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MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

FUNDAÇÃO MONTEPIO
SOLIDARIEDADE E ENTREAJUDA MUTUALISTAS

Ao longo do ano 2011, a Fundação Montepio, no cumprimento 
do seu Plano de Ação e das Linhas de Orientação Estratégica da 
Instituição, aprofundou a atuação promotora da inclusão social, 
levou à comunidade o espírito mutualista de entreajuda e, ao com-
plementar a estratégia de responsabilidade corporativa do Grupo 
Montepio, viu reforçada a sua imagem de entidade colaborante e 
atenta à dinâmica social.

Num quadro adverso, marcado pela emergência de novas necessi-
dades e carências sentidas pela população portuguesa, a presença 
da Fundação fez-se sentir a partir de projetos e iniciativas que 
procuraram contrariar a conjuntura e concretizou-se em linhas 
de apoio próprias - que já ganharam espaço a nível nacional e de 
que constituem exemplo o projeto “Frota Solidária” ou o “Prémio 
Escolar Montepio” - mas também, e entre outras iniciativas, na 
cooperação com entidades similares.
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Com a preocupação central de reunir esforços, rentabilizar recur-
sos, fazer convergir meios que permitissem atingir resultados mais 
duradouros e assegurar um investimento diversificado em áreas 
complementares da proteção social, a Fundação Montepio encerrou 
o ano com um “saldo” francamente positivo, vislumbrando um 
futuro otimista para os projetos apoiados, que constituem uma 
amostra significativa do que de melhor se faz em Portugal.

A partir de um diagnóstico profundo e de um diálogo permanente 
com as forças vivas da sociedade foi possível cartografar um país 
solidário e por vezes desconhecido, que merece visibilidade, 
reconhecimento e esperança, e realizar um trabalho que, mais que 
um exercício de filantropia, que já de si seria meritório, 
permitiu à Fundação Montepio trabalhar com o objetivo de alterar as 
estruturas,alicerçar o empreendedorismo e garantir o crescimento 
sustentado da sociedade civil organizada em Portugal. 

António Tomás Correia 
Presidente da Fundação Montepio

“A Fundação Montepio reiterou a sua atuação 
promotora da inclusão social e levou à comunidade 
envolvente o espírito mutualista de entreajuda”
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A ATIVIDADE DA
FUNDAÇÃO MONTEPIO
EM 2011 VALOR AFETO À ATIVIDADE DIRETA DA FUNDAÇÃO
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AGIR PARA MUDAR

Em linha com o preconizado no Plano de Ação, a Fundação desenvolveu iniciativas próprias, dando continuidade a projetos  iniciados em 
anos anteriores, como a Frota Solidária, o Prémio Escolar, o Programa de Educação Financeira e o Programa de Voluntariado, 
mas também criando novos, como o Prémio Voluntariado Jovem, no âmbito do Ano Europeu do Voluntariado.

Assim, e a par da intervenção em prol do desenvolvimento de intervenções externas, a ação direta da Fundação foi incrementada 
e assegurou maior acompanhamento dos resultados e maior notoriedade.

O conjunto de projetos próprios da Fundação procurou responder a lacunas existentes, combatendo a dependência face ao 
Estado, estimulando ideias inovadoras e reconhecendo boas práticas suscetíveis de replicação.

VALOR AFETO À ATIVIDADE DIRETA DA FUNDAÇÃO COMPARAÇÃO COM O VALOR ATRIBUÍDO A PROJETOS DE OUTRAS ENTIDADES

465 449 €

125 000 €
12 500 € FROTA

SOLIDÁRIA

PRÉMIO 
ESCOLAR

PRÉMIO
VOLUNTARIADO
JOVEM

AFETO ENTIDADE FUNDAÇÃO

ATRIBUÍDO OUTRAS ENTIDADES

66%

34%
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FROTA
SOLIDÁRIA

Uma vez mais, a Fundação entendeu afetar a verba de 

465 449 €, proveniente da Consignação Fiscal, ao Projeto 
Frota Solidária, oferecendo viaturas adaptadas que permitiram 
contrariar as dificuldades de mobilidade que afetam muitos dos 
utentes das instituições particulares de solidariedade social.

À edição 2010/2011 candidataram-se 176 instituições de 
solidariedade social, muitas das quais clientes do Montepio, 
que sem este projeto não conseguiriam continuar a assegurar 
o transporte de colaboradores e beneficiários.

6
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A análise e pré-seleção das candidaturas tiveram em 
conta os seguintes critérios:

• Idoneidade da instituição e qualidade da atividade realizada;
• Impacto previsto da utilização da viatura;
• Localização geográfica da instituição, favorecendo áreas com 
menor presença do Montepio no domínio da responsabilidade 
social.

Em igualdade de circunstâncias foi também tida em conta a 
existência de relação comercial com o Montepio.

Além das 19 viaturas adquiridas a partir da verba da Consignação 
Fiscal, foi atribuída uma viatura à Associação Coração Delta, 
em sinal de reconhecimento pelo trabalho social desenvolvido 
por esta entidade em prol dos idosos isolados e pela parceria 
entretanto estabelecida no âmbito do projeto.

As instituições beneficiadas, referidas na página seguinte, são 
representativas das diversas expressões da economia social 
e áreas de intervenção e encontram-se sedeadas em áreas 
estratégicas de Portugal Continental e da Região Autónoma 
da Madeira.20 VIATURAS OFERECIDAS

A INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
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• ADENORMA - Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira 

• Apatris 21 - Associação de Portadores de Trissomia 21 do Algarve 

• APCE - Associação de Paralisia Cerebral de Évora 

• APPACDM de Anadia - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 

• Casa dos Pobres de Coimbra 

• Centro de Bem Estar Santa Cruz (Lisboa) 

• Centro Infantil Coronel Sousa Tavares (Beja) 

• Centro Paroquial do Estoril 

• Centro Social de Brito (Guimarães) 

• Centro Social de Padres Redentoristas em Castelo Branco 

• Centro Social e Paroquial do Ciborro (Montemor-o-Novo) 

• Centro Social Juventude do Mar (Esposende) 

• Centro Social Paroquial Santa Maria Maior (Viana do Castelo) 

• Fundação António Aleixo (Loulé) 

• Lar de Santa Isabel (Vila Nova de Gaia) 

• Lar de São Mateus (Tomar) 

• Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande 

• Santa Casa da Misericórdia de Torres Vedras 

• União dos Reformados, Pensionistas e Idosos de Tala Meleças (Sintra)
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 2011/2012

ENTIDADES BENEFICIADAS PELO PROJETO FROTA SOLIDÁRIA
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PRÉMIO
ESCOLAR MONTEPIO

Em 2011 realizou-se a terceira edição do Prémio Escolar 
Montepio, iniciativa destinada a estimular a inovação nos
estabelecimentos de ensino públicos através da introdução de 
medidas e projetos que complementem a atividade curricular 
do 3.º ciclo do Ensino Básico.

O Prémio manteve os seus objetivos, processo de seleção e 
análise das candidaturas, tendo sido apenas alterada a compo-
sição do júri, com a substituição do Professor Dr. Nuno Crato 
pela Dra. Isabel Alçada.
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Os projetos premiados apresentam fatores 
de inovação, envolvimento da comunidade 
educativa e potencialidade que nos permitem 
perspetivar uma promissora evolução dos resul-
tados escolares e a afirmação crescente das 
escolas nas localidades onde estão implantadas.

Em colaboração com o CESNOVA - Centro de Estudos 
de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa 
foram pré-selecionadas 50 escolas públicas que:

• apresentaram alunos a exame nos quatros anos 
compreendidos entre 2006 e 2010;
• não foram premiadas pelo Montepio nos últimos 
cinco anos;
• registaram uma evolução positiva nos resultados dos 
exames do 9.º ano.

Das 50 escolas convidadas a apresentar candidaturas 
apenas 22 submeteram projetos à apreciação do júri 
que, após pré-seleção e visita a 12 estabelecimentos de 
ensino, deliberou atribuir prémios, no valor unitário de 
25 000 €, às escolas referidas no quadro abaixo.
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EB 23 do Caramulo

EB1 de Oliveira de Frades

EB 23 Dr. Mário Sacramento

EBIJI de Torreira

EB 23 João do Meira

Mangualde (Caramulo)

Oliveira de Frades

Aveiro

Murtosa

Guimarães

PRÉMIO ESCOLAR MONTEPIO - 2010/2011

 ESCOLAS PREMIADAS NA 3ª EDIÇÃO DO PRÉMIO ESCOLAR MONTEPIO
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PRÉMIO
VOLUNTARIADO JOVEM

Tendo-se assinalado, em 2011, o “Ano Europeu das Atividades 
de Voluntariado que Promovam uma Cidadania Ativa”, 
a Fundação Montepio, em articulação com a Lusitania – Companhia 
de Seguros, entendeu criar um galardão destinado a estimular o 
voluntariado nas camadas mais jovens.

O que estava em causa era a viabilização de projetos de volunta-
riado que envolvessem jovens, ou fossem por eles dinamizados, 
e o estímulo a uma cidadania responsável em fases precoces da 
vida.  

Foram recebidas 121 candidaturas provenientes de todo o País 
e de estruturas associativas muito diversas e exemplarmente 
dinâmicas.
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O júri selecionou cinco finalistas que, em sessão pública, defenderam a mais-valia 
do projeto, tendo sido vencedora a Associação Re-Food, sedeada em Lisboa, 
que tem por missão combater o desperdício alimentar a partir de um voluntariado 
intergeracional.

O primeiro ano desta iniciativa foi marcado por um assinalável sucesso, facto 
que justifica a sua continuidade e que contribuirá para a valorização crescente do 
voluntariado enquanto expressão de participação cívica e educação não formal. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

PRÉMIO VOLUNTARIADO JOVEM

TESE - Associação para o Desenvolvimento pela Tecnologia,
Engenharia, Saúde e Educação

Re-food 4 Good

Pista Mágica

APDES - Agência Piaget para o Desenvolvimento

AIESEC Portugal - Associação Internacional de Estudantes de
Ciências Económicas e Empresariais

Projeto

Do Something

Re-food

MOM - Mudar o Mundo

Programa de Voluntariado 
Jovem DO CHECK!N

Make it Possible
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GRUPO DE FINALISTAS DO PRÉMIO VOLUNTARIADO JOVEM MONTEPIO
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PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO CORPORATIVO

A Fundação assumiu um papel importante na dinamização do Programa de Voluntariado 
Corporativo do Montepio, tendo complementado a intervenção solidária realizada nas 
instituições com a concessão de donativos que viabilizaram a aquisição de equipamentos 
e materiais.

Esta junção de esforços com os colaboradores da Organização levou mais longe a 
imagem ética e comprometida do Montepio no contexto social envolvente, alargou 
os horizontes dos 688 colaboradores participantes e impulsionou mudanças muito 
positivas nas 16 estruturas intervencionadas, tendo beneficiado milhares de pessoas.

Por outro lado, a correlação estabelecida entre a intervenção técnica e financeira da 
Fundação e o envolvimento desinteressado dos nossos recursos humanos permite 
aumentar o número de entidades parceiras e cimentar um laço emocional mais 
perene, com resultados evidentes também a nível comercial.
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PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA

À semelhança do que se verificou com as ações de voluntariado 
coletivo, também o Programa de Educação Financeira benefi-
ciou da atuação da Fundação, já que algumas das entidades que 
intervieram no Programa fizeram-no mercê da existência prévia 
de uma relação de parceria, como é o caso do Programa de 
Educação Financeira para Adultos.
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Neste caso específico, a Associação de Jovens para a Ação Familiar 
realizou, por todo o País, 76 ações de formação que envolveram 39 
entidades e 859 formandos.

Deste modo, a oferta em matéria de literacia financeira perfila-se, 
cada vez mais, como uma das áreas de atuação constantes no 
portfólio da Fundação e constitui uma vertente diferenciadora, que 
muitas vezes substitui qualquer donativo, disponibilizando recursos 
de empoderamento aos mais vulneráveis.

O envolvimento dos colaboradores do Montepio na dinamização 
da Educação Financeira para Crianças veio promover, ainda mais, 
a ação da Fundação e o pendor mutualista da Organização.
 
Em 2011 foram abrangidas 37 escolas, num total de 74 turmas 
e 1 775 crianças. 

O número de voluntários que participaram nesta iniciativa 
ascendeu a 46, assegurando 213 ações de formação e 6 
ações de sensibilização realizadas em diversos pontos do 
País, sempre em colaboração com a Rede Comercial do 
Montepio e com a AUCHAN.  

Desta experiência decorre a necessidade de intensificar o combate 
à iliteracia financeira, disponibilizando informação, procurando 
alterar as atitudes face ao consumo e induzindo a poupança a 
partir de uma mensagem pedagógica junto dos mais novos.

Trata-se de uma vertente de intervenção da Fundação que 
constitui um poderoso auxiliar da mensagem mutualista e 
que tem sido muito apreciado pelas escolas, instituições e 
crianças abrangidas.
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OUTRAS
INICIATIVAS

A Fundação colaborou ativamente com outras áreas do Grupo 
Montepio, nomeadamente com a Direção de Marketing, 
procurando apoiar outras organizações através de medidas 
implementadas ao nível da Caixa Económica.

Em 2011, e tal como se verificou no ano anterior, foi possível 
beneficiar quatro instituições através do Cartão + Vida, atribuindo 
um valor total de:
 

           24 945,48 € 
                         (valor médio de 6 236,37 €) 

Instituições que beneficiaram do 
Cartão + Vida:

• APCC - Associação para a Promoção      
   Cultural da Criança
• Acreditar
• Fundação do Gil
• Associação de Mulheres Mastecto-       
   mizadas - Ame e Viva a Vida
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No que respeita aos Donativos de Natal, foi possível contemplar dez 

organizações com uma subvenção unitária de:  20 000 €
Neste ano também foi possível iniciar um projeto 
totalmente inovador em Portugal e que visou 
divulgar a intervenção das IPSS, facultando-lhes, 
em simultâneo, um suporte de comunicação 
privilegiado.

O projeto Minuto Solidário permitiu oferecer 
a 30 instituições tempo de antena em televisão 
para apresentação da sua atividade, bem como 
um DVD institucional.

As reações ao programa e à dádiva do Montepio 
foram imediatas e reconfortantes, indicando 
que o Montepio voltou a corresponder a uma 
carência sentida pelo Terceiro Setor: a falta de 
visibilidade.

• Aldeias SOS 

• Obra de Santa Zita 

• Associação de Proteção à Infância Bispo D. António Barroso (Porto) 

• Associação Portuguesa para as Crianças Desaparecidas 

• Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra 

• Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Vitória (Porto) 

• Casa Nossa Senhora da Conceição (Portimão) 

• Santa Casa da Misericórdia de Viseu 

• Chapitô (Lisboa) 

• ADDIM – Associação Democrática da Defesa dos Interesses e da 

   Igualdade das Mulheres

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS EM 2011

Clique para visualizar o filme

https://www.youtube.com/watch?v=wSvJgDIZCqU&list=PL2ACBD70E16787A08&index=1&feature=plpp_video
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AJUDAR A CONSTRUIR

Complementarmente às suas iniciativas próprias, a Fundação 
apoiou outras entidades, o que lhe permitiu dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido e contribuir para a afirmação do Terceiro 
Setor como parceiro incontornável.

Tal como em 2010, verificou-se um aumento de solicitações de 
apoio, em virtude do incremento da relação comercial com o 
Montepio e do crescimento do número de visitas e reuniões de 
iniciativa da equipa técnica de apoio à Fundação.

18



  

19

Foram registados 604 pedidos de apoio, muitos dos quais trans-
formados em relações de parceria numa ótica de investimento 
a médio prazo, que evoluíram de uma relação pontual para o 
desenvolvimento de uma partilha estruturada de objetivos.

Importa referir que muitas das candidaturas pretendiam garantir 
o financiamento de despesas de funcionamento, sendo cada vez 
mais raras as atividades disruptivas e inovadoras. Merece igual 
nota o facto de os requerimentos serem provenientes de organi-
zações sem fins lucrativos mas também de organismos públicos.

Neste sentido, a Fundação Montepio, em cumprimento dos 
seus estatutos e do Regulamento de Concessão de Donativos 
em vigor, procurou redobrar a sua proatividade na identifi-
cação de boas práticas, evitando apoiar entidades em risco de 
insolvência ou pertencentes ao Estado.

Ao longo de 2011, foram realizadas mais de 300 visitas 
e reuniões de trabalho orientadas para a seleção das 
instituições que apresentavam uma ação coerente e com 
perspetivas de continuidade e sustentabilidade.

Tal como em 2010, foi estabelecida uma profícua relação com 
diversas unidades orgânicas, quer da Associação Mutualista, 
quer da Caixa Económica, que permitiram separar as áreas de 
intervenção e conjugar os esforços e os recursos.

Deste modo, muitos dos projetos que mereceram o apoio 
da Fundação foram igualmente abrangidos pela atuação da 
Rede Comercial, do RITS - Relações Institucionais com o 
Terceiro Setor e da Direção de Marketing.

Mantendo autónomas estas abordagens, foi possível, no entanto, 
trabalhar em conjunto e alavancar a mais-valia decorrente de 
cada iniciativa apoiada.

Em 2011, a Fundação Montepio comparticipou 

• 168 projetos
mais 10 que em 2010, no valor total de 

• 1 753 069 €
o que resultou num apoio médio de cerca de

• 10 434 € 
por instituição. 
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APOIOS DA FUNDAÇÃO
TOTAIS

N.º       158          168

      2010        2011

168158

2010 2011

DONATIVOS CONCEDIDOS E QUOTAS PAGAS EM 2010 E 2011

    Valor         1 670 229 €        1 753 069 €
      2010                  2011

                              
  

1 753 069 € 1 670 229 €

2010 2011

NÚMERO DE PROPOSTAS POR ÁREA DE APOIONÚMERO DE DONATVOS CONCEDIDOS EM 2010 E 2011
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CIFE - Combate 

à Iliteracia Financeira 

e ao Endividamento

IESI - Investigação 

na Economia Social 

e Inovação

PES - Promoção 

da Economia Social

PIE - Promoção da Inclusão

e do Empreendedorismo

PV - Projetos 

de Voluntariado

IE - Inovação 

Educativa

107

4 3 7 68

CIFE - Combate 

à Iliteracia Financeira 

e ao Endividamento

IESI - Investigação 

na Economia Social 

e Inovação

PES - Promoção 

da Economia Social

PIE - Promoção da Inclusão

e do Empreendedorismo

PV - Projetos 

de Voluntariado

IE - Inovação 

Educativa

Valor total  1 062 674,52 €

718 075,62 €

105 340,90 € 15 000 € 42 630 €

41 528 €

140 100 €

NÚMERO DE PROPOSTAS POR ÁREA DE APOIO

  VALOR DOS APOIOS POR ÁREA
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CONTRIBUIR PARA A QUALIDADE DAS 
ORGANIZAÇÕES DA ECONOMIA 
SOCIAL E PARA A INVESTIGAÇÃO 
EM ECONOMIA SOCIAL

Em 2011, 65,8% dos apoios presta-
dos destinaram-se a apoiar as instituições do 
Terceiro Setor que atuam nos mais diversos 
setores de atividade e no território nacional 
(exceto o Distrito de Vila Real).

Número de projetos por área geográfica

4
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42
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47

0 2010 30 50 60

Nacional

Bragança

Aveiro

Évora

Viana do Castelo

Portalegre

Açores

Castelo Branco

Leiria

Beja

Faro

Vila Real

Porto

Madeira

Coimbra

Setúbal

Lisboa

Braga

Guarda

Viseu

Santarém

1

14

4

40

APOIOS POR DISTRITO E REGIÃO AUTÓNOMA
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AS PROPOSTAS APRESENTADAS ENQUADRARAM-SE 
EM QUATRO GRANDES ÁREAS DE INTERVENÇÃO:

• Combate à Iliteracia Financeira e ao Endividamento, 

• Inovação Educativa, 

• Investigação em Economia Social,  

• Inovação e Promoção da Economia Social,               
   sendo esta última a mais representativa.

Efetivamente, é neste âmbito que se situam a maioria das 
solicitações e também das situações proativamente identi-
ficadas pela Fundação como sendo práticas suscetíveis de 
merecerem o apoio pelo impacto direto na qualidade de 
vida dos portugueses.
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Dando cumprimento aos objetivos estatutários da Fundação foi preocupação central 
concorrer para a solidez das organizações que atuam junto dos grupos mais 
fragilizados, dotando-as de meios que lhes permitam complementar as receitas 
próprias e as receitas do Estado.

Esteve sempre presente a ideia de que a responsabilidade social do Montepio, 
expressa através da Fundação, não serviria como “panaceia” para dificuldades 
estruturais nem se substituiria a funções básicas dos organismos públicos.

Ao contrário, sempre se afirmou a disponibilidade para lançar novas ideias e aborda-
gens, manter respostas que, pela sua originalidade, pertinência e dinamismo, ainda 
não tivessem sido alvo de apoios permanentes e dar resposta a necessidades não 
cobertas por outras linhas de financiamento.

Comunidade

Deficiência

Economia Social

Idosos Proteção Civil

Infância Saúde

Jovens Sustentabilidade

30

22

6
14

1

1
13 1

19

PES - PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOCIAL

NÚMERO DE APOIOS CONCEDIDOS

PES - PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOCIAL

VALORES CONCEDIDOS
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118 704 €
41 500 €

109 558 €

135 750 €

12 380 €

18 900 €

59 482 €

221 801 €
10 000 €

Comunidade

Deficiência

Economia Social

Idosos Proteção Civil

Infância Saúde

Jovens Sustentabilidade

PES - PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOCIAL

VALORES CONCEDIDOS
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ECONOMIA
SOCIAL

Na subárea da Promoção da Economia Social foram privilegiados 
os domínios do desenvolvimento comunitário, o apoio a respostas 
para a infância e para as pessoas idosas e a intervenção no domínio 
da deficiência.

Nestas áreas, os 107 apoios concedidos permitiram efetuar 
obras de beneficiação nos equipamentos, iniciar novos serviços e 
respostas inovadoras sem comparticipação estatal e disponibilizar 
formação aos recursos humanos.

No que diz respeito ao apoio à comunidade merecem especial 
referência os apoios concedidos ao projeto da Cruz Vermelha 
Portuguesa “Portugal + Feliz”, destinado a suportar os custos do 
diagnóstico e elaboração do projeto de intervenção, e a subvenção 
atribuída à instituição CASA, para apoio aos Sem Abrigo do Distrito 
de Setúbal.

A área da deficiência mereceu, igualmente, atenção especial, 
tendo sido muitas as ações que contaram com o apoio financeiro 
da Fundação, orçado em:

 118 704,26 €

Foram priorizadas solicitações que tinham como objetivo a inclusão 
das pessoas com deficiência e a experimentação de técnicas novas 
no domínio da reabilitação. 

Assim, justificam menção destacada o apoio à Academia João 
Cardiga, para promoção da hipoterapia; a criação de uma sala de 
snozellen na CERCI Penela, a realização de diversos eventos de 
desporto adaptado e a implementação de circuitos de orientação 
adaptada do Grupo 4 Caminhos.

Dois outros projetos que tiveram claro impacto na qualidade de 
vida das pessoas com deficiência foi a colónia de férias para os 
clientes da Associação Sociocultural dos Deficientes de Trás 
os Montes e a construção do Centro de Terapia Animal da 
CERCICA.

No que se refere às valências e projetos dirigidos a crianças 
e jovens, que determinaram a concessão de apoios no valor de 
135 750,07€, o investimento foi centrado na beneficiação de 
interiores e de espaço lúdicos, como foi o caso da Santa Casa 
da Misericórdia de Beja, da Associação Sorriso, Ninho 
dos Pequenitos, Instituto Profissional do Terço e Associação 
Novo Futuro.
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Em todas estas entidades, o apoio concedido pela Fundação 
permitiu modificar os espaços e conferir maior qualidade à ação 
realizada, beneficiando centenas de crianças e jovens.

Mas a intervenção efetuada junto das instituições ligadas às 
crianças também permitiu prevenir a delinquência e a exclusão 
social através de iniciativas inovadoras como a Escola de Rugby 
da Galiza ou a intervenção experiente preconizada pelo Instituto 
de Apoio à Criança.

A aposta consistiu na utilização da dimensão lúdica e na proximi-
dade dos agentes educativos, que ajudaram a prevenir comporta-
mentos desviantes, a aumentar os níveis de assiduidade na escola 
e a abrir novas janelas de oportunidade.

O grupo alvo dos jovens justificou duas realizações inéditas, que 
consistiram na promoção de um intercâmbio de associados e 
filhos de colaboradores, realizado em articulação com a Direção 
Financeira do Montepio, os Serviços Sociais e a Universidade 
Nova, bem como a celebração de um conjunto de atividades 
pré-profissionalizantes, nascidas de uma cooperação profícua 
com a Escola Bento de Jesus Caraça.

Ainda no domínio da promoção da Economia Social, importa 
sinalizar o interesse colocado nas respostas dirigidas às pessoas 
idosas e que mereceu a afetação de 109 558,56 € do orçamento, 
exemplificando a estratégia de modernidade que devemos imprimir 
ao trabalho com os cidadãos mais velhos.

Também neste campo foram apoiadas iniciativas de recuperação 
de espaços e aquisição de equipamentos e ajudas técnicas, como é 
o caso da Associação Domus Fraternitas ou da Santa Casa da 
Misericórdia de Estombar.
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No entanto, foram identificadas outras causas, mais genéricas 
mas também mais estruturantes da sociedade portuguesa, como 
a campanha da APAV – Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima sobre prevenção da violência contra as pessoas idosas.

Outro projeto relevante foi a criação de um serviço de apoio 
domiciliário para os doentes de Alzheimer, da responsabilidade 
da Associação Alzheimer Portugal, em complemento das 
atividades terapêuticas que tem vindo a desenvolver.

A Fundação esteve também atenta à emergência do problema da 
solidão dos mais velhos e tentou combatê-lo apoiando a Associação 
Coração Amarelo e outras entidades que atuam sobre este flagelo 
dos tempos modernos.

Este desígnio, também prosseguido pelo Centro Paroquial de 
São Nicolau através do projeto “Mais proximidade, melhor vida”, 
foi objeto de um forte impulso financeiro por parte da Fundação, 
que alicerçou toda a intervenção em prol dos idosos isolados da 
Baixa de Lisboa.

Perspetivando a ação como um auxiliar da autodeterminação e da 
capacidade residual e recorrendo à investigação académica, esta 
abordagem constitui um modelo a difundir e a acompanhar.

Neste e noutros projetos a Fundação cruzou o seu apoio com a 
intervenção de outras entidades similares, como a Fundação 
Gulbenkian, a Fundação EDP e a Fundação PT, com a qual tem 
vindo a estabelecer uma eficaz concatenação de recursos.
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PROMOVER A VALORIZAÇÃO 
DA ECONOMIA SOCIAL E A 
CAPACITAÇÃO DOS SEUS AGENTES

Reconhecendo a importância de reforçar as 
competências de gestão dos dirigentes volun-
tários e dos quadros técnicos das estruturas 
de Economia Social, a Fundação intensificou 
esta vertente de apoio, tendo investido: 

41 528 €

Associativismo

Inclusão

Investigação
na Economia 
Social

1

1

4

10 000 €

22 653 € 8 875 € Associativismo

Inclusão

Investigação
na Economia 
Social

IESI - INVESTIGAÇÃO SOCIAL E INOVAÇÃO

NÚMERO DE APOIOS CONCEDIDOS

IESI - INVESTIGAÇÃO SOCIAL E INOVAÇÃO

VALORES CONCEDIDOS
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Merecem destaque as parcerias estabelecidas com 
a Universidade Católica do Porto, a Faculdade 
de Economia de Coimbra e a Universidade Técnica 
de Lisboa, que permitirão, respetivamente, o desen-
volvimento de pós-graduações em Economia Social 
e o desenvolvimento de um projeto inédito de 
certificação da qualidade de IPSS, alicerçado na 
experiência académica.

A aposta no associativismo enquanto escola de 
cidadania e espaço democrático de aprendizagem 
justificou, também, a parceria celebrada com a Liga 
dos Bombeiros Portugueses e com a Confede-
ração das Coletividades de Cultura e Recreio, 
para o desenvolvimento da formação de agentes 
associativos.

Promover a Economia Social e a sua ação dife-
renciadora implica aprofundar o conhecimento 
da realidade e dos desafios emergentes, pelo que 
importa referir o apoio concedido à EAPN (Rede 
Portuguesa Anti Pobreza) quer para a viabilização 
do Observatório Contra a Pobreza de Lisboa, quer 
para o desenvolvimento da intervenção realizada 
em prol do microcrédito nos distritos do Porto e de 
Braga.
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CONSOLIDAR UMA REDE 
DE PARCERIAS

Enquanto membro do BCSD - Comité Português 
para a Responsabilidade Social, da Confede-
ração Portuguesa do Voluntariado, do Centro 
Português de Fundações e da rede RSO.pt, a 
Fundação Montepio participou em diversas inicia-
tivas, colaborou em grupos de trabalho e alargou 
o seu leque de relações, difundindo a imagem e 
os valores do Montepio.

Ao longo do ano 2011, a Fundação assegurou 
a parceria estabelecida entre o Montepio e o 
Ministério da Solidariedade e Segurança 
Social no contexto do Ano Europeu do Volun-
tariado, participando em dezenas de debates e 
seminários e realizando diversas ações de forma-
ção, das quais se destaca a formação ministrada 
a pedido da Câmara Municipal de Cascais e 
dirigida a voluntários, dirigentes de IPSS e empresas.

A presença diversificada da Fundação em estruturas 
empresariais e sociais tem permitido aumentar 
a visibilidade e fortalecer o Montepio enquanto 
maior organização de Economia Social compro-
metida com o desenvolvimento sustentável.

Atuar em prol da inclusão exige, cada vez mais, 
o concurso de diversas entidades, perspetivas 
e competências, pelo que tem sido estratégico 
para a Fundação o reforço de laços e o esta-
belecimento de uma rede de contactos e de 
pares.

A nível internacional, a Fundação participou nas 
iniciativas promovidas pelo ESBG - European 
Savings Banks Group e organizou uma reunião 
temática em Lisboa.

A nível nacional, manteve a vice-presidência da 
direção do GRACE - Grupo para a Reflexão e 
Apoio à Cidadania Empresarial e o lugar na 
direção da Associação Aprender a Empreender, 
desenvolvendo intensa atividade em defesa da 
responsabilidade corporativa.
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ANÁLISE
FINANCEIRA
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O Ativo da Fundação Montepio, no montante de 

988 942 €
é constituído, maioritariamente, por investimentos 
financeiros e depósitos bancários.

Os investimentos financeiros, no montante de 

202 402 €
contemplam participações financeiras em empresas 
do Grupo Montepio, no montante de 149 714 €, 
e uma aplicação financeira no fundo de investimento
mobiliário MG Tesouraria, no montante de 52 688 €. 

Relativamente aos valores de 2010 verificou-se
 uma redução do Ativo, no valor de

103 961 €
essencialmente com origem na variação dos 
depósitos bancários.

ANÁLISE
FINANCEIRA



 

34

 

O Passivo reflete na rúbrica de 
Acréscimos e Diferimentos os 
donativos já assumidos em 2011 
e que serão pagos no exercício 
seguinte. 

Já a rúbrica Outros Credores 
contempla uma responsabi-
lidade para com o Fundo de 
Garantia do Microcrédito, no 
montante de

50 000 €

Este montante encontra-se à guarda da Fundação e destina-se 
a fazer face a eventuais incumprimentos de créditos concedidos 
pela Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), no âmbito 
de protocolo de cooperação celebrado com a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa.

Na Demonstração de Resultados regista-se um 
aumento dos Donativos Concedidos, no montante de 

82 839 € (5%)
que não foi compensado com o acréscimo de 

32 874 € (2,2%) 
verificado nos Donativos Recebidos. 

Esta evolução, conjugada com a variação verificada 
nos Outros Custos Operacionais, no valor de 

29 157 €
originou um resultado negativo do Exercício no 
valor de 

254 242 €.
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900 000 € relativos à dotação orçamental do Montepio 
Geral - Associação Mutualista;

414 034 € recebidos da Direção Geral dos Impostos, respei-
tante à Consignação Fiscal de 0,5% do IRS liquidado aos 
sujeitos passivos em 2010, aplicado, por opção estratégica do 
Conselho de Administração, no primeiro semestre de 2012, 
no projeto “Frota Solidária”;

200 000 € relativos à afetação, pela CEMG, da verba que era 
aplicada na aquisição de brindes a atribuir, na quadra natalícia, 
a empresas e particulares;

24 986 € respeitantes à atribuição de comissões provenientes 
da comercialização de cartões de crédito pela CEMG.
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OS DONATIVOS OBTIDOS TIVERAM A SEGUINTE ORIGEM:
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO 
DE RESULTADOS

Dando cumprimento ao disposto na alínea c) do Artigo 
12.º dos Estatutos da Fundação Montepio, o Conselho 
de Administração propõe ao Conselho Geral a seguinte 
aplicação de resultados:

a) Que o resultado negativo do Exercício, no montante          
     de 254 242 €, seja transferido para Reservas;

b) Que o montante de 219 194 € de Resultados 
    Transitados, negativos, seja transferido para Reservas.
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CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

António Tomás Correia

José de Almeida Serra

Rui Gomes do Amaral

Eduardo José da Silva Farinha

Álvaro Cordeiro Dâmaso

Lisboa, 1 de Março de 2012
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