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03 MENSAGEM DO PRESIDENTE

UM ANO DE REAPRECIAÇÃO, 
MELhORIA E AJUSTAMENTO

Para a Fundação Montepio, o ano 2012 foi de consolidação da ativida-
de. Nessa perspetiva, enquanto entidade gestora da responsabilidade 
corporativa dirigida à comunidade, a Fundação reforçou a teia de par-
cerias, identificou novas áreas de intervenção e garantiu a continui-
dade dos seus projetos de referência, ampliando a sua notoriedade 
junto das demais entidades de economia social, que reconhecem e 
solicitam, mais que nunca, o seu apoio técnico e financeiro.

Mas o ano também foi de reflexão e balanço, permitindo analisar 
criticamente a atividade em curso e o próprio modelo de governação 
da Fundação. 

Aproveitando o contexto de avaliação das fundações suscitado pela 
entrada em vigor da Lei Quadro, a Fundação Montepio procedeu a 
uma observação critica interna e diagnosticou áreas que necessitam 
de melhoria, identificando pistas de correção. Aliás, o processo de 
autocrítica, a permanente insatisfação e o reconhecimento de que as 
formas, objetivos e metodologias relacionados com a responsabilida-
de corporativa estão em plena atualização, justificaram um trabalho 
interno de reapreciação.

O reposicionamento estratégico patente no Plano de Ação elaborado 
para 2013 foi já o resultado dessa ponderação, que claramente separa 
a responsabilidade externa assumida pela Fundação da responsabili-
dade interna desenvolvida pelo Gabinete de Responsabilidade Social 
do Montepio, em articulação com outras unidades orgânicas, como é 
o caso do Voluntariado e do Programa de Educação Financeira.

Sem perder de vista os seus fins, que se mantêm tão atuais como no 
início, a Fundação foi capaz de equilibrar a necessidade de correspon-
der às solicitações das organizações do setor social com a importante 
dimensão do pensamento estratégico sobre as matérias do desenvol-
vimento sustentável e da governação.

“A Fundação reforçou a teia de parcerias, 
identificou novas áreas de intervenção e 
garantiu a continuidade dos seus projetos de 
referência, ampliando a sua notoriedade junto 
das demais entidades de economia social”

António Tomás Correia 
Presidente da Fundação Montepio



A ATIVIDADE DA
FUNDAÇÃO MONTEPIO
EM 2012
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AGIR PARA MUDAR

À semelhança do que aconteceu em 2011 e procurando 
dar resposta ao planeado, a Fundação assegurou a conti-
nuidade dos seus projetos mais emblemáticos – Frota Soli-
dária, Prémio Escolar Montepio e Prémio Voluntariado 
Jovem.

Além destas iniciativas próprias, a Fundação incrementou o 
apoio concedido a outras organizações similares que desen-
volveram projetos em áreas diversas, promovendo a coesão 
social e a qualificação do setor social.

Da leitura dos quadros supra verificamos que, apesar do 
aumento da verba afeta a projetos diretamente desenvolvi-
dos pela Fundação, continua a ser mais significativo o valor 
concedido a entidades terceiras, ainda que ao abrigo de par-
cerias cada vez mais perenes e suscetíveis de avaliação.

Os projetos próprios da Fundação, que já conquistaram lugar 
incontornável no panorama da responsabilidade social em 

Portugal, mantiveram a sua finalidade de complementari-
dade à ação do Estado, respondendo a necessidades reais 
das instituições.

Por outro lado, pretendeu valorizar-se o mérito e reconhe-
cer as práticas inovadoras com o objetivo de estimular a sua 
replicação e aprofundamento. Os dois prémios instituídos 
pela Fundação são exemplo disso mesmo.

COMPARAÇÃO COM O VALOR ATRIBUÍDO  
A PROJETOS DE OUTRAS ENTIDADES

23%

3%

74%

FROTA SOLIDÁRIA 
(414 033 €)

PRÉMIO ESCOLAR 
MONTEPIO (125 000 €)

PRÉMIO
VOLUNTARIADO
JOVEM (17 500 €)

PROJETOS DA
FUNDAÇÃO 
(556 534 €)

PROJETOS DE 
OUTRAS ENTIDADES 
(961 550 €)
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VALOR AFETO À ATIVIDADE 
DIRETA DA FUNDAÇÃO

37%

63%



FROTA SOLIDÁRIA
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A Frota Solidária merece especial destaque, tendo sido possível 
manter o número de viaturas oferecidas no ano anterior.

Apesar da verba proveniente da Consignação Fiscal ter 
diminuído face ao ano anterior, o que permitiu a aquisição 
de apenas 17 viaturas, a Fundação Montepio conseguiu 
adquirir mais três viaturas e cumprir o objetivo de 
oferecer um total de 20 viaturas adaptadas.

Foram recebidas 343 candidaturas, mais 167 que no ano 
anterior, o que comprova a visibilidade crescente do projeto, 
mesmo sem investimento em publicidade.

Mantiveram-se os critérios de análise e seleção das entidades 
candidatas, tendo sido tidos em conta:

 � A idoneidade da instituição e a qualidade da atividade 
realizada;

 � O impacto previsto da utilização da viatura;
 � A localização geográfica da instituição;
 � A existência de relação comercial com o Montepio, 

enquanto critério final de desempate.

As instituições beneficiadas, e que se encontram referidas no 
quadro seguinte, estão sedeadas em diversos distritos do País 
e representam a heterogeneidade dos domínios de atividade 
e de natureza jurídica da economia social.

Pela primeira vez foi atribuída uma viatura a uma instituição 
da Região Autónoma dos Açores, mais concretamente à 
Associação para Apoio à Criança com Necessidades 
Educativas Especiais de São Jorge.
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20 VIATURAS 
OFERECIDAS

A INSTITUIÇÕES 

DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

 � Centro de Apoio aos Sem Abrigo (Azeitão)
 � Centro Social São Vicente de Paulo
 � Centro Social Padre Ricardo Gameiro
 � CERCIG
 � Lar de Santa Ana
 � ASAS
 � Instituto Maria Paz Varzim
 � Centro Social Maris Stella
 � Centro Social Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança
 � Associação de Solidariedade Social Coutoense
 � Santa Casa da Misericórdia de Monção
 � Centro Social São Bento e São Francisco
 � Santa Casa da Misericórdia de Guimarães
 � Instituto de Solidariedade da Serra do Caldeirão
 � Domus Fraternitas
 � Associação de Solidariedade de Montejunto
 � Associação para Apoio à Criança com Necessidades Educativas Especiais
 � Associação Ninho dos Pequenitos
 � Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco

ENTIDADES BENEFICIADAS 
PELO PROJETO FROTA SOLIDÁRIA
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Todo o projeto foi desenvolvido em 
estreita parceria com a Direção de 
Compras e o Gabinete de Relações 
Públicas Institucionais, parceiros fun-
damentais na concretização desta ini-
ciativa, em tempo útil e com a melhor 
rentabilização de recursos.
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PRÉMIO ESCOLAR

A quarta edição do Prémio Escolar Montepio distinguiu cinco 
escolas públicas cujos projetos revelaram inovação e mérito, corres-
pondendo ao objetivo de desenvolvimento das competências dos 
alunos.

O Prémio manteve os seus objetivos, processo de seleção e análise 
das candidaturas, assim como a composição do júri, que integrou o 
Professou Doutor David Justino, a Dra. Isabel Alçada, a Professora 
Doutora Manuela Silva, o Dr. José Silva Lopes, o Dr. Henrique Mon-
teiro e o Dr. Guilherme Valente.

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 2007 e 2011, não tendo sido premiadas 
pelo Montepio nos últimos cinco anos e cujos resultados nos 
exames do 9.º ano registaram evolução positiva.

Apenas 14 escolas, entre as 50 convidadas, apresentaram pro-
jeto, tendo os membros do júri deliberado visitar 12 com o obje-
tivo de aferir, in loco, os projetos mais adequados.
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Segundo o júri, os projetos premiados apresentam fatores de inovação, envolvimento dos docentes  
e capacidade de impactar a comunidade educativa e envolvente, de forma a melhorar os resultados 
escolares.

 

  

Agrupamento de Escolas da Lousada

ESTABELECIMENTO DE ENSINO

ESCOLAS PREMIADAS NA 4ª EDIÇÃO DO PRÉMIO ESCOLAR MONTEPIO

Agrupamento de Escolas de Gil Eanes 
(Lagos)

Agrupamento de Escolas do Freixo 
(Ponte de Lima)

Agrupamento de Escolas de Moure 
(Vila Verde) 

Agrupamento de Escolas de Trigal 
de Santa Maria (Braga)

“COM.PENSAR.TE”: promover a melhoria de resultados nas disciplinas de 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Experimentais e Ambiente.

“DE SOL A SOLO – EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA”: melhorar 
os resultados escolares, potenciar o desenvolvimento da autonomia e do 
empreendedorismo e a consciência cívica para as questões ambientais.  

“FREIXOINOVA”: criar um plano de atividades para otimização da meto-
dologia do ensino de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências. 

“UM SALTO EM FRENTE: JUMP”: melhorar os resultados nas disciplinas 
de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências Experimentais.  

“APRENDIZAGENS ECO SUSTENTÁVEIS – TENhO NO EXTERIOR UMA 
SALA DE AULA”: promover a literacia nas disciplinas de Línguas Portu-
guesa e Inglesa, Artes e Ciências e desenvolver a consciência cívica e am-
biental dos alunos.

PROJETO



13

PRÉMIO  
VOLUNTARIADO
JOVEM

O Prémio Voluntariado Jovem Montepio tem por objetivo promo-
ver o voluntariado entre os mais jovens, realçando a sua importância 
enquanto instrumento de coesão social e de cidadania responsável.

Depois de, em 2011, o Montepio ter assinalado o Ano Europeu do 
Voluntariado com a instituição do Prémio Voluntariado Jovem, em 
2012 entendeu organizar uma segunda edição do Prémio, inspirada 
no Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade 
entre Gerações. 

Das 98 candidaturas recebidas, menos 25 que no ano anterior, o 
Prémio, no valor de 25 mil euros, foi entregue ao projeto “Idosos + 
Jovens”, apresentado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Ourique. Os objetivos principais do projeto são promover a troca 
intergeracional e a partilha de saberes entre os mais e menos jovens 
e criar uma dinâmica local que assegure a realização mensal de ativi-
dades desportivas, culturais, socioeducativas e ambientais. 
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O anúncio do vencedor teve lugar no auditório da Biblioteca Lúcio Craveiro 
da Silva, em Braga – Capital de Juventude –, na presença do presidente da 
autarquia e membro do júri, Francisco Mesquita Machado, e do Presidente 
da Fundação Montepio, António Tomás Correia, e resultou da análise reali-
zada aos cinco projetos finalistas pelo Presidente da Fundação Montepio, por 
Fernanda Freitas, jornalista; Conceição Zagalo, Presidente do GRACE; José de 
Arez Romão, Administrador-delegado da Lusitânia – Companhia de Seguros, 
e Vasco Brito, jovem Associado do Montepio.

 

  

ENTIDADE

INSTITUIÇÕES FINALISTAS DO PRÉMIO VOLUNTARIADO JOVEM

PROJETO

AZIMUTE – Associação de Desportos  
de Aventura, Juventude e Ambiente

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia  
de Ourique 

AIESEC – Associação Internacional de Estu-
dantes de Ciências Económicas e Comerciais 

Federação Académica do Porto

Associação Juvenil Transformers

Aldeia Pedagógica de Portela

Idosos + Jovens

Make it Possible

FAP no Bairro

Transformers
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INICIATIVAS DESENVOLVIDAS  
EM ARTICULAÇÃO COM  
A DIREÇÃO DE Marketing 
DA CAIXA ECONóMICA

A atividade da Fundação Montepio desenvolveu-se em estreita 
articulação com a Direção de Marketing, procurando garantir a ren-
tabilização de recursos em prol das estruturas de economia social.

Em 2012 manteve-se a concessão de apoio a quatro instituições 
através do Cartão + Vida, com o valor total de 23 407,04 € e o 
valor médio de 5 851,76 €, respetivamente, menos 1 538,44 € 
e menos 384,61 €, decréscimo justificável com a redução do con-
sumo por parte dos detentores do cartão.

As instituições que beneficiaram deste 
apoio são de âmbito nacional e atuam 
em áreas estruturantes de apoio ao 
desenvolvimento e aos públicos mais 
vulneráveis, em domínios que recebem 
reduzido apoio estatal. 

  

Uma vez mais, no contexto dos Donativos de Natal, o Montepio conce-
deu apoios a entidades que se destacaram pelo trabalho realizado em 
prol dos mais desfavorecidos. 

À semelhança dos anos anteriores, a verba orçamentada para brindes 
foi afeta a esta iniciativa, cabendo à Fundação a identificação das 20 
entidades que, pelo seu trabalho e projetos em mãos, pudessem bene-
ficiar deste apoio.

INSTITUIÇÕES qUE BENEFICIARAM DO CARTÃO + VIDA 

ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local

Associação Coração Amarelo

INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS

16

Conselho Português para os Refugiados

Associação de Mulheres contra a Violência



Como pode inferir-se do quadro seguinte, todas estas institui-
ções atuam em áreas diferentes mas cumprindo uma missão 
de extrema importância no combate à exclusão social.

Os apoios unitários, no valor de 20 000 €, permitiram 
a conclusão de projetos e o lançamento de novas iniciativas.

  

  

Operação Nariz Vermelho

INSTITUIÇÕES

INSTITUIÇÕES qUE BENEFICIARAM DOS DONATIVOS DE NATAL

PROJETO

Associação Abraço

Fundação Lar de Cegos Nossa Senhora da Saúde

Santa Casa da Misericórdia de Pedrogão Grande

Centro Social da Esgueira

Associação Crescer a Cores

Centro Social e Paroquial de Ermesinde

Centro Jovem Tábor

Associação Leque

Confraria de Santo António de Viseu

Apoio ao projeto de intervenção junto de crianças hospitalizadas

Apetrechamento da casa de acolhimento da Madeira para crianças com HIV

Recuperação da enfermaria

Aquisição de equipamento para a unidade de cuidados continuados

Recuperação de parte das salas de infância

Aquisição de equipamento para a creche

Beneficiação do equipamento para idosos

Aquisição de equipamento para a valência de acolhimento de jovens em perigo

Criação de uma nova valência para pessoas com deficiência

Recuperação de um espaço de colónia de férias para jovens privados de meio familiar
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Mas a cooperação entre a Direção de Marketing da Caixa Eco-
nómica e a Fundação apresentou outras cambiantes, tendo 
sido repetido o Projeto Minuto Solidário que, em 2012, 
permitiu oferecer a 22 instituições tempo de antena em tele-
visão e rádio para apresentação da sua atividade, assim como 
um DVD institucional.

Sabendo que uma das principais dificuldades do setor social 
se situa ao nível da divulgação da sua ação e na captação 
de novos doadores, a oferta deste suporte de comunicação 
apresenta virtualidades muito interessantes.
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Em 2012, a entrega dos DVD foi realizada num contexto de 
workshops dedicados ao tema do Marketing, Angariação de 
Fundos e Comunicação, entendidos enquanto instrumentos 
promotores da sustentabilidade das organizações.

As iniciativas, dirigidas a profissionais do setor social com 
funções na área de Marketing ou angariação de fundos e 
parcerias, foram dinamizadas por Luísa Villar, da Associação 
Link; por Carlos Azevedo, Coordenador Geral da UDIPSS – 
– Porto; e por Raquel Campos Franco, em representação da 
Universidade Católica do Porto e da revista Impulso Positivo.



 

INICIATIVAS DESENVOLVIDAS  
EM ARTICULAÇÃO COM OUTRAS 
UNIDADES ORGâNICAS DO MONTEPIO

A Fundação colaborou ainda com a Unidade de Serviços Partilhados que, ao 
longo do ano, disponibilizou equipamento e viaturas usadas para oferta a 
instituições de solidariedade social, num adequado aproveitamento de bens 
e numa demonstração de responsabilidade corporativa transversal.

Merece igual referência a articulação mantida com o RITS – Relações 
Institucionais com o Terceiro Setor, não só ao nível do desenvolvimento do 
Microcrédito como das dezenas de visitas conjuntas realizadas a instituições 
com o duplo propósito de apresentar a política de responsabilidade social 
do Montepio e de estabelecer uma profícua relação comercial.
Sem nunca condicionar a concessão de apoios à qualidade de cliente da 
instituição beneficiada e deixando claro que os dois domínios não são inter-
dependentes, a relação que se estabeleceu foi extremamente gratificante, 
permitindo conhecer melhor o terreno e aproveitar as sinergias emergentes 
de uma dupla atuação.
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INICIATIVAS DESENVOLVIDAS  
NO âMBITO DO ANO EUROPEU  
DO ENVELhECIMENTO ATIVO  
E DA SOLIDARIEDADE ENTRE GERAÇÕES

Como constava do Plano de Ação para 2012, a Fundação Montepio acom-
panhou o desenvolvimento das ações relacionadas com o Ano Europeu do 
Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações (AEEASEG), tendo 
estabelecido uma relação próxima com a estrutura governamental compe-
tente e com outras entidades envolvidas. 

A convergência com os propósitos da efeméride influenciou a atividade da 
Fundação e expressou-se de diversas formas, como já foi realçado aquando 
da referência ao Prémio Voluntariado Jovem.
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Justifica-se, no entanto, invocar quatro frentes de intervenção nitidamente 
influenciadas pela temática:

 � A parceria firmada com a Associação 
Portuguesa de Psicogerontologia e a 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
para a criação do Prémio Envelhe-
cimento Ativo, Dra. Maria Raquel 
Ribeiro, que reconheceu o mérito a 
seis personalidades com mais de 80 
anos e que continuam ativas;

 � O desenvolvimento de ações de formação e sensibilização sobre os 
direitos das pessoas idosas, prevenção da violência e promoção do 
envelhecimento ativo junto de entidades de economia social, um pou-
co por todo o País;

 � A colaboração com o GRACE na elaboração do guia para a promo-
ção do envelhecimento ativo e da solidariedade entre gerações, que 
constitui um documento inédito em Portugal em matéria de gestão de 
recursos humanos.

 � O apoio às iniciativas promovidas pelo ano, nomeadamente a elabora-
ção do Livro Branco e a realização do evento Portugal Maior.

 � O apoio a instituições que atuam nesta área, destacando-se a RUTIS – 
– Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, a partir da con-
cessão de um apoio, no valor de 8 000 €, destinado a apoiar atividades 
realizadas no âmbito do Ano Europeu do AEEASEG – projeto ainda não 
concluído.
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Com o apoio do Montepio foram realizadas cerca de 18 atividades relativas ao 
AEEASEG, nomeadamente o evento da Abertura Oficial do AEEASEG, o III Con-
gresso Mundial do Envelhecimento Ativo (que combinou o Congresso, a Assem-
bleia Geral da AIUTA e o Encontro de Investigadores sobre o Envelhecimento, e 
no qual o apoio do Montepio teve especial relevância); a Comemoração do Dia 
Internacional da Pessoa Idosa (2 de outubro), a Feira do Envelhecimento Ativo 
Portugal Maior e diversas conferências e fóruns a nível nacional; 

Em parte graças à parceria com a Fundação Montepio, as atividades da RUTIS 
envolveram cerca de 222 universidades da Terceira Idade, 42 parceiros e 5 200 
seniores, cobrindo o território nacional.

Complementando todas as iniciativas levadas a cabo pelo Grupo Montepio, 
a Fundação destacou-se, mais uma vez, enquanto parceiro útil e dinamizador 
das instituições da economia social, mas também do setor público.
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AJUDAR 
A CONSTRUIR

Com o objetivo de corresponder ao estatuto incontornável que detém enquanto 
entidade financiadora de projetos sociais, a Fundação Montepio continuou, em 
2012, a sua intervenção em prol do crescimento e afirmação do setor social.

Registou-se um aumento do número de solicitações, num total de 693, o que 
corresponde a uma média de 57 novos pedidos mensais. Analisando o tipo de 
requerimentos recebidos, podemos constatar que a maioria visava a resolução 
de questões estruturais de funcionamento, sendo cada vez mais raro o apareci-
mento de projetos inovadores.

Efetivamente, um grande número de organizações enfrenta problemas pere-
nes de insuficiente financiamento das suas respostas sociais, procurando que os 
parceiros alternativos se envolvam na assunção de encargos permanentes com 
recursos humanos ou com o diferencial remanescente entre a comparticipação 
do Estado e dos clientes e o custo real por utente.
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Mantendo a filosofia de que a intervenção da Fundação é subsi-
diária e complementar e que não devem ser criadas dependên-
cias regulares, foram privilegiadas as instituições que apresen-
taram uma situação sólida, potencial de sustentabilidade e boa 
rede de patrocinadores.

Reforçando a opção do ano anterior, a Fundação Montepio, em 
cumprimento dos seus estatutos e do regulamento de conces-
são de donativos em vigor, investiu na identificação de institui-
ções de qualidade e intensificou a cooperação com outras enti-
dades financiadoras, nomeadamente com a Fundação Calouste 
Gulbenkian e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Durante o ano 2012, os técnicos do Gabinete de Respon-
sabilidade Social que asseguram apoio técnico à Fundação 
realizaram mais de 500 visitas e reuniões de trabalho des-
tinadas à seleção dos melhores projetos e à disseminação 
da imagem da Fundação no território nacional.

Em 2012, a Fundação Montepio comparticipou 

• 166 projetos
menos dois que em 2011, no valor total de 

• 1 518 083,72 €
o que resultou num apoio médio de cerca de

• 9 145 € 
por instituição 
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COMPARAÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS PELA FUNDAÇÃO EM 2012 E 2011

COMPARAÇÃO ENTRE O NúMERO DE APOIOS CONCEDIDOS EM 2012 E 2011

Valor comparativo dos donativos concedidos (em número)

N.º

Valor

Valor comparativo dos donativos concedidos e quotas pagas (em euros)

APOIOS DA FUNDAÇÃO – TOTAIS

20112012

2012 2011

 

 

 

VALOR DOS APOIOS POR ÁREA

CIFE – Combate à Iliteracia 
Financeira e ao Endividamento

CIFE – Combate à Iliteracia 
Financeira e ao Endividamento

IE – Inovação Educativa

IE – Inovação Educativa

IESI – Investigação na Economia 
Social e Inovação

IESI – Investigação na Economia 
Social e Inovação

PES – Promoção da Economia 
Social e Inovação

PES – Promoção da Economia 
Social e Inovação

PIE – Promoção da Inclusão  
e do Empreendedorismo

PIE – Promoção da Inclusão  
e do Empreendedorismo

PV – Projetos de Voluntariado

PV – Projetos de Voluntariado

 NúMERO DE APOIOS POR ÁREA

4
15 5 12

98

1

25 500 €

59 630 €
15 000 €

125 000 €

528 815,58 € Valor total: 880 643,13€

126 697,55 €

Em 2012, os apoios prestados destinaram-se a instituições do setor social que atuam nos mais diver-
sos setores de atividade e em quase todos os distritos do território nacional e regiões autónomas.
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2012

168 

2011

166

2012

1 518 084€

2011

1 782 226€
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POR ÁREA  

GEOGRÁFICA

 

N.º DE APOIOS NA SUBÁREA DE APOIO  
PES - PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOCIAL

VALOR CONCEDIDO NA SUBÁREA DE APOIO  
PES - PROMOÇÃO DA ECONOMIA SOCIAL

17

3
2

28

10

4
29

5

 

Comunidade

Envelhecimento

Deficiência

Economia Social

Infância

Sustentabilidade

Jovens

Saúde

CONTRIBUIR PARA A qUALIDADE DAS 
ORGANIZAÇÕES DA ECONOMIA SOCIAL  
E PARA A INVESTIGAÇÃO EM ECONOMIA SOCIAL

Na subárea Promoção da Economia Social mereceram destaque os apoios concedidos nas áreas do acompanhamento das 
pessoas idosas, pessoas com demência, crianças e jovens, mas também a um público novo – os desempregados.

Nestas áreas, os apoios concedidos permitiram melhorar a qualidade da intervenção em diversos domínios, nomeadamente 
na beneficiação de infraestruturas, aquisição de equipamento, apoio a campanhas, ações formativas ou iniciativas promotoras 
de inclusão.

12 000 €

85 295,08 €

16 500 €
13 500 €

131 885 €

205 074,50 €

51 686 €

12 875 €
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 O quadro seguinte referencia as mais relevantes instituições beneficiadas e os objetivos do apoio concedido nesta dimensão, 
de modo a clarificar a diversidade da atuação da Fundação enquanto alavanca de mudança organizacional

INSTITUIÇÕES APOIADAS OBJETIVOS

Coopfafe - Cooperativa de Solidariedade  
Social de Fafe

Aquisição de equipamento para início de atividade

Centro Social e Paroquial de São Nicolau Apoio ao projeto “Mais Proximidade, Melhor Vida”, que combate o isolamento das pessoas idosas 
na Baixa de Lisboa

RUTIS – Associação Rede de Universidades de 
Terceira Idade

Apoio ao programa de atividades do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo

APPDA Norte – Associação Portuguesa para as 
Perturbações do Desenvolvimento do Autismo

Apoio para manutenção das atividades de tecelagem que constituem uma atividade inclusiva para 
pessoas com deficiência, além de uma fonte de financiamento

Centro de Solidariedade Social de Valdozende Apoio para aquisição de equipamento para a creche

APECEF – Associação para a Educação, Cultura  
e Formação

Apoio destinado a suportar as despesas de crianças desfavorecidas, permitindo a sua inclusão

ASCENDERE – Associação humanitária de 
Cooperação, Saúde, Educação e Desenvolvimento

Apoio à realização de quatro missões humanitárias na Ilha do Príncipe

Associação Alzheimer Portugal Apoio ao projeto “Cuidadores de Pessoas com Demência”, destinado à criação de gabinetes  
de apoio nos concelhos de Oeiras, Sintra e Cascais

Fundação AFID Diferença Apoio à aquisição de equipamento

ACAF – Associação das Comunidades Auto- 
-financiadas (1ª tranche)

Apoio ao desenvolvimento do projeto “Comunidades Auto-financiadas”

Escola Profissional Bento Jesus Caraça Apoio aos projetos “Voluntariado versus Cidadania - Causas Sociais” e “Voluntariado para jovens 
e pessoas idosas”

Instituto de Apoio à Criança Apoio ao projeto “Brincar Terapêutico”

Centro Social da Paróquia de Arcozelo Apoio à aquisição de equipamento de creche

APCC – Associação para a Promoção Cultural  
da Criança

Apoio ao centro de férias de Vairão
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INSTITUIÇÕES APOIADAS OBJETIVOS

CASA – Centro de Apoio ao Sem Abrigo Apoio à continuidade do projeto “Cozinha Solidária”, na delegação de Setúbal

ADOT – Associação Desenvolver Talento Apoio ao projeto de robótica ao serviço das pessoas com deficiência

Santa Casa da Misericórdia de Santarém Apoio à renovação da cozinha

Banco Alimentar Contra a Fome de Viana do Castelo Apoio ao funcionamento

Grupo Desportivo 4 Caminhos - Associação 
Desportiva, Cultural e Recreativa

Organização de um circuito de orientação de precisão para deficientes e voluntários

Beneficência Evangélica do Porto Apoio à aquisição de equipamento de apoio a idosos

Santa Casa da Misericórdia de Almada Apoio ao projeto “Agricultura Solidária”, que permitirá a obtenção de receitas complementares

Associação Acordar história Adormecida Apoio ao projeto do museu das crianças “Vermelho… uma viagem através da cor”

União humanitária dos Doentes com Cancro Apoio à corrida “Vencer o Cancro”

Fundação Portuguesa de Cardiologia Apoio à ação “8.º Desafio do Coração”

Raríssimas - Associação Nacional de Deficiências 
Mentais e Raras

Apoio à Doença de Sanfilippo e desenvolvimento do novo equipamento de acolhimento de pessoas 
com doenças raras

Acrescer - Associação dos Pais e Amigos das Crianças 
com Necessidades Educativas Especiais

Apoio à instalação do novo serviço de terapias no domínio da Psicologia

Instituto Profissional do Terço Recuperação dos dormitórios dos jovens

ANAFS - Associação Nacional dos Alistados das 
Formações Sanitárias

Apoio à realização das atividades de salvamento e formação

Santa Casa da Misericórdia da Maia Apoio à aquisição de equipamento indispensável às valências de idosos

Centro Social dos Amigos da Lardosa Apoio à aquisição de painéis solares, contribuindo para a redução da fatura energética

Banco Alimentar Contra a Fome da Península  
de Setúbal

Apoio ao projeto “Hortas Solidárias”, com o Estabelecimento Prisional de Setúbal



31

INSTITUIÇÕES APOIADAS OBJETIVOS

Centro Social e Paroquial do Campo Grande Apoio ao desenvolvimento do projeto de apoio domiciliário

Fundação Pró-dignitate Apoio ao projeto “Jornalismo pela Paz”

Associação de Reformados e Pensionistas do Distrito 
de Viana do Castelo

Apoio ao desenvolvimento do projeto de apoio domiciliário
Aquisição de equipamento

Instituto Padre António Vieira (1ª tranche) Apoio ao projeto “Grupos de Entreajuda para a Procura de Emprego”

Associação Lavoisier Apoio a workshops e ao projeto “Casa Skype” que visa promover o contacto intergeracional entre 
jovens e idosos. Apoio ao projeto “Workshop Jardinagem – quem semeia colhe”

Associação Fermentelense de Assistência Apoio ao desenvolvimento do serviço de apoio domiciliário

CEDEMA – Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Mentais e Adultos

Apoio à aquisição da lavandaria do lar residencial “O telhadinho”

BUS – Bens de Utilidade Social Apoio ao alargamento da atividade da BUS no domínio da recolha de bens em desuso e sua 
recuperação

Fundação Ernesto Roma Continuação do apoio à “Campanha 100 Mecenas” na prevenção da Diabetes

Associação Link Apoio ao Projeto Exchange de apoio à criação de emprego. Edição de um livro sobre prevenção  
da violência doméstica

Academia dos Amadores de Música Apoio à realização do concerto intergeracional

Associação dos Artesãos da Região de Lisboa Apoio à criação de novos ateliers e renovação do equipamento

Fundação Mata do Bussaco Apoio ao desenvolvimento de ações de manutenção – Oficina de Sensibilização Ambiental

AURPIS – Associação Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos do Seixal

Apoio à criação de um espaço de lazer para idosos

Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar Apoio à visita de final de ano a Coimbra por alunos muito carenciados

ACEESA – Associação Centro de Estudos de Economia 
Solidária Atlântico

Apoio à aquisição da revista Economia Solidária

CEU – Cooperativa de Ensino Universitário, CRL 
(Universidade Autónoma) 

Apoio à pós-graduação Social Business

 

 

INSTITUIÇÕES APOIADAS OBJETIVOS

AJPAS – Associação para o Desenvolvimento e 
Integração Social e de Saúde

Apoio ao desenvolvimento do projeto Monos TB Prevenção da Tuberculose em doentes com SIDA

ADEB – Associação de Doentes Bipolares Apoio ao desenvolvimento das atividades recreativas realizadas com os doentes

Associação Coração Amarelo – Delegação de Sintra Apoio à realização de um encontro de voluntários e pessoas idosas no âmbito do Ano Europeu  
do Envelhecimento Ativo

Lar Marista de Ermesinde Apoio financeiro ao desenvolvimento do projeto de inserção de jovens em risco

Centro Social e Paroquial de Corroios Apoio à aquisição de pavimento e toldo no exterior do jardim infantil

União de Tomar Realização de um campo de férias intergeracional

Associação Protetora da Criança Contra a Crueldade 
e Abandono

Apoio à organização de uma colónia de férias para crianças muito carenciadas

APP – Associação Portuguesa de Psicogerontologia Apoio ao funcionamento e formação

AMBESP – Associação de Melhoramentos e Bem Estar 
de PIAS

Apoio à aquisição de equipamento para o lar de idosos

Instituto Padre António Vieira Apoio ao projeto “Grupos de Entreajuda para a Procura de Emprego”

Instituto D. Francisco Gomes (Casa dos Rapazes) Apoio à realização de obras de reabilitação do equipamento que acolhe crianças privadas de meio 
familiar normal

Associação Casapiana de Solidariedade Aquisição de equipamento indispensável ao funcionamento do lar de idosos

ADENORMA Apoio à primeira fase do projeto de tele-assistência a idosos da Ilha da Madeira

Santa Casa da Misericórdia de Faro Apoio à realização de obras de reabilitação em espaço exterior

APAC – Associação de Pais e Amigos de Crianças 
(Conselho Local de Ação Social – CLAS de Barcelos)

Apoio ao desenvolvimento de atividades de voluntariado

Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde Apoio a uma iniciativa intergeracional no âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo

Cruz Vermelha Portuguesa Apoio ao projeto “Portugal + Feliz”
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INSTITUIÇÕES APOIADAS OBJETIVOS

Casa dos Pobres de Coimbra Aquisição de equipamento para a sala de Fisioterapia

Agrupamento de Escolas Guilherme Correia  
de Carvalho

Apoio à participação de jovens com deficiência num torneio de Boccia

UNISETI – Universidade Setubalense da Terceira 
Idade, CRL

Apoio ao desenvolvimento das atividades da Universidade Sénior de Setúbal

Associação Vale de Acór Apoio ao projeto SPECIOSA (recuperação de cozinha e formação em alta cozinha dos residentes 
com patologia psiquiátrica)

CERCIAV – Cooperativa para a Educação e 
Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de Aveiro

Apoio à readaptação das instalações da Gafanha da Nazaré

Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas Apoio à criação de um sistema de alerta nacional

APAV – Associação de Apoio à Vítima Apoio à atividade de prevenção da violência contra pessoas idosas

Centro Social Paroquial de Recarei Apoio à aquisição de equipamento de cozinha

Associação Renovar a Mouraria Apoio à conclusão das obras na Casa Comunitária da Mouraria

Fundação Arca da Aliança Apoio para a recuperação do equipamento da casa de acolhimento para crianças privadas de meio 
familiar normal

Fundação Graça Gonçalves Apoio ao processo de reformulação do projeto, visando a sua sustentabilidade

Fundação Porto Social Apoio à criação de um projeto de desporto inclusivo para crianças vulneráveis da cidade do Porto

Academia Equestre João Cardiga Apoio ao colóquio “Envelhecer com Qualidade”, no âmbito do Portugal Maior

Comunidade Vida e Paz Apoio à Festa de Natal dos Sem-Abrigo

Centro Social Paroquial Cedofeita Apoio à construção de uma residência

Fundação Rui Osório de Castro Apoio à realização de atividades com crianças com cancro

Associação de Lares Familiares para Crianças  
e Jovens Novo Futuro

Apoio ao processo de autonomização dos jovens

INSTITUIÇÕES APOIADAS OBJETIVOS

APDMF – Associação Portuguesa para a Proteção  
dos Direitos dos Menores e da Família – Crescer Ser

Apoio à realização de uma intervenção e conservação urgente nos lares das crianças e jovens

hospital Egas Moniz Apoio à realização da Festa de Natal dos doentes

Escola de Rugby da Galiza Apoio para a atribuição de troféus aos melhores alunos

hospital Magalhães de Lemos Apoio à criação de uma ludoteca para os doentes

Solidariedade sem Fronteiras Apoio a uma intervenção intergeracional no âmbito do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo
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Na lista atrás identificada estão assinalados alguns projetos 
que, pelo seu carácter inovador ou pelo impacto do apoio 
recebido, merecem destaque no contexto da atividade rea-
lizada.

Referimo-nos, em primeiro lugar, ao projeto “Mais proxi-
midade, mais vida”, desenvolvido pelo Centro Social Paro-
quial de São Nicolau e que visa o acompanhamento de pes-
soas idosas residentes na Baixa de Lisboa e em situação de 
dependência e isolamento.

Juntamente com outros parceiros, a Fundação Montepio 
tem permitido o alargamento desta atividade em sólidos 
alicerces técnicos, com recurso a uma equipa multidisciplinar 
que permite colmatar uma lacuna no apoio disponibilizado 
a estas pessoas.

O montante concedido, no valor de 19 200 €, permitiu 
apoiar 84 pessoas idosas, mantendo-as no seu meio 
normal de vida, prevenindo a violência e promovendo 
a sua autonomia residual, com recurso a 36 voluntários.

Outro projeto que merece referência é o “Cuidar melhor”, 
desenvolvido pela Associação Alzheimer Portugal e que tem 
por objetivo a criação de gabinetes de apoio a cuidadores de 
pessoas com demência nos concelhos de Cascais, Oeiras e 
Sintra. 

O primeiro ano deste projeto, orçado em 18 000 €, consti-
tuiu uma etapa preparatória do lançamento do trabalho no 
terreno e permitiu o diagnóstico junto das estruturas institu-
cionais de apoio.
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A insuficiência de respostas para este grupo vulnerável,  
a ausência de uma abordagem interdisciplinar e a desvalo-
rização da perspetiva jurídica de salvaguarda dos direitos, 
justificam plenamente esta intervenção, que se estrutura 
em torno de uma parceria que envolve a Fundação Calouste 
Gulbenkian, a Universidade Católica e as autarquias.

Outra área inovadora de atuação nasceu da parceria firmada 
com o Instituto Padre António Vieira e originou os GEPE –
– Grupos de Entreajuda para a Procura de Emprego. 
Em contexto de crescimento do desemprego, esta iniciativa, 
inédita em Portugal, pretende estimular a criação de redes 
informais de partilha e apoio que ajudem ao desenvolvi-
mento de competências pessoais, mas também ao combate 
à estigmatização e ao isolamento das pessoas em situação 
de inatividade forçada.

A partir de um apoio financeiro de 15 000 € foram criados 
grupos de entreajuda que abrangeram indivíduos, seme-
ando uma nova forma de atuar em prol da inclusão social.

O donativo de 9 500 € concedido à COOPFAFE – Coopera-
tiva de Solidariedade Social de Fafe e destinado à aquisi-
ção de equipamento para Creche e Centro de Dia permitiu o 
incremento das respostas sociais e o acréscimo de iniciativas 
abertas à comunidade do Bairro da Cumieira e habitantes de 
Fafe e freguesias limítrofes.

Este caso é demonstrativo de que um pequeno capital 
semente pode ser propulsor de um crescimento de atividade 
contagiante.

No que diz respeito ao projeto desenvolvido pela CASA –
– Centro de Apoio aos Sem-Abrigo, delegação de Setúbal, 
constituída pelo Núcleo de Azeitão e Núcleo de Setúbal,  
o donativo de 3 000 € destinado a apoiar o projeto “Cozi-
nha Solidária” viabilizou a mudança de instalações (de Vila  
N. de Azeitão para Aldeia de Irmãos), com assinalável melho-
ria das novas estruturas: implementação de Gabinete de 
Apoio, arranque da Loja Social e criação de armazém e ins-
talação de estruturas para apoio à recolha/distribuição diária. 

 

 

O incremento das respostas sociais neste núcleo foi de 172 
clientes, uma vez que passou a possuir um espaço próprio 
para recolha e distribuição diária, espaço de despensa para 
armazém de produtos e atendimento das famílias apoiadas.

Numa área geográfica e domínio de atividade distintos, 
considera-se interessante divulgar o exemplo da ADOT –
– Associação Desenvolver o Talento, entidade tradicio-
nalmente apoiada pelo Montepio. O donativo de 6 000 €, 
atribuído em 2012, foi utilizado para as despesas decorren-
tes do Projeto Co(n)Tacto que, através da construção e pro-
gramação de equipamentos eletrónicos destinados a porta-
dores de limitação física e/ou mental, permitem, em termos 
da solidariedade devida aos mais carenciados, a otimização 
da sua qualidade de vida e autonomia.

As iniciativas desta Associação estão abertas à comunidade 
do concelho da Guarda, designadamente a alunos dos cur-
sos de Ciências da Educação, com a disponibilização da sua 
biblioteca temática e apoio aos estudos através dos portado-
res de capacidades de excelência.

Por último, uma referência especial ao apoio de 8 000 € 
atribuído à CERCIAV – Cooperativa para a Educação 
e Reabilitação dos Cidadãos Inadaptados de Aveiro 
para beneficiação das instalações da Colónia Agrícola Gafa-
nha da Nazaré e das instalações de Aradas.

Esta requalificação de espaços existentes e subaproveitados 
consubstanciou uma melhoria das condições de integração 
e prestação de serviço das pessoas apoiadas, em especial as 
que apresentam níveis de deficiência mais profunda e que 
exigem cuidados especializados.

Os demais apoios concedidos são igualmente relevantes e 
revelaram-se indispensáveis à prossecução da missão de mui-
tas organizações, como claramente decorre dos relatórios 
que nos fizeram chegar, alguns dos quais aqui reproduzidos 
em síntese.
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PROMOVER A VALORIZAÇÃO 
DA ECONOMIA SOCIAL E A 
CAPACITAÇÃO DOS SEUS AGENTES

Na senda da tendência iniciada em 2010 e reforçada em 
2011, o ano 2012 foi marcado pelo apoio técnico e financeiro 
às direções das instituições, visando a melhoria das suas com-
petências gestionárias.

A esta vertente de atuação a Fundação afetou 126 697,55 €, 
distribuídos de acordo com o gráfico seguinte.

N.º DE APOIOS NO âMBITO DO APOIO À IESI – 
– INVESTIGAÇÃO NA ECONOMIA SOCIAL E NA INOVAÇÃO

VALOR CONCEDIDO NO âMBITO DO APOIO À IESI – 
– INVESTIGAÇÃO NA ECONOMIA SOCIAL E NA INOVAÇÃO

AssociativismoAssociativismo

Economia SocialEconomia Social

Investigação na 
Economia Social

Investigação na 
Economia Social

9

1

2

22 150 €

88 047,55 €

16 500 €
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Continua a justificar-se referência às parcerias estabeleci-
das com a Universidade Católica do Porto, Faculdade de 
Economia de Coimbra e Universidade Técnica de Lisboa, no 
campo da formação em Economia Social e da certificação 
das IPSS.

Foi ainda possível alargar estas parcerias, tendo sido cele-
brados mais dois protocolos com a Universidade Autónoma, 
para realização de uma pós-graduação em Social Business, 
e com o ISCTE, para apoio ao mestrado em Economia Social.

Foi dada continuidade à promoção do associativismo e do 
voluntariado através da execução dos protocolos em vigor 
com a Liga dos Bombeiros Portugueses e com a Confede-
ração das Coletividades de Cultura e Recreio, para desen-
volvimento da formação de agentes associativos, concessão 
do Prémio Bombeiro de Mérito e lançamento do Manual do 
Dirigente Associativo.

Em 2012, a Fundação Montepio deu um passo ambi-
cioso ao desenvolver uma relação de parceria com  
a Fundação Calouste Gulbenkian, a Accenture, a TESE, 
a Universidade Católica do Porto e a UDIPSS do Porto. 
No âmbito desta parceria foi implementado o Projeto 
MAIS – Mais Ação e Inovação Social que permite à Fun-
dação apoiar as organizações sem fins lucrativos ao 
nível da capacitação dos seus técnicos e dirigentes. 

O Projeto MAIS possibilita a formação em sete cursos distin-
tos (Gestão e Planeamento Estratégico, Marketing e Angaria-
ção de Fundos, Gestão de Operações, Gestão de Tesouraria, 
Sustentabilidade Financeira, Gestão de Pessoas e Tecnolo-
gias de Informação), distribuídos por três módulos (Estratégia 
e Operações, Finanças, Gestão de Pessoas e Tecnologias de 
Informação), e integra ações de consultoria cirúrgica relativas 
a cada um dos cursos, para o candidato que melhor defenda 
a necessidade e pertinência da sua aplicabilidade na institui-
ção que representa e o compromisso de adotar as medidas 
que dessa consultoria resultem. Este programa envolveu, em 
2012, mais de 30 instituições do distrito do Porto. 
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CONSOLIDAR UMA REDE DE PARCERIAS
EM PROL DA INCLUSÃO

Tem sido apanágio e traço diferenciador da Fundação Monte-
pio a forma como se posiciona no plano da responsabilidade 
social em Portugal, procurando cimentar a cooperação e ten-
tando identificar e congregar as sinergias de diversas entidades 
financiadoras.

Esta atitude resulta de muitos dos projetos atrás referenciados e 
consubstancia-se no número significativo de entidades que inte-
gra de forma muito colaborante.

De facto, agir de forma assertiva e consequente nos domínios 
da promoção social pressupõe a congregação de diversas enti-
dades, perspetivas e competências e uma procura permanente 
de informação e de boas práticas.

A nível internacional, a Fundação acompanhou a evolução 
reflexiva em torno da sustentabilidade, promovida pelo ESBG – 
– European Saving Banks Group, e, o 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 Junior 
Achievement.

No contexto do BCSD - Comité Português para a Responsabili-
dade Social, do Centro Português de Fundações e da rede RSO.
pt, a Fundação participou em diversas iniciativas, colaborou em 
grupos de trabalho e alargou o seu leque de relações, difun-
dindo a imagem e os valores do Montepio.

Realça-se, ainda, no contexto da Confederação Portuguesa do 
Voluntariado, a colaboração prestada na organização do simpó-
sio do Centro Europeu do Voluntariado, do seminário intercon-
federativo e do troféu anual de voluntariado.

 

 

No âmbito da participação na rede RSO.pt, o Montepio inte-
grou os grupos de trabalho “Empreendedorismo Responsável” 
e “Norma 26000 sobre responsabilidade social”. 

O grupo de trabalho centrado no “Empreendedorismo Respon-
sável” implementou quatro sessões de seminários dedicados ao 
tema “Ser Empreendedor(a) - Atitude e Competência”, num 
total de 40 sessões públicas realizadas em Lisboa, Braga, Porto 
e Coimbra. Estas sessões, destinadas a pessoas em situação de 
desemprego (23 sessões) e a pessoas no ativo (17 sessões), per-
mitiram atingir 922 participantes. 

As sessões foram animadas por organizações membros da rede, 
tendo o Montepio marcado presença com representantes do 
Gabinete de Responsabilidade Social e do Gabinete de Relações 
Institucionais para o Terceiro Setor.

Relativamente ao grupo de trabalho da “Norma 26000 sobre 
responsabilidade social”, constituído em meados de 2012, a 
atividade centrou-se na construção de um glossário de termos 
sobre responsabilidade social que permitissem complementar 
a Norma.
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ANÁLISE
FINANCEIRA
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O Ativo da Fundação Montepio, no montante de 

1 079 346  €
é constituído, maioritariamente, por depósitos  
bancários e investimentos financeiros

Os investimentos financeiros ascendem a 

202 402 €

Relativamente aos valores de 2011 registou-se  
um aumento do Ativo no valor de

90 404 €
com origem na variação dos depósitos bancários
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O Passivo reflete na rubrica Outras 
Contas a Pagar uma parte dos dona-
tivos já assumidos em 2012 e que 
serão pagos no exercício seguinte, 
e uma responsabilidade para com o 
Fundo de Garantia do Microcrédito, 
no montante de 

50 000 €
Este montante encontra-se à guarda 
da Fundação para fazer face a even-
tuais incumprimentos de créditos 
concedidos pela Caixa Económica 
Montepio Geral (CEMG) no âmbito 
de um protocolo de cooperação cele-
brado com a Santa Casa da Miseri-
córdia de Lisboa.

Na Demonstração de Resultados regista-se 
uma diminuição dos Outros Gastos e Perdas, 
no montante de 

264 142 € 

registando-se um acréscimo dos Rendimentos 
e Ganhos no valor de

54 671 €
Esta evolução permitiu um resultado positivo 
do exercício no valor de

64 507 €
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900 000 € relativos à dotação orçamental do Montepio 
Geral - Associação Mutualista;

457 832,01 € recebidos da Direção Geral dos Impostos, 
respeitante à Consignação Fiscal de 0,5% em relação à coleta 
do IRS liquidado aos sujeitos passivos em 2010, que será apli-
cado, por opção estratégica do Conselho de Administração, no 
primeiro semestre de 2013, no projeto “Frota Solidária”;

200 000 € relativos à afetação, pela CEMG, da verba habi-
tualmente gasta com a aquisição de brindes a atribuir, na qua-
dra natalícia, a empresas e particulares;

23 407,04  € respeitantes à atribuição de comissões prove-
nientes da comercialização de cartões de crédito pela CEMG;

11 070  € restituídos pela KPMG no âmbito da prestação de 
serviços de auditoria, a título de donativo;

1 382,95  € de outros donativos.

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 positivo do Exercício no montante 

de 64 507 €, seja transferido para Reservas.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

António Tomás Correia

José de Almeida Serra

Eduardo José da Silva Farinha

Álvaro Cordeiro Dâmaso

Carlos Vicente Morais Beato

Lisboa, 1 de março de 2013
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