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APRESENTAÇÃO



MENSAGEM DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

04  APPRESENTAÇÃO

Num ano dedicado à Colaboração, a 
Fundação reforçou a sua aposta no 
estabelecimento e consolidação de 
parcerias com diversas organizações 
da Economia Social, tendo concentrado 
uma boa parte dos seus esforços em 
projetos de investimento social. Neste 
contexto, através de uma das iniciativas 
do Fundo “Portugal Inovação Social” – as 
“Parcerias para o Impacto” – a Fundação 
comprometeu-se a investir, durante 3 anos, 
em projetos com forte impacto social nas 
áreas da educação e do combate à pobreza, 
e a proceder a um acompanhamento muito 
próximo dos mesmos, incluindo em termos 
de aconselhamento estratégico. 

Este foi igualmente o ano em que a 
Fundação Vasco Vieira de Almeida 
lançou e/ou desenvolveu relevantes 
projetos próprios, sendo de salientar o 
“InclusivaMente: Direitos Humanos no 
Envelhecimento e Saúde Mental”, o Prémio 
Professor Francisco Vieira de Almeida e 
o primeiro Legal Hackathon em Portugal, 
destinado a promover a literacia jurídica 
e o empoderamento legal, com vista a um 
exercício pleno da cidadania. E, ainda, o 

João Vieira de Almeida

Presidente do Conselho de Administração

ano em que aprofundou as parecerias já 
estabelecidas em Moçambique, com a GIRL 
MOVE Academy e com o Projeto de Educação 
de Crianças Vulneráveis do Parque Nacional 
da Gorongosa.

E, em colaboração com a Fundação Vasco 
Vieira de Almeida, a VdA pôde reafirmar e 
fortalecer o esforço de Responsabilidade 
Social Corporativa. Ao longo do ano, e com 
a participação de muitos colaboradores 
tanto das áreas de gestão, como das áreas 
de prática da VdA, foram dedicadas 732 
horas a ações de voluntariado e 623 horas 
à capacitação no Terceiro Sector, apoiando 
desta forma diversas organizações da 
Economia Social.

É pois com um enorme sentido de 
responsabilidade, que a Fundação Vasco Vieira 
de Almeida encara todas as oportunidades 
para, pensando globalmente e agindo 
localmente, comprometer-se com as 
Comunidades onde atua, apoiando o sector 
social e contribuindo para o cumprimento 
da Agenda 2030 das Nações Unidas, tendo 
em vista a concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável..

A Fundação Vasco Vieira de Almeida apresenta aqui o seu Relatório de Atividades 
e Contas, relativo ao trabalho desenvolvido em 2019 no âmbito da sua missão de 
Educação para a Cidadania.



Missão & Objetivos

Tendo como fim principal a educação 
para a cidadania, a Fundação Vasco 
Vieira de Almeida procura contribuir para 
a construção de uma sociedade mais 
informada, integrada e inclusiva e para 
o incremento da responsabilidade cívica, 
utilizando a educação, o conhecimento e 
a cultura como veículos para a promoção 
dos Direitos Humanos e do Estado de 
Direito, pretendendo afirmar-se como um 
interveniente ativo em Portugal neste 
domínio.
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Eixos estratégicos

No cumprimento da sua missão, a Fundação 
Vasco Vieira de Almeida orienta a sua 
atuação através de oito eixos estratégicos 
representativos de diversas dimensões da 
cidadania: 

Justiça, Educação, Direitos Humanos, 
Conhecimento & Ciência, Cultura, 
Sociedade Civil, Cidadania Digital e 
Sustentabilidade.

ESTRUTURA 
FUNDACIONAL



Justiça 
Consciente de que o acesso ao direito e à justiça 
constitui um fator essencial de afirmação 
da cidadania e de coesão social, a Fundação 
pretende impulsionar a advocacia como 
veículo de acesso à justiça e de proteção de 
grupos em risco social, fomentando o acesso a 
serviços jurídicos por parte dos cidadãos mais 
desfavorecidos e das organizações do sector não 
lucrativo, bem como apoiar projetos de inovação 
e empreendedorismo social.

Educação
A Fundação visa apoiar a educação, a formação 
e o conhecimento como instrumentos de 
desenvolvimento pessoal e coletivo, nas diversas 
dimensões da atividade e participação cívica.

Direitos Humanos
Intervir em matéria de respeito pelos Direitos 
Humanos, combatendo todas as suas formas 
de violação, promovendo a consciencialização 
coletiva da importância do respeito pelos 
princípios do Estado de Direito e da valorização 
da diversidade, constitui um objetivo estratégico 
da Fundação.

Conhecimento & Ciência
Constituindo a disseminação do conhecimento e 
da ciência uma dimensão essencial da construção 
de uma sociedade mais aberta, interventiva 
e inclusiva, a Fundação pretende aprofundar 
o estudo dos temas relevantes no contexto 
dos seus fins, contribuindo para o avanço do 
conhecimento e da inovação e para a divulgação 
de informação na comunidade e promovendo a 
construção de redes de partilha de informação, 
em prol da igualdade de acesso ao conhecimento.

Cultura
A promoção da cultura, nas suas diversas 
expressões, em especial a musical, artística 
e literária, bem como a valorização da 
diversidade cultural e a consciencialização 
da importância do respeito pela 
multiculturalidade, são preocupações centrais 
à atividade da Fundação.

Sociedade Civil
É necessário implementar mecanismos 
de alerta na sociedade civil, relativos à 
necessidade de uma participação cívica 
ativa e de uma intervenção social atenta, 
designadamente através do exercício de 
advocacy em temas societais relevantes, 
promovendo e criando mecanismos de 
participação coletiva, pretendendo a 
Fundação assumir um papel relevante neste 
domínio.

Cidadania Digital
Numa sociedade profundamente marcada 
pela tecnologia e pela globalização, é 
essencial para a Fundação contribuir para a 
consciencialização coletiva dos desafios que 
a digitalização da sociedade e da economia 
colocam ao próprio conceito de cidadania 
tal como hoje o conhecemos, nomeadamente 
em termos de proteção da privacidade, 
da dignidade do ser humano e da própria 
liberdade nas suas diversas manifestações.

Sustentabilidade 
Promover a consciencialização coletiva da 
importância da adoção de práticas ambientais 
e sociais sustentáveis constitui um exercício 
de cidadania e de pertença à comunidade 
que será empenhadamente desenvolvido pela 
Fundação.
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Justiça

Direitos Humanos

Educação Cidadania Digital

Conhecimento  
& Ciência

Cultura

Sustentabilidade Sociedade Civil
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Os ODS representam as prioridades globais 
da Agenda 2030 das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento Sustentável, aprovada 
por mais de 190 países em 2015. Definem as 
prioridades e aspirações globais para 2030 
e requerem uma ação à escala mundial de 
governos, sociedade civil e, sobretudo, das 
empresas, para criar uma vida com dignidade e 
oportunidades para todos, dentro dos limites 
do planeta.

Os projetos da Fundação Vasco Vieira de 
Almeida estão alinhados com os ODS, sendo os 
ODS 1 – Erradicar a Pobreza, ODS 4 – Educação 
de Qualidade, ODS 5 – Igualdade de Género, 
ODS 10 – Reduzir as Desigualdades, ODS 16 – 
Paz, Justiça e Instituições Eficazes e ODS 17 – 
Parcerias para a Implementação dos Objetivos, 
aqueles que nos quais decidimos centrar o foco 
da nossa atuação.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável



ATIVIDADE DA 
FUNDAÇÃO EM 2019
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// Procurar respostas colaborativas e 
em rede para promover a integração 
social, a cidadania ativa e a 
sustentabilidade;

// Capacitar os cidadãos, as 
comunidades e as organizações do 
terceiro sector para o exercício 
da cidadania como veículo de 
transformação social;

// Fomentar o sentido de Cidadania 
Global, criando oportunidades para o 
exercício da responsabilidade cívica 
na sociedade;

// Participar no diálogo e reflexão sobre 
novas metodologias para promover 
os Direitos Humanos e o Estado de 
Direito;

// Dar expressão organizada ao dever 
moral de solidariedade e de justiça 
entre os cidadãos e ao compromisso 
assumido, nomeadamente, através do 
Programa de Responsabilidade Social 
Corporativa da instituidora;

// Reforçar a intervenção da Fundação 
em áreas prioritárias, antecipando 
necessidades futuras, apostando 
no digital na 4ª Revolução Industrial 
e reforçando a sua capacidade de 
adaptação à mudança por forma 
a garantir a perenidade do seu 
compromisso de responsabilidade 
social e educação para a cidadania.

Desde o início da sua atividade em 2018, a Fundação Vasco Vieira  
de Almeida tem perseguido os seguintes objetivos estratégicos:

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS



10  ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO EM 2019

TRABALHO EM REDE 
E PARCERIAS

Acreditamos profundamente na 
importância da colaboração e do 
trabalho em rede como veículo-
-chave para a implementação 
de projetos integrados que 
possam ir ao encontro das reais 
necessidades das comunidades 
e contribuir para a defesa 
dos Direitos Humanos e para a 
capacitação do exercício da uma 
cidadania ativa. 

"None of us is better  
than all of us"

Neste âmbito, destacamos, entre outras, as seguintes entidades do sector social, nacionais 
e internacionais, com as quais a Fundação Vasco Vieira de Almeida colaborou em 2019 no 
desenvolvimento de projetos e atividades:

Em 2019, e alicerçada no ODS 17 (Parcerias 
para a Implementação dos Objetivos), a 
Fundação Vasco Vieira de Almeida reafirmou 
o seu compromisso com os seus parceiros 
e com a Comunidade, sobretudo a três 
níveis: (i) Investimento Social, (ii) Promoção 
e participação em redes colaborativas e (iii) 
Ativação do ecossistema VdA: Enabler social e 
promotor da aproximação de Stakeholders. 
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i) Investimento Social

O instrumento do Fundo Portugal Inovação Social “Parcerias para o Impacto” tem como objetivo assegurar 
o investimento na criação, desenvolvimento ou crescimento de projetos de inovação social, em formato de 
cofinanciamento por parte de investidores sociais, estimulando a filantropia de impacto, contribuindo para um 
modelo de financiamento mais estável, eficaz e duradouro e procurando gerar novas respostas sociais que, além 
de inovadoras, são escaláveis e aptas a resolver de forma nova problemas persistentes antigos.

O Just a Change (JAC) reabilita casas de pessoas em Pobreza 
Habitacional, envolvendo voluntários e toda a comunidade. 

Com o Projeto de Disseminação, apoiado pela Vieira de Almeida em 
conjunto com outros investidores sociais privados e públicos, o 
JAC propõe-se difundir a solução de reabilitação por toda a Área 
Metropolitana de Lisboa e pelo País, implementando um modelo de 
Franchising Social. 

O objetivo principal é permitir que Franchisados independentes possam 
responder diretamente às causas do problema: reabilitar a casa, para 
permitir a reconstrução da vida, mitigando os efeitos da pobreza 
habitacional nas várias dimensões do contexto dos beneficiários  
(abrigo estrutural, conforto, saúde, bem-estar  
e auto-estima). 

A Teach For Portugal é uma Organização Não Governamental, 
congénere da Teach For All, que tem como missão garantir que todas 
as crianças têm acesso às mesmas oportunidades de educação, 
independentemente do seu enquadramento socioeconómico. 

No contexto da sua missão e eixos de intervenção, a Fundação 
Vasco Vieira de Almeida integrou pelo segundo ano consecutivo este 
projeto, no âmbito do Programa das Parcerias para o Impacto, com o 
intuito de contribuir para a promoção de respostas educativas que 
garantam que todas as crianças, independentemente do contexto 
de vulnerabilidade em que possam viver, têm acesso às mesmas 
oportunidades que as demais crianças para atingir o seu potencial 
máximo de desenvolvimento. 
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ii) Promoção e participação em redes colaborativas

Impact 2030

A Fundação Vasco Vieira de Almeida aderiu à 
rede portuguesa do Impact 2030, uma rede 
colaborativa liderada pelo sector privado, 
que tem como missão contribuir, através do 
voluntariado corporativo, para o cumprimento 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas, 
investindo o capital humano das empresas em 
programas de voluntariado alinhados com os 
ODS, capazes de criar impacto positivo tanto 
nos colaboradores como nas entidades de 
economia social.

GRACE – Empresas Responsáveis

O GRACE – Empresas Responsáveis tem como 
visão fomentar a participação das empresas no 
contexto social em que se inserem, através do 
estabelecimento de parcerias que potenciem 
impactos visíveis e concretos da atividade 
da Associação, em articulação com outras 
entidades da Sociedade Civil.. 

A Associação é presidida pela VdA durante o 
mandato 2018/2020, reunindo, em 2019, cerca 
de 170 associados. 

A Fundação Vasco Vieira de Almeida participou 
em diversas iniciativas e eventos promovidos 
por esta entidade, entre os quais o Programa 
de voluntariado corporativo GIRO 2.0, bem 
como diversas conferências e ações de 
formação, tendo organizado, no final do ano, 
em parceria com o GRACE e o Centro Português 
de Fundações, e com muito sucesso, uma 
Conferência subordinada ao contributo das 
Fundações de Empresa para a implementação 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
das Nações Unidas.

European Venture Philanthropy Association 

A European Venture Philanthropy Association 
(EVPA) é uma associação de organizações 
europeias que partilham a mesma visão e 
têm um objetivo comum: criar impacto social 
positivo através de filantropia estratégica.

Reforçando o seu papel e participação no 
movimento liderado pela EVPA, a Fundação 
Vasco Vieira de Almeida participou na  
C Summit, a primeira Conferência Europeia 
sobre Filantropia Corporativa e Investimento 
Social que, organizada sob o tema “Alinhamento 
Estratégico”, reúne investidores de impacto, com 
o propósito de partilhar conhecimento, capacitar 
e inspirar novas respostas e iniciativas.

Centro Português de Fundações

O Centro Português de Fundações (CPF) é 
uma associação privada de utilidade pública 
que representa o sector fundacional em 
Portugal e que tem como missão criar uma 
plataforma que funcione como interlocutor 
único das fundações junto dos diferentes 
órgãos do Estado e das demais organizações da 
sociedade civil.

Em 2019, a Fundação Vasco Vieira de Almeida, 
enquanto entidade associada do CPF, aderiu 
aos grupos de trabalho temáticos, cuja 
finalidade visa a instituição de uma agenda 
de reflexão e debate em temas de relevância 
par o sector e a dinamização de atividades 
que permitam a aprendizagem entre pares e a 
capacitação e o desenvolvimento de projetos 
comuns.

Movimento #GivingTuesday Portugal

A Fundação Vasco Vieira de Almeida 
associou-se à primeira edição do movimento 
#GivingTuesday em Portugal, uma iniciativa de 
âmbito internacional que visa unir os cidadãos 
de qualquer parte do mundo em torno de um 
objetivo comum: contrariar o consumismo 
associado à Black Friday e viver o dia em causa 
de forma solidária e generosa, doando tempo, 
recursos ou bens a causas sociais e ambientais.

Neste âmbito, a Fundação promoveu a 
#GivingWeek, uma iniciativa de solidariedade 
interna no contexto da qual organizou diversas 
iniciativas, entre as quais: uma venda de Natal 
solidária, que contou com a participação de 
projetos parceiros da Fundação (incluindo a 
Associação BIPP – Programa Semear (Semear), 
a  Associação Filhos do Coração, o Centro 
de Apoio ao Sem Abrigo (CASA), o Centro de 
Bem-Estar Social de Coz, o Just a Change,  
os Leigos para o Desenvolvimento) e uma 
ação de voluntariado corporativo em parceria 
com a Semear e com o CASA, instituição que 
apoiou através da preparação e distribuição de 
refeições quentes a pessoas em situação de 
sem abrigo, confecionadas com os produtos do 
projeto m2 da Semear.
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Conferência “O papel das Fundações  
de Empresa na implementação dos ODS”

Em dezembro de 2019 realizou-se a 2ª 
Conferência de Fundações de Empresa, 
organizada pela Fundação em colaboração 
com o GRACE e com o CPF, desta vez com o 
apoio do CEIIA – Centre of Engineering and 
Product Development. 

O encontro contou com participação de 
intervenientes do sector empresarial e 
fundacional, a nível nacional e internacional, e 
teve como finalidade debater o contributo das 
Fundações de Empresa para a implementação 
da Agenda 2030 das Nações Unidas, uma missão 
de todos e para todos que exige o envolvimento 
dos diversos stakeholders da sociedade. 

iii) Ecossistema VdA: Enabler social e aproximador de Stakeholders

Women2Women -  
Programa anual de liderança feminina

A Fundação Vasco Vieira de 
Almeida associou-se, à organização 
Women2Women Portugal, tendo recebido 
as 75 participantes da primeira edição da 
iniciativa para uma conferência dedicada ao 
tema do ativismo e do empreendedorismo 
feminino.

A Women2Women Portugal é uma associação 
juvenil sem fins lucrativos para a igualdade de 
género, com foco no ODS 17 e cuja atividade 
assenta num programa anual de liderança, com 
o objetivo de inspirar, capacitar e empoderar 
jovens mulheres dos 16 aos 21 anos que residam 
em Portugal, incentivando-as a viver as suas 
vidas no máximo do seu potencial, a trabalhar 
a sua autoestima e autoconfiança de forma 
saudável e a envolver-se nas suas comunidades, 
gerando mudança positiva, através de planos de 
ação de impacto social a serem desenvolvidos no 
decorrer do programa.

Por acreditar no potencial de colaboração 
através do estabelecimento de parcerias, 
a Fundação potenciou ainda a criação de 
sinergias entre a Women2Women Portugal e a 
Girl MOVE Academy, uma academia de liderança 
que promove a educação e mentoria de jovens 
mulheres moçambicanas changemakers focadas 
na transformação positiva do Mundo.

Lançamento do Projeto  
Teach for Portugal

A Fundação Vasco Vieira de Almeida foi 
host da sessão de lançamento da Teach 
for Portugal, que decorreu no auditório da 
Vieira de Almeida no dia 17 de setembro. 
A sessão contou com a presença e 
participação inspiradora do Presidente 
da República, Professor Marcelo Rebelo 
de Sousa e deu o mote para o início da 
implementação dos Programas nas escolas, 
no ano letivo 2019/2020. 

A Teach For Portugal é uma Organização Não 
Governamental, congénere da Teach For All, 
que tem como missão garantir que todas as 
crianças têm acesso às mesmas oportunidades 
de educação, independentemente do seu 
enquadramento socioeconómico. 

No âmbito da sua missão, e por acreditar nas 
potenciais sinergias entre a Teach for Portugal 
e a Associação ProChild CoLab – Against 
Poverty and Social Exclusion, a Fundação 
facilitou o contacto entre estas Organizações.



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
POR SECTOR DE ATUAÇÃO
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

CAMPANHAS INTERNAS

VOLUNTARIADO CORPORATIVOSUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

CAPACITAÇÃO DO TERCEIRO SECTOR



No contexto da atividade desenvolvida pela Fundação Vasco 
Vieira de Almeida, a VdA tem vindo a dar continuidade ao 
paradigma de intervenção cívica, com vista a contribuir para 
a construção de uma sociedade mais informada, integrada e 
inclusiva.

Em 2019, a Fundação privilegiou a atuação colaborativa, através do trabalho em 
rede, estabelecendo novas parcerias e aprofundando as já existentes com os 
principais stakeholders nacionais e internacionais dos sectores social e ambiental.

Neste âmbito, a Fundação desenvolveu diversos projetos e associou-se a inúmeras 
organizações parceiras na organização de iniciativas conjuntas, com vista à 
promoção da educação, do conhecimento e da cultura como veículos para a 
promoção dos Direitos Humanos e do Estado de Direito.

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
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A Fundação, em parceria com a Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL), 
lançou o Prémio Professor Francisco Vieira  
de Almeida. 

O Prémio visa celebrar a memória do Professor 
Francisco Vieira de Almeida, através da 
revelação de novos valores e trabalhos 
científicos em diversas áreas de investigação 
das Humanidades e Ciências Sociais. 

Sendo de caráter bianual, podem candidatar-
-se licenciados, mestres ou doutores ou 
investigadores de pós-doutoramento da 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa. 

O melhor trabalho submetido em 2020 
receberá um prémio no valor de 20.000 
euros (ao qual se adicionará a verba máxima 
de 5.000 euros para publicação). 

Prémio Professor Francisco Vieira de Almeida

A Fundação Vasco Vieira de Almeida, em 
parceria com a EAPN Portugal – Rede 
Europeia Anti-Pobreza, desenvolveu em 2019 
um piloto do projeto “InclusivaMente: Direitos 
Humanos no envelhecimento e saúde mental”, 
no âmbito do qual dinamizou 10 ações de 
formação, para 225 participantes de mais de 
90 entidades da economia social a trabalhar 
na área da prestação de cuidados a pessoas 
dependentes ou com capacidade diminuída, 
em 10 distritos do país (Bragança, Leiria, 
Setúbal, Évora, Funchal, Castelo Branco, 
Guarda, Braga, Porto e Faro).

O Projeto InclusivaMente surge no contexto 
da aprovação do regime jurídico do Maior 
Acompanhado, com o objetivo de contribuir 
para a consolidação de práticas esclarecidas 
e informadas no âmbito da prestação de 
cuidados a pessoas dependentes e/ou com 
capacidade diminuída, através da capacitação 
das organizações do sector social e dos 
cuidadores informais para um exercício 
inclusivo, pleno e responsável da cidadania 
sénior.

Projeto InclusivaMente
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Projeto de Literacia Jurídica – Legal Hackathon 

Por identificar na tecnologia um veículo chave 
na implementação de projetos inovadores 
promotores do respeito pelos Direitos 
Humanos (Tech for Good), capazes de dar 
resposta aos novos desafios da sociedade, 
a Fundação Vasco Vieira de Almeida e a VdA 
e desenvolveram conjuntamente o projeto 
“App Literacia Jurídica”, integrado na 
Cátedra Lifelong Guidance and Counselling 
da UNESCO, no âmbito do qual organizaram 
o primeiro Legal Hackathon em Portugal, 
uma iniciativa que consistiu numa “maratona” 
com duração de 32 horas, e que teve como 
objetivo o surgimento de projetos capazes 
de promover a literacia jurídica dos cidadãos 
através da tecnologia, permitindo um mais 
eficaz e pleno exercício de cidadania. 

A iniciativa, organizada em parceria com a 
Start Up Lisboa, com inúmeras Universidades, 
com diversas Ordens profissionais, e com 
duas empresas tecnológicas (a OutSystems 
e a Microsoft) contou com mais de 180 
candidaturas de jovens, de entre as quais 
foram selecionados 64 participantes, que se 
organizaram em 16 equipas multidisciplinares 
(engenharia, direito, gestão, medicina, etc.) 
para responder à questão:

“Como aproximar os cidadãos do 
Direito através da tecnologia?”. 

Todas as equipas contaram com o apoio de 
uma larga rede de mentores oriundos dos 
parceiros (incluindo diversos advogados da 
VdA, das diversas áreas do direito relevantes 
para o desafio lançado). 

A equipa vencedora, constituída por dois 
engenheiros/programadores e duas juristas, 
que nunca tinham trabalhado em conjunto, 
desenvolveu um projeto de literacia jurídica, 
consistindo num algoritmo que permite 
não apenas analisar e classificar o nível de 
“legalês” (linguagem técnico-jurídica) de 
documentos, como transformá-los numa 
linguagem acessível para o cidadão comum. 

O júri foi presidido pelo Presidente do 
Instituto Superior Técnico, Professor 
Arlindo de Oliveira, tendo o primeiro prémio, 
no valor de 7.000 euros, sido entregue 
àquela equipa, e o segundo e o terceiro 
prémio (no valor, respetivamente, de 2.000 
euros e 1.000 euros) entregue a duas outras 
equipas, também elas constituídas por 
jovens com diferentes tipos de formação 
académica.



No âmbito do “concurso” interno “VdA Got 
Social Talent”, a Fundação Vasco Vieira 
de Almeida arrancou, em 2019, com a 
implementação de quatro dos projetos 
propostos pelos colaboradores da VdA, que 
foram selecionados: 

(i) o projeto “Não Caias na Rede!”, que tem 
como finalidade criar awareness junto de 
crianças e jovens adolescentes para os riscos, 
perigos e impactos da utilização não segura 
dos meios digitais, 

(ii) o projeto “Encontro(s) com Impacto”, 
que visa a criação de uma plataforma 
colaborativa que coloque em contacto 
empresas e organizações da Economia 
Social, numa ótica de partilha de recursos 
e construção conjunta de projetos com 
impacto positivo na Comunidade, 

(iii) o  projeto “Papel do Bairro”, que tem 
como objetivo criar uma rede corporativa, 
no eixo geográfico Santos/Cais do Sodré, 
que mobilize as empresas num esforço 
conjunto de promoção da sustentabilidade e 
responsabilidade social, através da recolha e 
reciclagem de papel a ser entregue ao Banco 
Alimentar no âmbito da sua iniciativa “Papel 
por Alimentos” e 

(iv) o projeto AgarrArte, que tem como 
missão promover o acesso a diferentes 
formas de expressão artística por 
parte de crianças e jovens em situação 
socioeconómica desfavorecida, permitindo-
lhes, nomeadamente, contacto com obras 
e manifestações artísticas e culturais bem 
como com o processo criativo de artistas.
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Projeto VdA Got Social Talent

No âmbito da parceria estabelecida com a Girl MOVE 
Academy, a Fundação Vasco Vieira de Almeida e a VdA, 
recebemos em 2019 a Patrícia Tauzene, girl mover 
apaixonada por reinventar formas de contrariar o 
insucesso e abandono escolar em Moçambique através da 
música. 

A Patrícia fez o seu “Estágio de Vida” no Departamento 
de Relações Institucionais da VdA, em Lisboa, com o apoio 
da Fundação e, no final do mesmo, deu um concerto na VdA 
no qual apresentou também a sua história de vida: uma 
lição de força, resiliência e vontade de fazer diferente, 
sem nunca desistir dos seus sonhos.

"Quando temos uma missão que 
exige muita responsabilidade, 
ficamos sem saber o que dizer, 
como dizer, quando dizer e porque 
dizer. Foi esse o sentimento que 
carreguei desde as vésperas 
do concerto até à hora da 
apresentação. Confesso que foi 
um grande desafio cantar e tocar 
teclado para os colaboradores da 
VdA e não só!  
Contudo, tudo valeu a pena. No 
final da apresentação, senti-me 
muito feliz por realmente ter 
conseguido contar a minha história 
com impacto, emocionar as pessoas 
e, acima de tudo, dar testemunho 
do trabalho que desenvolvi 
durante 8 meses na Girl MOVE. 
Obrigada VdA!"

PATRÍCIA TAUZENE

Estágio de Vida  
Patrícia Tauzene



Projeto de Educação  
de Crianças Vulneráveis
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No âmbito do protocolo de colaboração com 
o Parque Nacional da Gorongosa (PNG), em 
Moçambique, no contexto do qual a Fundação 
Vasco Vieira de Almeida apoia o Projeto de 
Educação de Crianças Vulneráveis através do 
equipamento de cinco escolas na zona Tampão 
do PNG, duas colaboradoras da VdA visitaram o 
Parque, como parte do prémio do VdA Got Social 
Talent para o projeto vencedor.

Estas colaboradoras tiveram oportunidade 
de conhecer as atividades do Projeto, 
nomeadamente numa das escolas já equipadas 
pela Fundação e nos Clubes de Raparigas.  

Com o apoio da Fundação Vasco Vieira de 
Almeida, foi possível a compra de 150 carteiras 
escolares, tendo sido impactados cerca de 2.500 
alunos e 50 professores. Todo o material foi 
produzido por uma das empresas recomendadas 
pela Ministério de Educação em Moçambique - 
CIPLA, cuja fábrica fica em Chimoio e emprega 
trabalhadores locais.

"Quando ganhámos o prémio VdA Got Social 
Talent nem estávamos cientes de que o 
mesmo era tão bom e do quanto íamos 
adorar a experiência!! Foi, de facto, único ir 
a Moçambique e sobretudo ter o privilégio 
de conhecer in loco o Projeto Educação de 
Crianças Vulneráveis (em pleno Parque da 
Gorongosa), apoiado pela Fundação VVA, bem 
como conhecer a Girl MOVE Academy, em 
Nampula.

O Parque da Gorongosa é de uma beleza 
natural indiscritível, mas o que mais nos tocou 
foi mesmo o Projeto, o qual apoia a educação 
de crianças identificadas como vulneráveis 
(sendo a maioria órfãs) e ver como um 
pequeno grande gesto (“apenas” oferecemos 
as carteiras/secretárias e algum material 
escolar) fez tanta diferença.  

Parece difícil de acreditar, mas todas 
aquelas crianças sentavam-se no chão 
e não tinham um simples lápis! Tivemos a 
fantástica oportunidade de visitar as duas 
escolas que ajudámos (Escolas Primárias 
Completas de Mecombezi e Pungue-Sul) 
e pudemos testemunhar em primeira mão 
a felicidade das crianças, madrinhas do 
Projeto, professores, etc.

Foi uma grande dose de humildade e um 
banho de dura realidade ver pessoas com 
quase nada e, ainda assim, sempre com um 
sorriso no rosto.

UMA VERDADEIRA LIÇÃO DE VIDA!"

Ana Festas Henriques  
e Sofia Neves Taveira



A Fundação Vasco Vieira de Almeida aderiu ao 
Projeto m2, promovido pela Associação BIPP – 
Inclusão para a Deficiência, no âmbito do seu 
Programa “SEMEAR na Terra”. 

Este projeto tem como objetivo promover 
a empregabilidade e a integração 
socioprofissional de jovens e adultos com 
dificuldade intelectual e e desenvolvimento, 
através de formação certificada e integração 
em atividades de produção e transformação 
agrícola biológica. 

Neste âmbito, a Fundação contribui para a 
manutenção de uma horta biológica de cerca 
de 400m2 ,que é cuidada e tratada por jovens e 
adultos apoiados pela Associação e que contou 
com o apoio dos colaboradores da VdA numa 
ação de voluntariado corporativo.

A Fundação Vasco Vieira de Almeida é 
associada fundadora do ProChild Against 
Poverty and Social Exclusion, um Laboratório 
Colaborativo que visa congregar esforços 
entre Universidades e diversos parceiros 
sociais públicos e privados para desenvolver 
uma estratégia nacional no combate à pobreza 
e à exclusão social na infância, enquadrada 
numa abordagem científica transdisciplinar e 
inovadora. 

O projeto reúne 16 parceiros académicos e 
entidades públicas e privadas, que se associam 
para desenvolver soluções inovadoras para 
problemas atuais complexos de larga escala, de 
natureza multidisciplinar, com impacto social 
e económico significativo, apoiado num sólido 
modelo de governação.
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Projeto m2 ProChild CoLab
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CAPACITAÇÃO DO TERCEIRO SECTOR

Em 2019, a Fundação Vasco Vieira de Almeida manteve-
se empenhada em contribuir para o empoderamento de 
organizações sociais, através da realização de sessões de 
formação jurídica para os seus quadros. 

Mantivemos, assim, a nossa já longa parceria com a ENTRAJUDA através da qual 
contribuímos para a capacitação de inúmeras IPSS em diferentes áreas jurídicas, 
através da mobilização de mais de 20 advogados da Firma em Lisboa e no Porto, 
que colaboram para proporcionar estas oportunidades de formação contínua, 
contribuindo para aumentar a literacia jurídica destas organizações através de um 
melhor conhecimento dos seus direitos e obrigações legais.



Em 2019, a Fundação Vasco Vieira de Almeida realizou uma sessão de esclarecimentos sobre os 
impactos do novo enquadramento legal em matéria de recrutamento inclusivo, com destaque para 
o funcionamento do sistema de quotas, os apoios e incentivos à contratação e o apoio técnico na 
adaptação dos postos de trabalho, a qual contou com a participação da CITE, IEFP, Inclusive Community 
Forum (ICF), Associação VilacomVida, Auchan Retail Portugal e Randstad Portugal.

"Lei das Quotas": 
Inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Com a entrada em vigor das obrigações 
relacionadas com o branqueamento de capitais 
, também aplicáveis às organizações sem 
fins lucrativos, a Fundação organizou duas 
sessões de esclarecimento sobre estas novas 
obrigações, incluindo as relacionada com o 
regime do “beneficiário efetivo”. 

Branqueamento de capitais:  
entrada em vigor de obrigações de Compliance legal para as Organizações Sem Fins 
Lucrativos

A primeira sessão foi dirigida aos clientes pro 
bono e parceiros institucionais da VdA, tendo 
a segunda sessão sido organizada em parceria 
com o Centro Português de Fundações e 
focada no impacto destas novas obrigações  
no sector fundacional.

Em 2019, iniciámos a nossa colaboração com o 
projeto IRIS, assegurando a realização de uma 
Masterclass jurídica na 1.ª Edição do Programa 
de Aceleração Grow Innovation, integrada num 
conjunto de ações de formação e mentoria 
especializada, proporcionadas por um conjunto 
de parceiros, incluindo, a Universidade do Porto, 
o Montepio, a Essência Completa e o IES - Social 
Business School.. 

Programa de Aceleração Grow Innovation powered by IRIS:   
contributo da Fundação Vasco Vieira de Almeida para o empoderamento de projetos 
de inovação e empreendedorismo social

Este programa de capacitação, com uma 
duração de 5 meses, destina-se a empoderar 
equipas de projetos de empreendedorismo 
e inovação social, que procurem resolver e/
ou minimizar problemas sociais ou ambientais 
através de soluções inovadoras.
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Arrancou em 2019, numa parceria com a Nova 
School of Business and Economics (Nova SBE), a 
primeira edição de um programa de capacitação 
pioneiro e inovador, o Social Leapfrog, promovido 
pela Nova SBE e apoiado financeiramente pelo 
BPI e pela Fundação “la Caixa”. 

Neste programa, durante três anos, são 
apoiados até 10 projetos de empreendedorismo 
social, pela rede de parceiros da Nova SBE com o 
objetivo de permitir a estas organizações darem, 
um “leapfrog” em termos de impacto social e 
sustentabilidade financeira. 

Programa Social Leapfrog:  
um programa de capacitação em rede e inovador 

A Fundação, com a colaboração de 20 
advogados da VdA, assegurou, na fase de 
diagnóstico da edição piloto do programa, 
a realização de uma due diligence legal às 
organizações selecionadas, com o objetivo 
de identificar questões legais prioritárias a 
corrigir, bem como de efetuar uma avaliação 
de compliance abrangente, destinada a 
identificar pontos de melhoria e a explorar 
oportunidades para maximização do impacto 
social/ambiental dos diversos projetos.

Em 2019 ocorreu também a primeira sessão 
de esclarecimentos e speed mentoring aos 
empreendedores apoiados pela Menos Hub, 
um projeto incubado na Casa do Impacto (uma 
iniciativa de apoio ao empreendedorismo social 
da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa). 

Nesta primeira sessão, a Fundação Vasco 
Vieira de Almeida e a VdA focaram-se em 
transmitir aos empreendedores um conjunto de 
aconselhamentos/esclarecimentos relevantes 
sobre a escolha de um (ou vários) veículos 
jurídicos, após o desenvolvimento de uma ideia 
de negócio, bem como sobre o momento mais 
adequado para o fazer. 

Seguiu-se uma sessão de speed mentoring 
em que os promotores dos projetos tiveram 
oportunidade de esclarecer diversas dúvidas no 
âmbito da implementação dos seus projetos.  

Empreendedores apoiados pela Menos Hub:  
Sessão de esclarecimentos & speed mentoring powered by  
Fundação Vasco Vieira de Almeida e VdA
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A sustentabilidade ambiental é um dos pilares do Programa de 
Responsabilidade Social da VdA, constituindo-se, por essa via, 
como um dos eixos estratégicos da Fundação Vasco Vieira de 
Almeida. 

Neste sentido, empenhámo-nos, não apenas em promover consistentemente a 
consciencialização coletiva da importância da adoção de práticas ambientais 
sustentáveis, como em reduzir ainda mais, em 2019, a nossa pegada carbónica e 
outros tipos de impactos ambientais negativos.
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Em 2019, procurámos também 
aprofundar a integração das 
preocupações ambientais no 
negócio na já longa caminhada em 
direção neutralidade carbónica, 
projeto no âmbito do qual 
efetivámos acrescidas medidas 
de sensibilização interna e de 
minimização do impacto ambiental 
da através da otimização de 
recursos (sobretudo, energia e 
materiais).

Foi feita ainda uma forte aposta na separação 
de resíduos, incluindo a disponibilização de 
um Ponto Eletrão da Amb3E para depósito 
de resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos, lâmpadas e pilhas usadas, sendo 
incentivada a utilização de pilhas recarregáveis. 

Continuámos também a ser parceiros do 
Projeto “Green Cork – Reciclagem de Rolhas 
de Cortiça”, uma iniciativa promovida pela 
Quercus – Associação Nacional de Conservação 
da Natureza que tem por objetivo unir a 
reciclagem à conservação da natureza e 

promover a economia circular (projeto que 
possibilita que as rolhas de cortiça sejam 
recicladas e que o valor dessa cortiça seja 
aplicado na reflorestação com espécies 
originais da flora portuguesa através do 
projeto Floresta Comum).

A compensação das nossas emissões 
carbónicas continuou a ser feita através do 
Protocolo celebrado com a Tapada Nacional de 
Mafra, nos termos do qual apoiamos a gestão 
de uma área de 31 hectares, ocupada por 
povoamentos mistos de folhosas e resinosas, 
com uma capacidade de sequestro de 60t de 
CO2 (“Zona de Carbono Zero VdA”). 

Em 2019, e apostando numa política de 
mobilidade sustentável, foi instalada na 
garagem da VdA em Lisboa o sistema Power 
DOT, oferecendo aos colaboradores da Firma 
uma solução de carregamento para veículos 
elétricos, que permite reduzir a pegada 
carbónica. 

Estas medidas são adotadas no contexto 
de aprovação, pela Comissão Europeia, do 
Green New Deal – o mais ambicioso pacote 
de medidas de transição sustentável verde 
alguma vez adotado – que tem como objetivo 
tornar o continente europeu o primeiro a ser 
climate-neutral até 2050.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Em 2019, o programa de voluntariado corporativo da VdA, 
coordenado pela Fundação Vasco Vieira de Almeida, permitiu 
à Firma reforçar e aprofundar o seu compromisso de 
responsabilidade social e o exercício de cidadania coletivo, 
através da promoção de iniciativas com vista à participação de 
todos os colaboradores na resolução de diversos problemas 
sociais e ambientais.

Abrangente e inclusivo, este programa visa criar as oportunidades de participação 
em ações de voluntariado de diverso tipo, promovendo a mobilização e interajuda 
entre advogados e colaboradores de áreas de gestão da Firma, em torno de 
projetos relevantes.

A maioria das iniciativas são promovidas de forma integrada com organizações 
e projetos parceiros da VdA e da Fundação Vasco Vieira de Almeida, de entre os 
quais o Programa GIRO 2.0, um programa anual com foco na Sustentabilidade, que é 
promovido pelo GRACE – Empresas Responsáveis e que envolve anualmente cerca 
de 1.000 voluntários de dezenas de empresas associadas.



Por acreditar na importância da proximidade 
e do convívio para a valorização e inclusão de 
pessoas socialmente fragilizadas, a Fundação 
Vasco Vieira de Almeida associou-se ao 
Serve the City na organização de um jantar 

comunitário no Porto, onde participaram 35 
voluntários da VdA, que, juntamente com os seus 
familiares e com clientes da Firma, serviram um 
jantar a pessoas em situação de sem-abrigo.
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Jantar Comunitário  
Serve the City

Voluntariado Junior Achievement 
Portugal (JAP)

Participação no  
Projeto-piloto  
GIRO 2.0

No ano letivo 2018/2019, 34 voluntários da VdA 
implementaram programas de educação para o 
empreendedorismo em turmas do ensino básico 
e secundário, contabilizando cerca de 350 horas 
de voluntariado e impactando mais de 530 
alunos.

A JAP é a maior organização mundial de 
educação para o empreendedorismo que tem 
por missão inspirar e preparar crianças e jovens 
para terem sucesso numa economia global 
através de experiências transformadoras 
com base em três áreas: Cidadania e Literacia 
Financeira, Educação para o Empreendedorismo 
e Competências para a Empregabilidade.

Reconhecendo a importância e o potencial das 
parcerias entre as empresas e organizações 
sociais, o GRACE–Empresas Responsáveis 
reestruturou a sua iniciativa de voluntariado 
corporativo, apresentando-a num novo formato, 
o GIRO 2.0, um programa anual centrado na 
sustentabilidade e alinhado com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável com um caráter de 
maior continuidade e ligação à comunidade. 

A implementação deste Programa permite o 
aumento das ações junto das organizações locais 
e dos projetos do Terceiro Sector, aproximar as 
empresas às entidades de economia social e às 
suas necessidades e facilitar o envolvimento dos 
colaboradores em ações de voluntariado a longo 
prazo.

A Fundação foi uma das empresas a associar-
se ao projeto piloto do GIRO 2.0, tendo os 
colaboradores da VdA participado em sete ações 
de voluntariado desenvolvidas em parceria com 
as instituições: Associação BIPP – Inclusão para 
a Deficiência, Parque Biológico de Gaia, Quinta 
Essência e Renovar a Mouraria.
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Horta VdA - Projeto m2 #GivingWeek

A Fundação Vasco Vieira de Almeida contribui 
para a manutenção de uma horta biológica de 
cerca de 400m2 que é cuidada e tratada por 
jovens e adultos apoiados pela Associação e 
que contou com o apoio dos colaboradores da 
VdA numa ação de voluntariado corporativo.

 

A Fundação Vasco Vieira de Almeida 
associou-se ao movimento GivingTuesday 
– uma iniciativa internacional que pretende 
contrariar o consumismo associado à Black 
Friday – organizando várias iniciativas de 
solidariedade corporativa, entre as quais 
uma ação de voluntariado em parceria com 
o Centro de Apoio aos Sem-Abrigo (CASA) e 
com a Associação BIPP, no âmbito da qual 
34 colaboradores da VdA participaram 
na distribuição de refeições quentes, 
confecionadas com os produtos agrícolas do 
projeto m2, a pessoas em situação de sem-
abrigo.
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CAMPANHAS INTERNAS

Em 2019, a Fundação Vasco Vieira de Almeida organizou diversas 
campanhas solidárias internas alinhadas com os seus eixos de 
intervenção estratégica, com o intuito de sensibilizar e mobilizar 
os colaboradores do Ecossistema VdA para contribuírem 
para causas sociais e ambientais relevantes, interpelando-os 
enquanto cidadãos responsáveis.

Acreditamos que estas iniciativas promovem não apenas uma maior compreensão 
de problemas sociais e ambientais particularmente críticos por parte dos 
colaboradores, como dão igualmente a conhecer internamente o trabalho de 
intervenção dos nossos parceiros que, em cada ano, são os beneficiários das 
campanhas solidárias levadas a cabo.



Campanha Consignação IRS
Anualmente, a Fundação vasco Vieira 
de Almeida organiza uma campanha de 
Consignação do IRS, na qual dá a conhecer 
aos colaboradores o trabalho de alguns dos 
projetos parceiros e clientes Pro Bono, de 
modo a sensibilizar para a importância da 
consignação do IRS.
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Campanha Dress for Success
No ano de 2019 foi organizada pela Fundação 
Vasco Vieira de Almeida em parceria com a 
Associação Nacional de Jovens Advogados 
Portugueses (ANJAP), uma campanha de 
recolha de roupas, sapatos, carteiras e 
acessórios femininos para a Dress for Success.

A Dress for Success é uma organização 
que pretende apoiar mulheres carenciadas, 
dotando-as das ferramentas necessárias 
com vista a um futuro melhor e mais seguro. 
O projeto surge, desde logo, da necessidade 
de proporcionar vestuário profissional para 
uma entrevista de emprego, mas também da 
necessidade de investir em programas de apoio 
à procura e retenção no emprego, com vista 
a melhorar as condições de vida e situação 
financeira destas mulheres. 

Campanha Re-Cooperar
A Campanha RE-COOPERAR, promovida pela 
Fundação Vasco Vieira de Almeida, teve com 
principal objetivo, incentivar um consumo mais 
sustentável seguindo uma lógica de economia 
circular de reutilização, recuperação e 
reciclagem. 

No âmbito desta Campanha, os colaboradores 
da VdA tiveram oportunidade de apoiar diversas 
entidades sem fins lucrativos parceiras da 
Fundação e da VdA, através da doação de 
artigos usados em bom estado. 

Participaram na Campanha diversas 
Organizações, como a Academia do Johnson, 
a Associação Conversa Amiga, a Comunidade 
Vida e Paz, o Parque Nacional da Gorongosa, 
a Pikikos e VPA 2020 (em Lisboa) e Associação 
Vida Norte (no Porto).

Campanha Iron Brothers
A Fundação Vasco Vieira de Almeida associou-se 
ao Iron Brothers, um projeto que nasceu da 
vontade de dois irmãos – um atleta amador e 
outro com paralisia cerebral – em apoiar a APCL 
(Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa) 
através da participação em provas de IRONMAN. 

Neste âmbito, aliando a reciclagem e a 
sustentabilidade ambiental a iniciativas de 
apoio social com o foco em públicos vulneráveis, 
a Fundação Vasco Vieira de Almeida e a VdA 
participaram no “Tampeonato”, um concurso 
entre empresas e que teve em vista a 
angariação de tampas de plástico.

A iniciativa decorreu entre os meses de junho 
e agosto, tendo sido recolhidos cerca de 40 
Kg de “tampinhas” cujo valor reverteu para a 
aquisição de gruas de higiene, cadeiras de rodas, 
cadeiras de banho e outros aparelhos que foram 
entregues a famílias carenciadas com pessoas 
com paralisia cerebral a cargo.

Campanha de Natal
Anualmente, a Fundação Vasco Vieira de 
Almeida organiza uma Campanha de Natal 
interna que tem como objetivo reforçar o apoio 
da VdA a um projeto particularmente relevante 
no contexto dos objetivos anualmente 
traçados. 

Num ano em que um dos temas-chave foi a 
integração inclusiva de pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho, apoiámos a Associação 
BIPP, através do Projeto SEMEAR – um 
negócio social inclusivo que tem como objetivo 
promover a empregabilidade e a integração 
socioprofissional de jovens e adultos com 
dificuldade intelectual e do desenvolvimento, 
através de formação certificada e integração 
em atividades de produção e transformação 
agrícola biológica. 

No contexto da Campanha de Natal, foram 
muitos os colaboradores que contribuíram 
para o projeto, permitindo a angariação de 
quase 3.500 euros destinados à capacitação 
técnica e profissional dos jovens formandos da 
Associação BIPP.

Venda de Natal
A Fundação Vasco Vieira de Almeida organizou 
a 4ª edição da sua Venda de Natal solidária, 
no escritório de Lisboa. Estiveram presentes 
algumas das entidades parceiras, tais com a 
Associação BIPP, a Just a Change, a Filhos do 
Coração, a DOME Ethical Store, Bam & Boo, o 
Centro de Bem-Estar Social de Coz e os Leigos 
para o Desenvolvimento.
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O ANO EM IMAGENS 1. Girl Mover Patrícia Tauzene e Vasco Vieira de Almeida, sócio 
fundador da Vieira de Almeida, no Concerto e Leadership  
 Talk de Patrícia no âmbito do Estágio de Vida na VdA

3. Equipa vencedora “O Meu Amigo Jurista” @Legal Hackathon

2. Sofia Neves Taveira e Ana Festas Henriques em visita 
ao Projeto de Educação de Crianças Vulneráveis no Parque 
Nacional da Gorongosa

4. Voluntários VdA em ações promovidas pelo GRACE no âmbito 
do Programa GIRO 2.0



7. Equipa do Maputo Rugby Club com 
os novos equipamentos, adquiridos 
com uma parte do apoio concedido 
pela Fundação Vasco Vieira de Almeida 
ao projeto
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8. Desenho oferecido por alunos do 1º ciclo a um dos 
voluntários da VdA no âmbito do Programa JAP nas escolas

9. Sessão de lançamento do projeto Teach for Portugal
6. Sessão de esclarecimentos Prémio Professor 
Francisco Vieira de Almeida

10. Ação de formação, em Faro, no âmbito do Projeto 
“InclusivaMente: Direitos Humanos no envelhecimento e 
saúde mental”

11. Voluntários VdA numa ação do Projeto m2, promovida 
pela Fundação Vasco Vieira de Almeida em parceria com a 
Associação BIPP

12.  Voluntários VdA no âmbito da iniciativa “#GivingWeek”, 
promovida pela Fundação Vasco Vieira de Almeida em 
parceria com a Associação BIPP e o CASA

5. Conferência “Fundações de Empresa: agentes-chave 
na implementação dos ODS”



Contas 
do Exercício
A Diretora Executiva da Fundação, no 
cumprimento dos Estatutos e disposições 
legais aplicáveis, apresenta e submete à 
apreciação do Conselho de Administração, 
as contas do exercício e demais 
documentos de prestação de contas, 
referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019.

Tendo em conta as presentes 
Demonstrações Financeiras, e no respeito 
pela legislação aplicável quanto a 
distribuição de bens sociais, propõe ao 
Conselho de Administração que o resultado 
líquido negativo de 30.353,84 Euros, 
relativo ao exercício que terminou em 31 
de dezembro de 2019 seja transferido para 
a rubrica de Resultados Transitados.

De seguida são apresentadas as 
demonstrações financeiras referentes 
ao ano de 2019 e respetivas 
notas explicativas do referencial 
contabilístico utilizado, com a estrutura 
conceptual, normas contabilísticas e 
de relato financeiro (“NCRF”) e normas 
interpretativas (“NI”) consignadas, 
respetivamente, nos avisos 15652/2009, 
15655/2009 e 15653/2009, os quais, no 
seu conjunto constituem o Sistema de 
Normalização Contabilístico (“SNC”). 

De ora em diante, o conjunto daquelas 
normas e interpretações serão designadas 
genericamente por “SNC”.



montante expresso em euros

BALANÇOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

ATIVO NOTAS 31/12/201831/12/2019

Ativos fixos tangíveis

Bens do património histórico e cultural

Ativos intangíveis

Investimentos financeiros

Fundadores/beneméritos/
patrocinadores/associados

Outros ativos não correntes

 Total do ativo não corrente

Inventários

Créditos a receber

Estado e outros entes públicos

Fundadores/beneméritos/
patrocinadores/associados

Diferimentos

Outros ativos correntes

Caixa e depósitos bancários

 Total do ativo não corrente

 Total do ativo

ATIVO NÃO CORRENTE

ATIVO CORRENTE

33

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

- 

25 457

-

83 169

108 626

108 626

-

-

-

- 

389

-

84 331

84 720

84 720

 

11

8

-
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FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO NOTAS 31/12/2019 31/12/2018

Fundos

Excedentes técnicos

Reservas

Fundos

Resultados transitados

Excedentes de revalorização

Ajustamentos/outras variações  
nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do período

 Total dos fundos  
         patrimoniais

FUNDOS PATRIMONIAIS

250 000

-

-

-

(151 603)

-

-

98 398

(30 354)

 
68 044

250 000

-

-

-

-

-

-

250 000

(151 603)

 
98 398

-

-

12

 

Passivo não corrente:
Provisões

Provisões específicas

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

 Total do passivo não corrente

Fornecedores 

Estado e outros entes públicos

Fundadores/beneméritos/ 
/patrocinadores/associados

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

Diferimentos

Outros passivos correntes

 Total do passivo corrente

 Total dos fundos patrimoniais  
 e do passivo

PASSIVO

Passivo corrente:

-

-

-

-

-

2 347

2 063

- 

-

-

-

5 819

10 229

108 626

10 875

1 936

- 

-

-

-

3 865

16 676

84 720

13

 

11

14

-

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO NOTAS 31/12/2019 31/12/2018



DEMONSTRAÇÕES DOS 
RESULTADOS POR NATUREZAS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
montante expresso em euros

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados

Subsidios, doações e legados à exploração

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Imparidade de dívidas a receber  
((perdas) / reversões)

Provisões (aumentos / reduções)

Outras imparidades (perdas / reversões) 

Aumentos / (reduções) de justo valor

Outros rendimentos

Outros gastos

 Resultado antes de depreciações,  
 gastos de financiamento e impostos

Gastos / (reversões) de depreciação  
e de amortização

Imparidade de investimentos depreciáveis / 
amortizáveis (perdas) / reversões)

 Resultado operacional (antes de  
 gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

 Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

 Resultado líquido do exercício

-

-

(25 881)

(32 412)

-  

-

-

-

-

(93 310)

 
(151 603)  

-

 
- 

 
(151 603)  

-

-

(151 603)

-

(151 603)

-

-

(76 325)

(31 197)

-  

-

-

-

200 000

(121 959)

 
(29 481)  

-

 
- 

 
(29 481)  

-

-

(29 481)

(873)

(30 354)

17

 

18

19

20

35 
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DEMONSTRAÇÕES DOS 
RESULTADOS POR FUNÇÕES
DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
montante expresso em euros

Vendas e serviços prestados

Custo das vendas e dos serviços prestados

 Resultado bruto

Outros rendimentos

Gastos de distribuição

Gastos administrativos

Gastos de investigação e desenvolvimento

Outros gastos

 Resultado operacional (antes de  
 gastos de financiamento e impostos)

Gastos de financiamento (líquidos)

 Resultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do exercício

 Resultado líquido do exercício

-

-

---

- 

-

(158 292)

-

(93 310)

(151 603)  

-

(151 603) 

-

(151 306) 

-

-

---

200 000 

-

(107 522)

-

(121 959)

(29 481)  

-

(29 481) 

(873)

(30 354) 
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DEMONSTRAÇÕES DOS 
FLUXOS DE CAIXA DOS  
EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
montante expresso em euros

Recebimentos de clientes e utentes

Pagamentos de subsídios

Pagamentos de apoios

Pagamentos de bolsas

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

 Caixa gerada pelas operações

Pagamento / recebimento do imposto  
sobre o rendimento

Outros recebimentos / pagamentos

 Fluxos das atividades operacionais [1]

-

- 

-

-

43 172

30 349

 (73 520)

-  

(93 310)

 (166 831)

-

- 

-

-

43 165

34 242

(77 407)

-  

78 568

1 162

31/12/201831/12/2019
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS



Pagamentos respeitantes a:

 Ativos fixos tangíveis

 Ativos intangíveis

 Investimentos financeiros

 Outros ativos

Recebimentos provenientes de:

 Ativos fixos tangíveis

 Ativos intangíveis

 Investimentos financeiros

 Outros ativos

 Subsídios ao investimento

 Juros e rendimentos similares

 Dividendos

 Fluxos das atividades  
          de investimento [2]

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31/12/201831/12/2019

38  CONTAS DO EXERCÍCIO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES  
DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:
 Financiamentos obtidos

 Realizações de fundos 

 Cobertura de prejuízos

 Doações

 Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:
 Financiamentos obtidos

 Juros e gastos similares

 Dividendos

 Reduções de fundos

 Outras operações de financiamento

 Fluxos das atividades de financiamento [3]

Variação de caixa e seus equivalentes  
[4] = [1]+[2]+[3]

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 

Caixa e seus equivalentes no  
fim do exercício

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 162 

-

83 169

84 331

-

250 000

-

-

-

250 000

-

-

-

-

-

-

250 000

83 169 

-

-

83 169

31/12/2019 31/12/2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES  
DE FINANCIAMENTO



DEMONSTRAÇÕES DAS 
ALTERAÇÕES NOS FUNDOS 
PATRIMONIAIS NO  
EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
montante expresso em euros

Fundos
Resultados 
transitados

Outras variações 
dos fundos 

patrimoniais

Resultado  
líquido do 
exercício Total

Posição do início  
do período

Alterações no período

Realização de excedentes 
de revalorização 

Excedentes de 
revalorização 

Ajustamentos por 
impostos diferidos 

Outras alterações 
reconhecidas nos 
fundos patrimoniais

Resultado líquido  
do período

Resultado integral

Operações com 
instituidores  
no período

Fundos

Subsídios, doações e 
legados

Distribuições

Outras operações

Posição do fim  
do período

- 

- 

- 

- 

 
 

(151 603)

(151 603)

 

 
 

-

 
-

-

-

-

 
(151 603)

(151 603) 

- 

- 

- 

 
  

(151 603)

(151 603)

 
(30 354)

(30 354)

 
 

-

- 
-

-

-

-

 
(30 354)

- 

- 

- 

- 

 
 
-

 
(30 354)

(30 354)

 
 

-

 
-

-

-

-

 
68 044

- 

- 

- 

- 

 
 
-

 

 
 

-

 
-

-

-

-

 
-

250 000 

- 

- 

- 

 
 
-

- 

 
 

-

 
-

-

-

-

 
250 000

39 
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Durante o exercício findo em 31/12/2019, não ocorreram quaisquer alterações de políticas 
contabilísticas ou alterações significativas de estimativas, nem identificados erros materiais que 
devessem ser corrigidos.

NOTA 9: POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS  
                CONTABILÍSTICAS E ERROS  

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica de “Créditos a receber” pela Fundação não apresenta 
qualquer saldo.                             

Por essa razão no decurso do exercício findo em 31/12/2019, não foram reconhecidas perdas por 
imparidade, por não existir qualquer saldo em aberto.

NOTA 10: CRÉDITOS A RECEBER

Caixa e depósitos bancários
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário, 
depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e 
aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros 
financiamentos de curto prazo equivalentes. Caixa e seus equivalentes em 31/12/2019 e em 
31/12/2018, têm a seguinte composição:

NOTA 8: FLUXOS DE CAIXA

Numerário
Depósitos bancários imediatemente mobilizáveis
Aplicações de tesouraria
 Caixa e seus equivalentes

-
83.169

-
83.169

2019 2018

-
84.331

-
84.331

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica do ativo corrente “Diferimentos” era composta da 
seguinte forma:

NOTA 11: DIFERIMENTOS ATIVOS

Seguros

Outros gastos a reconhecer

2018

133

25.324

25.457

2019

137

252

389

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018, o Fundo Patrimonial da Fundação era composto da seguinte forma: 

NOTA 12: FUNDOS PATRIMONIAIS

Fundo Patrimonial:
Fundo Patrimonial
Reservas

Outras variações
Subsídios e doações

Resultados transitados

Resultado líquido:
Exercício de 2018
Exercício de 2019

-
-
-

-

-

-
(30.354)

(30.354)

-
-
-

(151.603)

151.603
-

-

250.000
-

250.000

-

(151.603)

-
(30.354)

68.044

Saldo inicial (Aumentos) Transferências Saldo final

250.000
-

250.000

-

-

(151.603)
-

98.398
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NOTA 14: OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018 a rubrica “Outros passivos correntes” tem a seguinte 
composição:

Acréscimos de gastos:
Encargos com férias e subsídio de férias
Remunerações a liquidar
Juros a liquidar
Outros acréscimos de custos

Outros credores

3.669
2.044

-
-

5.713
106

5.819

2019 2018

3.232
-
-
-

3.232
633

3.865

Em 31/12/2019 e em 31/12/2019 a rubrica do “Estado e outros entes públicos” tiveram o  
seguinte movimento:

NOTA 13: ESTADOS E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Imposto sobre o rendimento das 
pessoas coletivas:

Pagamento por conta
Estimativa de imposto
Retenção na fonte

Imposto sobre o rendimento das 
pessoas singulares
Imposto sobre o valor acrescentado
Contribuições para a Segurança Social
Outros impostos

 
-
-
-

 
-
-
-
-

-

 
-
-
-

 
-
-
-
-

-

 

-
873

-

 
306

-
757

-

1.936

 
-
-
-

 
1.564

-
500

-

2.063

Ativo AtivoPassivo Passivo

2019 2018

A rubrica de “Outros rendimentos” nos exercícios findos em 31/12/2019 apresenta um valor de 
200.000 euros que corresponde aos donativos recebidos pela “Viera de Almeida – Sociedade de 
Advogados”.

NOTA 18: OUTROS RENDIMENTOS

NOTA 17: FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 31/12/2019 e  
em 31/12/2018 apresenta a seguinte composição:

Subcontratos
Trabalhos especializados
Honorários
Comunicação e imagem
Outros serviços especializados
Materiais Diversos e Consumíveis
Produtos alimentares
Deslocações, estadias e transportes
Comunicação
Contencioso e notariado
Inscrições em Congressos e Conferências
Outros serviços diversos

-
17.404

-
-
-

1.714
4.308
1.473

12
374

-
597

25.881

2019 2018

-
20.008

1.119
11.599

-
74

3.450
7.140

607
-

25.801
6.526

76.325

NOTA 16: RÉDITO

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018 o a rúbrica do “Rédito” não apresenta qualquer movimento.

NOTA 15: DIFERIMENTOS PASSIVOS

Em 31/12/2019 e em 31/12/2018, a rubrica do passivo corrente “Diferimentos” não apresenta 
qualquer saldo.



À presente data, a Diretora Executiva da Associação não tem conhecimento de quaisquer factos 
ou acontecimentos posteriores a 31/12/2019 que justifiquem ajustamentos ou divulgação nestas 
demonstrações financeiras..

  O Contabilista Certificado:     A Diretora Executiva:

NOTA 21: EVENTOS SUBSEQUENTES

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção 
por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a 
Segurança Social), excepto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos 
benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes 
em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Deste modo, as 
declarações fiscais da Fundação Vasco Vieira de Almeida dos anos de 2016 poderão ainda ser 
sujeitas a revisão.

A Diretora Executiva da Fundação entende que as eventuais correcções resultantes de revisões/
inspecções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um 
efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31/12/2019.

Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos são reportáveis durante um período de 5 anos 
após a sua ocorrência.

NOTA 20: IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

NOTA 19: OUTROS GASTOS
A rubrica de “Outros gastos” nos exercícios findos em 31/12/2019 e em 31/12/2018 apresenta a 
seguinte composição:

Impostos indiretos
Taxas
Donativos
Quotizações
Outros gastos e perdas

3
-

69.366
23.700

241

93.310

6

70.050
41.650
10.253

121.959

2019 2018
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