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MENSAGEM DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

04  APPRESENTAÇÃO

Na Fundação Vasco Vieira de Almeida temos 
como horizonte o cumprimento da Agenda 
2030 das Nações Unidas e trabalhamos, 
todos os dias, no sentido de contribuir 
para o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
promovendo projetos alinhados com estas 
metas globais.

Em 2021 centrámos a nossa atividade no 
desenvolvimento de iniciativas e projetos 
essencialmente focados na resposta a 
situações de crise humanitária e na procura 
de soluções para minimizar os impactos 
da pandemia nas comunidades em que 
estamos inseridos. Prosseguimos, além 
disso, a execução dos projetos e iniciativas 
já planeados, em linha com as áreas de 
intervenção da Fundação. 

Trabalhamos em rede porque acreditamos 
no potencial do ODS 17 e sabemos que, 
colaborando, fortalecemos as relações 
de proximidade e de confiança com 
parceiros e stakeholders dos sectores 
empresarial, fundacional e social e, assim, 
geramos maior impacto na Comunidade. 
Estas parcerias concretizam-se quer 
através de um contínuo “investimento de 
impacto” em projetos que selecionamos 
criteriosamente e que cremos terem um 

João Vieira de Almeida

Presidente do Conselho de Administração

poder transformacional – sobretudo em 
sectores cruciais como o da educação –, 
quer mediante um acompanhamento próximo 
de cada organização social que nos procura 
por reconhecer na Fundação um parceiro 
credível, disponível e fortemente empenhado. 

Destaco ainda o investimento continuado 
da Fundação na área do conhecimento e da 
ciência, através da promoção de dois prémios 
científicos, um dos quais lançado em 2021.

Este Relatório & Contas apresenta os 
objetivos traçados para o ano que passou e 
os resultados alcançados, só possíveis graças 
ao empenho da equipa, ao envolvimento 
permanente da firma, à participação ativa 
dos colaboradores da VdA e ao trabalho 
incansável dos nossos parceiros, aos quais 
deixo expresso agradecimento. 

No momento em que apresentamos este 
documento sabemos que o ano 2022 ficará 
indelevelmente marcado por uma guerra 
trágica, que não é apenas contra a Ucrânia, 
mas contra os valores básicos da humanidade 
pelos quais todos temos o dever de lutar. 
Na máxima medida das suas capacidades, 
a Fundação Vasco Vieira de Almeida estará 
nesse combate, pela dignidade e pela defesa 
dos direitos humanos.
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ORGÃOS 
SOCIAIS

Diretora Executiva

Margarida Couto

Conselho Estratégico

António Magalhães Cardoso

Paulo Trindade Costa Paula Gomes Freire Sofia Ribeiro Branco

Nuno Ruiz Pedro Cassiano Santos Pauio Olavo Cunha

Fiscal Único

José Sousa de Macedo 

Conselho de Administração

João Vieira de Almeida
Presidente

Raul Mota Cerveira 
Vogal 

João Medeiros
Vogal 

Matilde Horta e Costa 
Vogal

Margarida Couto 
Membro executivo

Paulo Pinheiro 
Vogal

Isabel Gião de Andrade 
Vogal 



Justiça

Direitos Humanos

Educação

Cidadania Digital

Conhecimento  
& Ciência

Cultura

Sustentabilidade

Sociedade Civil

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 
central 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 continuar a 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 para a 
importância da adoção de práticas ambientais 
e sociais sustentáveis constitui um exercício 
de cidadania e de pertença à comunidade 
que é empenhadamente desenvolvido pela 
Fundação, através do Projeto Verde.
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A concretização dos fins da Fundação continuou a desenvolver-se em torno dos seus 8 eixos de 
atuação e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS):
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Os projetos da Fundação Vasco Vieira de 
Almeida encontram-se também alinhados com 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), contribuindo para a resolução dos 
principais desafios que se colocam atualmente 
à escala global.

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

Os projetos desenvolvidos e/ou apoiados pela 
Fundação VVA visam contribuir principalmente 
para os seguintes ODS: ODS 1 – Irradicação 
da Pobreza, ODS 4 – Educação de 
Qualidade, ODS 5 – Igualdade de Género, 
ODS 10 – Redução das Desigualdades, ODS 
13 – Ação Climática, ODS 16 – Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes e ODS 17 – Parcerias 
para a Implementação dos Objetivos.



A NOSSA 
AÇÃO EM 2021
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Fomentar o sentido de Cidadania Global, criando oportunidades 
para o exercício da responsabilidade cívica na sociedade 1

Capacitar os cidadãos, as comunidades e as organizações da 
economia social para o exercício da cidadania como veículo de 
transformação social2

Participar no diálogo e reflexão sobre novas metodologias 
para promover os Direitos Humanos e o Estado de Direito 3

Procurar respostas colaborativas em redes nacionais e 
internacionais para promover a integração social, a cidadania 
ativa e a sustentabilidade

4



Educação para a Cidadania
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Educar para a Cidadania é a missão central da Fundação VVA

Num ano com tantos desafios a nível social, quisemos reforçar o nosso apoio às Organizações 
Sociais parceiras com as quais colaboramos. Destacamos o apoio aos projetos finalistas da 1ª 
edição dos Encontro(s) com Impacto, a parceria com a Stand4Good e o lançamento do Prémio Ana 
Maria Vieira de Almeida.

Com o objetivo de aumentar a visibilidade 
dos projetos finalistas dos Encontro(s) 
com Impacto, ampliar o impacto destes 
na comunidade e potenciar a criação 
e o fortalecimento de sinergias entre 
Organizações que, em algumas situações, 
nunca se tinham cruzado, criámos 
encontros regulares online, com uma 
Agenda definida pela equipa da Fundação. 
 
 
Destas sessões, resultaram diversos 
desenvolvimentos dos projetos, bem 
como o estabelecimento de pontes 
com empresas (dos membros do júri do 
concurso) que geraram, posteriormente, 
a atribuição de apoios específicos 
(na área das vendas, comunicação e 
recrutamento), bem como, a promoção 
do voluntariado de competências 
e o estabelecimento de parcerias 
estratégicas com organizações do 
sector corporativo, tais como a Jerónimo 
Martins/Pingo Doce, o Banco CTT, a 
Invesco Transearch Portugal ou a 
Portugal Digital.

Encontros com Impacto 

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 10.200 Euros.

" É muito positivo e relevante o papel que a Fundação Vasco Vieira 
de Almeida decidiu assumir com a iniciativa Encontros com Impacto, 
mas mais positivo e surpreendente ainda é vermos que a iniciativa 
não ficou pela primeira fase. Continuou a marcar presença para 
conversas muito interessantes, dinâmicas e agilizadoras de novas 
pontes, novos contactos, novas formas de ajudar organizações do 
terceiro sector a focarem-se na sua missão, por poderem contar 
também com o apoio e envolvimento de parceiros socialmente 
responsáveis através do seu contributo para que todos possamos 
fazer ainda mais a diferença na vida de mais e mais pessoas. Muito 
obrigada a toda esta equipa extraordinária e incansável em ajudar a 

fazer acontecer."
Filipa Pinto Coelho
Fundadora VilacomVida
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Stand4Good – 
Igualdade de Oportunidades para Todos

Esta Organização surge da convicção de 
que todos, sem exceção, têm um potencial 
absolutamente único, mas também da 
certeza de que são necessários os meios 
adequados para que este se possa 
efetivar. 

A Stand4Good divide a sua ação em 
3 eixos de intervenção: Learn4Good, 
Mentor4Good e Woork4Good 
apostando assim no desenvolvimento 
de competências-chave e na promoção 
de empregabilidade jovem, procurando 
quebrar os ciclos de exclusão social e 
pobreza. 

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 5.000 Euros.

"A minha recente colaboração com o projeto de 
mentoria da Stand4Good tem vindo a revelar-se 
uma experiência particularmente enriquecedora. 
Ver o mundo através dos olhos de uma jovem 
nascida depois dos anos 2000, entender as 
suas preocupações e interesses, partilhar a sua 
mundividência e forma de encarar a realidade tem 
me oferecido muito mais a mim do que aquilo que, à 

partida, se poderia esperar. Conto poder retribuir! "

"A atuação da Fundação VVA vai 
muito para além do óbvio. Com 
uma presença ativa e um olhar 
atento perante aquelas que são as 
maiores necessidades e desafios das 
instituições que atuam no sector da 
Economia Social, a Fundação tem 
tido um papel absolutamente vital 
na vida da Stand4Good. Presente 
desde o primeiro momento, tem sido 
incansável no envolvimento com 
o projeto, quer através do apoio 
financeiro que assegura, essencial para 
a continuidade da nossa missão, como 
da mobilização da sua equipa interna, 
no âmbito do Programa de Mentoria 
aos estudantes que acompanhamos. 
Tem sido um privilégio partilhar este 
caminho com quem, como nós, acredita 
que a Educação muda vidas. Obrigado!”"

Mafalda Teixeira Bastos e Susana Prata
Fundadoras Stand4Good

Pedro Ferreira de Sousa
Associado Coordenador, VdA
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Como prova da contínua aposta na inovação 
na área de Educação e na construção de uma 
sociedade mais estruturada, entregámos, no 
auditório da VdA, o prémio da 1ª edição do 
Prémio, à vencedora, Maria Luísa Resende, e 
lançamos, em parceria com a Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, a 2ª edição 
do Prémio Professor Francisco Vieira de 
Almeida.

 
No evento, a vencedora leu um excerto 
do seu estudo “A Transmissão de Luciano 
de Samósata em Portugal no Século XVI” e 
partilhou a sua experiência ao longo de todo 
este trabalho.

Este Prémio, de carácter bienal e no 
montante de 20 mil euros, pretende revelar 
novos valores e obras científicas numa área 
de investigação das Humanidades que, nesta 
2ª edição, é a Filosofia. 

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 2.180 Euros.

Prémio Professor  
Francisco Vieira de Almeida 

A Fundação lançou, com o apoio da Fundação 
Calouste Gulbenkian, o Prémio Ana Maria 
Vieira de Almeida.  

O evento de lançamento deste Prémio 
pretendeu homenagear a vida da humanista, 
cidadã e pedagoga, Ana Maria Vieira de 
Almeida e contou com a presença de Sua 
Excelência, o Presidente da República. Nesta 
ocasião foi também apresentado o livro sobre 
a vida e obra de Ana Maria Vieira de Almeida. 

A promoção de uma educação baseada em 
arquétipos inovadores e inclusivos, que 
possam contribuir para uma defesa mais 
eficaz dos direitos humanos, é um dos 
pilares da Fundação VVA, estando na base do 
lançamento deste prémio. 

 
O Prémio, no valor de 20 mil euros, tem 
caráter bienal e será atribuído aos autores 
de trabalhos de investigação em modelos 
inovadores na área da educação infantil, pré-
primária e primária.

Prémio Ana Maria Vieira de Almeida 

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 21.200 Euros.
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Girl MOVE Academy

A Girl Move Academy foi a primeira organização 
portuguesa a ser distinguida com o Prémio 
da UNESCO para a “Educação de Raparigas e 
Mulheres 2021”, reconhecendo a metodologia 
da academia como “inovadora” e “eficaz”. 

Pelo sexto ano consecutivo, a Fundação VVA 
recebeu uma estagiária Girl Mover, através da 
parceria com a Girl Move Academy.  

A estagiária que recebemos em 2021 foi a Laila 
Sitole, uma jovem moçambicana formada em 
Relações internacionais e Diplomacia e com 
especial interesse pelas áreas da cooperação 
internacional, educação e a modernização de 
Moçambique.  

Durante o período de estágio, a Laila teve 
oportunidade de interagir com colaboradores 
de várias Áreas de Prática e Áreas de Gestão 
da VdA, conhecer projetos internos e conversar 
com profissionais externos à VdA que trabalham 
em áreas nas quais tem interesse. No final 
do estágio, a Laila partilhou connosco a sua 
história de vida e os seus sonhos, numa Impact 
Talk profundamente inspiradora, na qual 
desafiou todos os presentes a sair da sua zona 
de conforto e a serem persistentes na luta 
pelos seus sonhos para mudar o mundo!

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 6.500 Euros.

"Acreditamos ter sido uma experiência extraordinária para a Laila e que se refletirá no muito 
que ela tem para viver, experimentar, fazer e ser. Acreditamos que aquilo que a terá marcado 
mais e ficará para sempre não tem só que ver com os conteúdos (selecionados sempre com 
muito cuidado e saber) mas sobretudo a genuína paixão e entrega da própria Fundação Vasco 

Vieira de Almeida."
Guilherme Daniel, Sócio  |  Helna Vitoldás, Associada  |  Xhlonipa Ndimande, Associada
GDA Advogados
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Parque Nacional da Gorongosa 

Através do protocolo de apoio ao projeto 
“Educação das Crianças Vulneráveis”, estamos 
a equipar várias escolas na Zona Tampão do 
Parque Nacional da Gorongosa, contribuindo 
também para a transformação e melhoria 
das condições de estudo das crianças que 
frequentam estas escolas primárias e para a 
sensibilização em relação à sustentabilidade 
ambiental e à importância de preservar a 
biodiversidade da Gorongosa. Até à data, 
foram fornecidas 250 carteiras fabricadas 
por artesãos locais e apoiadas mais de 3.500 
crianças. 

Este protocolo traduz o nosso compromisso de 
reforçar a sustentabilidade ambiental e o apoio 
à educação como veículos de transformação e 
desenvolvimento social (também) nos países em 
que estamos presentes através da VdA Legal 
Partners.

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 10.000 Euros.

" Esta parceria tem sido crucial para o 
compromisso do Parque Nacional da 
Gorongosa de providenciar uma educação 
de qualidade às crianças da Zona Tampão. 
Graças ao generoso apoio da Fundação VVA, 
a aprendizagem tornou-se mais confortável 
para cerca de 3.500 alunos que agora 
aprendem em salas menos aglomeradas e 

equipadas com carteiras apropriadas."

Vilma Mugwagwa  
Gestora do Programa Clube das Raparigas 
do Parque Nacional de Gorongosa



15  ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO EM 2021

Capacitação do Terceiro Sector

Em 2021 a Fundação VVA procurou continuar a ser um agente 
de transformação da economia social através da capacitação 
das entidades do terceiro sector, desenvolvendo um conjunto de 
iniciativas que proporcionam a formação contínua das equipas e 
organizações do sector social.

No âmbito do Projeto 
InclusivaMente: Direitos  
Humanos no envelhecimento  
e na saúde mental, a Fundação VVA, 
em parceria com EAPN Portugal 
Rede Nacional Anti-Pobreza, 
desenvolveu Workshops sobre o 
Estatuto do Maior Acompanhado 
para Dirigentes, Técnicos, 
Beneficiários e Familiares, garantido 
que todas as partes interessadas 
estão devidamente informadas 
para a implementação da legislação, 
fundamental para o respeito pelos 
direitos humanos das pessoas objeto 
deste novo regime jurídico.

O Projeto InclusivaMente, em curso 
desde 2019, pretende contribuir 
para a construção de uma cidadania 
mais inclusiva e atenta ao respeito 
pelos Direitos Humanos dos mais 
idosos, dependentes ou pessoas com 
capacidade reduzida.

Em 2021, o Projeto InclusivaMente 
mereceu um destaque no Estudo 
do Impacto Social das Fundações 
Portuguesas 2021, elaborado pela 
Católica Porto Business School, 
sobre o impacto das fundações de 
direito privado, tendo o projeto sido 
reconhecido como uma “História com 
Impacto”. 

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 3.320 Euros.

Destacamos, ainda, a contínua 
aposta da Fundação VVA na 
capacitação do terceiro sector 
através da formação jurídica, 
no contexto do Programa de 
Formação em Gestão de IPSS da 
Entrajuda, em que realizámos um 
conjunto de ações de formação 
dinamizadas por advogados da VdA, 
tendo como destinatários os quadros 
das entidades sem fins lucrativos. 
Os temas abordados foram “Regime 
Jurídico das Organizações Sociais”, 
“Proteção de Dados Pessoais: 
Obrigações e Riscos”, “Fiscalidade e 
Mecenato” e “Legislação Laboral”.

"

Mariana Pinto Ramos
Associada Sénior, VdA

A solidariedade social é um dever de cada um 
enquanto membro de uma comunidade. Apoiar 
a Entrajuda é apoiar essa comunidade social, 
dando o nosso contributo da melhor forma 
que sabemos. No meu caso, a melhor forma que 
encontro é a de partilhar o meu conhecimento 
em benefício dos outros, de forma clara e 
descomplicada, reconhecendo as dificuldades 
individuais de cada um e tentando dar uma 
resposta diferenciadora, com o maior impacto 
positivo possível. A nossa parceria com a 
Entrajuda, enquanto impulsionador, mobilizador 
e facilitador de inúmeras iniciativas de enorme 
relevo social, tem comprovado que colaborar 
no impacto social, não é só um dever, mas é, 
principalmente, um enorme privilégio. "
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Sustentabilidade Ambiental

A par da Educação para a Cidadania e 
da Capacitação do Terceiro Sector, a 
Sustentabilidade Ambiental é, também, um dos 
eixos de atuação da Fundação VVA. 

Este tema tem estado permanentemente 
presente em todas as nossas ações e o nosso 
quotidiano, com foco na redução da nossa 
pegada carbónica, na adoção de práticas 
ambientais sustentáveis e na sensibilização 
sobre impactos ambientais positivos e 
negaivos.

Deste modo, a Fundação continuou a apostar 
na divulgação mensal da rubrica “Sabia 
que”, a qual tem como propósito sensibilizar 
os colaboradores da VdA para temas de 
sustentabilidade ambiental. Este ano tratou 
temas como o novo pacote de medidas que 
a Comissão Europeia adotou destinado a 
melhorar o fluxo de fundos para atividades 
sustentáveis, apresentou ideias sobre como 
tornar as nossas casas mais sustentáveis, 
sugestões de alojamentos turísticos eco-
friendly, entre outros temas. 

Ademais, por acreditarmos que a 
Sustentabilidade Ambiental é uma 
responsabilidade de todos, são divulgados 
trimestralmente os resultados do Barómetro 
Verde, uma ferramenta interna do Projeto 
Verde - no qual é apresentada a Pegada 
Ambiental da firma dividida em 5 grandes 
áreas: energia, transportes, papel, produção de 
resíduos e consumo de água.  
 
 
 

 

Esta informação culmina, compreendendo os 
resultados dos quatro trimestres, no Relatório 
da Pegada de Carbono, publicado anualmente.

Para apurar estes resultados, são utilizados 
elementos de cálculo e orientações da 
Legal Sustainability Alliance (LSA), uma 
organização de firmas europeias concentradas 
na sustentabilidade ambiental e que já 
implementam diversas medidas para diminuir 
a sua footprint carbónica. Todos os anos, a 
Fundação reporta estes resultados à LSA para 
comparar com os outros membros.

Voluntariado Corporativo
O Voluntariado Corporativo permite canalizar o espírito solidário dos 
colaboradores da VdA e motivar a sua participação em projetos sociais 
destinados à integração de grupos vulneráveis, à melhoria do meio 
ambiente ou ao desenvolvimento sustentável. 

Concretizando-se em iniciativas relevantes em várias áreas, como a educação (Junior Achievement 
Portugal) e a sustentabilidade ambiental (BIPP - Semear), os colaboradores envolveram-se em vários 
projetos sociais e ambientais contabilizando mais de 500 horas de voluntariado em 2021, apesar das 
restrições impostas pela pandemia.

Junior Achievement Portugal (JAP)

A Junior Achievement Worldwide foi nomeada 
para o Prémio Nobel da Paz 2022! Sentimo-
nos verdadeiramente orgulhosos por fazer 
parte desta família, desde o primeiro dia! 

A Fundação VVA foi parceira, em mais um 
ano, no programa “Braço Direito”. Aliando os 
eixos de Educação para a Cidadania e do 
Voluntariado Corporativo, a Fundação  

recebeu “virtualmente” dois alunos do  
ensino secundário que puderam conhecer 
o dia-a-dia de colaboradores da VdA.  O 
Braço Direito promove esta interação entre 
alunos e profissionais voluntários para que 
os alunos possam esclarecer dúvidas sobre 
uma profissão de interesse e que um dia 
gostariam de ingressar. 

" É sem dúvida uma honra e um privilégio participar, como 
voluntária, todos os anos, no programa Braço Direito. 
Poder apoiar jovens no seu primeiro contacto com a vida 
ativa, motivá-los ou, de alguma forma, poder influir na 
decisão do seu rumo profissional, é não só uma enorme 
responsabilidade, como um orgulho. É fundamental para um 
jovem, que está na iminência de ter de decidir o seu futuro, 
poder contactar com os profissionais das áreas do seu 
interesse e ficar com uma perspetiva mais prática e objetiva 
de cada atividade. O trabalho da Junior Achievement 
Portugal é absolutamente louvável e é um enorme prazer 
poder contribuir para o sucesso do mesmo. "

Alexandra Justo
Consultora Sénior | Gabinete 
do Estagiário, VdA

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 10.000 Euros.
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Ao longo do ano de 2021, a área de Client 
Value da VdA uniu-se e apoiou duas 
famílias carenciadas com filhos menores 
acompanhadas pela Academia do Johnson e 
pelo Apoio à Vida. 

Todos os meses, os membros daquela área 
angariaram fundos internamente e, com 
esses fundos, compraram produtos de 
alimentação e higiene que foram entregues 
nestas duas instituições parceiras da 
Fundação VVA.

Projeto de Apadrinhamento  
de Famílias

" Este projeto surgiu após o 1º ano de pandemia. Depois 
de termos definido alguns vetores que “guiariam” a nossa 
equipa, a responsabilidade social estava claramente incluída 
e daqui nasceu a possibilidade e ideia de podermos suportar 
a entrega de um cabaz para 2 famílias referenciadas por 
duas Associações. Sabíamos que com a situação pandémica 
que o país atravessava, o contacto que poderíamos ter 
com as famílias iria ser menor, ainda assim o feedback que 
recebíamos mensalmente das Associações, sobre a forma 
como as condições dessas duas famílias iam evoluindo 
favorável e gradualmente, era uma enorme alegria para toda 
a equipa. Alcançámos também outro objetivo, que foi fazer 
com que esta dinâmica mensal criasse sinergias dentro da 
nossa equipa, aproximando-nos uns dos outros ao mesmo 
tempo que executávamos a nossa “missão”. Pessoalmente, 
vejo e sinto esta experiência numa lógica de “o que nós 
estamos a fazer é apenas uma gota no oceano, mas 
claramente o oceano sem esta gota era menor”. "

Rui Caturrinho dos Santos
Técnico, VdA

A Fundação VVA reforçou a colaboração 
com a BIPP-Semear, projeto que promove a 
capacitação e integração socioprofissional 
de jovens e adultos com dificuldades 
intelectuais e de desenvolvimento, apostando 
na formação certificada em atividades de 
produção e transformação agrícola biológica. 

A Fundação VVA contribuiu financeiramente 
para a manutenção de uma horta biológica de 
cerca de 400m2 que é cuidada e tratada por 
jovens e adultos apoiados pela Associação e 
promoveu ainda uma ação de voluntariado 
corporativo “na terra”, o que não acontecia 
desde 2019 devido à pandemia. Esta 
iniciativa contou com a participação de 28 
voluntários da VdA que, durante uma manhã, 
desenvolveram atividades agrícolas em 
conjunto com a equipa da Semear na Horta 
VdA.

BIPP – Semear

David Sotto-Mayor Machado 
Técnico, VdA

"A ação “Semear na Terra” relembrou-me o quão mais 
recebemos quando tentamos dar um pouco de nós. Quis 
participar numa ação inclusiva, mesmo que me fosse um 
bocadinho mais difícil do que para outros colegas. Mas, 
depois de plantarmos e feita a monda, foi a minha própria 
inclusão que colhi. Foi uma oportunidade fantástica de 
provar a mim mesmo que sou capaz de um bocadinho 
mais do que esperava, e como recompensa pude trazer 
essa confiança para a minha vida, onde me sinto cada vez 
menos dependente da bengala apesar da minha condição. 
Agradeço o cuidado e a preocupação constante da equipa 
da Fundação, e a segurança que me deram quando me 
desequilibrei. Mas agradeço ainda mais a oportunidade 
de participar efetivamente. Num contexto e atividade 
diferente, esta experiência foi uma extensão do que tenho 
sentido desde que ingressei na VdA."

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 6.340 Euros.
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Iniciativas e Campanhas Internas 
Perante as crises humanitárias que acontecem à nossa volta, não 
podíamos ficar indiferentes e lançamos iniciativas e campanhas 
internas com o intuito de envolver e mobilizar os colaboradores da VdA 
para algumas situações de emergência social em Portugal e no Mundo.

Este ano, destacamos a campanha “Dê sangue. Dê vida” em resposta ao pedido de apoio do Instituto 
Português do Sangue e da Transplantação (IPST), a campanha destinada a ajudar as vítimas de Cabo 
Delgado e de Timor – “SOS Moçambique / SOS Timor” – bem como a campanha de Natal 2021, que 
pretendeu apoiar os refugiados que chegaram a Portugal vindos do Afeganistão, fruto de mais uma 
das crises migratórias que temos vivido a nível global. 

Campanha Dê sangue. Dê vida 

Ao longo do ano foram vários os apelos de 
organizações de saúde para a importância da 
dádiva de sangue, pelo que a Fundação VVA 
lançou o desafio - Vamos dar Agora! Foram 
vários os colaboradores da VdA que aderiram, 
quer no Porto quer em Lisboa, apesar de 
a campanha ter decorrido num período de 
confinamento, no contexto da pandemia. 
Obrigado a todos! 

"Gratificação instantânea. Duas palavras que resumem a minha 
primeira, mas não última, doação de sangue. Aprendi que 10 
minutos de ajuda se podem transformar em largos anos de 
vida para alguém em necessidade, sem custo nenhum e com 
sentimento de orgulho no fim. A agulha não dói, garanto! Força!"

Pedro Banza
Técnico Sénior, VdA

Campanha SOS Moçambique 

/ SOS Timor-Leste  

Em resposta aos combates em Cabo Delgado 
e às cheias que assolaram Timor, a Fundação 
VVA juntou-se à GDA Advogados e promoveu 
uma Campanha de angariação de fundos 
para ajudar as vítimas destas crises. Deste 
modo, através da campanha SOS Moçambique 
/ SOS Timor e com a participação de muitos 
colaboradores da VdA, conseguimos angariar 
um total de 14.657,00€. Este valor foi 
utilizado para a aquisição de bens de primeira 
necessidade para apoiar os deslocados de 
Cabo Delgado e as vítimas das cheias em 
Timor e toda a operação contou com o apoio 
fundamental da Carina Gani e do Guilherme 
Daniel (em Moçambique) e do José Melo 
Ribeiro e equipa local em Timor-Leste (Alzira e 
Teófilo).

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 4.000 Euros.

Kit Semear

No âmbito da parceria estabelecida entre 
a Associação BIPP – Semear e a Fundação 
VVA, foi oferecido a todos os colaboradores 
da VdA um mini cabaz composto por alguns 
produtos hortícolas de agricultura biológica 
e sustentável, cultivados na “Horta VdA”. Os 
formandos da Associação BIPP – Semear 
são jovens e adultos com dificuldades 
intelectuais e do desenvolvimento que tratam 
e cuidam, ao longo do ano, dos produtos 
incluídos nestes kits.
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Campanha de 

Natal VdA 2021 

Na já tradicional campanha de Natal 
promovida pela Fundação VVA quisemos, em 
2021, chamar a atenção e angariar fundos 
para ajudar diretamente os refugiados, 
migrantes e requerentes de asilo político 
e humanitário que foram acolhidos pela 
Associação EntreMundos em Portugal, 
nomeadamente famílias afegãs. 

Esta parceria permitiu facultar apoio a 
13 adultos e 16 crianças. No contexto 
da Campanha de Natal, foram muitos os 
colaboradores da VdA que contribuíram para 
o projeto, permitindo a angariação de 7.500 
euros. 

" Foi com grande entusiasmo que recebemos a notícia sobre 
o montante do vosso donativo. Não temos palavras para 
descrever a alegria e gratidão que sentimos pela generosidade 
de todos os VdAs e da Fundação Vasco Vieira de Almeida. Muito 
obrigado por não ficarem indiferentes, e por nos ajudarem a 
apoiar estas famílias que tanto merecem!"

Dulce Machado
Presidente da Direção 
da EntreMundos

Trabalho em Rede e Parcerias

A Fundação VVA privilegia, no âmbito do desenvolvimento da sua missão e 
do ODS 17 – Parcerias para a Implementação dos ODS, o funcionamento em 
rede e o trabalho em parceria com entidades nacionais e internacionais 
dos sectores social e ambiental, por acreditar que esta é a melhor forma 
de agir e alavancar tanto os objetivos da Fundação VVA como os dos 
nossos projetos parceiros. 

Grupo de Teatro 

Em 2021, a VdA, a VdA Academia e a Fundação 
VVA lançaram o 1º Grupo de Teatro numa 
Sociedade de Advogados em Portugal. 

Sendo a Cultura um dos eixos de atuação 
da Fundação, os colaboradores foram 
desafiados a participar nesta inovadora 
iniciativa, através da qual estão a desenvolver 
novas competências e conhecimento 
específico na área do teatro. O grupo conta 
com 22 colaboradores e os ensaios decorrem 
no Polo Cultural das Gaivotas, entidade 
parceira da VdA e da Fundação VVA.

ProChild Against Poverty  
and Social Exclusion 

A Fundação Vasco Vieira de Almeida faz parte 
da Direção do ProChild Against Poverty and 
Social Exclusion.

O ProChild é um Laboratório Colaborativo 
(CoLAB) que visa congregar esforços entre 
Universidades e diversos parceiros sociais 
públicos e privados para desenvolver 
respostas inovadoras para diversos 
problemas na área da pobreza e exclusão 
social na infância, em torno de 6 eixos 
estratégicos de intervenção:

1. Saúde e bem-estar

2. Desenvolvimento e educação

3. Participação Social

4. Proteção 

5. Tecnologia digital 

6. Nanotecnologia

Em 2021, a Fundação VVA subscreveu o 
“Pacto para a Infância” respondendo assim 
ao apelo para assumir a prioridade à infância, 
expressa em medidas ativas de política 
pública e em ações concretas capazes de 
garantir no presente, sem mais adiamentos, 
uma infância feliz numa sociedade mais coesa 
e harmoniosa.

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 10.000 Euros.
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Paper Wings 

Tendo como lema “Aprender, partilhar e 
construir”, a Paper Wings é um projeto 
pioneiro em Portugal que pretende unir 
start-ups, grandes empresas e privados 
para financiar bolsas de estudo a jovens 
universitários. A parceria entre a Paper Wings 
e a Fundação VVA foi definida pelo papel de 
consultor estratégico da Fundação durante 
2021. 

Adicionalmente, Isabel Gião de Andrade foi 
convidada para fazer parte dos membros 
do júri da segunda edição deste programa 
com a função de ajudar na seleção de dois 
estudantes universitários com ambição de 
prosseguir o percurso académico nas áreas 
de ciências e tecnologias, os quais, sem 
o apoio financeiro da Paper Wings, não o 
conseguiriam fazer.

Teach for Portugal 

A Teach for Portugal é uma organização 
social que pretende promover a capacitação 
de crianças e jovens em competências de 
liderança, gestão e empreendedorismo. O 
método utilizado pela Teach for Portugal é 
a implementação de programas educativos 
durante dois anos, em contexto de sala 
de aula, por voluntários com potencial de 
liderança. Visto que este é um projeto com 
comprovado impacto social, utilizando a 
educação como ferramenta para promover 
a integração social e tendo a oportunidade 
de transformar a vida de crianças de 
meios desfavorecidos, a Fundação VVA 
acompanha a implementação do plano de 
desenvolvimento da Teach for Portugal 
nas áreas de estratégia e operações, 
recrutamento, formação e emprego.

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 10.000 Euros.

Manicómio

A Fundação VVA continuou a apostar 
na parceria com este inovador projeto 
de impacto social na área da saúde 
mental, assegurando nomeadamente a 
monitorização da implementação do Plano de 
Desenvolvimento do Manicómio, no contexto 
das suas responsabilidades enquanto 
“investidor social”. Além disso, a Fundação 
promoveu ativamente o projeto junto 
dos colaboradores da VdA e de parceiros 
da Fundação para maximizar o acesso a 
financiamento e a criação de awareness para 
o tema da estigmatização da doença mental.

O Manicómio tem como principal objetivo 
promover o empoderamento e a reinserção 
psicossocial e profissional de pessoas com 
doença mental, através da produção e venda 
de arte, capacitando a sociedade (ao nível 
social, laboral e institucional) para as acolher 
e integrar.

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 10.000 Euros.



21  ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO EM 2021

Promoção e participação  
em redes colaborativas

GRACE – Empresas Responsáveis 

O GRACE – Empresas Responsáveis é uma 
associação empresarial de utilidade pública, 
sem fins lucrativos, que atua nas áreas 
da Responsabilidade e Sustentabilidade 
Corporativa. 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 Fundação colabora com o GRACE no 
desenvolvimento da sua missão através da 
participação em estudos, eventos, formações, 
workshops e ações de voluntariado (através 
do programa Giro 2.0).

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 2.400 Euros.

Centro Português das Fundações 

O Centro Português de Fundações (CPF) 
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. O CPF é uma associação 
privada de utilidade pública que representa 
o sector fundacional em Portugal e, durante 
2021, a Fundação VVA, sendo associada do 
CPF, participou em várias iniciativas e eventos 
promovidos por esta entidade. 

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 750 Euros.

EVPA – Conferência Anual no Porto 

A European Venture Philanthropy Association 
(EVPA) é uma associação composta por mais 
de 309 membros internacionais interessados 
no desenvolvimento da filantropia de impacto 
e do investimento social em toda a Europa, 
cuja missão se encontra muito alinhada com o 
plano estratégico da Fundação VVA.

Em 2021, a Conferência Anual da EVPA 
decorreu na cidade do Porto com o apoio de 
diversas entidades, entre as quais a Fundação 
VVA, e contou com a participação da CEO 
da Fundação – Margarida Couto – sobre o 
tema “Action-oriented recommendations for 
the impact community to lead the way in 
transformational recovery”.

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 11.000 Euros.



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 2021. 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 positivo de 15.793,20 Euros obtido 
pela Fundação no exercício que terminou 
em 31 de dezembro de 2021 seja transferido 
para a rubrica de Resultados Transitados. 

As demonstrações financeiras anexas foram 
preparadas no quadro das disposições 
em vigor em Portugal, efetivas para os 
exercícios iniciados em 1 de janeiro de 
2010, em conformidade com o Decreto-Lei 
nº 158/2009, de 13 de julho, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho e 
de acordo com a estrutura conceptual, 
normas contabilísticas e de relato financeiro 
(“NCRF”) e normas interpretativas (“NI”) 
consignadas, respetivamente, nas Portarias 
8254/2015, 8256/2015 e 8258/2015, de 29 
de julho de 2015, os quais, no seu conjunto, 
constituem o Sistema de Normalização 
Contabilístico (“SNC”). De ora em diante, o 
conjunto daquelas normas e interpretações 
serão designados genericamente por “NCRF”.



montante expresso em euros

BALANÇO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Inventários

Créditos a receber

Estado e outros entes públicos

Fundadores/beneméritos/
patrocinadores/associados

Diferimentos

Outros ativos correntes

Caixa e depósitos bancários

  
 Total do ativo

ATIVO NOTAS 31/12/202031/12/2021

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

ATIVO NÃO CORRENTE

ATIVO CORRENTE

23

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

57.615

-

- 

500

- 
97.126

160.048 

160.048

Total do ativo corrente

10

 

11

8 101.933

-

40.115

-

- 

457

- 
97.126

137.699 

137.699

97.126



12

12

 
 
 

12
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FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO NOTAS 31/12/2021

Fundos

Excedentes técnicos

Reservas

Fundos

Resultados transitados

Excedentes de revalorização

Ajustamentos/outras variações  
nos fundos patrimoniais

 
 
Resultado líquido do período 
 
 
Total dos fundos patrimoniais

31/12/2020

FUNDOS PATRIMONIAIS

250.000

-

-

-

(138.873)

-

-

 
111.127 

15.793

68126.920

250.000

-

-

-

(181.956)

-

- 

68.044 
43.084

98 39111.127

 0

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:

-

-

-

-

-

18.240

2.549

- 

-

-

-

5.782

26.571

 
137.699

19.014

5.328

- 

-

-

-

8.786 

33.127

 
160.048

13

14

 

15

-

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO NOTAS 31/12/2021 31/12/2020

-

-

-

-

-



DEMONSTRAÇÕES DOS 
RESULTADOS POR NATUREZAS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
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)

Provisões específicas (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

  
Resultado operacional (antes de  
gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

  
 

-

268.325

(41.823)

(42.110)

-  

-

-

-

-

-

(141.193)

 
43.199  

-

 
 
 

43.199  

-

-

43.199

(116)

 
43.084

-

241.575

(53.743)

(53.059)

-  

-

-

-

-

-

(118.931)

 
15.842  

-

 
 
 

15.842  

-

-

15.842

(49)

 
15.793

20

18

19

 

21

22

25

NOTAS 31/12/2021 31/12/2020

Resultado líquido 
do exercício

Imposto sobre o 
rendimento do período



DEMONSTRAÇÕES DOS 
FLUXOS DE CAIXA DOS  
EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
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 
 
Variação de caixa e seus equivalentes

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 
 
 
Caixa e seus equivalentes no fim do período

210.000

- 

-

-

283.846

38.870

 (112.716)

1.747 

127.258

 12.795
 

12.795

-

84.331 
 
 

97.126 

224.075

- 

-

-

156.935

48.924

18.215

116  

(13.293)

4.806
 

4.806

-

97.126 
 
 

101.933

31/12/202031/12/2021
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS



DEMONSTRAÇÕES DAS 
ALTERAÇÕES NOS FUNDOS 
PATRIMONIAIS NO  
EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
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

(181.956) 

- 

- 

- 

 
 

43.084

 

 
 
 
 

 

43.084 

- 

- 

- 

 
  

(43.084)

 
15.793

15.793 

-

 
-

-

- 
 
-

 
 

111.127 

- 

- 

- 

 
 
-

 
15.793

15.793

 
 
 
-

 
-

-

-

-

 

- 

- 

- 

- 

 
 
-

 

-

 
-

-

-

-

250.000 

- 

- 

- 

 
 
-

- 

 
 

-

 
-

-

-

-

 
250.000
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(138.873) 15.793 126.920

-

-

-

-

-



28  CONTAS DO EXERCÍCIO

  O Contabilista Certificado:     A Diretora Executiva:

São os valores que nos 
movem, que nos levam 
mais longe, que falam 
por nós e falam por si. 

213 113 400

Fundação Vasco Vieira de Almeida 

www.fundacaovva.org

Rua Dom Luís I, 28

1200-151 Lisboa

Portugal

Educação | Conhecimento & Ciência | Cultura | Justiça | Direitos Humanos | Sociedade Civil | Cidadania Digital | Sustentabilidade

Education | Knowledge & Science | Culture | Justice | Human Rights | Civil Society | Digital Citizenship | Sustainability

https://www.linkedin.com/company/funda%C3%A7%C3%A3o-vasco-vieira-de-almeida/
http://www.fundacaovva.org



