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MENSAGEM DO  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Face a um inesperado quadro de enormes 
dificuldades das instituições da economia 
social e dos seus beneficiários, e tendo 
sempre presente a sua missão de promover 
e apoiar iniciativas na área da educação 
para a cidadania, a Fundação procurou 
adaptar o seu plano de ação às novas 
circunstâncias, introduzindo ajustes à 
implementação dos principais projetos 
e à criação de projetos novos, apoiando 
ativamente o combate aos efeitos da 
pandemia.

Porque quisemos continuar a contribuir 
para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das 
Nações Unidas, através da promoção de 
práticas responsáveis e da criação de 
ecossistemas promotores da mudança – 
servindo, sobretudo, os mais diretamente 
afetados pela crise sanitária – aumentámos 
o nosso investimento na Comunidade, num 
ano particularmente sensível a quaisquer 
quebras.

João Vieira de Almeida

Presidente do Conselho de Administração

Procurámos que este Relatório reflita o que 
de mais relevante fizemos nas principais 
áreas de intervenção da Fundação.

O trabalho realizado e os resultados 
alcançados reforçam a nossa confiança 
no caminho que temos vindo a trilhar. São 
resultados obtidos não apenas graças 
ao empenho e dedicação da equipa da 
Fundação, como ao apoio fundamental 
dos colaboradores da VdA, cada vez mais 
comprometidos com um projeto que é 
de todos e que todos responsabiliza. E 
não teriam sido possíveis, ainda, sem as 
relações de proximidade e de colaboração 
estabelecidas, aprofundadas e alargadas com 
inúmeros parceiros públicos e privados, aos 
quais apresentamos o nosso agradecimento 
e profundo reconhecimento.

O ano 2020 ficará para a história como o do início da pandemia causada pela 
Covid-19, circunstância que marcou de forma indelével a vida de todas as 
organizações, incluindo, naturalmente, a da Fundação Vasco Vieira de Almeida.
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ORGÃOS 
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Diretora Executiva

Margarida Couto
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Paulo Trindade Costa Paula Gomes Freire Sofia Ribeiro Branco

Nuno Ruiz Pedro Cassiano Santos Pauio Olavo Cunha
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José Sousa de Macedo 

Conselho de Administração

João Vieira de Almeida
Presidente

Raul Mota Cerveira 
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João Medeiros
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Matilde Horta e Costa 
Vogal

Margarida Couto 
Membro executivo
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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 prossecução dos fins da Fundação Vasco Vieira de Almeida desenvolve-se em torno dos 
seguintes eixos estratégicos:
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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 Vasco Vieira de Almeida visam 
contribuir principalmente para os seguintes 
ODS: ODS 1 – Erradicação da Pobreza, 
ODS 4 – Educação de Qualidade, ODS 5 – 
Igualdade de Género, ODS 10 – Redução 
das Desigualdades, ODS 16 – Paz, Justiça e 
Instituições Eficazes e ODS 17 – Parcerias 
para a Implementação dos Objetivos.



A NOSSA 
AÇÃO EM 2020
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Procurar respostas colaborativas e em rede para promover a 
integração social, a cidadania ativa e a sustentabilidade1

Capacitar os cidadãos, as comunidades e as organizações do 
terceiro sector para o exercício da cidadania como veículo de 
transformação social2

Fomentar o sentido de Cidadania Global, criando oportunidades 
para o exercício da responsabilidade cívica na sociedade3

Participar no diálogo e reflexão sobre novas metodologias para 
promover os Direitos Humanos e o Estado de Direito4



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 2020, a atividade desenvolvida pela Fundação teve de ser adaptada e 
reinventada devido aos desafios impostos pela situação pandémica em Portugal 
e no Mundo. Ainda assim, foi possível manter a implementação de alguns 
projetos próprios como o “InclusivaMente 2.0” e o “Encontro(s) com Impacto”, 
dar continuidade ao projeto “Não caias na rede!” e atribuir o Prémio Professor 
Francisco Vieira de Almeida. Para além destes projetos, que faziam parte do plano 
de atividades da Fundação para o ano de 2020, apoiámos diversas iniciativas 
promovidas por organizações parceiras, como a Semear, a Girl MOVE Academy e o 
Instituto Politécnico de Santarém, no contexto do projeto de formação de pessoas 
com deficiência para a sua integração no mercado de trabalho, denominado 
Literacia Digital para o Mercado de Trabalho.

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

10  ATIVIDADE DA FUNDAÇÃO EM 2020
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Depois do sucesso da 1ª edição do Projeto 
InclusivaMente: Direitos Humanos no 
envelhecimento e saúde mental, arrancámos 
em 2020 com a 2ª edição.

Este projeto, promovido pela Fundação 
em parceria com a Rede Europeia Anti-
Pobreza - EAPN Portugal pretende, reforçar 
o conhecimento das instituições que atuam 
na área da prestação de cuidados a pessoas 
idosas e/ou com capacidade diminuída, a 
respeito da garantia efetiva dos Direitos 
Humanos dos beneficiários daquelas 
instituições. Nos dias 28 e 29 de janeiro, na 
sede da Vieira de Almeida, em Lisboa, decorreu 
a primeira ação do ano, que contou com a 
participação de profissionais de diversas 
entidades de economia social. Nos meses 
seguintes, as ações previstas foram mantidas, 
ainda que adaptadas para a um formato 
online, tendo contado com a participação de 
220 profissionais, provenientes de mais de 170 
Organizações Sociais.

Projeto 

InclusivaMente 2.0

Para auxiliar os técnicos e profissionais 
do setor social, as formadoras do Projeto 
InclusivaMente desenvolveram o “Guia Prático 
InclusivaMente: Dicas para uma intervenção 
promotora de Direitos das Pessoas com 
capacidade diminuída” que pretende facilitar 
a interpretação da lei vigente, promulgada 
em 2019 e complementar os manuais de 

processo-chave e de qualidade, e os guiões 
técnicos, que sustentam a atividade das 
organizações sociais. Este Guia foi lançado 
no dia 30 de junho, num evento online que 
contou com a presença da Senhora Ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, 
Dra. Ana Mendes Godinho.

2020 foi também o ano do lançamento do Guia Prático InclusivaMente

Este ano, a Fundação deu continuidade ao 
desenvolvimento do projeto vencedor do “VdA 
Got Social Talent” – uma iniciativa interna 
promovida pela Fundação, com o intuito 
de incentivar a conceção, por parte dos 
colaboradores da Vieira de Almeida (VdA), de 
projetos relacionados com a missão e eixos 
estratégicos da Fundação. 

O projeto “Não Caias na rede” foi desenvolvido, 
em plena pandemia, pela equipa da VdA: Ana 
Lickfold Novais, Susana Almeida Brandão, Ana 

Festas Henriques, Catarina Seidenader e Sofia 
Neves Taveira (as três ultimas agora alumnae), 
em parceria com as associações Teach for 
Portugal e No Bully Portugal. O objetivo 
do projeto-piloto é criar awareness junto de 
crianças e jovens adolescentes para os riscos, 
perigos e impactos da utilização não segura 
dos meios digitais e da internet e, logo que as 
condições o permitam, será implementado em 
formato presencial numa das escolas em que o 
nosso parceiro Teach For Portugal intervém. 

Não Caias na Rede!

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 16.000 Euros.

https://teachforportugal.org/
https://teachforportugal.org/
https://www.nobully.pt/
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O Projeto “Encontro(s) com Impacto” nasceu 
também a partir do concurso interno “VdA 
Got Social Talent”. 

Este projeto 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, 
contribuindo assim para a reestruturação, 
robustecimento e/ou sustentabilidade 
financeira de organizações que desenvolvem 
negócios sociais.

Na 1ª Edição do(s) Encontro(s) com Impacto 
participaram 13 Organizações Sociais 
que foram acompanhadas por duplas de 
mentores oriundos “do mundo empresarial”, 
com o objetivo de as ajudar a mitigar os 
efeitos do Covid-19 e a catapultar os seus 
projetos de modo a alcançarem a sua missão 
social.. Posteriormente, foram selecionadas 
7 Organizações finalistas as quais tiveram a 
oportunidade de participar em Workshops 
formativos e no Concurso final. 

O Concurso realizou-se online perante um 
Júri composto por João Vieira de Almeida 
(Managing Partner, VdA), Isabel Ferreira Pinto 
(CEO do Pingo Doce, Jerónimo Martins), Luís 
Pereira Coutinho (CEO, Banco CTT), Paulo 
Malta (Managing Partner, Innovsky), Pedro 
Rocha e Melo (Administrador Executivo, José 
de Mello Capital), Soledade Carvalho Duarte 
(Managing Director, Invesco Transearch 
Portugal) e Vanda Jesus (Diretora Executiva, 
Portugal Digital) e uma plateia virtual de mais 
de 100 pessoas.

O Prémio, com o valor de 10.000€, foi 
atribuído à Associação 55+, que tem como 
missão valorizar pessoas com mais de 55 
anos profissionalmente inativas. O valor do 
prémio será utilizado na expansão do projeto 
para (outras) localidades em Portugal onde 
ainda não está a ser desenvolvido, permitindo 
escalar o seu impacto e aproveitar os 
conhecimentos e experiência de (mais) 
pessoas com mais de 55 anos na nossa 
sociedade. Foram ainda atribuídas Menções 
Honrosas aos projetos desenvolvidos pela 
Associação VilacomVida e pela Cozinha com 
Alma.

Encontro(s) com Impacto

Entrega do Prémio Professor

Francisco Vieira de Almeida

No âmbito da parceria estabelecida entre a Fundação e a Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, foram recebidas 25 candidaturas na primeira edição do Prémio 
Professor Francisco Vieira de Almeida. 

Este 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 Ciências Sociais e Humanidades e o Júri foi composto por Vasco Vieira de Almeida 
(Sócio Fundador da Vieira de Almeida), Miguel Tamen (Diretor da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa), José Pedro Serra (Diretor da Biblioteca da Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa), António Feijó (Pró-Reitor da Universidade de Lisboa e Diretor 
da Imprensa da Universidade de Lisboa) e José Gil (Filósofo e ensaísta), 

O trabalho vencedor da primeira edição do Prémio Professor Francisco Vieira de Almeida, 
que será publicado pela Imprensa da Universidade de Lisboa, tem o título “A Transmissão 
de Luciano de Samósata em Portugal no século XVI” sendo da autoria de Maria Luísa de 
Oliveira Resende, a quem foi entregue o prémio de 20.000€.



"

"

É verdade que 2020 foi um ano atípico, muito intenso e agitado. Porém, com o 
apoio da equipa de mentoria, conseguimos excelentes resultados neste modelo 
de estágio virtual. Sinto-me grata por tudo o que a VdA me proporcionou. Levo 
daqui não só os ensinamentos que me ajudarão na minha luta na defesa dos 
direitos humanos, mas também o afeto de todos. Esta experiência irá marcar a 
minha vida para sempre.

Eunice Russoca, Girl Mover

Esta experiência ultrapassou todas as barreiras e 
tornou o espaço físico numa irrelevância. Provou 
que o conhecimento se pode partilhar de várias 
formas, mostrou que há pessoas que, contra todas as 
adversidades de vida, não deixam de acreditar que é 
possível e tudo fazem para que os seus sonhos sejam 
reais. De repente, a geografia de cada um era irrelevante 
e apenas tivemos que nos reinventar para criar laços de 
proximidade através de meios virtuais.
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No âmbito do protocolo de colaboração com 
o Parque Nacional da Gorongosa, a Fundação 
manteve em 2020 o apoio ao Projeto de 
Educação de Crianças Vulneráveis. O apoio 
da Fundação consiste em dar condições às 
crianças para assistirem às aulas, equipando, 
ao longo de 5 anos, várias escolas na área 
do Parque Nacional da Gorongosa. Até ao 

momento, foram já equipadas 7 escolas 
com 250 carteiras e apoiadas mais de 3.500 
crianças. Seguindo a recomendação do 
Ministério da Educação em Moçambique, 
todo o material foi produzido pelo Complexo 
Industrial do Planalto cuja fábrica fica em 
Chimoio e emprega 115 trabalhadores locais.

No contexto da parceria estabelecida 
entre a Fundação, a VdA e a Girl MOVE 
Academy, recebemos (desta vez, em formato 
virtual), ao abrigo do programa Change, 
quatro estagiárias girl movers: a Eunice, a 
Geth, a Palloma e a Nádia. Estes estágios 
decorreram entre 14 de setembro e 9 de 

outubro e possibilitaram que estas jovens 
moçambicanas cheias de sonhos e com 
um plano para os concretizar, pudessem 
aprofundar os seus conhecimentos em 
áreas como Business & Human Rights, 
Responsabilidade Social Corporativa, 
Contencioso & Arbitragem e Direito Fiscal.

Projeto de Educação

de Crianças Vulneráveis –

Parque Nacional da Gorongosa

Programa Change –

Girl MOVE Academy

"

"
Isabel Gião de Andrade, Conselho de Administração | Fundação Vasco Vieira de Almeida

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

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 6.000 Euros.
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Projeto Semear

Nos dias 8 e 15 de dezembro de 2020, a 
Fundação entregou cabazes de produtos 
biológicos cultivados na “Horta VdA” da 
Semear à Casa de Santo António, instituição 
social cuja missão é acolher e apoiar mães 
adolescentes e bebés, ajudando-as a 
construir um novo projeto de vida. 

Esta doação surge no seguimento da 
parceria estabelecida entre a Fundação e 
a Associação BIPP – Semear, que tem como 
objetivo promover a empregabilidade e a 
integração socioprofissional de jovens e 
adultos com dificuldade intelectual e de 
desenvolvimento, através de formação 
certificada e integração em atividades de 
produção e transformação agrícola biológica. 

"Apesar do ano de 2020 ter sido um ano mais difícil para esta Instituição, pois 
tivemos de enfrentar alguns obstáculos que surgiram resultantes desta 
pandemia, pelas nossas mães e crianças continuámos o nosso trabalho, e isso 
não seria possível sem apoios como o da Fundação Vasco Vieira de Almeida. Com 
os bens alimentares que nos forneceram, foi-nos possível fazer várias refeições 
para as mães e crianças desta Casa e por isso só podemos agradecer.

 
"

Mafalda Simões Coelho, Diretora | Casa de Santo António

Projeto Inclui.Me | Literacia Digital para

o Mercado de Trabalho – Estágio da Pilar

Entre os meses de setembro e novembro, 
fruto de uma parceria entre a Fundação, a 
VdA e o Instituto Politécnico de Santarém, 
decorreu o estágio da Pilar Silva Santos 
na Direção de Corporate Affairs.  Ao longo 
destes meses, a Pilar desenvolveu um projeto 
que visava retratar o dia-a-dia, a equipa e o 
espaço da Vieira de Almeida.

Este estágio surge no âmbito do curso em 
Literacia Digital para o Mercado de Trabalho, 
um programa inovador e solidário, sendo 
o primeiro modelo de ensino inclusivo em 

contexto de ensino superior para jovens com 
Dificuldade Intelectual e Desenvolvimental 
com grau de incapacidade igual ou superior a 
60%.

No âmbito desta parceria, a Fundação 
financiou a construção de um Escape 
Room na Escola Superior de Educação 
(ESE) do Instituto Politécnico de Santarém 
que tem como propósito apoiar, através 
de cenários de jogo, o desenvolvimento de 
competências comportamentais críticas para 
a empregabilidade destes jovens. 

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 4.800 Euros.



CAPACITAÇÃO DO TERCEIRO SECTOR
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No contexto da pandemia Covid-19, foram 
aprovadas diversas medidas legislativas 
excecionais de apoio ao sector social e 
solidário, tendo também sido estendidas a 
este sector outras medidas aprovadas para 
o sector empresarial. A insegurança e o 
desconhecimento, por parte do sector social, 
relativamente à multiplicidade das medidas 
de apoio que iam sendo constantemente 
aprovadas, foram fatores que motivaram 
a Fundação e a VdA a mobilizar recursos 
para trazer mais conhecimento e clareza 
a este sector, na expetativa de que o 
acesso à informação em causa permitisse 
a sobrevivência de muitas organizações, 
enfrentando as graves e inesperadas 
limitações e restrições causadas pela 
pandemia. 

Assim, no âmbito do seu compromisso com 
o sector social, e com o intuito de apoiar, 
esclarecer e informar as suas diversas 
organizações num momento de grande 
angústia e incerteza, a Fundação e a VdA 
asseguraram a realização de um conjunto de 
webinars gratuitos, dirigidos aos seus clientes 
pro bono e a demais parceiros do sector social, 
com vista ao esclarecimento de questões 
jurídicas relacionadas com a aplicação das 
referidas medidas legislativas e a forma de 
acesso aos apoios legalmente estabelecidos. 
Tendo em conta os principais desafios 
identificados, foram organizados webinars 
dedicadas aos temas do “Impactos Laboral 
(em especial lay-off simplificado) Covid-19”, 
“Principais medidas de apoio Covid-19 
acessíveis ao Sector Social” e “Impacto do 
Covid-19 na gestão das relações contratuais” 
. 
 

Destacamos ainda neste contexto a 
participação da Fundação e da VdA no ciclo de 
webinars de dois parceiros institucionais – a 
TrustLaw e a Plataforma Portuguesa das 
ONGD – subordinados ao tema “Questões de 
Direito Laboral no âmbito da Covid-19”, nos 
quais se abordaram as inúmeras questões 
que se colocavam às ONGDs no contexto 
das medidas governamentais adotadas. Esta 
participação permitiu responder a dúvidas 
concretas que afetam o trabalho e a missão 
das ONGDs, contribuindo para uma melhor 
compreensão e aplicação das medidas 
legalmente previstas para estas organizações.

Mas os desenvolvimentos legislativos de 
2020 não se cingiram à pandemia, pelo que 
o compromisso da Fundação e da VdA com a 
capacitação do terceiro sector  
estendeu-se também a outros temas, como o 
alerta sobre a mais recente onda de legislação 
europeia quanto ao dever de diligência 
devida e a responsabilidade empresarial em 
matéria de direitos humanos e ambiente, 
através de iniciativas realizadas em parceria 
com o Instituto do Banco Europeu de 
Investimento e no âmbito do Curso de 
Direitos Humanos promovido pelo Centro 
de Direitos Humanos da Universidade de 
Coimbra.

Ainda neste âmbito, e ao abrigo da já longa 
parceria com a Entrajuda, em 2020 foram 
asseguradas ações de capacitação para 
entidades do terceiro sector, em temas como 
Fiscalidade e Mecenato, Medidas Laborais 
Excecionais e Temporárias Covid-19, Regime 
Jurídico das IPSS, Privacidade e Proteção de 
Dados, entre outros.

http://www.trust.org/trustlaw/
https://www.plataformaongd.pt/
https://www.plataformaongd.pt/
https://institute.eib.org/sit-alumni/
https://institute.eib.org/sit-alumni/
https://igc.fd.uc.pt/default.asp
https://igc.fd.uc.pt/default.asp
https://www.entrajuda.pt/


SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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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. 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 a nossa pegada 
carbónica e outros tipos de impactos 
ambientais negativos.

Em 2020, 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 (como a rubrica 
“Sabia que…?”) e de minimização do impacto 
ambiental da através da otimização de 
recursos. 

O Relatório da Pegada de Carbono, elaborado 
e publicado anualmente, é o instrumento 
de avaliação anual do Projeto Verde - um 
programa interno de desenvolvimento 
sustentável e ecoeficiência. 

Os resultados, apurados com base em 
orientações internacionais e utilizando 
elementos de cálculo adequados à realidade 

portuguesa, são reportados todos os 
anos à Legal Sustainability Alliance, uma 
organização que congrega as grandes 
Firmas europeias determinadas em investir 
na sua sustentabilidade ambiental através 
de medidas de diversa natureza, incluindo a 
medição do footprint carbónico. A pegada 
ambiental da Firma é igualmente medida 
e reportada aos seus colaboradores 
trimestralmente, através da ferramenta 
Barómetro Verde, com o objetivo de melhorar 
o desempenho em 5 áreas: consumo de 
energia, transportes, papel, produção de 
resíduos e consumo de água. 

Neste âmbito, os resultados alcançados em 
2020 foram, efetivamente, muito positivos 
e todos os objetivos a que nos propusemos 
foram atingidos. O consumo de eletricidade, 
de papel e de água registou resultados 
muito positivos, tal como a utilização de 
transportes, tendo sido registada uma 
diminuição significativa do número de 
quilómetros percorridos por colaborador 
face aos registos dos anos anteriores. 
Naturalmente que estes resultados se devem, 
em grande parte, ao facto de, desde março 
de 2020, os escritórios da VdA nunca terem 
estado com ocupação total, devido aos 
períodos de confinamento e teletrabalho.

O investimento financeiro da Fundação neste pilar foi de 10.000 Euros.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

A Fundação atribui grande centralidade ao voluntariado 
corporativo, com a convicção de que o mesmo contribui para 
fortalecer as organizações que dele beneficiam.

Abrangente e inclusivo, o programa dinamizado pela Fundação visa criar 
oportunidades de participação em ações de voluntariado de diverso tipo, 
promovendo a mobilização de advogados e de colaboradores de áreas de gestão da 
VdA, em torno de projetos relevantes.

Ao longo do ano de 2020, os colaboradores envolveram-se em 706 horas de 
voluntariado, resultado inferior ao atingido em anos anteriores devido à situação 
de pandemia, que inviabilizou a realização de várias ações. Ainda assim, foi possível 
manter algumas das ações previstas, com parceiros da Fundação como o GRACE 
– Empresas Responsáveis, que lançou várias oportunidades de voluntariado 
corporativo em formato online.
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Serve the City 

Mantendo a tradição dos últimos quatro 
anos, a Fundação e a VdA associaram-se, no 
dia 26 de fevereiro, ao Jantar Comunitário 
promovido pela Associação Serve the City. 
Participaram nesta iniciativa 50 voluntários 

– colaboradores da VdA e familiares – que 
se juntaram para servir uma refeição a mais 
de 140 pessoas em situação de sem-abrigo e 
outras pessoas socialmente fragilizadas, num 
ambiente de partilha, inclusão e serviço.

" Estar ao serviço dos mais carenciados com a equipa 
da VdA e as suas famílias permite-nos testemunhar 
de perto o impacto direto que juntos podemos ter na 
sociedade! Um sorriso, uma conversa, têm um impacto 
extraordinário na vida destas pessoas! Não deixem de 
participar nas próximas iniciativas do “Serve the City” 
(Jantar Solidário) e outras da Fundação! Somos muito 
mais do que uma Firma de advogados! "
Magda Cocco, Sócia | VdA

"  É importante percebermos o sentido do todo. O 
sentido de Comunidade. O saber que não estamos aqui 
isolados e que somos interdependentes. A verdade é 
que damos pouco pois achamos que nada temos a dar. 
Mas é justamente quando damos, que percebemos que 
o nosso pouco pode ser muito para outros - ainda que 
seja uma gota no oceano. O jantar do Serve the City, 
promovido pela Fundação VVA, foi mais um momento 
inesquecível onde contribuímos em equipa para o  
bem-estar dos nossos convidados e da Comunidade. 
Se eu não tivesse estado presente, teria sido apenas 
menos uma gota no oceano. Mas se não as houver, 
onde está o sentido do todo? Obrigado a toda a equipa 
da Fundação VVA, a todos os que partilharam este 
momento, e ao Serve the City pelo incrível trabalho que 
fazem por todos Nós. "

Tomaz Sousa de Macedo, Coordenador | VdA

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 1.500 Euros.
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Junior Achievement Portugal

(Programa Braço Direito e Programa Escolas)

Com a forte convicção de que a educação 
é motor para o desenvolvimento e 
transformação social, a Fundação aderiu à 
4ª edição do Programa “Braço Direito – Um 
dia no teu futuro”, um projeto promovido 
pela Junior Achievement Portugal (JAP). 
Nove alunos do ensino secundário estiveram 
durante uma semana no escritório de Lisboa, 

para conhecerem o ambiente e a realidade 
de uma sociedade de Advogados e poderem 
tomar decisões mais informadas sobre o seu 
futuro profissional. Mantendo o mesmo foco 
na educação, sete colaboradores da VdA 
participaram no programa “Escolas”, para 
partilhar a sua experiência e conhecimentos 
com alunos do Ensino Básico. 

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

Os impactos adversos causados pela Covid-19 levaram a que a 
contribuição e resposta dos colaboradores VdA às campanhas 
internas organizadas pela Fundação, fosse ainda mais relevante 
em 2020. Este ano, destacamos a campanha de apoio às 
comunidades escolares “Liga-te@Escola” e a campanha de Natal 
“O todo é maior que a soma das partes”.



"
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Liga-te@Escola
Para tentar responder às necessidades criadas pela pandemia, a Fundação 
promoveu, com o apoio de diversos parceiros, como a Fundação de Futebol, a 
StockCrowd e o Student Keep, a campanha de crowdfunding LIGA-TE@ESCOLA, com 
o objetivo de garantir que mais alunos tivessem acesso às mesmas oportunidades 
de integração no novo modelo de ensino à distância, independentemente do seu 
enquadramento socioeconómico, possibilitando-lhes o acompanhamento escolar e 
um acesso permanente à educação. Com os donativos de mais de 150 particulares e 
empresas, que totalizaram mais de 20.000€, foi possível adquirir 70 computadores, 
que foram distribuídos a escolas de ensino público.  

Campanha de Natal “O todo é maior que a soma das partes”
Em 2020, a Fundação desafiou os colaboradores da VdA a participar na Campanha de Natal, 
com o objetivo de, juntos, apoiarmos o Conservatório d’Artes de Loures (CAL) com cabazes de 
alimentação e produtos de higiene para famílias carenciadas. Através da enorme generosidade 
dos VdAs, foram angariados quase 4 mil euros, valor que permitiu ao CAL entregar na semana 
do Natal produtos essenciais de alimentação e higiene a mais de 35 agregados familiares que 
vivem em situação de grande fragilidade social, em Loures. Foi ainda possível oferecer um  
bolo-rei e "Pais Natal" de chocolate para todas as famílias como presente de Natal.

Ficámos estarrecidos com a solidariedade de cada um dos membros desta Família Vieira de 

Almeida. Não queríamos acreditar quando recebemos nas nossas instalações um camião cheio 

de cabazes para que pudéssemos aquecer o coração de quem nos é tão querido nesta quadra 

mais especial. Obrigado VdA, a dia 24 de dezembro de 2020, todos contavam com a vossa 

ajuda nas suas casas. Gostaríamos de conseguir descrever as emoções vividas nos momentos 

de distribuição, mas são indiscritíveis. Podemos dizer-vos que as nossas famílias vos são 

eternamente gratas e entre lágrimas e muitos sorrisos, fizemos e fizeram a diferença. Obrigado 

por tudo!

 

Conservatório d’Artes de Loures
"
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TRABALHO EM REDE 
E PARCERIAS Parcerias para o Impacto – Portugal Inovação Social

Em 2020, reforçámos o nosso compromisso 
enquanto investidores sociais em três 
projetos na área do empreendedorismo 
e inovação. A Fundação apostou no apoio 
a projetos com comprovado impacto nas 

comunidades e beneficiários apoiados. São 
projetos que promovem a integração social 
através da educação (Teach for Portugal), da 
arte (Manicómio) e da cultura (SPEAK).
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"

"

 A Fundação Vasco Vieira de Almeida 
foi absolutamente essencial para o 
lançamento da Teach For Portugal e 
para a implementação do seu movimento 
disruptivo em Portugal. A Fundação 
Vasco Vieira de Almeida tem sido um 
verdadeiro parceiro a vários níveis, 
assegurando que a Teach For Portugal 
tem as condições essenciais para 
crescer e, acima de tudo, para cumprir 
a sua visão de que “todas as crianças 
merecem uma Educação que lhes 
permita atingir o seu máximo potencial. O 
nosso extenso obrigado por tudo o que 
nos permitiram alcançar nestes 2 anos.

No nosso trabalho procuramos uma nova forma de olhar para o impacto social 
e para a sustentabilidade, e trabalhar diretamente a transformação social da 
nossa sociedade. E é aqui que Fundação Vasco Vieira de Almeida é um parceiro 
imprescindível. Com a capacidade de pensar mais longe, com o apoio na educação 
empresarial, e com o conhecimento em direitos e justiça, e também com a constante 
procura de inovação. Esta nossa relação pautou-se por um estreito entendimento, 
entre Parceiro Social e Empreendedor social, com as mesmas ideias, formas de 
atuação e mais importante, vontade de mudar. Obrigado por tudo.

 

Pedro Almeida, Cofundador e CEO | Teach for Portugal

Sandro Resende, fundador | Manicómio
" "

Teach for Portugal Manicómio

A Teach for Portugal tem como objetivo 
promover a capacitação de crianças e 
jovens em competências de liderança, 
gestão e empreendedorismo, através da 
implementação de programas educativos que 
são implementados durante dois anos, em 
contexto de sala de aula, por voluntários com 

potencial de liderança. A Fundação acompanha 
a implementação do plano de desenvolvimento 
da Teach for Portugal nas áreas de estratégia e 
operações, recrutamento, formação e emprego.

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, e criar awareness, capacitando 
a sociedade (ao nível social, laboral e 
institucional) para as acolher e integrar.

A Fundação assegura a monitorização da 
implementação do Plano de Desenvolvimento 
do Manicómio e promove 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 das doenças mentais.

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

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

https://teachforportugal.org/
https://manicomio.pt/
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"

SPEAK

O SPEAK tem como objetivo principal promover 
a integração sociocultural através de um 
programa de intercâmbio linguístico entre 
imigrantes e locais. Em janeiro de 2020, o 
SPEAK deu início ao projeto trienal EMPIS AML 
(Área Metropolitana de Lisboa), no âmbito do 
programa Parcerias para o Impacto, iniciativa 

da Portugal Inovação Social. Este projeto é 
cofinanciado pela União Europeia, através do 
Fundo Social Europeu, e pelos investidores 
sociais Câmara Municipal de Almada, Rodolphe 
Haegelsteen e Fundação Vasco Vieira de 
Almeida.

O ano 2020 foi um ano particularmente difícil para os grupos mais vulneráveis da 
sociedade. No caso de muitos refugiados, o isolamento social agravou-se, enquanto 
enfrentavam também maiores atrasos no processamento do seu estatuto legal, 
menos oportunidades de emprego, e maiores dificuldades no acesso a serviços de 
saúde e a informação útil sobre a pandemia. O SPEAK no seu novo modelo online foi 
para muitos a única forma de se manterem ligados à sua nova comunidade, enquanto 
avançavam na aprendizagem da língua portuguesa. Em 2020, mais de 7.000 pessoas 
participaram no SPEAK, incluindo mais de 300 pessoas refugiadas. Houve mais de 
36.000 horas (o equivalente a 4 anos) de intercâmbio de línguas e culturas. O apoio 
da iniciativa Portugal Inovação Social e da Fundação Vasco Vieira de Almeida e do 
Município de Almada tem sido fundamental para garantir esta experiência na Área 
Metropolitana de Lisboa. Obrigado!

Hugo Menino Aguiar, Cofundador & CEO | SPEAK
"

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 3.000 Euros.

https://www.speak.social/pt/
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Promoção e participação em redes colaborativas

Impact 2030

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.

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 2020, a Fundação Vasco Vieira de 
Almeida, enquanto entidade associada do CPF 
participou em várias iniciativas e eventos 
promovidos por esta entidade, entre os quais 
o Workshop “Como elaborar candidaturas de 
sucesso”.

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 VdA foi reeleita como Presidente da Direção 
do GRACE – Empresas Responsáveis para o 
mandato 2021/2023, cargo exercido pela sócia 

da VdA (e Diretora Executiva da Fundação 
Vasco Vieira de Almeida), Margarida Couto, em 
representação da Firma. 

A Fundação participou em diversas iniciativas e 
eventos promovidos por esta entidade, entre os 
quais o Programa de Voluntariado Corporativo 
GIRO 2.0, a sessão de capacitação sobre 
Avaliação de Impacto e o lançamento do Guia 
“A integração de pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho: um guia para a inclusão”.

O Programa Back to Market tem como propósito 
apoiar antigas alunas da Católica Lisbon 
a regressar ao mercado de trabalho. Este 
Programa enquadra-se dentro da iniciativa 
Women Entrepeneurs@Católica Lisbon (WE@
Católica-Lisbon). Assim, as alumnae que estão 
inscritas neste curso têm acesso, ao longo de 4 
meses, a formações teóricas e práticas gratuitas 
que permitem a aquisição de competências 

estratégicas, como a construção de planos de 
marketing e planos de negócios.

No âmbito deste Programa, a Fundação VVA 
apoiou, em parceria com 4 alumnae formadas 
em Gestão, o desenvolvimento de um plano 
de consultoria estratégica ao Conservatório 
d’Artes de Loures (CAL).

O programa "Back to Market", além de representar uma excelente oportunidade para mulheres 

qualificadas e talentosas prepararem o seu regresso ao mercado de trabalho, é uma mais-valia 

extraordinária para as entidades beneficiárias do projeto. A experiência da Fundação Vasco Vieira 

de Almeida foi extremamente positiva, e o output da equipa de projeto teve um valor largamente 

superior à contrapartida financeira envolvida, tendo sido preparado com um profissionalismo notável 

por todas as envolvidas.

Margarida Couto, Diretora Executiva | Fundação Vasco Vieira de Almeida

"

"

Católica Lisbon School of Business & Economics – Programa Back to Market

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

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

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 1.500 Euros.

O investimento financeiro da Fundação neste projeto foi de 5.400 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 2020.

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 43.083,62 Euros 
obtido pela Fundação no exercício que 
terminou em 31 de dezembro de 2020 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”.



Inventários

Créditos a receber

Estado e outros entes públicos

Fundadores/beneméritos/
patrocinadores/associados

Diferimentos

Outros ativos correntes

Caixa e depósitos bancários

  
 Total do ativo

montante expresso em euros

BALANÇO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

ATIVO NOTAS 31/12/201931/12/2020

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

27

-

-

-

-

- 

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

-

40.115

-

- 

457

- 
97.126

137.699 

137.699

10

 

11

8

Total do ativo corrente

97.126

-

-

-

- 

398

- 
97.126

84.720 

84.720

84.331
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FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO NOTAS 31/12/2020 31/12/2019

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

-

-

-

(181.956)

-

-

 
43.084

68111.127

250.000

-

-

-

(151.603)

-

- 

(30.354)

98 3968.044

 0

12

12

 
 

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:

-

-

-

-

-

10 875

1 936

- 

-

-

-

3 865

16.676

 
84.720

18 240

2 549

- 

-

-

-

5 782 

26.571

 
137.699

13

14

 

15

-

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO NOTAS 31/12/2020 31/12/2019

-

-

-

-

-



DEMONSTRAÇÕES DOS 
RESULTADOS POR NATUREZAS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
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

  
 

-

200 000

(76 325)

(31 197)

-  

-

-

-

-

-

(121.959)

 
(29.481)  

-

 
 
 

(29.481)  

-

-

(29.481)

(873)

 
(30.354)

-

268 325

(41 823)

(42 110)

-  

-

-

-

-

-

(141.193)

 
43.199  

-

 
 
 

43.199  

-

-

43.199

(116)

 
43.084

20

18

19

 

21

22
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NOTAS 31/12/2020 31/12/2019

Resultado líquido 
do exercício

Imposto sobre o 
rendimento do período



DEMONSTRAÇÕES DOS 
FLUXOS DE CAIXA DOS  
EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
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 
 
 
Caixa e seus equivalentes no início do período 
 
 
Caixa e seus equivalentes no fim do período

200.000

- 

-

-

(43.165)

(34.242)

 122.593

-  

(121.432)

 1.162
 
 

83.169 
 
 

84.331 

210.000

- 

-

-

283.846

38.870

(112.716)

(1.747)  

127.258

12.795
 
 

84.331 
 
 

97.126

31/12/201931/12/2020
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FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS



DEMONSTRAÇÕES DAS 
ALTERAÇÕES NOS FUNDOS 
PATRIMONIAIS NO  
EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
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) 

- 

- 

- 

 
 

(30.354)

 

 
 
 
 

 

(30.354) 

- 

- 

- 

 
  

30.354

 
43.084

43.084 
 

-

 
-

-

- 
 
-

 
 

68.044 

- 

- 

- 

 
 
-

 
43.084

43.084

 
 
 
-

 
-

-

-

-

 

- 

- 

- 

- 

 
 
-

 

-

 
-

-

-

-

250.000 

- 

- 

- 

 
 
-

- 

 
 

-

 
-

-

-

-

 
250.000

31 

(181.956) 43.084 111.127-

-

-

-

-

-
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Durante o exercício findo em 31/12/2020, 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 

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 31/12/2020 e em 
31/12/2019, têm a seguinte composição:

NOTA 8: FLUXOS DE CAIXA

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

-
84.331

-
84.331

2020 2019

-
97.126

-
97.126

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019 a rubrica do ativo corrente “Diferimentos” era composta da 
seguinte forma:

NOTA 11: DIFERIMENTOS ATIVOS

Seguros

Outros gastos a reconhecer 
 

2019

137

252

389

2020

135

322

457

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019 a rubrica de “Créditos a receber” pela Fundação tem a seguinte 
composição: 

NOTA 10: CRÉDITOS A RECEBER

No decurso do exercício findo em 31/12/2020, não foram reconhecidas perdas por imparidade.

Correntes:
Clientes, conta corrente
Clientes, cob duvidosa

Outras contas a receber:
Acréscimos de rendimentos
Outros devedores:
Outros

2020

40.000
-

40.000

-
115

115

40.115

2019

-
-
-

-
-

-

-

Valor bruto Valor bruto
Imparidade
acumulada

Imparidade
acumuladaValor líquido Valor líquido

-
-
-

-
-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

40.000
-

40.000

-
115

115

40.115

-
-
-

-
-

-

-

TOTAL

TOTAL
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Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, a rubrica de “Fornecedores” era composto da seguinte forma: 

NOTA 13: FORNECEDORES

NOTA 15: OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, a rubrica “Outros passivos correntes” tem a seguinte 
composição: 

Fornecedores Nacionais
Fornecedores Comunictários
Fornecedores não Comunitários

-
10.875

-
 

10.875

2020 2019

-
18.240

-
 

18.240

Acréscimos de gastos:
Encargos com férias e subsidio de férias
Renumerações a liquidar
Juros a liquidar
Outros acrescimos de custos

3.232
-
-
-

3.232

633 
 

2020

3.914
1.869

-
-

5.782

-

 

2019

Outros credores

-
-
-
-
-
-

-

-

-
873

-
306

-
757

-

1.936 

NOTA 14: ESTADOS E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, a rubrica do “Estado e outros entes públicos” era composto da 
seguinte forma:

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas:
Pagamentos por conta
Estimativa de imposto
JRetenção na fonte
Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares
Imposto sobre o valor acrescentado
Contribuições para a Segurança Social
Outros impostos

-
116

-
1.918

-
516

-

2.549 

2020

-
-
-
-
-
-

-

-

Activo ActivoPassivo Passivo

2019

Fundo Patrimonial:
Fundo Patrimonial
Reservas

Outras variações
Subsídios e doações

Resultados transitados

Resultado líquido:
Exercício de 2019
Exercício de 2020

-
-
-

-

-

-
43.084

43.084

-
-
-

(181.956)

30.354
-

(151.603)

250.000
-

250.000

-

(181.956)

-
43.084

111.127 

Saldo inicial (Aumentos) Transferências Saldo final

250.000
-

250.000

-

-

(30.354)
-

219.646

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, o Fundo Patrimonial da Fundação era composto da seguinte forma: 

NOTA 12: FUNDOS PATRIMONIAIS

5.782 3.865
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NOTA 18: FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 31/12/2020 e  
em 31/12/2019 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

-
20.008

1.119
11.599

-
74

3.450
7.140

607
-

25.801
6.526

76.325

2020 2019

-
34.944

2.059
800

-
359

-
1.010

607
-
-

2.045

41.823

NOTA 20: SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
A rubrica de “Subsídios Doações e Legados à Exploração” nos exercícios findos em 31/12/2020 e 
em 31/12/2019 apresenta a seguinte composição:

Donativos
Outros

200.000
-

200.000

268.325
-

268.325

2020 2019

NOTA 21: OUTROS GASTOS
A rubrica de “Outros Gastos” nos exercícios findos em 31/12/2020 e em 31/12/2019 apresenta a 
seguinte composição:

Impostos Indirectos
Donativos
Quotizações
Outros gastos e perdas

6
70.050
41.650
10.253

121.959

1
93.519
26.650
21.023

141.193

2020 2019

NOTA 17: RÉDITO

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019 o a rúbrica do “Rédito” não apresenta qualquer movimento.

NOTA 19: GASTOS COM O PESSOAL
A rubrica de “Gastos com o Pessoal” nos exercícios findos em 31/12/2020 e em 31/12/2019 
apresenta a seguinte composição:

Remuneração dos orgãos sociais
Remuneração do pessoal
Encargos sobre remunerações
Seguros Acidentes de Trabalho
Outros

-
25.842

5.113
167

76

31.197

-
34.368

6.324
137

1.281

42.110

2020 2019

NOTA 16: DIFERIMENTOS PASSIVOS

Em 31/12/2020 e em 31/12/2019, a rúbrica do passivo corrente “Diferimentos” não apresenta 
qualquer saldo.



À presente data, a Diretora Executiva da Fundação não tem conhecimento de quaisquer factos 
ou acontecimentos posteriores a 31/12/2020 que justifiquem ajustamentos ou divulgação nestas 
demonstrações financeiras.

  O Contabilista Certificado:     A Diretora Executiva:

NOTA 23: EVENTOS SUBSEQUENTES

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção 
por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a 
Segurança Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos 
benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, 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 correções resultantes de revisões/
inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um 
efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31/12/2020.

NOTA 22: IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
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São os valores que nos 
movem, que nos levam 
mais longe, que falam 
por nós e falam por si. 




