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1. rmrnoouçÃo
2. orruÂvrrcR
rNsrrucroNAl
DAruruoeçÃo
cutDAR
o FUTURo
pTNTASTLGo
3. cENTRo
cULTURAL
curDAR
o FUTURo
/ MARIADELouRDEs

3.1 ESPOLIo
DocUMENTAL
MARIADELoURDES
PINTASILGo
3.2 BIBLIoTECA
MARIA
DELoURDES
PINTASILGo
3.3 RrIvIoRDEEDIToRIAL
3.3.1 Relançamento
da Antologia"Paraum NovoParadigma:
um mundo
assente
no cuidado."
3.3.2 Publicação
Pintasilgo
de estudo"O pensamento
de Mariade Lourdes
paraumaeducação
contributos
no cuidado."
transdisciplinar
centrada
para
3.3.3 Biografia
de MLP
crianças/adolescentes
publicações:
3.3.4 Outras
Periódicoquadrienal
online:Noosferae Agenda
perpétua:
Cuidar
o Futuro
3.4 OUTRAS
ATIVIDADES
3.4.t Ciclode Debates;
Residências
na Praia
Artísticas;
Espiritualidade
4. PROJETOS/
PROGRAMAS
DETNVESTTGAçÃO
r rrureRVENçÃO
4,1 Programa
ambientalTeresa
SantaClara
- Conciliação
4.2 Retornoda conciliação
VidaProfissional
e outrasdimensões
davida.
4.3 Bancode obras/cooperativa
de talentos
4.4 Ciclode Formação:
"Menuparao Futuro"
5. ALTODAPRAIA
5.1 Revitalização
e manutenção
daCasado Altoda Praia
5.2 Infraestruturas
CentroCulturalMLP/Programa
Ambiental
TSC
6. FORTALECIMENTO
DASREDES
PESSOAL
E INSTITUCIONAL

Relatóriode Atividadese Contas

1. rNïRoDuçÃo
portuguesa
de direitoprivadoe semfins
A Fundação
Cuidaro Futuro(FCF)
é umainstituição
pelaassociação
Pública
desde
lucrativos
instituída
Graalem 2001,comestatutode Utilidade
e de açãoparao futuro
visam"elaborarpropostas
de pensamento
2008.Osfinsestatutários
pelateoriae
que caracterizam
e inspiradas
nosvaloresespirituais
a fundadora
enraizadas
que
formulados
de atuação se encontram
experiência
da culturado cuidado"nosdomínios
nosseusEstatutos.
de entrarnuma
Duranteo ano de 2013a Fundação
Cuidaro Futuroassumiu
a necessidade
(oggiornamento)
fase de avaliação
e reprogramação
tendo em vistaolhar parao trabalho
o planeamento
de
realizado
desde2001e paraa situação
atualda FCFe do Paíse promover
própria
instituição
e à situação
uma nova fase adaptadaao momentode transiçãoda
global.
a nível
económica
e mudanças
culturais,
sociais
e ambientais
já iniciadana administração
Estafase,simultaneamente
de continuidade
e de transição,
em curso
respostas
àsmudanças
socíais
anterior,
resultou
nãoapenas
de promover
adaptadas
da FCFem
de mudançado secretariado
comode diversos
fatoresinternos:1- a necessidade
para
Publicações
e
do Centrode Documentação
Lisboa
um novoespaço;2- o encerramento
(MLP)parao Centrode
Pintasilgo
coma passagem
do acervodocumental
de Mariade Lourdes
por
provocada
3.- a descapitalização
Documentação
25 de Abrilda Universidade
de Coimbra;
partede capitalinvestido
em França
e doadoà FCF;4.
ter sidorecebida
apenas
umapequena
das Fundações";
5- a
face à recente"Lei-quadro
a necessidade
de alteraçãodos Estatutos
face a problemas
urgênciaem reconstruiro site da FCFe reativaro arquivopintasilgo.pt
Altoda Praia(património
na propriedade
técnicos;
6. necessidades
de obrasde manutenção
de ter terminado
uma
7. a limitação
humanos.
Outrosfatoresresultaram
da FCF);
de recursos
pela
projetos
realizado Dr.e
financiados,
o últimocomo trabalhode investigação
sequência
de
pela
da Ciência
e Tecnologia.
DoraCabete
em Abrilde 2013,financiado Fundação
da FCFatravésdo
é a adaptação
do património
Umadastarefasassumidas
comoprioritárias
possibilitando
projetoAlto da Praiaque valorizaa propriedade,
a sua disponibilização
para alugar a pessoasou grupos,contribuindopara a
enquantoespaçoresidencial
particulares
de repousoe encontro
sustentabilidade
financeira
da FCFe oferecendo
condições
paralelamente,
com outrose com a naturezae,
a recuperação
de um outro espaçopara
iniciativas
formativo
ambiental.
de caratercultural,
e promoção
A urgência
na apresentação
de umanovapropostade programação
a longoprazotraduziu-se
no desenharos sonhosdo futuro ousandoacolheros dizeresde CalousteGulbenkian:
"Quantossonhosparao futuro!Masos sonhossãoprojetose o futuroestáquaseentrenós".
o Planode Atividades
Nestesentidofoi elaboradoe aprovadopelo Conselho
de Curadoras
para2013-2016.
No quadrodo Planode Atividades
aprovado
reafirmamos
com MLP"...quandotudo se disse
nadamaisrestasenãofazeragir a palavra"e é no sentidode fazeragir a palavra,que se
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preveem,
propostas
paraa criaçãoe dinamização
as atividades
de um Centro
com destaque
Cultural
Cuidaro Futuro/ CentroCultural
Mariade Lourdes
Pintasilgo,
um espaço
dedicado
ao
desenvolvimento
cultural,artístico,ambientale espiritualcom destaqueparaa gestãodo
acervodocumental
de Mariade Lourdes
Pintasilgo
e do tratamento
e disponibilização
da sua
pessoal.
Biblioteca
De destacar
TeresaSantaClaraque
igualmente
o Programa
Ambiental
paraa emergência
contribua
de novosmodosde equacionar
a relação
ecologia-economia.
Em suma o Planode Atividadeselaboradofoi resultadoda avaliação
das atividades
anteriormente
realizadas
e de contactos
comperitosconsultores.
Inscreve-se
numaperspetiva
quevisama urgência
de continuidade
e simultaneamente
de alargamento
a novosdesafios
de
Cuidaro Futuropartindoda propostade "assentar
o mundono cuidado",divulgando
o
pensamentosustentadono legado de MLP sensibilizando
público
um
alargadoe
profissional,
implementando
medidas/ações
concretasa nível da autossustentabilidade
que
ambiental,
ecológica
e alimentar.
lmportano presente
adotarnovasestratégias
solidárias
permitamfazer face aos desafios,às oportunidades
que se nos
e às potencialidades
apresentam
no mundoemquevivemos.
O Relatório
de Atividades
de 20L3traduza atividade
realizada
duranteo ano cruzando
as
(2013-2016)
atividades
desenvolvidas
como PlanoPlurianual
no
mesmo
aprovado
ano.
O Planoque se desenhou
mantémcontinuidade
em áreasque fizeramcaminhoem anos
anteriores.
Estamosconscientes
de que, no mundo em que vivemos,em processo
de
globalização,
importaà Fundação
Cuidaro Futuro,enquantoagenteda sociedade
civil,
para
promover
pessoas
para
contribuir
culturae mobilizar
e organizações o aprofundamento
de valoreshumanos,do sentidodos direitose deverese do exercícioda liberdadee da
responsabilidade.

2. orruÂvrrcA
rNsrrucroNAr
DAFUNDAçÃo
curoRR
o FUTURo
O relatório
de 2013da Fundação
nasequência
Cuidar
o Futuroenquadra-se
da nomeação,
em
Abrilde 2013,pelafundadora,
a associação
AméliaNogueira
Amorim
Graal,de Margarida
Santos
comoPresidente
do Conselho
de Curadores
Fariade Barros
e de MariaPaulaMarques
comoPresidente
do Conselho
Fiscal.
EmJunhode 2013tomaramposseos restantes
membros
do Conselho
de Curadoras:
AnaMariaParada
da Costa,
AnandaMariaFernandes,
LídiaMaria
Ferreira
Martins,MariaCristina
da SilvaPorfírio,
Lucinda
Filomena
Alves,MariaNatáliaAnes
da Cruze do Conselho
Fiscal,
MariaJúliada PonteBentese PauloDinizDelgado
Chaves
(Revisor
de Contas).
pela FCFem anos anteriores
Foi reconhecida
a dedicação
das dirigentesresponsáveis
nomeadamente
a Dr.3Mariade FátimaFélixPereira
Grácioe a Dr.sMariado LoretoPintode
PaivaCouceiroe restantesmembrosdos órgãossociaispelo legadoherdadoresultadodo
imensotrabalhorealizado
emtão poucos
anos.
preveemcontinuara
Os novosórgãosinstituídos,
no cumprimentodos fins estatutários,
promover
a FCFenquanto
agentede mudança
social,
atravésda realização
de programas
de

$
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da sociedade
investigação,
de intervenção
e de informação,
enquantoagentesde mobilização
com outrasentidades,
civil e atravésde atividades
diretasprópriasou em colaboração
e do cuidado.
valorizando
nassuasaçõeso pluralismo
e a éticada responsabilidade
Cuidaro
Em respostaao imperativode promovera alteraçãodos Estatutos
da Fundação
por Mariado Loreto
Futurofaceà recente"Lei-quadro
dasFundações"
umaequipaconstituída
PaivaCouceiro
umapropostacom
e Margarida
Santoscom apoiojurídicoexternoapresentou
asalterações
necessárias
ao Conselho
de Curadoras
tendosidoenviado
o pedidode alteração
a 5 de Julhode 2013 paraa Presidência
de Ministroscom as necessárias
do Conselho
nomeadamente
EmSetembro
recebeuum ofíciocom a
aprovações,
da entidadefundadora.
Foi igualmente
sugestãode algumasalterações
a que foi dada respostaprontamente.
qualidade
para
Ambosos processos
solicitada
a renovação
da
Pública
a FCF.
se
de Utilidade
encontram
em fasede análise.
Em 2013 foi promovidaa remodelação,
manutenção
e disponibilização
onlinedo site da
que por razõesexteriores
foradesativado.
Foram
Fundação
Cuidaro Futurofcuidarofuturo.pt.
recuperados
conteúdos
e garantidaa informação
atualizada
tendo em vistapermitirum
melhortrabalho
em rede,divulgação
e transparência
da FCF.
PINTASILGO
CUIDAR
o FUïURo/MARIADELoURDES
3. ceruTnoCULTURAL
Teveinícioem 20L3a implementação
de um CentroCultural
Cuidaro
do planoparaa criação
promovendo
e o
Futuroou CentroCulturalMaria de LourdesPintasilgo
a divulgação
"Alto da
na propriedade
aprofundamento
destainiciativa
e a preparação
dasinfraestruturas
Praia",património
cumprirum dosdesafios
da FCF,PraiaGrande/Colares/
Sintra.Pretende-se
por MLP"...fazeragira palavra",
lançado
vivoe ativoà palavra
à mudança
dandoum espaço
pessoalde MLP,que
atravésda criaçãode um CentroCulturalque integrea Biblioteca
ao pensamento
de
divulgue
e dinamize
e promova
atividades
de produção
editorial
associadas
que o Centro
Pretende-se
MLP,assimcomoa gestãoe divulgação
do arquivopintasilgo.pt.
Pintasilgo
CulturalMariade Lourdes
sejaum espaçoque reúnae difundaculturae arte de
diversas
formas.Destemodo a FCFinicioua recolhade materialpara uma exposição,
a
para a
exposiçãofotográfica"Cuidaro Futuro" oferecidapela ComissãoIndependente
População
Pintasilgo
e a Qualidade
de Vidaà suaPresidente
Mariade Lourdes
a divulgar
logo
queoespaçoopermita.
3.1.Espólio
documental
Mariade Lourdes
Pintasilgo
que constituem
partedo acervodocumental
Osdocumentos
de MLP,documentos
de carater
político(Ministério
dos Assuntos
Sociais,
V GovernoConstitucional,
MAD,Presidenciais
86,
Timor-Leste,
InterAction
Council,
Interdependent-Commission
on Population
and Qualityof
Life)foramdoados,de acordocom indicação
testamental,
ao Centrode Documentação
25 de
Abrilda Universidade
de Coimbra,
estandoprevistoo tratamentodosrestantes
documentos.
já digitalizados
pela Fundação
Os documentos
no site
Cuidaro Futuroencontram-se

"u
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entre a
arquivopintasilgo.pt.
Estáem processoa definiçãode um protocolode colaboração
FundaçãoCuidaro Futuro,o Centro25 de Abril que acolheo espóliodocumentalde MLP
desde 2OtI e a FundaçãoMário Soarescom a qual a FCFestabeleceu
anteriormente,um
contrato de prestaçãode serviçosespecializados
no quadro do projeto "Memória na Internet
de Maria de LourdesPintasilgo"relativamenteaos mesmosdocumentos.A FCFcontinua
gestorado acervodocumentaltda Engenheira
Maria de LourdesPintasilgo,
instituidoramoral
da Fundação,cabendo a esta instituiçãoa salvaguardada sua memória e também a
disseminaçãodo seu pensamentoenquanto missão de agente de preservaçãocultural.
Duranteo ano de 2013 foram trabalhadospela FCFoutros,cercade 800 documentos,que
por motivostécnicos.
aindanão estãointroduzidosno site orquivopintasilgo.pt

A FCFcontinua a apoiar projetosde investigação/ação
inspiradosnas grandeslinhas de
pensamentode MLP e simultaneamenteassentesnos objetivos da FCF que de facto
que
respondema problemasreaisdo mundo nestemomento,e a promoçãode publicações
reforcema divulgação
de
do seu pensamentoa um públicomaisvasto,e prevêa publicação
uma revistaonlinecom linguagemacessívele
dirigidaa crianças/adolescentes.
uma publicação

3.2.Biblioteca
Mariade Lourdes
Pintasilgo
Foi iniciadoduranteo ano de 20L3 o processo
de seleçãoe classificação
dos livrosda
privada
Biblioteca
de MLPlegada
à FCF.Foipromovida
umaaçãode formação
de L2 horasde
paraselecionar,
lntrodução
a umaBasede DadosDocumental
classificar,
catalogar
adequada
documentos
dotandoumaequipade conhecimentos
de dados.Esta
de registoe introdução
pelaFCF.
Basede Dados
foraconcebida
anteriormente
A FCFconsiderafundamental
ao nível do
dar continuidade
ao trabalhodesenvolvido
tratamento
documental
do acervoda suamentora,Mariade Lourdes
Pintasilgo,
a níveldos
(anotados
pessoal
quecompunham
livrose documentos
e nãoanotados)
a suaBiblioteca
de
caratercientífico,sociológico,
teológicoe literáriopara que também estes possamser
disponibilizados
e consultados
em espaçoprópriopor partede investigadores,
de agentes
de
intervenção
sociale outraspessoas.
Numa primeirafase estãoa ser tratadosos livros
anotados
e numasegunda
faseserãotratados
os nãoanotados.

'O Centrode Documentação
e Publicações,
integraldo
encerrado
em 2010feza descrição
(1930-2004),
arquivohistóricode Mariade Lourdes
Pintasilgo
constituído,
natotalidade,
por cercade 54.600unidades
documentais
dasquaisforamtratadas15.400unidades
documentais
e colocadas
em linhaumapartedelas,I2.O17
no site
pt
http:/larquivopintasilgo.
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3.3 Atividadeeditoria
um mundoassenteno cuidado
3.3.1Antologia"
Paraum novoparadigma:
Em 20L3 foi promovido o planeamento,em parceria com a associaçãoEspaçoProjetos
da Antologiade textosde
Alternativos
de Mulherese Homens,relativamente
ao relançamento
"Paraum novo paradigma:um mundo assenteno cuidado"a fim
Mariade LourdesPintasilgo
de a divulgarem zonasdo país não mobilizadasanteriormentee tornando "acessívelao
público em geral, a originalidadee o pioneirismo das perspetivasde MLP, a
multidisciplinaridade
em que se movia, a ousadiade algumasdas suasopiniõese as suas
própriasideiasem relaçãoa muitasmatérias".A Antologiafoi inicialmente
lançadaem 15 de
Fevereiro2OL2no Centrode InformaçãoUrbanade Lisboanuma sessãopúblicatendo sido
por Mariade BelémRoseira.
apresentada

de Mariade Lourdes
e divulgação
do estudo"O pensamento
3.3.2.Publicação
para
centradano cuidado"por Dora
Pintasilgocontributos
umaeducação
transdisciplinar
MariaFreitas
Cabete
numapublicação
e divulgar
o trabalhorealizado
Em2013foi tomadaa decisão
de organizar,
pelainvestigadora
científica
de
e colaborada
da FCF,DoraMariaFreitas
Cabetesoborientação
Mariado LoretoPaivaCouceiro.
A concretização
do estudofinalizadoem 20L3foi possível
paraa Ciência
e Tecnologia.
O
da Fundação
através
da atribuição
de umabolsade investigação
procurando
Pintasilgo,
acrescentáestudopartedo pensamento
original
de Mariade Lourdes
lo e aprofundá-lo
de carizcompleto,
com os contributos
de autorescujo pensamento,
permite
problemática
do cuidadosob
abordara
transdisciplinar,
ecosistémico
e complexo,
pelos
pelo
pontos
por
próprios,
Esteestudo,
ambiente.
três
de vista:o cuidado nós
outrose
Ecoformação
designado
e a Éticado Cuidado- Contributoparaum outro modode viver,teve
paravivermelhor(L994)'z.
comobaseo relatório
Cuidar
o Futuro- Umprograma
radical
3.3.3.Publicação
sobreMLPparacrianças/
adolescentes
Foram promovidoscontactosno sentidode concretizara iniciativade promoveruma
publicação
que atravésde uma linguagem
acessível
transmitindo
a Biografia
de MLP às
crianças/adolescentes.
A concretização
destainiciativateve iníciocom a seleçãode textos,
relatosde vidae outrosaspetos
Pintasilgo
enquanto
significativos
da vidade Mariade Lourdes
quedignificou
mulherportuguesa
umaproposta
a
o paíspelomundointeiro.Seráapresentada
paraa construção
autores/editoras
da publicação
cuidandoparaque esta sejaescritacom
palavras
fáceise agradáveis
e ilustrações
adequadas.

'

Publicado
na sequência
do trabalhorealizado,
entre1993e 1996,pelaComissão
Independente
presidida
por Mariade LourdesPintasilgo.
População
e Qualidade
de Vida(CIPQV)

6
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3.3.4. Outraspublicações
previstono âmbitodo CentroCulturalMariade Lourdes
Aindano sectorde Publicações
promover
Pintasilgo
foramno anode 2013planeadas
e definidas
comoiniciativas,
a ediçãode
periódico
quadrienal
perpétua:
um
online:Noosfera
e de umaagenda
Cuidar
o Futuro
publicações
que
Nos últimosanos foram realizadas
inúmeras
traduzeme divulgamo
pensamento
pensadores,
de MLPtendocomopúblicoprincipalinvestigadores,
decisores
e
políticos.
pretende-se
Comestasnovaspublicações
atingirum públicoalargado
mediante
uma
linguagem
presentes
acessível,
apresentando
as perspetivas
e preocupações
no Relatório
Cuidaro Futuro Um programaradícalparavivermelhor(1994)1
e em outrostrabalhos
posteriormente
publicados,
nomeadamente
sobrea interação
entrea comunidade
humana
como quea rodeia(biosfera
e atmosfera).

3.4.Outras
atividades
3.4.1Ciclode Debates,
Residências
Artísticas,
Espiritualidade
na Praia
No quadrodo CentroCultural
Cuidaro Futuro/Mariade Lourdes
Pintasilgo
a FCFpreparam-se
outrasatividades,
nomeadamente
o Ciclode Debates,
Artísticas
as Residências
e o programa
Espiritualidade
na Praia.
por anteriores
Foiacordado
retomaro Ciclode Debates
dinamizado
direções,
comoformade
(18de Janeiro),
permitindo
celebrar
a datade nascimento
de Mariade Lourdes
Pintasilgo
a
evocação
do seu legadointelectual,
retomandoproblemáticas
sobreas quaistrabalhoue
para
refletiu,
e constituir
tambémum momento
afirmare fortalecer
a memória
coletiva
sobre
a singularidade
da suatrajetória.Foiaprovado
centraro debate,num primeiromomento,
numa problemática
portuguesa
ligadaà situaçãosocial/económica
"a correlação
entre
atividade-trabalho-emprego
com o tempode trabalho"(Estatutos,
art.e3e c), cujareflexãoé
um dospilares
da missão
da FCF.Promover
encontros
em váriaszonasdo paíscompequenos
gruposparaa recolhade informação
e conscientização
sobreo tema e um encontrofinal
pistas
reunindo
os resultados
e lançando
de intervenção.
Com o objetivode "procurarelementosda linguagem
simbólicanas artes,nas novas
tecnologias
e em tudo em que se manifestasentido"(Estatutos,
art.e3e h) a FCFapostana
realização
no espaço"Alto da Praia"da iniciativade Residências
Artísticaspara o que
promoveu
paraduranteperíodos
a criaçãode condições
de temposa considerar,
se reúnam
gruposde mulherescriadoras
em áreasdiversas,
como pintura,artesplásticas,
escultura,
que
procurem
fotografia,escritae músicae
espaçopara inspiração/produção
artística,
para
formaçãopessoal
e trocade experiências
"Olharo Presente
contribuindo
e Cuidaro
Futuro".
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Espiritualidade
na Praiaé a designação
para
do projetode aberturaa gruposdiversificados
utilizaro espaço
"Altoda Praia"paraa dinamização
de momentos
de encontropararefletire
aprofundar
valoresque possamsensibilizar
o pensamento
e a açãonos temposatuaise
futurospor ser um espaçoprivilegiado
de harmoniacom a natureza.
Em Junhode 2013,
reuniramos /as participantes
do GrupoTeilhardde Chardinno espaço"Alto da Praia"da
Fundação
Cuidar
o Futuroparacelebrar
uma"Liturgia
Cósmica".

4. pRoJETos
E eRoGRAMAS
DEINVESIGAçÃo
E TNTERVENçÃo
Duranteo ano de 2013 correspondendo
à fase de viragemprevista,foram estudadose
delineadosnovosprojetosno quadrodos objetivosestatutários
a apresentara possíveis
financiadores
assimcomoo Programa
Ambiental.

4.1.Programa
AmbientalTeresa
SantaClara

Em 2013foram promovidos
contatoscom pessoas
especialistas,
consultores
na áreadas
questões
ambientais,
permacultura
sustentabilidade
energética,
ecojardinagem,
no sentidode
elaboraro ProgramaAmbiental,nomeadamente
o estudo das condiçõespara a
implementação
de um sistemade energiasrenováveisVisa-sea reduçãodos custos
energéticos
e o reaproveitamento
de resíduosvegetaispara a produçãode energiana
propriedade
"Altoda Praia"
f PraiaGrande.
A FCFpretende
parapromoveruma
ter um papelativona procurae construção
de soluções
culturasustentável,
centrada
no objetivode "enquadrar
que
e estimular
a reflexão
e iniciativas
para
contribuam a emergência
de novosmodosde equacionar
a relação
ecologia-economia"
(EstatutosFCF,art.e 3s f) porque apresentacondições particularespaÍa que jovens,
nomeadamenteem regime de estágiopossam se prepararpara intervir nesta área. A FCF
visapotenciar
um laboratório
do futuro,sustentado
naexploração
do terrenoda propriedade
património,
integrada
no seu
Alto da Praia,com cercade L hectaree que se localiza
numa
geográfica
privilegiada
(Sintra/Colares/Praia
situação
Grande).
O Programa
Ambiental
integraa divulgação
e experimentação
dosprincípios
da permacultura
e desenvolve
um planoparaumaestratégia
pordesenvolver
de sustentabilidade
iniciativas
de
produção
localde alimentos
orgânicos,
explorarsistemas
de irrigação
eficientes
e sistemas
parafiltrare utilizaráguasno terrenoda propriedade,
património
para
da FCF,
comcondições
implementar
asmaisdiversas
iniciativas
nesteâmbito.
O títulodo Programa
visahomenagear
TeresaSantaClara(ex-deputada),
a designarpor TSC,
que foi umadasiniciadoras
pessoa
do Graalem Portugal,
chavena promoção
de inúmeras
projetos,publicações
intervenções,
que dignificaram
e outrasatividades
o Graal,Fundador
da

Relatóriode Atividadese Contas
portuguesa.
TeresaSantaClarapartilhoucom a
FCFe o lugarque esteocupana sociedade
Mariade Lourdes
Pintasilgo
da Fundação
Cuidar
o
a visãoqueseveioa traduzirnaconstituição
Altoda Praiadoadapelaassociação
Futuroe, participou
naescolha
e aquisição
da propriedade
Graalà FCFcomopatrimónio
de instituição.

- Conciliação
4.2.Retorno
daConciliação
vidaprofissional
e outrasdimensões
davida.
(mas não aprovada)
Em 20L3 foi apresentada
candidatura
com o projeto"Retornoda
conciliação",
ao programa
Cidadania
AtivageridopelaFundação
C.Gulbenkian
ao domíniode
atuaçãoA <Porticipoçãodas ONG no conceçãoe oplicoçõode políticaspúblicos,a nível
nacionol,
regionale local>t.
Prevê-se
numa
umarevisãoda candidatura
e a suareapresentação
próximafase. Com este projeto pretende-serecuperaraprendizagens
vividase levantar
questões
técnicos,participantes,
em
emergentes
a partirde umaamostrade intervenientes,
projetosanteriores
e representantes
de entidadesparceiras
nosprojetosda associação
Graal
profissional
no âmbitoda Conciliação
entrea vida
desde1998.As
e a vidafamiliar/pessoal
(destinadas
produtos
previstos:
atividadese
Recomendações
a diversosdecisorese à
permitirãoo
sociedade
civil) e discussão
alargadaem rede de questõesemergentes,
reconhecimento
da necessidade
de valorizar
a igualdade
de génerocomouma questãode
direitose justiçasocialmas tambémdo crescimento
sustentável.
O "retorrìo"destaárea,
paraa prossecução
sustentável
contribuirá
dosobjetivosde boagovernação,
desenvolvimento
e igualdade
de género.
nos seus
Estatemáticaé predominante
nas dimensões
de atuaçãoda FCF,consignadas
de vida nassuas
estatutos"Aprofundar
e enriquecer
o conceitoe a práticade qualidade
dimensões
social,ambiental,económicae cultural;Articulara problemática
atividadetrabalho-emprego,
visando
de todasas pessoas
e a organização
do
a capacidade
de atividade
trabalhona basede qualificações
no pensamento
da sua mentora,
transferíveis",
assentes
já
que
Maria de LourdesPintasilgo
em Março de 1978 propunhadesafiosnestaárea,
que"o queimportaé encontrar
reforçando
o equilíbrio
entreo trabalhosocialproduzido
eo
graude satisfação
quehumanamente
o acompanha".

4.3.Bancode obras/cooperativa
detalentos
pessoas
Perante
a realidade
atualem queinúmeras
seencontram
em situação
de desemprego
período
procuradas
para
ou a atravessar
um
de dificuldades
económicas,
muitassãoasformas
queolhamparaa
tentarminimizar
ou ultrapassar
estafasede carência.
Muitassãoaspessoas
para criar
sua vida e procuramexplorartalentosadormecidos
ou nuncadesenvolvidos
produtos/conceitos
que possamservendidose assimdevolveraosseusagregados
familiares
algumasvias de sustentabilidade.
Facea estas preocupações
foi assumidoo desafio
enquadradono domíniode atuaçãoda FCFprevistono art.e 3e, ponto 2, alineac) dos
Estatutos
da FCF,"Articulara problemática
visandoa capacidade
atividade-trabalho-emprego,
pessoas
de atividadede todasas
e a organização
do trabalhona basede qualificações

\)'
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transferíveis;".
A FCFpretendefazero levantamento,em algumaslocalidades,
de pequenos/as
produtores/ase artesãos/asque desenvolvamuma auto- produçãoincipienteou que estejam
em início de atividadepara melhorara sua subsistência.
Posteriormente,
tendo em vista
atender às necessidadesgenuínase comuns dos/as produtores/ase artesãos/as,a FCF
pretende motivá-los/aspara a organizaçãoem grupo e incentivá-los/as
para a utilizaçãodas
suascapacidades
e talentos,proporcionando-lhes
uma oportunidadede desenvolvernovas
capacidades,
atravésde formaçãoparao empreendedorismo,
paraa melhoriada qualidadee
paraa promoçãodos seusprodutos.A FCFpretendeapoiarna criaçãode um planode negócio,
na divulgaçãoe promoçãodos produtosem parceiracom outras entidadesnacionaisou
internacionais.
que destemodo se poderáapoiarna construçãode caminhosde
Considera-se
futuro e na criaçãode empregoscom visãoe motivação.

4.4.Ciclo
de formação"Menuparao Futuro"

A saúdeé uma das áreasondea FCFtem procurado
intervire que integraum dos seus
(Estatutos
domínios
de atuação
FCFart.e3s d) "Estabelecer
cenários
e iniciaraçõescapazes
de
fomentara autoeducação
paraa saúdee a contribuição
paraumaautêntica
engenharia
da
saúde."
Nestesentidoencontra-se
em preparação
"Menuparao Futuro"inspirado
o ciclode formação
no conteúdodo livro "Menu for the future" do NorthwestEarthInstituteque apresentaa
dinamização
de umaformação
de 6 sessões
e que a FCFpretende
traduzire adaptarparaa
portuguesa.
realidade
Estedesafiocentra-se
na reflexãosobreo impactono nossoambiente
dos processos
de cultivo,colheita,transportee consumodos alimentos.Esteconjuntode
por especialistas
sessões,
dinamizada
pretende
paraa importância
convidados,
sensibilizar
de
uma produçãobiológica,
ajudara fazera relaçãoentrealimentação
e sustentabilidade
ea
sabercriarhábitos
paranóse parao nossoambiente.
de alimentação
saudáveis

5. ALTODAPRAIA
Duranteo ano de 2013a atualadministração
da FCFassumiucomo um dos seuseixos
prioritários
de intervenção
a revitalização
e dinamização
do património
da FCF,
o Altoda Praia,
tendoem vistaduasdimensões:
a sustentabilidade
financeira
da FCFapostando
no setorde
turismocultural,
jovens
e a dinamização
social,
culturale ambiental
de
e adultos.

5.1.Revitalização
e manutenção
da Casado Altoda Praia
Durante
o anode 2013como apoiode consultores
e especialistas
foi elaborado
o caderno
de
parapromoverobrasde revitalização,
encargos
manutenção
da propriedade
Altoda Praia.
Foraminiciadas
obrase diversas
intervenções
em 2013tendoem vistaracionalizar
custose
que
recursos
a fim de
o espaçodo Altoda Praiasetornenãosó auto-sustentável
do pontode
10
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vista ambiental,sociale económicocomo tambémque a FCFencontreuma basede
paraasatividades
peloquadrode
financiamento
no TurismoEco-Cultural
facilitado
apostando
privilegiado
parao efeitode 5
localização
na regiãoColares/Sintra,peladisponibilização
jardinse terraçoexterior
quartoscomcasade banhoprivativa,
piscina,
salão,
salade refeições,
comvistaparao mar.
5.2.Infraestruturas
do CentroCultural
MLPe do Programa
AmbientalTSC
Paraa concretização
do CentroCulturalMLPe do Programa
Ambiental
TSC,a FCF,iniciou
paraobterpareceres
aindaem 2Ot3afasede consulta
conjunto
de especialistas
e consultores
que clarifiquem,
da melhorformapossível,
as necessidades
e os processos
maisadequados
paraa concretização
destedesafio,bemcomoa procurade parcerias
e financiamentos.
Aponta-separa a reutilização
de parte do edifícioda propriedadeAlto da Praia,a sua
parapotenciar
remodelação
e adequação
a realização
de exposições
temporárias
e permitira
criaçãode espaços
de trabalho/investigação
e formação/reuniões,
bemcomo,espaçode apoio
para o desenvolvimento
das dimensõesinerentesao ProgramaAmbientalcom a
reprogramação
da utilização
do terreno rústicodo Altoda Praiacomcercade 5.000m2.

6. FORTALECIMENTO
DASREDES
PESSOAL
E INSTITUCIONAL
Em2013desenvolveram-se
laçosreforçados
com parteda redede parcerias
e, em particular,
pessoas
que
intercâmbio
o
com outrasinstituições
e
na fasede redefinição
colaboraram
da
planificação
gratuita
da FCF.
A criaçãode sinergias,
açõesde cooperação
e colaboração
tem
permitido
visualizar
o futuroda Fundação
Cuidar
nasuaconcretização.
o Futuroacreditando
A destacar,
nestafasea colaboração
com a CâmaraMunicipal
de Abrantes
e a associação
Espaços
Projetos
Alternativos
de Mulherese Homense, em particular,
as relações
com o
Centrode Documentação
25 de Abrilda Universidade
de Coimbra,
entidadequeatualmente
acolheo espóliodocumental
de Mariade Lourdes
Pintasilgo
e coma quala Fundação
estáem
processo
protocolo
de definir
de colaboração.
A Fundação
continuoua apoiariniciativás
de outrasentidades
coletivas
ou de indivíduos,
estudantes
e investigadores,
cujostrabalhosacadémicos
requeremo estudoe a análisedo
pensamento
de Maria de LourdesPintasilgo
e, incentivar
trabalhosse enquadremnas
relacionadas
temáticas
coma éticado Cuidado.
FundaçãoCuidaro Futuro,Relatóriode Atividadesdo Ano de 2013
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RELATORTO
DEDrRECçAO

No cumprimento
à vossaapreciação
dasdisposições
estatutárias,
temosa honrade submeter
do relatórioe ascontasdo exercício
de 2013.

1.

INTRODUCÃO

por escritura
pública
A Fundação
de 13 de Julhode 2001
Cuidaro Futurofoi constituída
pelaassociação
GRAAL.
A Fundação
foi criadacomo fim de elaborarpropostas
de pensamento
e de acçãoparao
que
futuro, enraizadas
fundadorae
nos valoresespirituais caracterizam
a associação
pelas
inspiradaspela teoria e experiênciada "cultura do cuidado"desenvolvida
mulheres.
Osdomínios
de actuação
dafundação.
constamdo artigo3.edosestatutos

2.

ACTIVIDADE
DA FUNDACÃO
EM 2013

na sua maioria,a subsídios
Os proveitostotaisascendem
a 14.338euros,referentes,
quea seguirseapresenta
(valores
correntes,
conformegráficocomparativo
em euros):

Subsídioscorrentes

94 - 6e.&/E
&u*. LUeI*r{0 eCIRDEIRO,
C0$ITRIBUII{TE:
505 245 345

OutÍos Íendimentos e ganhos

LX5B0.&

Juros e rendimentos similaÍes obtidos

-1-

W
No que respeitaaos custosoperacionais
estesrespeitamàs depreciações,
fornecimentos
e
serviçose custoscom o pessoal,conformegráficocomparativocom 2Ot2 que a seguirse
(valores
apresenta
em euros):

Fornecimentos e seÍvigos

3.

DepÍeciações

Gastoscom o pessoal

OutÍosgastose perdas

ACTIVOSFIXOSTANGIVEIS

No exercício
foi efectuadauma reavaliação
do imóvelsito em Alto da PraiaGrande,
Colares,
foi efectuada
com baseno valorpatrimonial
tributário(VPT).A valorízação
de
acordocomos critériosvalorimétricos
em vigor,a qual,originouumareservanosfundos
patrimoniais
da Fundação,
no montante
de774.783
euros.

4.

RESULTADO
DO EXERCíCIO

O resultado
líquidodo exercício
mostrou-se
negativo
em t2.715euros.

5.

Após o termo do exercícioe até à presentedata, não ocorreramfactos relevantesque
possamalteraros pressupostos
na basedos quaisestedocumentoé produzído.

RU& LUCI&NOCORDEI&O,24- 6s &lB
C0NT&IBUINTã:ãCI5245 345

TISAO&

-2-

6.

PERSPECTIVAS
PARAO EXERCíCIO
DE2014

pretendeadaptar-se
A Fundação
pelo novoregime,estando
às alterações
introduzidas
previstoum nívelde actividade
idênticoaoverificado
em 2013.

7.

CONSIDERACõES
FINAIS

Napresentedata,nãoexistemdívidasem moraperantea Segurança
Socialou peranteo
Estado.

8.

PROPOSTA
DEAPLICACÃO
DERESULTADOS

que o Resultado
Propõe-se
liOuidodo exercício
negativoem valorde L2.7L5,49
euros,
paraa contade Resultados
sejatransferido
transitados.

Lisboa,7 de Março de 2OL4

CONSELHO
DECURADORES

+L^.o

94 - 6c .*/B
I,U.È LUCLAnOC0ft,DAÌ&CI,
coNr&[BUWTtr: 505 245 345

LJSBOÀ

-3-
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Balanço
2

Fundação
Cuidaro Futuro
BALANçOEM 31 DEDEZEMBRO
DE2013

Estado
e outrosEntespúblicos

37,L3
3.040,45
600
24.878

xa e depósitosbancários

FUNDOS
PATRIMONIAIS
EPASSIVO
FundosPatrimoniais
Fundos

182.956,5

182.956,5

Resultados
transitados
Excedentes
de revalorização
Outrasvariações
nosfundospatrimoniais

774.783,43
89.008,77
-L2_715,49

do fundo de capital

contasa pagar
Subtotal

3.654,17

Total dos fundos próprios e do passivo

Lisboa,26 de Fevereiro20!4
TÉCNICO
OFICIALDEcoNTAs

h,,;Xh,

CONSELHO
DECURADORES
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Demonstração
de
por Naturezas
Resultados

Fundação
Cuidaro Futuro
DEMONSTRAçÃO
DOSRESULTADOS
PORNATUREZAS
PERíODO
FINDO
EM31DEDEZEMBRO
DE2013

idios,doaçõese legadosà exploração
com pessoal
r e n d i m e n t o se g a n h o s
gastose perdas
Resultadoantes de depreciações,gastosde Íinanciâmentoe
Gastos/ reversõesde depreciaçãoe de amortização
Resultadooperacional(antesde gastosde financiamentoe impostos)
Jurose rendimentossimilaresobtidos
e gastossimilaressuportados
Resultadoantes de impostos
sobre o rendimentodo exercício

Lisboa.26de Fevereiro2014
TÉCNICO
OFICIATDE CONTAS

--h.,oíqo.

DE CURADORES
CONSELHO

g
.il,ta,'"1'o'*a-"
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Fundação
Cuidaro Futuro

Demonstração
de
por Funções
Resultados

Fundação
Cuidaro Futuro
pOR FUNçÕES
DEMONSTRAçÃO
DOSRESUTTADOS
PERíODOFINDOEM 31 DE DEZEMBRO
DE2013

UnidadeMonetária:Euros

to dasvendase dosserviçosprestados

rendimentos
administrativos
e de estrutura
de investigação
e desenvolvimento
Resultado
operacional(antesde gastosde financiamentoe impostos)

-t2.762,7!

(líquidos)
Rendimetnos
de financiamento
Resultados
antesde
lmpostosobreo rendimento
do período

Lisboa,26 de Fevereiro
2014
TÉCNIcooFIcIAtDEcoNTAs
t4

,M"

0

rr/au

CONSELHO
DECURADORES

ArL
,$-.-^-

V-4Ã\^e"9;9j*rq""^u Jr"V'u'*"
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Fundação
Cuidaro Futuro

Demonstração
dos
Fluxosde Caixa

Fundação
Cuidaro Futuro
DEMONSTRAçÃO
DOSFLUXOSDECATXA
PERíODO
FINDOEM 31DE DEZEMBRO
DE2013

caixa das atividade operacionais- método d
ntosde clientese utentese outrasentidades

U n i d a d eM o n e t á r i a :E u r o s

5.891,00
-25.L49,9t

ao pessoal
Caixagerada pelas operações
ento do impostosobreo rendimento

recebimentos/pagamentos
Fluxosde caixadasatividades
(1)
operacionais

rose rendimentos
similares
Fluxosde caixadasatividadede investimento(2)

rose gastossimilares
Fluxosde caixadasatividadede financiamento(3)
de caixa e seusequivalentes(1+2+3)
ixa e seusequivalentesno início do período
ixa e seusequivalentesno fim do período

Lisboa,26 de Fevereiro20L4
TÉCNICooFIcIAt DEcoNTAs

M-nfu^

CONSEI-HO
DECURADORES
N
quc

^.r\
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Demonstração
dasAlterações
nosFundosPróprios
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Fundação
Cuidaro Futuro

ANEXO

Exercíciode 2073

1,. ldentificacãoda entidade:
1- Designaçãoda entidade:
A FundaçãoCuidar o Futuro, é uma instituiçãosem fins lucrativos,foi constituídapor
GRAALcom o númerode pessoa
escriturapúblicade 13 de Julhode 2001 pelaassociação
colectiva505.245.345.
2 - Sede:
RuaLucianoCordeiro,24-6e A/8, em Lisboa.
3 - Naturezada actividade:
A Fundaçãofoi criadacom o fim de elaborarpropostasde pensamentoe de acçãopara o
futuro, enraizadasnos valores espirituaisque caracterizama associaçãofundadora e
pelasmulheres.
pelateoria e experiência
da "culturado cuidado"desenvolvida
inspiradas
Os domíniosde actuaçãoconstamdo artigo3.edos estatutosda Fundação.
nasnotasseguintessão referidasem euros.
As quantiasapresentadas
As notas não mencionadasnão se aplicamà Entidadeou respeitama factos ou situações
não materialmenterelevantesou que não ocorreramno exercíciode 2013.

2. Referencialcontabilísticode preparacãodas demonstracõesfinanceiras:
contabilísticoutilizado:
2.1 - Referencial
As demonstraçõesfinanceiras encontram-se preparadas de acordo com a Norma
paraas Entidades
do SetorNão Lucrativo(NCRF-ESNL)
e de RelatoFinanceiro
Contabilística
aprovadopelo Decreto-Lein.e 36-A/2OLLde 9 de março.

-L0-

Fundação
Cuidaro Futuro

No Anexo ll do referido Decreto,refere que o Sistemade NormalizaçãoContabilística
para
Entidadesdo SetorNão Lucrativosé compostopor:
o

(BADF);
Basesparaa Apresentação
das Demonstrações
Financeiras

r

Modelos de DemonstraçõesFinanceiras(MDF) - Portaria n.e LO5/2OL1de 1,4 de
março;

o

Códigode Contas(CC)- Portarian.s IO6/2011de 14 de março;

o

- Avison.e6726-8/2011de L4 de março.
NCRF-ESNL

2.2 - Indicação
e justificação
das disposições
do ESNLque, em casosexcepcionais,
tenham
sido derrogadase dos respectivosefeitosnasdemonstrações
financeiras:
quaisquerdisposições
Nãoforam derrogadas
do ESNL.
2.3 - Indicaçãoe comentáriodas contasdo balançoe da demonstração
dos resultados
cujosconteúdosnão sejamcomparáveiscom os do exercícioanterior:
As contas do balanço e da demonstraçãodos resultadossão comparáveiscom as do
exercícioanterior,dado que a empresainicioua actividadeno presenteexercício.
2.4- AdopçãopelaprimeiravezdasNCRF- divulgação
transitória:
A adoçãoda NCRF-ESNL
ocorreupela primeiravez em 2012,pelo que à data da transição
do referencialcontabilísticoanterior (Plano Oficial de Contabilidadedas Instituiçõesdo
para este normativode L de
Sistemade Solidariedadee de SegurançaSocial(POCISSSS))
Janeirode2OL2.

3. Principaispolíticascontabilísticas:
3.1- Basesde mensuração
usadasna preparação
dasdemonstrações
financeiras:
As Demonstrações
Financeiras
foram preparadasde acordocom as Basesde Apresentação
(BADF).
dasDemonstrações
Financeíras
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Com base na informaçãodisponívele as expectativas
futuras,a Entidadecontinuaráa
operarno futuro previsível,
de liquidarou
assumindonão há a intençãonem a necessidade
de reduzirconsideravelmente
o níveldas suasoperações.Paraas ESNL,este pressuposto
não correspondea um conceitoeconómicoou financeiro,mas sim à manutençãoda
atividadede prestação
de serviçosou à capacidade
de cumpriros seusfins.
quando eles
Os efeitos das transaçõese de outros acontecimentossão reconhecidos
ocorram (satisfeitasas definiçõese os critérios de reconhecimentode acordo com a
estruturaconceptual,
independentemente
do momentodo pagamentoou do recebimento)
sendo registadoscontabilisticamente
e relatadosnas demonstraçõesfinanceirasdos
períodoscom os quaisse relacionem.
As diferenças
entreos montantesrecebidos
e pagose
rendimentose gastossão registadosnas respetivascontasdas rubricas
os correspondentes
" Devedorese credorespor ocréscimos"e " Diferimentos " .
As Demonstrações
Financeiras
estãoconsistentes
de um períodoparao outro,quer a nível
quer dos movimentoscontabilísticos
que lhesdão origem,excetoquando
da apresentação
ocorrem alterações significativasna natureza gu€, nesse caso, estão devidamente
identificadase justificadasneste Anexo. Destaforma é proporcionadainformaçãofiável e
maisrelevanteparaos utentes.
A relevância
da informaçãoé afetadapela sua naturezae materialidade.
A materialidade
dependenteda quantificação
da omissãoou erro.A informaçãoé materialse a suaomissão
ou inexatidãoinfluenciarem
as decisõeseconómicas
tomadaspor parte dos utentescom
base nas demonstrações
financeirasinfluenciarem.ltens que não são materialmente
justificar
para
relevante
financeiras
a sua apresentaçãoseparadanas demonstrações
podemser materialmente
relevanteparaque sejamdiscriminados
nasnotasdesteanexo.
Devidoà importânciados ativo e passivosserem relatadosseparadamente,
assimcomo os
gastose os rendimentos,estesnão devemser compensados.
A informação comparativa deve ser dívulgada, nas DemonstraçõesFinanceiras,com
respeitoao períodoanterior.Respeitando
ao Princípioda Continuidadeda Entidade,as
políticascontabilísticasdevem ser levados a efeito de maneira consistenteem toda a
Entidadee ao longodo tempo e de maneiraconsistente.
Procedendo-se
a alteraçõesdas
políticascontabilísticas,
as quantiascomparativasafetadaspela reclassificação
devem ser
divulgadas,
tendo em conta:
a ) A naturezada reclassificação;
b ) A quantiade cadaitem ou classede itensque tenhasidoreclassificada;
e
c) Razãoparaa reclassificação.

-L2-
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A Entidadeoptou pelasbasesde mensuração
abaixodescritas.
3.2- Politicas
de reconhecimento
e mensuração
Activosfixostangíveis
Os bens adquiridossão mensuradosao custo de aquisição,o qual inclui as despesas
adicionaisde compra. Posteriormentesão mantidos ao custo histórico líquidos das
respectivas
depreciações
e perdaspor imparidadeacumuladas.
As depreciações
são efectuadastendo por baseas taxasdefinidasfiscalmente,sendoque a
Entidadeconsideraque reflectemadequadamente
a vida útil estimadados bens,sendo
apresentadas
como segue:

Edifícios
Equipamento
básico
Equipa
mentoadministrativo

50anos
l-0-15anos
3-l-0anos

Valoresa receber
Os valoresa recebersão inicialmentemensuradosao custo, podendo posteriormenteser
reduzidospelo reconhecimentode perdas por imparidade,sendo esta perda apenas
reconhecidaquandoexisteevidênciaobjectivade que a Entidadenão receberáa totalidade
dos montantesem dívida.
Caixae equivalentesde caixa
A caixae seusequivalentes
englobamos valoresregistadosno balançocom maturidade
inferior a doze meses a contar da data de balanço,onde se incluem a caixa e as
disponibilidades
em instituições
de crédito.
Fundospatrimoniais

A rubrica"Fundos"
residualnosativosapósdeduçãodospassivos.
constituioínteresse
Os"Fundos
Potrimoniois"
sãocompostospor:
pelosfundadores
fundosatribuídos
da Entidade
ou terceiros;
a

fundosacumulados
e outrosexcedentes;

a

subsídios,
doaçõese legadosque o Governoou outro instituidorou a normalegal
quesejamde incorporar
aplicável
a cadaentidade
no mesmo.
estabeleçam
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Rendimentos
e Rastos
Os rendimentose gastossão registadosno períodoa que se referem independentemente
do seu pagamentoou recebimento,de acordocom o princípiode contabilidadeem regime
de acréscimo.As diferençasentre os montantes recebidose pagose as correspondentes
receitase despesassão registadasnas rubricasde Outros activosou passivosconforme
sejamvaloresa receberou a pagar.

governamentais
Subsídios
Os subsídiosgovernamentais
são reconhecidos
inicialmentequando existe uma certeza
razoávelque o subsídioserá recebidoe que a Entidadeirá cumprir com as condições
associadas
à atribuiçãodo subsídio.
Os subsídiosque compensama entidadepela aquisiçãode um activosão reconhecidos
inicialmenteno capital próprio e registadosem resultadosnuma base sistemáticade
acordocom a vida útil do activo.

que compensam
Os subsídios
a entidadepor despesas
incorrídas
são reconhecidos
inicialmente
como diferimento(passivo)e registados
na demonstração
dos resultados
numabasesistemática,
no mesmoperíodo
em queasdespesas
sãoreconhecidas.

Provisões
Periodicamente,
a Entidadeanalisaeventuaisobrigaçõesque advenhamde pretéritos
acontecimentos
e dos quaisdevamser objetode reconhecimento
ou de divulgaçâo.
Assim,
a Entidadereconheceuma Provisãoquandotem uma obrigaçãopresenteresultantede um
evento passadoe do qual seja provávelque, para a liquidaçãodessaobrigação,ocorra um
exfluxoque sejarazoavelmente
estimado.
O valor presenteda melhor estimatívana data de relato dos recursosnecessáriospara
liquidara obrigaçãoé o montanteque a Entidadereconhececomo provisão,tendo em
contaos riscose incertezasintrínsecosà obrigação.
Na data de relato, as Provisõessão revistase ajustadaspara que assim possamrefletir
melhora estimativaa essadata.
Por suavez,os Passivos
Contingentesnão são reconhecidosnasdemonstrações
financeiras,
no entantosão divulgadossempreque a possibilidade
de existirexfluxode recursosque
incorporem contrÍbutos para o desenvolvimentodas atividadespresentese futuras da
-1,4-
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entidade.Tal como os Passivos
tambémnão são
Contingentes,
os AtivosContingentes
reconhecidos
nasdemonstrações
financeiras,
apenasquando
ocorrendo
a suadivulgação
for provável
a existência
de um influxo.
Estadoe outrosentespúblicos
O imposto sobre o rendimentodo períodocorrespondeao imposto a pagar.Esteinclui as
tributaçõesautónomassempreque estasexistam.
Nos termos do n.e 1 do art.s 11 do Códigodo lmpostosobreo Rendimentodas Pessoas
Coletivas(CIRC)estão isentosde lmposto sobre o Rendimentodas PessoasColetivas(lRC)
"os rendimentosdirectamentederivadosdo exercíciode actividadesculturais,recreativase
desportivas":
Porém, de acordo com o n.s 2 do referido artigo, "só pode beneficiar associações
legalmenteconstituídaspara o exercíciodessasactividadese desde que se verifiquem
cumulativamente
as seguintes
condições:
a) Em casoalgumdistribuamresultados
e os membrosdos seusórgãossociaisnão tenham,
por si ou interposta pessoa,algum interesse directo ou indirecto nos resultadosde
exploraçãodas actividadesprosseguidas;
que abranjatodas as suasactividades
b) Disponhamde contabilidade
ou escrituração
ea
ponham à disposiçãodos serviçosfiscais,designadamentepara comprovaçãodo referido
na alíneaanterior."
As declaraçõesfiscaisestão sujeitasa revisãoe correção,de acordo com a legislaçãoem
vigor, durante um períodode quatro anos,exceptoquando estejamem curso inspeções,
reclamações
ou impugnações.
Nestescasos,e dependendodas circunstâncias,
os prazos
são alargados
ou suspensos.
Ou seja,as declarações
fiscaisda Entidadedos anosde 2010a
2013 aindapoderãoestarsujeitasa revisão.

4. Fluxosde caixa:

4.1 - Comentárío
do Conselho
de Curadores
sobrea quantiadossaldossignificativos
de
quenãoestãodisponíveis
parauso:
caixae seusequivalentes
parauso.
Nãoexistem
saldos
indisponíveis
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4.2 - Desagregação
dos valoresinscritosna rubricade caixae em depósitosbancários:

Numerário
Depósitosbancáriosimediatamentemobilizáveis
O u t r a sd i s p o n i b i l i d a d e s
Caixae seusequivalentes
Caixae depósitosbancáriosconstantesdo balanço
Saldoscredoresde depósitosevidenciados
no passivo

5. Activos fixos tangíveis:
5.1 - Divulgaçõespor cada classede activosfixos tangíveisescrituradosno inícioe no fim
dos períodosde2OL2e de 2013:

201-2

Terrenos
e recursos
naturais
Edifícios
e outrasconstruções
Equipamento
básico
Equipamento
administrativo
OutrosAtivosfixos

45.739,t4
t37.217,43
76.660,18
14.588,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Edifícios
e outrasconstrucões
Equipamento
básico
Equipamento
administrativo
Outros Ativos fixos taneívei
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Terrenos
e recursos
naturais
Edifícios
e outrasconstrucões
Equipamento
básico
Equipamento
administrativo
Outros Ativos fixos tangí

45.739,L4
t37.2r7,43
76.660,18
14.588,02
5.840,79

Edifícios
e outrasconstrucões
Equipamento
básico
Equipamento
administrativo
OutrosAtivosfixostaneíveis

239.435,00
718.305,00
76.660,18
14.588,02
5.840,79

24.699,L5
75.94t,OL
L4.587,99

As basesde mensuração
utilizadas
dosactivosfixostangíveis
têm umavidaútilfinita,sendo
utilizadoo métododa linha recta no registodas amortizações,
imputadasnuma base
peloperíodode vidaútil queestimámos,
sistemática
conformedescritona Nota3.2.
No exercício
foi efectuada
umareavaliação
do imóvelsitoem Altoda PraiaGrande,Colares
patrimonial
tendosidotomadoem contao valor
tributário(VPT).
A valorização
efectuada
é
quese encontrade acordocom os critériosvalorimétricos
qual,
umaoperação
em vigor,a
originouuma reseruanosfundospatrimoniais
da Fundação
no montantede 774.783,43
euros.

5.2 - Existênciae quantiasde restriçõesde titularidadede activosfixos tangíveisdados
como garantiade passivos:
Não existequalquerrestriçãoà titularidadede activosfixostangíveis.
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6. Fundospatrimoniais:
no seguinte
Os movimentosocorridosno exercícionos fundosprópriosapresentam-se
quadro:

Fundos
Reservas
Excedentes
de revalorizacão
transitados
Resultados
Resultadolíquidodo período

t82.956,57
89.0O8,77
0,00
-73.O52,2O
-15.636,00

L82.956,57
89.008,77
774.783,43
-88.688,20

nosfundospróprios,ocorreuum
ocorridosno exercício
De salientarque nosmovimentos
euros,o qual,
na quantiade774.783,43
de revalorização,
aumentoreferentea excedentes
tendosidotomado
do imóvelsito em Alto da PraiaGrande,Colares
respeitaà reavaliação
tributário,tal comodescritona nota5.
em contao valorpatrimonial

e outrascontasa pagar:
7. Fornecedores
e outraspolíticas
paraos instrumentos
financeiros
mensuração
utilizadas
7.1 - Bases,de
para
relevantes
financeiros
paraa contabilização
de instrumentos
utilizadas
contabilísticas
financeiras.Categoriasde activos e passivos
a compreensãodas demonstrações
financeiros:
ao custoou
mensurados
financeiros
detidospelaEntidadeencontram-se
Os instrumentos
ao justo
ou, noscasosaplicáveis,
menosqualquerperdapor imparidade,
custoamortizado,
dos
na demonstração
valor, com as alteraçõesde justo valor a serem reconhecidas
resultados.
comosegue:
apresenta-se
O detalheda rubricade fornecedores

Fornecedores
contacorrente
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O detalhedasoutrascontasa pagarapresenta-se
comosegue:

8. Subsídios
doGovernoe doacões:
8.1- Detalhedossubsídios
do Governoe doações:

Donativos
Subsídios
do Estadoe outrosentespúblicos

9. Fornecimentose servicosexternos:
Osfornecimentos
e serviços
externosdecompõem-se
comosegue:

Trabalhos
especializados
Electricidade
Rendas
e alugueres
Conservação
e reparação
Limpeza,
higienee conforto
Comunicação
Água
Ferramentas
e utensílios
de desgaste
rápido
Outros

8.258,63
5.565,05
4.200,oo
t.759,5t
t.700,ot
t.246,52
953,O2
716,73
1.959,37

24.948,49
975,9t
7.3L5,62
1.636,82
55,27
1.522,4L
263,79
442,76
5.369,55

Total
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10. Gastoscom o pessoal:
Osgastoscomo pessoal
decompõem-se
comosegue:

Remunerações
do pessoal
Encargos
sobreremunerações
profissionais
Seguro
de acidentes
de trabalhoe doenças

7.87t,48
1.492,57
75,73

A Fundação
desdeAbrilde 2OI2atéà datanãotevequalquertrabalhador
a seucargo.

11. Acontecimentosapós a data do balanco:
t!.t - Autorizaçãoparaemissão:

para emissão
a) Data em que as demonstrações
financeiras
foram autorizadas
indicação
de quemautorizou.
O Conselho
de Curadores
financeiras
na data
autorizoua emissãodasdemonstrações
estipulada
no relatóriode gestão.
b) Indicaçãosobre se os proprietários,
ou outros, têm o poder de alterar as
demonstrações
financeiras
apósestadata.
A Fundadora
financeiras
detêm o poder de alteraras demonstrações
apósa data
acimareferida.
Ll.z - Actualização
da divulgação
acercade condições
à datado balanço.Indicação
sobre
que
seforamrecebidas
informações
apósa datado balançoacercade condições existiamà
datado balanço.Emcasoafirmativo,
indícação
foram
sobrese,faceàs novasinformações,
quese relacionam
actualizadas
asdivulgações
comessascondições.
quealterema posição
Nãoexistiram
situações
significativas
financeira
relatada.

Conselhode Curadores

@a?
i^t^rp-^d"

&"tYw

TécnicoOficial de Contas

h*il,''
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rrurnoouçÃo
1.

Examinámos
as demonstrações
financeirasda FundaçãoCuidaro Futuro,as quais
um totalde 948.999
compreendem
o Balanço
em 3l- de Dezembro
de 2013(queevidencia
eurose um total de fundosprópriosde 945.345euros,incluindoum resultadolíquido
por funções,
por
negativode I2.7L5euros),a Demonstração
dosresultados
a Demonstração
próprio
naturezas,
a Demonstração
no capital
e a Demonstração
dosfluxosde
dasalterações
caixado exercício
Anexo.
findonaqueladata,e o correspondente

RESPONSABITIDADES

2.

financeiras
É da responsabilidade
de demonstrações
do Conselho
de Curadores
a preparação
que apresentemde forma verdadeirae apropriadaa posiçãofinanceirada Empresae o
resultadodas suasoperações
e os fluxosde caixa,bem como a adopçãode políticase
critérioscontabilísticos
adequadose a manutençãode um sistemade controlointerno
apropriado.

3.

A nossaresponsabilidade
e independente,
uma opiniãoprofissional
consisteem expressar
financeiras.
baseada
no nossoexamedaquelas
demonstrações

ÂMerro
4.

O examea que procedemosfoi efectuadode acordocom as NormasTécnicase as Directrizes
de Revisão/Auditoriada Ordem dos RevisoresOficiaisde Contas,as quais exigem que o
mesmo seja planeadoe executadocom o objectivode obter um grau de segurançaaceitável
sobre se as demonstrações
financeírasestão isentasde distorçõesmaterialmenterelevantes.
Paratanto o referidoexameincluiu:'
a verificação,numa base de amostragem,do suporte das quantias e divulgações
constantesdas demonstraçõesfinanceirase a avaliaçãodas estimativas,baseadas
em juízos e critérios definidos pelo Conselho de Curadores,utilizadas na sua
preparação;
a apreciaçãosobre se são adequadasas políticascontabilísticasadoptadase a sua
divulgação,
tendo em contaas circunstâncias;
a verificação
da aplicabilidade
do princípioda continuidade;
e
a apreciaçãosobre se é adequada,em termos globais, a apresentaçãodas
demonstracõesfinanceiras.
-)
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Tocha,Chaves& Associados,
SROC,Lda
Socì€dade
de Revisores
OÍiciaisde Contôsinscritana OROCcom o n". 181
Cap.Soc.5.000€- Pe5soa
rolectivae malrículana CRCLn.' 506410331
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Ediíicio
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5.

O nossoexameabrangeutambém a verificaçãoda concordância
da informaçãofinanceira
constantedo relatóriode gestãocom as demonstrações
financeiras.

6.

Entendemosque o exameefectuadoproporcionauma baseaceitávelpara a expressãoda
nossaopinião.

oPrNrÃo
7.

Em nossaopinião,as referidasdemonstrações
financeirasapresentamde forma verdadeirae
apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes,a posição financeira da
FundaçãoCuidaro Futuroem 31"de Dezembrode 2013 e o resultadodas suasoperaçõese
os fluxos de caixa no exercíciofindo naquela data, em conformidadecom os princípios
geralmenteaceitespara o sectordas InstituiçõesParticulares
contabilístícos
de Solidariedade
SocialemPortugal.

RELATOSOBREOUTROSREQUISITOS
LEGAIS
8.

É também nossaopinião que a informaçãoconstantedo relatório de gestãoé concordante
com as demonstrações
financeirasdo exercício.

Lisboa,10 de Março de 2O1,4
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TOCHA,CHAVES& AS6dCIADOS
Sociedadede RevisoresOficiais de Contas
representadapor PauloDinis DelgadoChaves- ROC

íocha, Chaves & Arsociados, SROC, Loa
Stri€dôde de RevisoresOÍicìais de Conlas inscrÌta na OROC com o eo. 181
Cap.Soc. 5.000€ - Pessoa(ol€diva e môtricula na CRCL n.o 506410331

EdiÍicioLisboâOriente.Av.Inï.D.HenrÌque,333H.Escrìtórìo.2le25.1800-282Lrsboa
Íel. +351213 59O75114.taxr+351 213 59A79A
enâil: qerãl@tcasrfr
.com. v.W.tcasroc.com
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Relatórioe Parecer
do Conselho
Fiscal

RETATÓRIO
E PARECER
DO CONSETHO
FISCAL

Exmas.Senhoras,
Membrosdo Conselhode Curadoresda
FUNDAçÃOCUTDAR
O FUTURO
Lisboa

Em cumprimento do disposto no artigo 42O.sdo Código das SociedadesComerciaise nos Estatutosda
Fundaçãotemos o prazerde apresentaro Relatóriorelativoà nossaacçãofiscalizadora
assimcomo o nosso
Parecersobre o relatório, contas e propostasapresentadospelo Conselhode Curadorese relativos ao
exercíciofindo em 31 de Dezembrode 2013.
No desempenhodas suasfunçõeso ConselhoFiscalacompanhoua actividadeda vossaFundaçãoatravésda
prestadosquer pelo Conselhode Curadoresquer pelosServiços.
informaçãofinanceirae dos esclarecimentos
julgadas
Por outro lado, o ConselhoFiscalvigioua observânciada lei e dos estatutos,efectuouas verificações
necessárias
nascircunstâncias
e comprovoua adequaçãodos critériosvalorimétricosadoptados.
Após o encerramentodas Contas,o ConselhoFiscalprocedeuà apreciaçãodas mesmase do relatório de
gestãoelaboradopelo Conselhode Curadores,o qual traduz,de modo adequado,a actividade,evoluçãoe a
situaçãoda vossaFundação.
O ConselhoFiscalaprecioutambém a CertificaçãoLegaldas Contaselaboradapela Sociedadede Revisores
Oficiaisde ContasTOCHA,CHAVES
& ASSOCIADOS
decorrentedo examepor si realizado,a qual, merecendoa
nossaconcordância,
deveser consideradacomo fazendoparte integrantedeste Relatório.
Como consequênciado trabalho efectuadoe tendo em consideraçãoo conteúdo da CertificaçãoLegaldas
que:
Contas,o ConselhoFiscalé de PARECER

peloConselho
L. O Relatório
de Gestão
apresentado
de Curadores
deveseraprovado;
peloConselho
2. AsContas
apresentadas
de Curadores
devemseraprovadas;
pelo Conselhode Curadores
3 . A propostade aplicaçãode resultados
apresentada
deve ser
aprovada.

Lisboa,12 de Março de20L4
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MariaPaulaMarquesFariade Barros- Presidente

?-ePauloDinisDelgadoChaves,ROC- Vogal
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TNTRODUçÃO

1.

Examinámos
as demonstrações
financeiras
da FundaçãoCuidaro Futuro,as quais
compreendem
(queevidencia
o Balanço
em 31 de Dezembro
de 201-3
um total de 948.999
eurose um total de fundosprópriosde 945.345euros,incluindoum resultadolíquido
negativode 12.7L5euros),a Demonstração
por funções,
por
a Demonstração
dosresultados
naturezas,
a Demonstração
dasalterações
no capitalpróprioe a Demonstração
dosfluxosde
caixado exercício
findonaquela
data,e o correspondente
Anexo.

RESPONSABITIDADES

2.

É da responsabilidade
do Conselhode Curadores
a preparação
de demonstrações
financeiras
que apresentemde forma verdadeirae apropriadaa posiçãofinanceirada Empresae o
resultadodas suas operaçõese os fluxos de caixa,bem como a adopçãode políticase
critérioscontabilísticos
adequadose a manutençãode um sistemade controlo interno
apropriado.

3.

A nossaresponsabilidade
consisteem expressaruma opiniãoprofissional
e independente,
baseadano nossoexamedaquelasdemonstrações
financeiras.

AMBITO
4.

O examea que procedemosfoi efectuadode acordocom as NormasTécnicase as Directrizes
de Revisão/Auditoriada Ordem dos RevisoresOficiaisde Contas,as quais exigem que o
mesmo seja planeadoe executadocom o objectivode obter um grau de segurançaaceitável
sobre se as demonstrações
financeirasestão isentasde distorçõesmaterialmenterelevantes.
Paratanto o referidoexameincluiu:'
a verificação,numa base de amostragem,do suporte das quantiase divulgações
constantesdas demonstrações
financeirase a avaliaçãodas estimatívas,
baseadas
em juízos e critérios definidos pelo Conselhode Curadores,utilízadasna sua
preparação;
a apreciaçãosobrese são adequadasas políticascontabilísticas
adoptadase a sua
divulgação,
tendo em contaas circunstâncias;
a verificação
da aplicabilidade
do princípioda continuidade;
e
a apreciaçãosobre se é adequada,em termos globais, a apresentaçãodas
demonstrações
financeiras.
-)
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O nosso exame abrangeutambém a verificaçãoda concordânciada informaçãofinanceira
financeiras.
constantedo relatóriode gestãocom as demonstrações

que o exameefectuadoproporciona
da
uma baseaceitávelparaa expressão
Entendemos
nossaopinião.

oPrNrÃo
7.

financeiras
apresentamde forma verdadeirae
Em nossaopinião,as referidasdemonstrações
apropriada,em todos os aspectosmaterialmenterelevantes,a posiçãofinanceirada
FundaçãoCuidaro Futuroem 31 de Dezembrode 201-3e o resultadodas suasoperaçõese
os fluxos de caixa no exercíciofindo naquela data, em conformidadecom os princípios
geralmenteaceitesparao sectordas Instituições
Particulares
de Solidariedade
contabilísticos
Socialem Portugal.

LEGAIS
RETATO
SOBREOUTROSREQUISITOS
8.

É também nossaopiniãoque a informaçãoconstantedo relatóriode gestãoé concordante
financeirasdo exercício.
com as demonstrações
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