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Fundações: Regime Jurídico
❖ O termo “fundação” aplica-se a diferentes realidades jurídicas, ou seja, há vários tipos de fundações, desde 

logo (i) fundações que são pessoas jurídicas de direito privado e (ii) fundações que são pessoas jurídicas de 
direito público. Esta apresentação abordará as questões jurídicas relativas ás fundações de direito privado. O 
seu regime jurídico está consagrado:

1.  Código Civil

❖ Livro I; Título II; Capítulo II: Pessoas Colectivas; Secção I: Disposições Gerais, Artigos 157.º a166.º; e 
Secção III: Fundações, Artigos 185.º a 194.º

2. Lei-Quadro das Fundações, Lei n.º 105/2015, 10 de setembro (Altera e republica a Lei n.º24/2012, de 9 de 
julho) - designada LQF

❖ Aplica-se:

❖ às fundações portugueses e, em certos termos, às fundações estrangeiras - Artigo 2.º, n.º1;

❖ às fundações de solidariedade social - Artigo 2.º, n.º 2; 

❖ Não se aplica:

❖ às fundações de solidariedade social instituídas por confissões religiosas - Artigo 2.º, n.º3 (Regime da 
Lei de Liberdade Religiosa e o Regime da Concordata)



Definição e Conceito
❖ O Código Civil não tem uma definição de “fundação”. Até à LQF o conceito doutrinal de 

fundação era “património afeto à prossecução de fins de interesse social” Marcello Caetano

❖ Lei-Quadro, Artigo 3.º, n.º1 “A fundação é uma pessoa coletiva, sem fim lucrativo, dotada de um 
património suficiente e irrevogavelmente afetado à prossecução de um fim de interesse social.”

❖ No Artigo 3.º,n.º2 precisa-se o conceito de “fim de interesse social”. “São considerados fins de 
interesse social aqueles que se traduzem no benefício de uma ou mais categorias de pessoas 
distintas do fundador, seus parentes e afins, ou de pessoa ou entidade a ele ligadas por relações de 
amizade ou de negócios” e elenca, a título exemplificativo, os fins considerados de interesse 
social.

❖ No Artigo 3.º, n.º3 dão-se os conceitos de “instituição” ou “criação”, de “fundador” ou 
“instituidor”, de “apoio financeiro” e de “rendimentos”, em termos muito claros.

❖ No Artigo 3.º, n.º 4 expressamente se declara quais os pagamentos que não são 
considerados financiamentos. (Corrige um erro da Lei n.º24/2012).



Tipos de Fundações - Art.º4º, n.º1 da LQF

❖ “Fundações privadas”, as fundações criadas por uma ou mais pessoas de direito 
privado, em conjunto ou não com pessoas coletivas públicas, desde que estas, isolada 
ou conjuntamente, não detenham sobre a fundação uma influência dominante;

❖ “Fundações públicas de direito público” as fundações criadas exclusivamente 
por pessoas coletivas públicas, bem como os fundos personalizados criados 
exclusivamente por pessoas coletivas públicas nos termos da lei-quadro dos 
institutos públicos;

❖ “Fundações públicas de direito privado”, as fundações criadas por uma ou mais 
pessoas coletivas públicas, em conjunto ou não com pessoas de direito privado, 
desde que aquelas, isolada ou conjuntamente, detenham uma influência dominante 
sobre a fundação. 



Regime Legal Aplicável
❖ Relativamente a cada um destes 3 tipos de legais de fundações importa identificar 

o regime legal que lhes é comum e o que é próprio de cada uma. Assim:

❖ Todas as fundações, independentemente no seu tipo, estão sujeitas ao disposto 
nos Artigos 1.º a 13.º da LQF;

❖ As “fundações privadas” regem-se pelo disposto nos Artigos 14.º a 47.º da LQF e 
pelas disposições do CC;

❖ As “fundações públicas de direito público” regem-se pelo disposto nos Artigos 48.º 
a 56.º da LQF e pela  LQ dos Institutos Públicos;

❖ As “fundações públicas de direito privado” são proibidas para o futuro e as 
existentes regem-se pelos Artigos 57.º a 61.º da LQF;

❖ O disposto nos Artigos 14.º a 47.º da LQF e o disposto no Código Civil é de 
aplicação supletiva relativamente a todos os tipos de fundações. 



Fundações privadas de direito privado
❖ Artigo 14º. (1)“As fundações privadas são pessoas coletivas de direito privado, sem fim 

lucrativo, dotadas dos bens e do suporte económico necessários à prossecução de fins de interesse 
social”; (2) “As fundações privadas podem visar a prossecução de qualquer fim de interesse 
social.”

❖ Adquire personalidade jurídica através do reconhecimento pela autoridade pública 
(Artigo 158.ºCC).

❖ É um ente jurídico autónomo que não se identifica nem com a pessoa do seu fundador, 
nem com os seus administradores; e com um património próprio afecto à prossecução 
das suas atividades estatutárias-

❖ Os elementos que integram o instituto jurídico da fundação sua: 

❖ o substratum, a materialidade anterior ao reconhecimentos (instituição da fundação); 

❖ o reconhecimento, acto pelo qual adquire a personalidade jurídica. 



Instituição da Fundação
❖ O “acto de instituição é a manifestação de vontade pela qual o instituidor afecta um património à realização de um 

certo fim duradouro.”

❖ Forma: acto entre vivos ou de disposição de bens por testamento (artigo 185.ºCC; artigo 17.ºn.º 
LQF). É por este acto que o instituidor afecta um património a uma pessoa colectiva a criar, com 
determinados objetivos de interesse social. 

❖ Mortis causa - realiza-se através do mecanismo técnico jurídico da herança ou legado, em 
testamento do instituidor;

❖ Acto entre vivos - negócio jurídico unilateral, integrado por uma única declaração de vontades, 
ou por várias declarações de vontades paralelas ou decorrentes (vários instituidores) - escritura 
pública ou lei especial (artigo 185º,n.º2 do CC e Artigo 17.º, n.º 2 LQF);

❖ O instituidor identifica aos fins da fundação e os bens que lhe estão destinados (Artigo 186.º CC 
e Artigo 18.º n.º1 LQF). - Consequências da falta: acto nulo por indeterminarão do objecto, 
Artigo 280.º n.º1 CC).

❖ (Ver: páginas 30 a 33 de “As Fundações no Direito Português”)



Reconhecimento
❖ “As fundações adquirem personalidade jurídica pelo reconhecimento.” Artigo 6.ºn.º1 O reconhecimento é individual e compete ao PM, com 

faculdade de delegar (Artigo 6º.n.º2). 

❖ O reconhecimento é por concessão - Artigo 188.ºn.º1CC)

❖  Deve ser requerido pelo fundador/instituidor pelos seus herdeiros ou executores testamentários ou ser promovido oficiosamente pela 
autoridade competente - Artigo 188º. n.º 2 CC - Art.º 20.ºn.º2 LQD

❖ Pode ser negado - Artigo 188.º e Art.º 23º da LQF

❖ Procedimento de Reconhecimento - Artigo 22º LQF - inicia-se com pedido que é realizado ,on-line, no formulário disponibilizado na 
página da Secretaria Geral da PCM.  - Prazo de decisão - 90 dias.

❖ Este procedimento pode ser simplificados, sendo o prazo de decisão de 30 dias, desde que reuna 3 condições: 

❖ (i) fundação criada por pessoas de direito privado e desde que não pretenda ser IPSS ou instituição de cooperação para o 
desenvolvimento;

❖ (ii)A dotação patrimonial seja apenas constituída em dinheiro; 

❖ (iii) O texto dos estatutos obedeça ao modelo aprovado - Despacho 11648/2016 (http://www.sg.pcm.gov.pt/media/29700/
desp-11648-a-2016-modelo-de-estatutos.pdf) 

❖ A PCM promove a publicitação do reconhecimento (ou da recusa) a expensas da fundação. 

❖ O procedimento de reconhecimento é um procedimento administrativo de atribuição ou de recusa de um ato administrativo, rege-se pelo 
Código do Procedimento Administrativo. 

❖ (“As Fundações no Direito Português”, ver páginas 38 a 42 

http://www.sg.pcm.gov.pt/media/29700/desp-11648-a-2016-modelo-de-estatutos.pdf
http://www.sg.pcm.gov.pt/media/29700/desp-11648-a-2016-modelo-de-estatutos.pdf


Recusa de Reconhecimento
❖ O reconhecimento pode ser recusado nas seguintes circunstâncias (Artigo 188.º CC):

❖ Se os fins da fundação não forem considerados de interesse social, designadamente se aproveitarem ao seu instituidor e 
sua família ou a um universo restrito de beneficiários com eles relacionados.

❖ Se o património for insuficiente ou inadequado. O artigo 22.º, n.º 3 estabelece uma presunção de suficiência do 
patrimonial sempre que seja igual ou superior ao valor fixado na Portaria a que se refere o n.º2 do artigo 9.º. (Ver, 
página 45)

❖ Património da fundação ≠ Dotação inicial

❖ Desconformidade com a lei - artigo 23.º 1, alíneas a), e), f) e g)

❖  Consequências da recusa do reconhecimento (Artigo 188.º,n.º5 CC e Artigo 23.º LQF):

❖ Instituidor vivo e/ou se participarem pessoas coletivas - a instituição fica sem efeito -  artigo 23.º, n.º 2, 
alínea a);

❖ Se o instituidor já houver falecido e no acto da instituição não tiver determinado em contrário, os bens são 
atribuídos a instituição já existente de fins análogos - artigo 23.º n.º 2, alínea b);

❖ ( “As Fundações no Direito Português”, ver páginas 43 a 49)

❖ Registo - Artigo 8.º 



Fundações Privadas de Regime Geral e de Regimes Especiais.

❖ Fundações privadas de interesse social: é uma organização, dotada de um 
património suficiente afeto à realização duradoura de um fim de interesse 
social. Se o fim da fundação deixar de ter interesse social pode ser proposta a 
transformação do fim (artigo 190.º,n.º2, alínea b) do CC)

❖ Dentro do regime jurídico das fundações privadas há 3 tipos de fundações que, 
em razão dos fins que prosseguem, justificam um regime especial, em parte de 
direito público, designadamente sujeitas a tutela administrativa, ainda que 
mitigada. São elas: 

❖ as fundações de solidariedade social;

❖ as fundações de cooperação para o desenvolvimento;

❖ as fundações para a criação de estabelecimentos de ensino superior privado.



Instituição, Património e Fins
❖ A instituição por escritura pública admite a revogabilidade da instituição até ao 

momento em que seja requerido o reconhecimento ou principie o seu processo 
oficioso - artigo 185.º n.º 2 CC

❖ Na instituição por testamento é vedado aos herdeiros a revogação da instituição - 
artigo 185.º, n.º3 CC

❖ Há dispensa de aceitação dos bens com que o instituidor dotou a fundação, quer 
se trata de um caso como no outro, a aquisição dos bens opera-se com a aquisição 
da personalidade jurídica. O reconhecimento importa a aquisição dos bens. O 
reconhecimento funciona como uma espécie de condito uris - artigo 20.º, n.º 2 LQF 
(apenas relativamente aos bens que constituem o património originário). 

❖ Os outros bens têm que ser aceites, nos termos gerais pela fundação. estabelece o 
n.º3 do artigo 34º da LQF que as fundações só podem aceitar heranças a benefício 
de inventário.

“As Fundações no Direito Português”, ver páginas 56 e 57



Estatutos
❖ Os estatutos definem a estrutura organizacional da fundação, que lhe permite por em execução o seu 

programa prosseguindo os fins para que foi criada. Os estatutos devem conter todos os elementos 
relativos à fundação que não constem do ato de instituição - artigo 186.º, n.º2 do CC e artigo 18.º, n.º 2 da 
LQF.

❖ Elaborados pelo próprio instituidor, se forem omissos ou insuficientemente precisos, cabe a sua 
elaboração:

❖ aos executores testamentários - artigo 187.º n.º1 CC e art.º 19.º, n.º1 da LQF;

❖ autoridade competente para o reconhecimento - art.º 187.º, n.º 2 CC  e art.º 19.º, n.º 1, in fine.

❖ Sempre que os estatutos são elaborados por terceiro que não o instituidor deve ter-se em conta, sempre 
que possível, a vontade real ou presumível do instituidor - art.º 187.º, n.º 3 CC e art.º 19.º, n.º1 da LQF

❖ Devem ser publicitados nos termos legalmente estabelecidos e não produzem efeitos perante terceiros 
enquanto o não forem - artigo 187.º, n.º 4 CC e art.º 19.º,n.º4 da LQF

❖ Devem conter regras sobre: (i) sede; (ii) organização e funcionamento da fundação; (iii) os termos da sua 
transformação ou extinção; (iv) fixar o destino dos bens em caso de extinção. 

“As Fundações no Direito Português”, ver páginas 58 a 63 e 65 a 71



Fundações de Interesse Social e Utilidade Pública

❖ As fundações de interesse social podem ser objeto por parte do Estado de um reconhecimento adicional de interesse 
público, destinado a atestar a peculiar vocação da fundação na satisfação do interesse geral.

❖ Este regime de utilidade pública das fundação de interesse social está regulado nos artigos 24.º e 25.º da LQF, 
completando o regime geral da concessão do estatuto de utilidade pública. 

❖ Em regra as fundações só podem solicitar o regime de utilidade pública ao fim de três anos de efectivo e relevante funcionamento. 
Havendo, contudo, situações em que este prazo pode ser dispensado. 

❖ Isto permite concluir que temos: fundações privadas de utilidade particular e fundações privadas de utilidade pública. 
Os requisitos para aceder ao estatuto de utilidade pública estão definidos nas alíneas do n.º 1 do artigo 24.º da LQF.

❖ A utilidade pública é atribuida por um período de 5 anos, podendo ser renovado a pedido da fundação - artigo 25.º, n.º 
5 da LQF

❖ O estatuto de utilidade pública, permite o acesso a um conjunto de regalias, sobretudo ao nível de taxas sobre 
determinados serviços. A utilidade pública permite o acesso a isenções em sede de IRC, que são avaliadas e aplicadas 
caso a caso. 

❖ A declaração de utilidade pública , bem como a sua cessação estão sujeitas a publicação na 2.ª Sério do DR.

❖ Estas fundações ficam obrigadas a cumprir um conjunto de obrigações prevista no artigo 9.º LQF e no artigo 12.º do DL 
que regula o estatuto de utilidade pública. 

“As Fundações no Direito Português”, ver páginas 71 a 76



Fundações Privadas de Regimes Especiais: Fundações de 
Solidariedade Social

❖ Fundações IPSS - sujeitas ao Estatuto das IPSS, na parte aplicável.

❖ Têm consagração constitucional - participação privada no domínio das políticas de 
solidariedade social;

❖ São constituídas em conformidade com o estatuto das IPSS, na parte aplicável e têm que 
prosseguir os objetivos aí definidos como de solidariedade social;

❖ Estão sujeitas à tutela da segurança social, nos exatos termos das outras IPSS;

❖ Acedem ao estatuto de utilidade pública e de benefícios fiscais de forma direta, pelo 
facto de serem IPSS;

❖ Têm algumas especificidades de regime: regime de registo como IPSS junto da 
Segurança social; funcionamento dos seus órgãos de gestão e de acompanhamento e 
fiscalização

❖ Desenvolvem programas de cooperação com o Estado nas áreas: (i)segurança social; (ii) 
emprego e formação profissional; (iii) educação; (iv) saúde.



Fundações de Regimes Especiais: Fundações de Cooperação 
para o Desenvolvimento

❖ Regem-se, na parte aplicável, pelo regime jurídico das Organizações Não-Governamentais para o 
desenvolvimento (ONGD), regulado pela Lei n.º 66/98, de 14 de outubro.

❖ Têm como objectivos: (i) a cooperação para o desenvolvimento; (ii) a assistência humanitária; (iii) 
a ajuda de emergência; (iv) a proteção e promoção dos direitos humanos. A lei estabelece as áreas 
de intervenção das ONGD, tendo em vista a promoção destes objetivos.

❖ A LQF cria esta fundações como uma tipologia de fundações privadas, solução que merece sérias 
críticas, desde logo porque o ser uma ONGD é um estatuto, que é atribuído por um determinado 
período de tempo e enquanto se verificam certas condições. Ora, isto vai contra o princípio da 
perenidade das fundações. Ou seja, quando uma fundação se constitui como fundação ONGD o 
que lhe acontece se o estatuto de ONGD lhe for retido ou não renovado? A fundação extingue-se? 
Faz sentido que se extinga? E o seu património? E a vontade do instituidor? 

❖ O estatuto de ONGD é atribuído pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que também dá 
parecer prévio à constituição destas fundações ONGD. E se o parecer do MNE for negativo? Não 
será mais razoável que se constituição uma fundação de interesse geral, ainda que, 
posteriormente, venha a requerer esse estatuto?



Fundações de Regimes Especiais: Fundações para a criação de 
instituições de ensino superior

❖ Regem-se pelo estabelecido na Lei n.º 7/2007, de 10 
desmembro - Regime Jurídico das Instituições de Ensino 
Superior

❖ O seu reconhecimento está sujeito a parecer emitido 
pelo Ministério da Educação e Ciência e sua falta é 
fundamento de recusa do reconhecimento - artigo 46.º, 
n.ºs 4 e 5 da LQF



Acompanhamento e Fiscalização das Fundações de  
Regime Especial

❖ A competência da Inspeção Geral de Finanças é muito 
ampla e estende-se a todas as fundações e outras 
instituições que, por via do seu estatuto de utilidade 
pública, ou outra modalidade venham a obter benefícios 
fiscais;

❖ Cada tipo de fundação é sujeita a específicos 
mecanismos de controlo e inspeção de acordo com as 
atividades que desenvolve e a área sob a qual é sujeita a 
tutela, ainda que mitigada. 



Outras Matérias

❖ Obrigações de Transparência

❖ Códigos de Conduta

“As Fundações no Direito Português”, ver páginas 93 a 97


