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Relatório sobre Geologia 101 
Sed et lacus quis enim mattis nonummy 

Este evento foi promovido pela Fundação Luso-Brasileira (FLB), com 
o apoio da Embaixada do Brasil em Portugal, e, para além de mim, 

participaram como oradores, Jorge Taínha, da KPMG, Marcello 
Oliveira, da sociedade de advogados brasileira Xavier, Bernardes e 

Bragança, e Paulo Fidalgo, do Millenium BCP. O Secretário de 
Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura do Brasil, 

Marco Acco, também esteve presente. 

Ao aceitar o desafio de falar de Mecenato Cultural neste Encontro, desde 
logo procurei salvaguardar-me da tentação de falar da lei ou leis do 
mecenato, não obstante a minha formação jurídica, procurando centrar esta 
minha intervenção naquelas que são as expectativas, as preocupações, as 
dúvidas de doadores ou mecenas, e de donatários ou beneficiários directos 
da doação ou da acção mecenática. Quando falo em beneficiários directos 
estou a referir-me às instituições e projectos que beneficiam de mecenato 
de forma directa, já que, em rigor, beneficiária da acção mecenática será 
sempre uma comunidade alargada ou um grupo relativamente 
indeterminado de pessoas, sendo, aliás, essa característica que determina e 
justifica a atribuição de benefícios fiscais aos mecenas. 

As mais recentes teorias da empresa e da comunicação empresarial têm 
levado a temática do mecenato de empresa para um enquadramento mais 
vasto da empresa como entidade cidadã, ou socialmente responsável, ou 
sustentável. Não querendo, de forma alguma por em causa a importância 
desta abordagem que é, antes de mais, económica e, só acessoriamente, 
social e cultural gostaria de reflectir um pouco em torno da seguinte 
questão:  

• O que leva uma empresa ou um particular a doar? A afectar uma parte 
dos seus rendimentos a actividades classificadas como culturais (são as 
que aqui nos interessam)? 
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Por força da minha actividade profissional na Fundação Oriente e também 
no Centro Português de Fundações tenho sido uma espectadora atenta deste 
fenómeno das “doações espontâneas”, destas actividades de mecenato e, 
até hoje, ainda não encontrei uma resposta para esta questão central da 
motivação para a dádiva. Contudo, de uma coisa estou certa, não é a 
possibilidade de aceder a benefícios fiscais que determina, na sua essência, 
a decisão de dar. O estatuto fiscal do mecenato é importante e é, 
certamente, um elemento motivador de uma prática regular de mecenato, 
mas não me parece que seja a única e, nem sequer, a mais valorada por 
quem dá ou doa. 
Esta questão não é de todo retórica ou académica já que na resposta que a 
ela se der podem as entidades potencialmente beneficiárias encontrar os 
caminhos para aceder aos fundos proporcionados pelos mecenas. 
 
Também, durante os seminários e conferências internacionais em que tive 
oportunidade de participar nos últimos anos, ficou evidente que a temática 
do financiamento das instituições culturais, mas também das que 
desenvolvem actividades sociais e de lobby social é debatida abertamente, 
discutem-se estratégias e metodologias e há, por parte destas instituições, 
uma preocupação clara na definição de planos estratégicos de 
financiamento das suas actividades.  
 
Confesso que estes dois lados da mesma questão, ou seja: por um lado, as 
motivações e as preocupações de quem dá e, por outro, as estratégias de 
captação de fundos de quem deles necessita; me deixaram, numa primeira 
fase, perplexa. Contudo, à medida que as minhas observações se tornaram 
mais sistemáticas e acompanhadas de uma maior reflexão, a perplexidade 
inicial deu lugar a um entusiasmo crescente, a uma grande vontade de 
debater estas questões em Portugal, com as instituições portuguesas. E é 
com este entusiasmo que aqui estou hoje. 
 
No nosso país não há estudos sistemáticos sobre os fenómenos da filantropia 
e, em torno do mecenato, os poucos trabalhos que há são muito voltados 
para as questões do marketing e da comunicação empresarial. 
Curiosamente, um recente trabalho sobre “O Sector Não Lucrativo 
Português”, chegou à conclusão que o nosso sector não lucrativo não é mais 
dependente do Estado e dos fundos públicos do que os dos nossos vizinhos 
Europeus. Mas, voltando ao nosso tema, quero falar-vos acerca de um 
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pequeno inquérito que eu própria preparei e dirigi a algumas das nossas mais 
importantes empresas em 2003 em que se procurou averiguar quais as 
motivações   para que as empresas fizessem doações e quais as expectativas 
que têm relativamente a essas dádivas. 
 
Os Motivos que levam as empresas a fazer doações são, por ordem de 
prioridade os seguintes: (i) maior envolvimento com a comunidade e dar 
valor aquilo que tem valor para a comunidade; (ii) dar visibilidade à 
empresa, divulgar a empresa e indirectamente os seus produtos (função de 
marketing);(iii) por fim, benefícios fiscais de que podem usufruir. 
 
Quando inquiridas sobre as razões que presidem à escolha de uma 
determinada instituição ou projecto e não de outra, as empresas 
fundamentam as suas decisões nos seguintes critérios: (i) escolhem 
instituições que lhes merecem confiança, quer pela sua capacidade de 
gestão, quer pela confiança pessoal nos seus lideres; (ii) o valor do projecto 
e o impacto social do projecto é o segundo critério; (iii) e, por fim, a 
visibilidade pública que o projecto alcança. 
 
Quando se pergunta se a estes mecenas se estão, ou não, satisfeitos com os 
resultados do seu mecenato, a grande maioria declara-se insatisfeito, mas, 
curiosamente, os que se declaram satisfeito são também aqueles que 
desenvolvem mecanismos de avaliação do sucesso das instituições e das 
acções que apoiam.  
 
Os mecenas satisfeitos declaram como principais razões da sua satisfação: 

1. os benefícios sociais directos alcançados pelo público-alvo do projecto 
apoiado; 

2. os efeitos internos na própria empresa – impacto positivo sobre os 
trabalhadores (mais e melhor trabalho em equipa, reforço das 
capacidades de liderança e motivação); 

3. os benefícios económicos – divulgação da empresa e melhoria da sua 
imagem junto da comunidade. 

Os mecenas que não estão satisfeitos declaram como principais causas da 
sua insatisfação: 
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1. não recebem informação adequada sobre o desenvolvimento do 
projecto (muitas vezes não recebem mesmo qualquer tipo de 
informação); 

2. deficiente gestão do projecto ou programa apoiado, por parte da 
instituição que o promove; 

3. baixo impacto social dos projectos e programas apoiados, não 
alcançaram os objectivos esperados; 

4. os projectos e programas não tiveram divulgação suficiente na 
comunicação social. 

Convém salientar que os mecenas mais insatisfeitos são também aqueles que 
referem não possuir, internamente, as competências necessárias para avaliar 
e seleccionar os projectos a apoiar, bem como para acompanhar a sua 
execução e avaliação final. 
 
Não obstante, todos referem a necessidade de introduzir melhorias nos 
procedimentos que acompanham as acções de mecenato e que essas 
melhorias podem passar pelo desenvolvimento de competências internas 
e,ou pelo recurso a Consultores ou outros especialistas externos à empresa. 
 
O que as empresas esperam destes Consultores ou especialistas é um 
conjunto de actividades muito diversificadas e, muitas vezes, pouco 
definidas. De entre elas saliento as seguintes: 

1. Concepção de um programa estratégico de mecenato da empresa, 
definindo os objectivos, os meios e as metodologias a adoptar pela 
empresa num determinado período de tempo; 

2. Determinar os objectivos do mecenato no plano jurídico-fiscal e 
quanto aos seus objectivos socioculturais; 

3. Seleccionar projectos e parceiros e acompanhar o desenvolvimento 
dos projectos apoiados; 

4. Conceber e implementar programas e/ou iniciativas próprias de 
cidadania empresarial, envolvendo a comunidade; 

5. Promover a gestão de parcerias empresa/instituições da sociedade 
civil; 

6. Avaliar projectos e programas e dar mais protagonismo e visibilidade à 
empresa. 
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A partir desta caracterização das preocupações e expectativas dos mecenas 
relativamente à sua acção mecenática é possível traçar um quadro daquelas 
que devem ser as prioridades das instituições culturais na sua procura de 
financiamento ou, utilizando o termo anglo-saxonico, nas suas actividades 
de fundraising. 

1. Como primeira prioridade as entidades culturais candidatas ao apoio 
financeiro têm de merecer a confiança do Mecenas ou doador. O 
processo de conquista da confiança implica tempo, empenho mútuo, 
fornecimento de informação actualizada e relevante e total 
transparência no relacionamento. O estabelecimento de pequenas 
parcerias para pequenos projectos é um elemento importante na 
construção desta relação de confiança; 

2. Um outro aspecto a analisar é o nível de envolvimento da empresa/
mecenas com a instituição candidata, através dos seus trabalhadores, 
fornecedores e clientes; 

3. Têm que ser capazes de demonstrar o valor do projecto para o qual 
pretendem o apoio mecenático, qual a sua importância, qual ou quais 
os seus públicos directos e indirectos, como pretendem implementar o 
projecto e quais as metodologias que serão usadas; 

4. Têm que demonstrar o impacto do projecto e quais as vantagens 
mediatas e imediatas para o mecenas aparecer associado a esse 
projecto. Aqui é importante assegurar a relação com os media, em 
especial com os media especializados. 

Conseguido o apoio do mecenas é importante manter a relação e a parceria 
e para isso a instituição tem que desenvolver: 

1. Práticas regulares de avaliação do projecto – numa primeira fase auto-
avaliação com a função de identificar e corrigir falhas de execução; 

2. Produzir relatórios de avaliação com regularidade e informação o 
Mecenas do desenvolvimento do projecto; 

3. Promover a prática de realização de inquéritos e questionários aos 
utentes/públicos/beneficiários das acções ou projectos; 

4. Quando possível, promover a realização de avaliações externas 
independentes quer às instituições, quer a programas e projectos 
específicos. 
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Ao contrário do que durante muito tempo se pensou, a actividade de 
avaliação e elaboração regular de relatórios de avaliação de programas ou 
actividades, são de grande importância para as instituições, já que 
permitem identificar os pontos fortes e os pontos fracos de cada um dos 
programas e projectos apoiados e programar e implementar novas 
metodologias, tendo em vista um melhor desempenho. Devemos referir que, 
na maior parte das vezes, a única forma de identificar debilidades e 
potenciar recursos nasce da análise crítica destes relatórios de avaliação. 
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