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As Fundações Portuguesas 
Intervenção na qualidade de Secretária-Geral do Centro Português 

de Fundações no 3º Encontro de Fundações Luso-Espanholas 

Os Encontros Luso-Espanhois de Fundações, em Évora, fazem parte das 
nossas agendas de Outono e constituem já uma referência do movimento 
fundacional em Portugal e, atrevo-me a dizê-lo, também em Espanha. O 
sucesso desta iniciativa deve-se fundamentalmente a duas ordens razões: se 
por um lado, a nossa realidade geográfica, política, económica e histórica 
aconselha uma aproximação efectiva entre as sociedades civis dos dois lados 
da fronteira e, por maioria de razão, entre as fundações; por outro, a 
Fundação Eugenio de Almeida, numa atitude de permanente atenção às 
novas realidades e desafios, soube interpretar esta necessidade e, com 
determinação e imaginação, reunir as vontades e recursos necessários para 
dar corpo a este projecto. Cabe portanto, deixar aqui um especial 
agradecimento à Fundação Eugenio de Almeida e testemunhar o 
profissionalismo, o empenho e a paixão de todos que aqui trabalham e com 
quem é um prazer trabalhar. 

Uma palavra, também, para a Associação Espanhola de Fundações, para lhes 
agradecer a sua presença aqui em Évora, mas sobretudo para dar 
testemunho de uma grande amizade e de uma grande solidariedade 
institucional. Nos vários fóruns internacionais em que participamos, 
sobretudo ao nível do European Foudation Center (EFC), costumamos sentar-
nos juntos e vamos trocando opiniões, em voz baixa, sobre os assuntos em 
debate e, frequentemente, as nossas posições coincidem. Lembrei-me disto 
enquanto preparávamos os termos do “acordo de cooperação bilateral” que 
hoje será assinado entre a AEF e o CPF e o melhor deste acordo é que ele 
traduz, em linguagem escrita e formaliza, no acto solene da sua assinatura, 
a nossa prática diária. O que acordamos fazer é o que já fazemos e, nessa 
medida, só temos que continuar a fazer o que já fazemos, para cumprir o 
acordado, mas nós queremos mais e estou certa de que faremos cada vez 
mais e melhor. 
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Neste painel cabe-me dar uma panorâmica geral do movimento fundacional 
em Portugal. Nada mais difícil, de facto não sabemos ao certo quantas 
fundações existem, embora se aponte para um número que deverá rondar  
as cerca de 450 fundações privadas, com algum tipo de actividade 
filantrópica. O grande objectivo do CPF para o próximo ano é a recolha de 
dados, de diversa natureza, sobre as fundações portuguesas e a produção de 
alguma informação de interesse sobre as fundações. O CPF reúne 105 
fundações associadas e o nosso objectivo é crescer e juntar a este grupo 
algumas das grandes fundações de formação mais recente.  

A generalidade das fundações portuguesas são fundações operativas, ou 
seja, desenvolvem actividades por elas próprias nos mais diversos âmbitos, 
da cultura à educação, da formação à investigação cientifica, da saúde, das 
artes, etc. Frequentemente, a par das suas actividades próprias são, 
também, importantes “grantmaking foundations” atribuindo subsídios e 
bolsas de estudo. 

Do universo das fundações portuguesas destacam-se, pelo seu número e pelo 
impacte social da sua actividade, as fundações de solidariedade social. 
Cerca de 35% das associadas do CPF são fundações de solidariedade social, 
isto é, fundações que, sendo de instituição privada, prosseguem fins de 
solidariedade social reconhecidos pelo Governo e por ele financiados. 

As preocupações das fundações portuguesas   são, no essencial, as mesmas 
preocupações com se debate o sector na Europa.  

Nos últimos anos, o CPF tem reclamado junto do poder político um novo 
regime jurídico para as fundações portuguesas e, por diversas vezes, tem 
alertado para a necessidade de criar um ambiente legal e fiscal favorável às 
fundações. Estamos, também, a trabalhar na preparação de uma proposta 
de Plano de Contas para as Fundações.  

As fundações estão preocupadas com o seu “bom nome” e reconhecimento 
social da sua actividade. Mas, também, estão preocupadas com o uso 
excessivo do termo “fundação” sobretudo por parte de instituições públicas, 
de criação e modelo jurídico de direito público. A recente lei do Regime 
Jurídico das Instituições de Ensino Superior, vem criar mais um tipo de 
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fundações, as denominadas “fundações públicas de regime privado”, 
susceptíveis de serem confundidas com as fundações de direito privado. 

O PRACE, o Plano de Reforma da Administração Central do Estado, também 
prevê a “externalização” de alguns dos serviços da Administração Central 
por recurso à figura da fundação, nestes casos de fundações de direito 
privado, mas de origem pública, ou “mão pública”. A cumprir-se o PRACE 
teremos, pelo menos, mais duas fundações: a Fundação Alter, já constituída, 
e a Fundação INATEL, em constituição. 
Estas breves notas espelham a dinâmica do sector fundacional, mas também 
as múltiplas influências que sobre ele se exercem, vindas dos mais diversos 
sectores e forças sociais.   

Sem pretender fazer uma resenha histórica, importa notar que, em Portugal, 
mas também em Espanha, o movimento fundacional tem uma larga historia 
que remonta à Idade Média, ao início da nacionalidade no século XII, que 
cresce significativamente ao longo dos séculos XIV e XV e que acompanha a 
expansão marítima portuguesa no século XVI, chegando ao Brasil e ao 
Oriente. Durante o século XVIII a legislação liberal impõe-lhe severas 
restrições mas, na essência, as fundações mantêm a sua identidade e papel 
social até finais do século XIX. Em meados do século XX, surgem grandes 
fundações portuguesas, entre as quais a Fundação Calouste Gulbenkian, a 
Fundação Bissaya-Barreto, a Fundação Eng.º António de Almeida, um pouco 
mais tarde a Fundação Eugénio de Almeida, entre outras mais pequenas e de 
implantação local como é o caso da Fundação Manuel dos Santos, em 
Torredeita, Viseu. No pós-25 de Abril, sobretudo durante os anos 80, surgem 
novas e importantes fundações e, já no século XXI, é instituída a Fundação 
Champalimaud, a 2ª maior fundação portuguesa.  

Não há dúvidas de que movimento fundacional português é dinâmico, soube 
adaptar-se aos tempos e dar resposta   aos novos desafios que se lhe 
colocam.   

Assim, não obstante as mudanças e os profundos progressos dos tempos 
modernos, quando falamos de fundações estamos a falar de uma realidade 
antiga, profundamente arreigada no nosso património histórico e ético, mas 
também de uma realidade moderna, voltada para o futuro.  
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Esta capacidade de resistir à história que as fundações parecem ter, coloca-
nos uma questão essencial: como justificar o sucesso das fundações e a sua 
adaptação às necessidades e desafios das complexas sociedades modernas? 

Esta é uma questão existencial para a qual não encontro uma resposta 
objectiva, porventura não existem estudos académicos que nos permitam 
perceber porque existem as fundações e quais as razões que estão na origem 
da sua perenidade. Muitos de nós, que trabalhamos neste universo, 
apontamos como causa do sucesso das fundações o facto de o nosso trabalho 
estar voltado para o exterior, de sermos agentes do bem comum, de 
promovermos valores de solidariedade social. Mas esta leitura choca 
frequentemente com a imagem que os outros, as opiniões públicas e os 
media têm das fundações, como instituições pouco transparentes, que 
gozam de importantes benefícios fiscais. Os mais críticos chegam mesmo a 
afirmar que a afectação de recursos privados a fins de interesse público que 
as fundações prosseguem, raramente é mensurável, avaliável ou 
democraticamente controlável.  

De facto, as fundações são instituições de caracter autocrático quanto à sua 
instituição e funcionamento, mas na sua acção são agentes da mudança, 
promotores de valores sociais e éticos, dão voz à sociedade civil, 
proporcionam a inovação e promovem a cidadania democrática.  

As fundações situam-se num campo que não é preto nem branco, mas de 
muitas matizes de cinzento, o seu trabalho desenrola-se num espaço de 
convergência em que se jogam múltiplos interesses e, sobretudo, complexas 
dinâmicas sociais a que urge dar resposta. E é precisamente nesta 
capacidade de dar respostas simples a problemas complexos que as 
fundações se afirmam. Todas as fundações têm um objectivo, uma visão da 
sua missão, uma estratégia para o alcançar e a capacidade da sua renovação 
permanente, uma espécie de insatisfação que motiva a acção. A isto acresce 
uma real preocupação com as suas metodologias, que tem levado à adopção 
de regras de auto-avaliação e de transparência na sua actuação.  

No plano associativo as fundações discutem acerca dos mecanismos de auto-
regulação e estão empenhadas na criação e adopção de códigos de conduta. 
As fundações têm, portanto, uma conduta ética, que valorizam e que 
promovem.  
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