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SUMÁRIO
EXECUTIVO
"(...) há um fenómeno novo, entre outros, que pode modificar as sociedades
democráticas: o advento da cidadania global. Isto é: a consciencialização crescente
das populações, nos diferentes Estados e em todos os continentes, que têm a
percepção cada vez maior que vivem numa «casa comum» - a Terra - e que sentem ter
desafios de paz, de Direitos Humanos, sociais, ambientais, políticos, económicos, de
justiça, de dignidade no trabalho e de um mínimo de bem-estar para todos, que se
julgam obrigadas a vencer. Não vão desistir de lutar."
Mário Soares. Em Luta por um mundo melhor. Lisboa: Temas e Debates, 2010.

2020 foi um ano de transição e de conclusão do processo de
reflexão estratégica sobre o futuro da Fundação iniciado após
a morte de Mário Soares, em 2017. Um ano marcado pela
renovação da identidade e da matriz de atuação,
incorporando o legado de Maria de Jesus Barroso e alterando
os estatutos. Também de reorganização e de modernização da
estrutura e do modelo de gestão.
O início de uma nova etapa na vida da Fundação, com:
• Um novo nome: Fundação Mário Soares e Maria Barroso.
• Dois patronos: Mário Soares e Maria de Jesus Barroso.
• Uma missão clara: Promover uma cultura cívica e
democrática inspirada na vida e nos legados de Mário
Soares e de Maria de Jesus Barroso e de preservar e
divulgar a memória histórica e a herança cultural.
• Uma visão inspiradora: Conhecer. Agir. Inspirar.
• Novos órgãos sociais: designação de novos membros para
o Conselho de Administração, Conselho Geral e Fiscal
Único.
• Uma estratégia para o futuro: Plano Estratégico da
Fundação para 2021-2025.
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As mudanças iniciadas em 2020 na atividade operacional da Fundação procuraram preparar a
instituição para um novo ciclo de ação e gestão, contribuindo para o reforço da sustentabilidade,
da resiliência e da coesão institucional em todos os domínios.
• Foi iniciado um processo de revisão do modelo e estrutura de funcionamento e de gestão da
Fundação;
• Adotaram-se metodologias, ferramentas e práticas de trabalho colaborativas, destacando-se a
introdução de sistemas de gestão, planeamento e comunicação em ambiente digital
partilhado;
• Concretizou-se o processo de modernização da infraestrutura digital e tecnológica;
• Diversificaram-se as fontes de financiamento, em particular resultante do aumento de
prestação de serviços.
A preservação e divulgação da memória histórica e da herança cultural de Portugal
Contemporâneo foi assumida, de forma clara, no decurso de 2020, enquanto eixo central e
mobilizador de toda a atividade da Fundação, reforçando a responsabilidade e a missão da
Fundação como instituição de referência na defesa do património da liberdade e da democracia.
A ação foi prosseguida em vários níveis, salientando-se:
• A manutenção da atividade regular e programada do serviço de arquivo ao nível da
organização e tratamento dos espólios e coleções à sua guarda;
• A publicação de um compromisso institucional pelo acesso aberto ao conhecimento e ao
património cultural;
• O desenvolvimento de um processo de organização e disponibilização, através de dados
abertos, de informação sobre as obras publicadas, discursos, condecorações, prémios, honoris
causa, arquivos e coleções de Mário Soares;
• A produção de conteúdos e a promoção ativa do património documental da Fundação,
designadamente assinalando diversas efemérides históricas ao longo do ano (e.g. 25 de Abril,
1.º de Maio, Dia da Europa, Dia Mundial dos Oceanos);
• O arranque das atividades de organização e tratamento do património documental e
fotográfico do Partido Socialista, na sequência do protocolo de colaboração celebrado entre
as duas instituições, incluindo a organização e preparação de uma exposição a inaugurar em
2021 na sede do PS, designada “A Europa Connosco: o Partido Socialista e as primeiras
eleições legislativas livres”;
• O início do processo de constituição da Biblioteca Mário Soares, em articulação com a Câmara
Municipal de Lisboa, visando a sua integração na Rede de Bibliotecas Municipais de Lisboa.
Cumpriu-se em 2020 o 35.º aniversário da assinatura do tratado de adesão de Portugal às
Comunidades Europeias, num ano que ficou igualmente marcado pela designação de Mário
Soares como Patrono do Colégio da Europa para o ano académico de 2021-2022. A Fundação
aproveitou a oportunidade para assinalar o percurso, o papel transformador e o contributo de
Mário Soares para o projeto europeu, aprofundando o conhecimento sobre a sua vida, ação e
legado. Do elenco de atividades, destacam-se pela sua relevância científica e cultural:
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• A colaboração com o Colégio da Europa e com o Governo de Portugal na organização de
atividades científicas, culturais e expositivas associadas à designação de Mário Soares como
patrono do Colégio da Europa;
• A realização de duas exposições sobre o papel de Mário Soares na defesa e afirmação o
projeto europeu: “Mário Soares: Patrono do Colégio da Europa”, instalada no Colégio da
Europa, em Bruges; “Mário Soares: A Europa Connosco”, na Fundação, em Lisboa;
• O lançamento da plataforma digital “Mário Soares e a Europa”, que reúne e disponibiliza uma
vasta coleção de documentos, fotografias, vídeos, bibliografia e textos, e possibilita a visita
digital às duas exposições;
• A publicação de diversos textos de divulgação científica sobre a temática da Europa;
A Fundação manteve o incentivo à investigação sobre a História de Portugal do século XX,
organizando a 22.ª edição do Prémio Fundação Mário Soares-Fundação EDP, atribuído ao
trabalho “‘Não sei se canto se rezo’: ambivalências culturais e religiosas do fado (1926-1945)”, da
autoria de Cátia Sofia Ferreira Tuna. Os principais resultados e conteúdos da tese foram
organizados e disponibilizados ao público através do website “Fado e Religião”.
A Casa-Museu / Centro Cultural João Soares assegurou a habitual atividade cultural e educativa
direcionada para a comunidade e região de Leiria, reforçando e aprofundando as colaborações
com os agentes, parceiros e redes locais e regionais.
• Manteve o funcionamento dos serviços educativos junto da comunidade escolar local;
• Assegurou a realização de visitas às exposições;
• Disponibilizou oferta cultural de forma continuada, incluindo em ambiente digital (ex. 19.ª
edição do programa “Viver Teatro aos Domingos”);
• Prosseguiu as atividades com o grupo de seniores, no âmbito do programa “Viva a Vida”;
• Participou ativamente na reflexão e discussão sobre o Plano Estratégico Municipal da Cultura
para o Concelho de Leiria 2020-30 e na candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura
2027;
• Integrou os trabalhos do projeto “Museu na Aldeia”.
O impacto e os efeitos do COVID-19 abalaram a vida em sociedade, fazendo-se sentir no dia-adia da Fundação. O plano de contingência e de readaptação das atividades foi cumprido com
rigor: garantiu-se a proteção dos trabalhadores e utilizadores, não tendo sido registado qualquer
caso ou suspeita de infeção em contexto laboral; criaram-se as condições para o regular
funcionamento de todos os serviços.

PERSPECTIVAS PARA 2021
Os resultados alcançados em 2020, o seu impacto e o reconhecimento público da atividade
desenvolvida, permitem à Fundação Mário Soares e Maria Barroso encarar o futuro com
confiança e esperança. Em 2021, a Fundação comemora o 30.º aniversário da sua instituição e o
25.º aniversário do início da sua empenhada ação em defesa da liberdade, da democracia e da
cidadania.
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A AÇÃO DA FUNDAÇÃO EM NÚMEROS

2 500

16 032

1 649 935

Metros lineares de arquivo

Reproduções digitais em

Objetos digitais na Casa

2020

Comum

2

2

1

Novas exposições

Novos websites

Prémio (5 000€)

49

11

20%

Notícias

Colaboradores

Melhoria nos resultados do
exercício de 2020 face a 2019
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O ANO EM IMAGENS

Apresentação do plano estratégico 2021-2025

Exposição “Mário Soares: A Europa Connosco”

Exposição “A Europa Connosco: O PS e as primeiras eleições legislativas livres”

Maria Barroso na designação da Fundação.

Portal “Mário Soares e a Europa” (http://soares-europa.fmsoares.pt)

Portal “Fado e Religião” - Prémio FMS-FEDP (http://premio.fmsoares.pt/2020)

Patrono do Colégio da Europa (2020-2021)

Projeto “História, Memória e Património do Partido Socialista”

Serviço educativo na Casa-Museu João Soares

Jornadas internas da Fundação.

Acesso aberto como eixo estratégico da Fundação.

Teatro na Casa-Museu João Soares (transmissão virtual)

Carlos Barroso - in memoriam

FUNDAÇÃO
MÁRIO SOARES
MARIA BARROSO

A FUNDAÇÃO
A Fundação Mário Soares e Maria Barroso é uma instituição de direito privado e utilidade pública
sem fins lucrativos, criada a 12 de setembro de 1991, com início de atividade em março de 1996
A Fundação decorre da iniciativa e da ação do ex-Presidente da República Portuguesa, Mário
Soares. Em agosto de 2020 a Fundação promoveu uma revisão dos seus estatutos, passando a
integrar na sua designação o nome de Maria Barroso.
A missão e a atividade da Fundação procuram refletir a vida, a ação e o legado dos patronos,
Mário Soares e Maria Barroso.
• Mário Soares, uma figura central da História Contemporânea de Portugal e da Europa que, coerente e
empenhadamente, lutou pela implantação da liberdade e da democracia e de um regime de
solidariedade e justiça social; um europeu convicto na Europa e nos seus ideais; um cidadão do mundo
envolvido ativamente na promoção da paz, dos direitos humanos, da justiça e a solidariedade entre os
povos.
• Maria Barroso, uma mulher de causas que na resistência foi uma voz libertadora no teatro e na poesia,
participando também na ação política; uma figura maior da cultura portuguesa que ao longo da sua vida
conjugou as qualidades de pedagoga e cidadã empenhada na defesa dos mais desfavorecidos, no
combate pela prevenção da violência e da exclusão social.

A Fundação tem sede em Lisboa, onde se encontram o arquivo e a biblioteca Mário Soares, e um
pólo em Cortes, Leiria, onde está instalada a Casa-Museu. Centro Cultural João Soares, que
integra a Biblioteca João Soares e diversos serviços culturais e educativos.

MISSÃO
Promoção de uma cultura cívica e democrática inspirada na vida e nos legados de Mário
Soares e Maria Barroso e a preservação e divulgação da memória histórica e da herança
cultural de Portugal Contemporâneo.

PRINCÍPIOS

ÁREAS DE ATUAÇÃO

• Liberdade

• Cultura

• Tolerância

• Educação

• Solidariedade

• Ciência

• Igualdade

• Sociedade

• Cidadania
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ÓRGÃOS SOCIAIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Exercício em 2020
Isabel Soares, Presidente
Carlos Monjardino, Vice-Presidente
Victor Pereira Dias, Vogal
Designado para 2021-2025
Isabel Soares, Presidente
Carlos Monjardino, Vice-Presidente
Fernanda Rollo, Vogal
Mário Barroso, Vogal
Nuno Severiano Teixeira, Vogal

SECRETÁRIO-GERAL / DIRETOR EXECUTIVO
Carlos Barroso†, até maio de 2020
Filipe Guimarães da Silva, desde maio de 2020

CONSELHO GERAL
Vasco Vieira de Almeida, Presidente
Artur Santos Silva
Carlos Farinha Rodrigues
Carlos Monjardino
Guilherme d’Oliveira Martins
Isabel Soares
João Soares
José Manuel dos Santos
José Manuel Galvão Teles
Manuel Sobrinho Simões
Maria da Glória Garcia
Maria de Lurdes Rodrigues
Maria Fernanda Rollo
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Nuno Severiano Teixeira
Victor Pereira Dias

CONSELHO FISCAL / FISCAL ÚNICO
Exercício em 2020
Raul de Almeida Capela, Presidente
Jorge Manuel Jardim Gonçalves, Vogal
João Ferreira do Amaral, Vogal

Designado para 2021-2025
Deloitte & Associados, SROC S.A.

EQUIPA
António Coelho
Carlota Santos
Catarina Santos
Filipe Guimarães da Silva
Hugo Guerreiro
Lígia Norte
Osita Eleutério
Paula Gonçalves
Pedro Marques Gomes
Rita Justino
Yolanda Adrião
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ATIVIDADES EM 2020
REORGANIZAÇÃO OPERACIONAL
Em 2020 foram criadas as bases de apoio para a implementação de um novo ciclo de gestão,
organização e funcionamento na vida da Fundação, alicerçado num trabalho prévio de
diagnóstico e balanço da atividade desenvolvida pela Fundação e orientado para o cumprimento
da missão da instituição e dos objetivos estratégicos e metas definidas na Estratégia 2021-2025,
apresentada em novembro.
O processo de revisão e reorganização foi conduzido de forma colaborativa, mobilizando e
envolvendo os diversos intervenientes - Conselho de Administração, Conselho Geral e Equipa em torno das seguintes áreas: modelo e estrutura interna da Fundação, gestão de equipas,
metodologias e ferramentas de trabalho, sustentabilidade económica e financeira, imagem e
comunicação, infraestruturas e equipamentos.
As mudanças ocorreram também ao nível da composição dos órgãos sociais da Fundação, tendo
sido designados novos membros para o Conselho de Administração, Conselho Geral e Fiscal
Único.
Destaca-se, ainda, o profundo impacto da pandemia COVID-19 na atividade da Fundação.

ESTRUTURA DE FUNCIONAMENTO
Iniciámos um processo de reformulação do modelo organizacional e da estrutura de
funcionamento da Fundação, visando a sua modernização, clarificação e ajustamento face aos
novos desafios e objetivos estratégicos.
Foram adotadas estratégias e metodologias de promoção de uma cultura colaborativa entre as
pessoas e os serviços. Introduziram-se sistemas de gestão, planeamento e comunicação em
ambiente digital partilhado (e.g. Google Suite, ClickUp e Signal) que possibilitaram o surgimento
de workflows colaborativos e o trabalho remoto, fundamental para garantir o exercício regular
dos trabalhos no período de pandemia. Estabeleceram-se dinâmicas e rotinas periódicas de
planeamento, revisão e monitorização do trabalho em equipa e introduziram-se práticas de
experimentação e de prototipagem, com recurso a metodologias de design thinking e service
design.
Destaca-se a organização das “I Jornadas Internas" da Fundação, reunindo a equipa na CasaMuseu João Soares durante um fim-de-semana com o objetivo de realizar um diagnóstico da
atividade desenvolvida pela Fundação nos últimos anos e de promover a reflexão e o
planeamento estratégico para os anos subsequentes.
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PLANO ESTRATÉGICO 2021-2025
O Plano Estratégico apresentado em novembro de 2020 materializou o exercício de reflexão
sobre o futuro da Fundação que se iniciou nos últimos anos. Constitui um importante instrumento
orientador da atividade da Fundação, assente na matriz Conhecer-Agir-Inspirar.
O Plano tem como pressuposto a renovação do compromisso e da missão da Fundação,
entretanto revistos e atualizados, no sentido de promover uma cultura cívica e democrática
inspirada na vida e nos legados de Mário Soares e de Maria de Jesus Barroso e de preservar e
divulgar a memória histórica e a herança cultural de Portugal Contemporâneo
Identifica os principais desafios para a instituição e define 12 objetivos estratégicos, estruturados
em 8 eixos / pilares:
EIXOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Arquivo e Biblioteca

1. Reforçar o conhecimento sobre a vida, a ação e o legado
de Mário Soares.

2. Casa-Museu João Soares
3. Mário Soares
4. Maria de Jesus Barroso
5. Portugal Contemporâneo
6. Cultura Democrática e Cívica
7. Sociedade e Humanismo
8. Fundação

2. Destacar o percurso e a ação social, cultural e humanitária
de Maria de Jesus Barroso.
3. Reforçar a sustentabilidade, resiliência e coesão
institucional.
4. Impulsionar o acesso aberto ao conhecimento e à
herança cultural.
5. Tornar a Fundação uma instituição de referência para a
compreensão do Portugal Contemporâneo.
6. Constituir um espaço de reflexão estratégica sobre os
desafios da contemporaneidade.
7. Afirmar a Fundação enquanto plataforma de educação e
literacia para uma cultura histórica, cívica e democrática.
8. Conectar o ecossistema das Ciências Sociais, Artes e
Humanidades, ligando instituições de ciência, de cultura,
da sociedade civil e decisores políticos através das áreas
de intervenção da Fundação.
9. Ampliar e diversificar as redes e parcerias institucionais.
10. Aumentar a visibilidade da Fundação e das suas
atividades junto da sociedade.
11. Revitalizar a posição e a notoriedade internacional da
Fundação.
12. Garantir a transformação digital da Fundação.
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INFRAESTRUTURAS
Prosseguimos, em 2020, com o processo de racionalização de espaços, maximização de recursos
e modernização da infraestrutura física e tecnológica que havia sido iniciado em 2019.
Procedeu-se ao levantamento das necessidades de intervenção na infraestrutura física e a um
diagnóstico específico sobre o funcionamento e estado de conservação dos sistemas de
segurança, prevenção e redução de risco, de forma a garantir a observância das exigências
legais, a protecção contra riscos naturais, a preservação da integridade física de equipamentos e
bens móveis, a salubridade dos espaços e a melhoria das condições de trabalho. Foram
realizadas obras de reparação em zonas consideradas de intervenção prioritária: instalação de
um novo sistema de ar condicionado na sala dos servidores; aquisição e instalação de um novo
sistema SADI - Sistema Automático de Detecção de Incêndios, no edifício sede; resolução de
infiltrações nos gabinetes de trabalho e depósitos; remoção de resíduos e desobstrução de
circuitos de águas pluviais no Jardim / logradouro; limpeza de algerozes e reforço de
impermeabilização do telhado; instalação - a concluir em 2021 - de um sistema de ar
condicionado nos gabinetes de trabalho do edifício sede; reparações no equipamento exterior
da Casa-Museu e atualização do sistema de deteção de intrusão.
Paralelamente, foram reorganizados os espaços de trabalho e efetuado o levantamento do
imobilizado corpóreo e património móvel existente nas instalações de Lisboa e definidas ações
prioritárias de registo, conservação, acondicionamento ou abate. Procedeu-se, ainda, ao abate e
gestão ambientalmente responsável de resíduos relativamente ao equipamento e mobiliário
obsoleto, danificado ou inoperacional.
No plano da infraestrutura digital e tecnológica, destacam-se a instalação de nova infraestrutura
de rede no edifício-sede da Fundação, em Lisboa, a configuração e parametrização de novo
servidor aplicacional e sistema de backup, a migração de serviços Web para uma nova
infraestrutura informática, a migração de serviços de e-mail e DNS e a substituição e melhoria das
impressoras multifunções.

PRINCIPAIS INDICADORES

0

500kg

3x

Resolução das infiltrações nos
edifícios de Lisboa

Abate de material

Capacidade de armazenamento
(para 80 TB)

5x

2TB

3x

Serviços interno mais rápido

Incremento da capacidade de
armazenamento de e-mails

Capacidade de armazenamento
(para 80 TB)
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IMAGEM E COMUNICAÇÃO
Em 2020 a Fundação conseguiu aumentar a visibilidade e o impacto mediático das suas
atividades, resultante do enfoque dado ao reforço da comunicação digital e à relação com os
órgãos de comunicação social.
Foi instituída uma dinâmica regular de comunicação externa através da adoção de ferramentas
de email marketing, com resultados animadores.
A Fundação teve uma cobertura positiva por parte da comunicação social portuguesa, com 48
publicações. Três momentos foram particularmente relevantes pela projeção e impacto obtidos: a
designação de Mário Soares enquanto Patrono do Colégio da Europa; a atribuição do Prémio
Fundação Mário Soares-Fundação EDP 2020; a apresentação pública da estratégia da Fundação
para o período 2021-2025.
Os resultados atingidos nas redes sociais da Casa-Museu foram, de igual modo, encorajadores,
salientando-se o aumento de 7% do número de seguidores e o alcance de 1 700 pessoas no
Facebook.

PRINCIPAIS INDICADORES

49

+7%

21,37%

Notícias sobre a atividade da
Fundação

Aumento de seguidores no
Facebook da Casa-Museu

taxa de abertura de emails (email marketing)

COVID-19
A Fundação adotou diversas medidas de resposta à pandemia COVID-19 com o objetivo de
minimizar o risco de contágio, manter o regular funcionamento das atividades essenciais e
garantir a proteção, a segurança e o bem-estar de todos os utilizadores e colaboradores.
Foi criado um plano de contingência, periodicamente atualizado em função das orientações e
diretrizes das autoridades competentes, associando-lhe um modelo de gestão e uma estrutura
de coordenação e monitorização permanentes.
Foram adaptados os espaços da Fundação, em Lisboa e em Cortes, e adquiridos materiais de
proteção, de forma a permitir que as atividades da Fundação pudessem decorrer em segurança.
Cumpre assinalar a inexistência de situações de não-conformidade ou de casos de infeção em
contexto laboral.
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PATRIMÓNIO CULTURAL
A valorização do património cultural constitui um eixo central, transformador e mobilizador de
toda a atividade da Fundação. Através do Arquivo, das Bibliotecas e da Casa-Museu, protegemos,
preservamos e promovemos o acesso e a reutilização do património e da memória da liberdade
e da democracia, salientando-se o acervo documental, bibliográfico e museológico de Mário
Soares.
A diversidade e a riqueza dos conteúdos tem estimulado e apoiado o desenvolvimento de
atividades de investigação, a criação artística e cultural, a produção literária, o jornalismo e a
inovação pedagógica e educativa. Em 2020, no âmbito dos 35 anos da assinatura do tratado de
adesão de Portugal à CEE, destacámos e explorámos, através de diferentes iniciativas e
plataformas, uma coleção assinalável de documentos, fotografias e livros sobre o papel de Mário
Soares no projeto europeu.
A par do funcionamento e da atividade regular, iniciámos um processo de análise e reflexão com
o objetivo de estabelecer, a médio prazo, um ecossistema integrado de gestão do património
cultural da Fundação.

ARQUIVO
A Fundação acolhe um dos mais extensos e relevantes arquivos políticos portugueses do século
XX, compreendendo documentação pessoal e política de Mário Soares e de Maria Barroso e
diversos acervos essenciais para o conhecimento da História de Portugal, da Europa e do Mundo.
Temas como o republicanismo, colonialismo, anticolonialismo, oposição à ditadura, transição
democrática, construção europeia, biologia, oceanos, matemática, literatura e artes plásticas
fazem parte de um património documental, de inegável valor histórico, cultural e científico, com
cerca de 150 fundos e coleções.
A atividade regular e programada do arquivo, apesar das adaptações decorrentes do impacto da
pandemia, incidiu sobre as diversas áreas de suporte: organização, tratamento e preservação
documental, reprodução digital, disponibilização de serviços aos utilizadores (pesquisa,
reprodução e cedências de cópias, consulta, empréstimos) e infraestrutura digital, em particular
através da plataforma Casa Comum.
Ao nível do tratamento documental, conservação, descrição e reprodução digital, garantiu-se a
preservação e conservação dos documentos depositados na instituição em condições adequadas
de controlo ambiental e foi dada continuidade ao trabalho de conservação preventiva, descrição
e reprodução, com ênfase para o arquivo de Mário Soares (60 pastas). Foram digitalizados
aproximadamente 16 000 documentos e fotografias, incluindo a resposta a pedidos externos.
O ano de 2020 ficou marcado pelo início das atividades de organização e tratamento do
património documental e fotográfico do Partido Socialista (PS), destacando-se o levantamento do
acervo documental existente nas instalações do PS e a transferência do arquivo fotográfico para a
Fundação Mário Soares e Maria Barroso para efeitos de acondicionamento, organização,
descrição e reprodução, tendo sido digitalizadas cerca de 2 500 imagens.
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Foi prosseguida a organização de instrumentos de acesso à informação arquivística,
designadamente inventários e catálogos (e.g.Comissão Mundial Independente para os Oceanos;
Mário Ruivo; Mário e Alice Chicó; Martin Schümer e Margarida Gouveia), com vista à sua
disponibilização online. Consolidou-se, ainda, o registo de protocolos de doação e de depósito e
a avaliação dos fundos e coleções custodiados pela Fundação, permitindo a redefinição de
prioridades quanto ao seu tratamento e disponibilização.
A redução da atividade de reprodução digital que se verificou em 2020 deve-se a dois principais
fatores: ao impacto provocado pela pandemia, com suspensões parciais de atividade e
implicações ao nível do workflow e procedimentos de tratamento documental; às intervenções
de atualização e modernização da infraestrutura digital da Fundação, em particular a instalação
de uma nova infraestrutura de rede e a configuração e parametrização de um novo servidor
aplicacional e sistema de backup, que triplicou a capacidade instalada de armazenamento, para
80TB. Ainda assim, foi possível responder atempadamente a todas as solicitações de reprodução
e, sobretudo, proceder à implementação definitiva de procedimentos e protocolos de
reprodução digital, orientados para o cumprimento das normas e diretrizes nacionais e
internacionais (Metamorfoze/FADGI/ISO 19263), reforçando a posição da Fundação como uma
referência na reprodução digital documental aplicada a arquivos.
O atendimento e apoio aos utilizadores, na sua maioria estudantes do ensino superior e
investigadores, foi assegurado durante todo o ano, incluindo no período de confinamento geral.
As condições de acesso às instalações foram revistas, limitando a lotação da sala de leitura e
consulta. Foram também implementadas medidas específicas para a utilização e manuseamento
da documentação, colocando a documentação consultada em quarentena.
Entre os fundos e coleções mais consultados em regime presencial, num total de 59 pastas
mobilizadas, encontram-se os de Francisco Marcelo Curto, Manuel Beça Múrias, Maria da Graça
Amado da Cunha, Mário Soares, Isabel e José Gomes Mota, Maria Helena Carvalho dos Santos e
Michel Laban. Já a resposta a pedidos externos incidiu particularmente na reprodução de
documentos dos arquivos de Amílcar Cabral, Diário de Lisboa/Ruella Ramos, Malangatana
Valente Ngwenya, Manuel Mendes/MNAC e Mário Soares, num total de 680 imagens.
A divulgação ativa do património documental, em particular através de canais digitais, foi
considerada prioritária. Destacam-se o apoio à pesquisa e seleção documental e a reprodução
de documentos para o website “Mário Soares e a Europa”, para a exposição “Mário Soares: A
Europa Connosco” e para as efemérides assinaladas pela Fundação em 2020 através da página
web da instituição. A plataforma digital “Casa Comum” demonstrou, uma vez mais, a sua
importância e o seu valor enquanto instrumento de serviço público num período particularmente
crítico para as instituições de cultura e memória em Portugal, garantindo o acesso continuado a
mais de 1,6 milhões de objetos digitais.
Estreitaram-se as relações e parcerias com instituições culturais e científicas, visando a partilha de
experiências e boas práticas e o desenvolvimento de projetos conjuntos a partir do património
documental da Fundação. Salienta-se a colaboração desenvolvida com as seguintes entidades:
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, HTC - História,
Territórios e Comunidades (NOVA FCSH), ISTAR-IUL - Centro de Investigação em Ciências da
Informação, Tecnologias e Arquitetura (ISCTE-IUL), Centro de Estudos Internacionais (ISCTE-IUL),
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Fundação Getúlio Vargas / Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do
Brasil.
Manteve-se a parceria institucional com o Seminário Livre de História das Ideias da Universidade
Nova de Lisboa, através do projeto “Revista de Ideias e Cultura”, apoiando o desenvolvimento de
4 sítios web sobre revistas do movimento neo-realista português (Sol Nascente, Cadernos da
Juventude, Altitude e Ler). Foi ainda submetida uma candidatura à XXII convocatória de apoios a
projetos arquivísticos, no âmbito do Programa Iberarquivos.

PRINCIPAIS INDICADORES

1 649 935

16 032

680

Objetos digitais na Casa Comum

Reproduções digitais realizadas

Imagens cedidas

8

59

15

Fundos documentais consultados

Pastas consultadas

Utilizadores (presencial)

BIBLIOTECAS
A Fundação dispõe de um acervo bibliográfico com aproximadamente 45 000 publicações (e.g.
livros, publicações periódicas, analíticos, audiovisuais, brochuras, folhetos), distribuídas entre a
Biblioteca João Soares, em Cortes e a biblioteca em Lisboa, especializada nas áreas da ciência
política, da história contemporânea, das relações internacionais e dos direitos humanos, com
particular destaque para os fundos de Mário Soares, de Margarida Gouveia/Martin Schümer, de
Francisco Marcelo Curto e da própria Fundação.
2020 marcou o arranque do processo de constituição da futura Biblioteca Mário Soares, hub
cultural e artístico com espaços de coworking, em estreita articulação e com o apoio da Câmara
Municipal de Lisboa, através da Rede de Bibliotecas Municipais.

PRINCIPAIS INDICADORES

111
MUSEU
Leitores na biblioteca João
Soares

76

85

Livros emprestados

Livros doados e adquiridos
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A Fundação tem à sua guarda uma abrangente coleção de artefactos museológicos,
maioritariamente de natureza privada, salientando-se as ofertas recebidas por Mário Soares ao
longo da sua vida pública, em particular enquanto Primeiro-Ministro e Presidente da República e
na qualidade de presidente da Fundação. O acervo integra ainda obras de arte, condecorações
honoríficas e trajes académicos de Mário Soares e de Maria de Jesus Barroso.
A maior parte da coleção encontra-se acondicionada na reserva técnica da Casa-Museu João
Soares, estando associada à atividade e programação cultural e educativa desenvolvida neste
espaço.
Em 2020 procurámos consolidar o conhecimento sobre os acervos museológicos da Fundação,
iniciando um processo de revisão do modelo de gestão das coleções. Entre outras atividades,
salienta-se o levantamento, identificação e registo de obras de arte existentes nas instalações da
Fundação, em Lisboa, e a elaboração de um ficheiro de registo e controlo para as condecorações
atribuídas a Mário Soares, promovendo também o acondicionamento das respetivas insígnias.
A Casa-Museu João Soares manteve em 2020 duas exposições, a exposição permanente “Século
XX Português – Os Caminhos da Democracia – João Soares e Mário Soares” e a exposição
temporária, dirigida essencialmente ao público infantil, “Rainha das Rosas”. Assegurou, ainda,
atividades de serviço educativo associadas ao museu.

PRINCIPAIS INDICADORES

2

118

Exposições

Visitantes

EDUCAÇÃO E EXTENSÃO
A Fundação tem desenvolvido uma atividade consistente e regular no plano educativo e na
relação com as comunidades, em particular através da Casa-Museu João Soares, em Leiria.
A programação educativa tem como principais públicos-alvo a comunidade escolar e as famílias,
proporcionando uma oferta abrangente e variada de atividades, ancorada na biblioteca e no
museu: visitas guiadas, oficinas pedagógicas, promoção do livro e da leitura, ocupação de
tempos livres, espetáculos. Desenvolve, também, um conjunto de iniciativas orientadas à

promoção do envelhecimento ativo e saudável e ao bem-estar, fomentando o empoderamento e
a valorização pessoal dos seniores.
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Em 2020, atendendo ao impacto causado pela pandemia, procedemos a uma reconversão e
adaptação do programa educativo. Adaptámos os espaços, redefinimos os procedimentos e
acelerámos o processo de transformação digital por forma a garantir a continuidade dos serviços
educativos e de extensão junto das escolas e da comunidade local, mantendo, sempre que
possível, a experiência presencial. Sentimos o efeito no número de visitantes e participantes, mas
não ficámos paralisados.
Mantivemos o trabalho junto da comunidade escolar, em particular no plano da promoção do
livro e da leitura, com a realização do programa “ISBN - Itinerâncias e Sonhos no Baú das
Narrativas”, dinamizando sessões quinzenais, também em ambiente digital, de hora do conto e
empréstimo de baús de livros para a escola de Ensino Básico e Jardins-de-Infância da freguesia
de Cortes, envolvendo 110 alunos (6 turmas) e mobilizando 300 livros.
Foram dinamizadas visitas guiadas com público escolar à exposição permanente “Século XX
Português – Os Caminhos da Democracia – João Soares ● Mário Soares”, e à exposição
temporária “Rainha das Rosas”, patentes na Casa-Museu.
Os programas de ocupação de tempos livres “Férias Literárias” e “Oficinas de Natal” foram
reajustados, com uma oferta mais limitada do número de vagas e com uma nova opção de
atividades dirigidas às famílias, mantendo, ainda assim, uma forte procura e interesse por parte
das famílias, registando 36 participantes no conjunto das atividades.
Dando continuidade a uma iniciativa emblemática da instituição, organizou-se a 19.ª edição da
iniciativa “Viver Teatro aos Domingos”, criando uma programação adaptada ao contexto de
pandemia, com a apresentação de dois espetáculos de teatro infantil - as peças “Os cinco
sentidos”, do Teatro Bocage e “A ilha de Plástico”, da Animateatro - recorrendo à transmissão em
direto através da página de Facebook da Casa-Museu (alcance de 420 pessoas no conjunto das
sessões).
Em 2020, a Casa-Museu reforçou a relação com os agentes educativos e culturais do território.
Entre outras atividades, participou com oficinas pedagógicas e teatro de fantoches no programa
"Semana da Leitura", organizado em parceria com a Biblioteca Municipal de Leiria, o Instituto
Politécnico de Leiria e o Grupo Concelhio da Rede de Bibliotecas Escolares de Leiria. Integrou o
programa “Domingar nos Museus”, promovido pela Câmara Municipal de Leiria com a
colaboração dos museus da região, dinamizando atividades lúdicas e pedagógicas sobre a
temática "Os peixes", a partir do painel de azulejos de Hein Semke. Envolveu-se no programa
"Semana das Crianças”, organizado pela Câmara Municipal de Leiria, desenvolvendo atividades
presenciais e virtuais dirigidas à comunidade educativa.
A Casa-Museu João Soares associou-se, pela primeira vez, ao evento das Jornadas Europeias do
Património, sob o tema “Património e Educação”, com um programa de atividades dirigido a
várias faixas etárias, compreendendo visitas guiadas com recurso a roteiros e duas oficinas
criativas, uma sobre escrita criativa para o público sénior e outra dedicada aos temas da
sustentabilidade e do desperdício zero, intitulada "Reciclagem têxtil em Família: A vida de uma
peça de roupa".
Foram mantidas as atividades com o grupo de seniores, no âmbito do programa “Viva a Vida”. O
grupo já existente, composto por cerca de 15 pessoas com mais de 60 anos residentes na
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freguesia de Cortes, reuniu, semanalmente, às quintas-feiras, nas instalações da Casa-Museu,
interrompendo a sua atividade no período de confinamento geral.

PRINCIPAIS INDICADORES

317

15

38

Participantes nas atividades e
projetos do serviço educativo

Membros do programa Viva a
Vida

Sessões do programa Viva a Vida

INVESTIGAÇÃO
A Fundação promove e incentiva a investigação sobre Mário Soares e Maria de Jesus Barroso e a
história do século XX, colaborando com o setor académico e científico, em Portugal e no
estrangeiro
Em 2020, a Fundação prosseguiu um amplo trabalho de investigação científica e de divulgação e
partilha de conhecimento, dedicando-se, em particular, à temática da Europa, procurando
aprofundar o conhecimento sobre o pensamento, a ação e o legado de Mário Soares sobre a
Europa e o projeto europeu.
Em vésperas de Portugal assumir pela quarta vez a presidência do Conselho da União Europeia,
da comemoração dos 35 anos da adesão às Comunidades Europeias e tendo Mário Soares sido
designado Patrono do Colégio da Europa no ano letivo 2020/2021, procurámos estudar como
evoluiu o pensamento de Mário Soares, ao longo da sua vida, acerca da Europa, da União
Europeia, mas também sobre o papel de Portugal no projeto europeu. Por outro lado, analisámos
a sua ação determinante no processo de adesão português e o seu contributo para a construção
europeia, nas múltiplas funções, nacionais e internacionais, que desempenhou ao longo da vida.
Desta investigação, realizada sobretudo no arquivo da própria fundação, salientam-se diversos
resultados. A realização de duas exposições: a primeira, “Mário Soares: Patrono do Colégio da
Europa”, instalada no Colégio da Europa, em Bruges; a segunda, “Mário Soares: A Europa
Connosco”, pode ser visitada na sala de exposições da Fundação. O desenvolvimento da
plataforma digital “Mário Soares e a Europa”, que reúne e disponibiliza uma vasta coleção de
documentos, fotografias e vídeos, organizada tematicamente, e que possibilita a visita digital às
duas exposições. A produção de um vídeo, em português, inglês e francês, que apresenta o
percurso biográfico de Mário Soares, salientando a sua ação no contexto europeu. A publicação
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de textos de divulgação científica, como “Mário Soares, uma ambiciosa utopia para a Europa”
(Jornal de Letras, Artes e Ideias, 21/10/2020) e “Mário Soares, um europeísta convicto” (Mário
Soares, uma inspiração para a presidência portuguesa, 2021).
Foram produzidos conteúdos e textos de divulgação para assinalar algumas efemérides
históricas ao longo de 2020: “Mário Soares e o 25 de Abril de 1974 | Qualquer coisa mexe,
finalmente, em Portugal” (25 de abril de 2020); “1º de Maio de 1974: A vitória é do povo
português” (1 de maio de 2020); “Mário Soares | Um europeísta convicto” (9 de maio de 2020);
"’Podem os oceanos salvar-nos?’ | Mário Soares e Mário Ruivo criaram a Comissão Mundial
Independente para os Oceanos há 25 anos” (8 de junho de 2020); “Nos 142 anos do nascimento
de João Lopes Soares” (17 de novembro de 2020).
No âmbito do projeto "História, Memória e Património do Partido Socialista", resultante do
protocolo de colaboração entre a Fundação e o PS, iniciou-se a investigação no arquivo deste
partido político, que se encontra em tratamento e organização pela Fundação, o que permitiu
desenvolver também uma terceira exposição, intitulada “A Europa Connosco: o Partido Socialista
e as primeiras eleições legislativas livres”, dedicada à campanha eleitoral do PS para as eleições
de 1976 à Assembleia da República, inaugurada já em 2021, na sede nacional do Partido
Socialista.
Foi ainda iniciada uma reflexão mais ampla em torno da questão da preservação e do estudo da
Imprensa portuguesa, em conjunto com o HTC - História, Territórios e Comunidades, da NOVAFCSH/CFE, prevendo-se a concretização de vários projetos sobre esta temática ao longo de
2021.
A Fundação consolidou e reforçou o seu papel no que respeita à promoção e incentivo ao estudo
e investigação sobre Portugal Contemporâneo, organizando a 22.ª edição do Prémio Fundação
Mário Soares-Fundação EDP 2020. Este Prémio, com valor anual de 5000€, foi realizado com a
colaboração e o apoio da Fundação EDP, com o objetivo de galardoar jovens investigadores, até
aos 35 anos de idade, nacionais e estrangeiros, autores de trabalhos académicos ou de outros
trabalhos de investigação que tenham por finalidade contribuir para o estudo da realidade
histórica portuguesa contemporânea.
O Júri, constituído pelos Professores Rui Vieira Nery, Bruno Sena Martins e João Carlos Louçã,
atribuiu o Prémio ao trabalho “‘Não sei se canto se rezo’: ambivalências culturais e religiosas do
fado (1926-1945)”, tese de doutoramento em História da autoria de Cátia Sofia Ferreira Tuna, da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foram ainda atribuídas duas menções honrosas:
à tese de doutoramento em História “Desafios Coloniais na construção do sistema internacional
de proteção dos refugiados: os processos de descolonização do Quénia, Argélia e Angola
(1950-1975)”, da autoria de Ana Filipa dos Santos Guardião e defendida no Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa; e à dissertação de mestrado em Antropologia apresentada na
Faculdade de Ciências e Humanas da Universidade Nova de Lisboa com o título
“Homossexualidade e resistência durante a ditadura portuguesa: estudos de caso”, de Raquel
Afonso Louro.
Neste âmbito, foi desenvolvido e lançado o portal “Fado e Religião”, com os principais resultados
e conteúdos da tese do Prémio, promovendo a sua divulgação a um público mais vasto: aos
investigadores que assumem o fado como objeto dos seus estudos ou cujas pesquisas
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beneficiem do contacto com este universo cultural, mas também aos praticantes e apreciadores
de fado.

PRINCIPAIS INDICADORES

6

5 000€

Candidaturas ao Prémio Fundação FMS-FEDP

Atribuição de 1 Prémio e 2 Menções Honrosas

8

2

Notícias nos órgãos de comunicação social

Novos websites

REDES E PARCERIAS
Em 2020, a Fundação ampliou e diversificou as redes e parcerias institucionais, no quadro
nacional e internacional.
Foi aprofundada a colaboração com o setor fundacional, traduzindo-se numa participação mais
ativa nas iniciativas promovidas pelo Centro Português de Fundações.
A cooperação com instituições do setor cultural e académico/científico foi também fortemente
dinamizada, salientando-se a colaboração e articulação, para diferentes finalidades, com a
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, o HTC - História,
Territórios e Comunidades (NOVA FCSH), o ISTAR-IUL - Centro de Investigação em Ciências da
Informação, Tecnologias e Arquitetura (ISCTE-IUL), o Centro de Estudos Internacionais (ISCTEIUL), o Fundação Getúlio Vargas / Centro de Pesquisa e Documentação de História
Contemporânea do Brasil, o Arquivo Nacional do Som, a Hemeroteca Nacional e a RTP - Rádio e
Televisão de Portugal.
Manteve-se a participação em redes e associações nacionais e internacionais que prosseguem
fins semelhantes ao da Fundação, com particular destaque para o Movimento em Portugal, a BAD
- Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas, Profissionais da Informação e
Documentação, a European Parliament Network of Political Houses and Foundations of Great
Europeans e a IALHI - International Association of Labour History Institutions.
Foi estabelecido um protocolo de colaboração entre a Fundação e o Partido Socialista, integrado
na iniciativa "Fórum Mário Soares", com o propósito de promover a organização, valorização e
acessibilidade do património histórico e a realização de estudos relativos à história e memória do
Partido Socialista.
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A Fundação colaborou com o Colégio da Europa e com o Governo de Portugal, designadamente
através da Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em
2021, na organização de atividades científicas, culturais e expositivas associadas à designação de
Mário Soares como patrono do Colégio da Europa.
Apoiámos a definição de políticas públicas regionais, participando ativamente na reflexão e
discussão em torno do Plano Estratégico Municipal da Cultura para o Concelho de Leiria
2020-2030 e no âmbito da preparação da candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura
2027.
Reforçámos e consolidámos a colaboração com os agentes, parceiros e redes locais de Leiria, em
particular com a Câmara Municipal de Leiria, o Instituto Politécnico de Leiria, a Rede de
Bibliotecas do Concelho de Leiria, os parceiros do projeto “Museu na Aldeia”, da Rede Cultura
2027, integrando o Grupo de Trabalho "Museus da Rede Cultura 2027", e as instituições,
coletividades e associações da União de Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes.
A Fundação desenvolveu, empenhada e rigorosamente, os programas de atividades acordados
com os principais parceiros e mecenas da Fundação, a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara
Municipal de Leiria, a Fundação EDP e o Grupo SABSEG.PT / Caravela, mobilizando esforços no
sentido de proceder à qualificação e inovação do quadro programático para o próximo
quinquénio.
O município de Leiria manteve o apoio financeiro à Casa-Museu João Soares, mediante
apresentação de candidatura ao PRO Leiria. Foi, também, atribuído um apoio extraordinário no
âmbito do Plano Municipal de respostas à COVID-19.
Em 2020, a Fundação acolheu nas suas instalações 3 eventos de natureza científica organizados
por entidades externas: Congresso da República e Republicanismo, 1 e 2 de outubro (NOVA
FCSH / Centro República); Workshop História Oral, 22 de outubro (NOVA FCSH / Memória para
Todos); 2.º Encontro Memória para Todos, 18 e 19 de novembro (NOVA FCSH / Memória para
Todos e CML).

PRINCIPAIS INDICADORES

3

1

3

Candidaturas em parceria

Novo protocolo de colaboração

Eventos acolhidos na Fundação
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SITUAÇÃO ECONÓMICA E
FINANCEIRA
SITUAÇÃO PATRIMONIAL
Em 31 de Dezembro de 2020, o Património Líquido da Fundação Mário Soares e Maria Barroso
ascendia a € 1.607.151, sendo constituído por:
• Fundo inicial estatutário:€ 765.655;
• Outras Variações do Património Líquido: € 193.335;
• Resultados Transitados: € 937.310;
• Resultado do Exercício do ano de 2020: € (289.150).
A rubrica Outras Variações do Património Líquido engloba o valor correspondente à avaliação,
pelo justo valor, no montante de 128.455 Euros, da doação à Fundação, a) de um painel artístico
de placas cerâmicas instalado na Casa-Museu Centro Cultural João Soares com o título “O Cristo
dos Pescadores”, no montante de 49.880 Euros, e, b) de uma escultura intitulada “Construção
com Verde”, também doada à Fundação em Dezembro de 2011, no montante de 15.000 Euros.
Esta rubrica, compreende também o subsídio ao investimento atribuído à Fundação pelo
Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território (MEPAT), pelo
Ministério da Educação (ME) e pelo Ministério da Cultura (MC).
Do Ativo Líquido Total, no montante de € 1.691.570, destacam-se as seguintes rubricas:
• Ativos Fixos Tangíveis (líquido de amortizações): € 886.088;
• Outros Ativos Financeiros (líquido de ajustamentos): € 697.127.
O valor das Ativos Financeiros, líquido de provisões, encontrava-se distribuído por:
• Obrigações e Títulos de Participação: € 592.365;
• Depósitos a Prazo: € 105.500
A Taxa de Cobertura do Ativo Líquido Total pelo Património Líquido foi de 95,01%.
A Taxa de Cobertura do Ativo Não Corrente pelo Património Líquido é de 181 % permitindo à
Fundação ter aplicado € 697.127 em produtos financeiros geradores de proveitos.
O Passivo Corrente, no montante de € 73.999 (excluindo diferimentos), resultou de pequenos
investimentos efetuados até ao fim do exercício, sendo constituído pelas dívidas de curto prazo a
Fornecedores de Outros Bens e Serviços e pelos encargos sociais com pessoal, referentes ao mês
de dezembro, já liquidados em Janeiro de 2021.
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RESULTADO DO EXERCÍCIO
O Resultado do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 foi de € (289.150).
Os Rendimentos, no montante de € 149.962, foram constituídos por:
• Subsídios à Exploração: € 79.743;
• Rendimentos Financeiros: € 14.561;
• Vendas e serviços prestados: € 55.637;
• Outros Rendimentos: € 20,50.
A rubrica Outros Rendimentos reporta-se, maioritariamente, a rendimentos resultantes de
atividades pontuais desenvolvidas pela Fundação de carácter cultural, científico e educativo, tais
como as atividades no âmbito do projeto “Biblioteca de Verão” realizadas na Casa-Museu .
Centro Cultural João Soares e reprodução digital de documentos, bem como da alienação de
diverso material usado e obsoleto do Arquivo Fotográfico à Universidade Lusófona.
Os Gastos, no montante de € 439.111, corresponderam essencialmente a:
• Fornecimentos e Serviços Externos: € 143.370, dos quais € 16.373 representaram o
pagamento de Prestações de Serviços a colaboradores da Fundação (Recibos Verdes);
• Gastos com Pessoal: € 256.014;
• Gastos de Depreciação e de Amortização: € 32.189;
• Outros Gastos Operacionais: € 7.539.

APLICAÇÃO DO RESULTADO
Propõe-se que o resultado do exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, no montante de €
(289.150), tenha a seguinte aplicação:
• Resultados Transitados: € (289.150).

NOTAS
A Fundação Mário Soares e Maria Barroso está abrangida por um regime de isenção fiscal em
sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), decorrente do estatuto de
utilidade pública que lhe foi atribuído e do interesse cultural conferido às atividades previstas
nos seus estatutos.
Não existem dívidas em mora ao sector público estatal, incluindo a Segurança Social.
As contas foram auditadas pela firma de auditores “Deloitte & Associados, SROC, S.A.”
Em 2011, as demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o referencial do
Sistema Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 158/2009, de 13 de

26 de 62

Julho, que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), adaptadas pela
Comissão de Normalização Contabilística (CNC) a partir das Normas Internacionais de Relato
Financeiro (IFRS – anteriormente designadas por normas internacionais de contabilidade)
emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e adotadas pela União Europeia
(EU).
Em 2012, foi adotada pela primeira vez a Norma Contabilística de Relato Financeiro para as
Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL), sendo as alterações de políticas contabilísticas
decorrentes da adoção do referido normativo aplicadas prospectivamente e, consequentemente,
fixada a data de transição em 1 de Janeiro de 2012, tal como estabelecido no parágrafo 5 –
“Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL”.
Nos termos dessa norma, os efeitos reportados à data de transição para a NCRF-ESNL foram
registados em Fundos Patrimoniais.
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram preparadas
no quadro das disposições em vigor em Portugal, vertidas no Decreto-Lei n.o 98/2015, de 2 de
junho que altera o Decreto-Lei 36-A/2011, de 9 de Março, e aprova o regime de normalização
contabilística para as entidades do setor não lucrativo (“SNC- ESNL”), incluindo a norma
contabilística e de relato financeiro prevista no aviso no 8259/2015 de 29 de julho e dos modelos
de demonstrações financeiras e planos de contas, definidos nas portarias n.o 220/2015 de 24 de
julho e n.o 218/2015 de 23 de julho.
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À Câmara Municipal de Lisboa, o reconhecimento e apreço manifestados pelo trabalho que a
Fundação desenvolve na área da preservação da memória histórica, bem como pela ininterrupta
renovação do apoio dado à colaboração existente entre ambas as instituições desde 1996.
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Cumpre sublinhar, relativamente à ação desenvolvida em 2020, as colaborações com o Colégio
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que, na impossibilidade de aqui serem exaustivamente nomeadas, concorrem com a sua
colaboração desinteressada para tornar possível a concretização das atividades desenvolvidas
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Mário Soares e Maria Barroso para o cumprimento dos seus fins e objeto, sem o empenho e
dedicação das quais não teria sido possível a esta instituição apresentar e executar as ações e
atividades que vem desenvolvendo na sociedade portuguesa há mais de vinte anos, distribuídas,
sobretudo, nas áreas da preservação da memória histórica, da intervenção cívica e cultural e da
promoção dos valores da Liberdade e da Democracia.
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

DESCRIÇÃO

Notas

POSIÇÃO EM 1 DE JANEIRO DE 2020

Fundos

Outras
reservas

FUNDOS PATRIMONIAIS
Outras variações
Resultados
nos fundos
transitados
patrimoniais

Resultado
líquido
do
exercício

Total
dos Fundos
Patrimoniais

765 654,77

193 335,22

1 296 474,47

0,00

-359 164,10

1 896 300,36

765 654,77

193 335,22

-359 164,10
937 310,37

0,00

359 164,10
0,00

0,00
1 896 300,36

Resultado líquido do exercício

-289 149,59

-289 149,59

Resultado integral

-289 149,59

-289 149,59

-289 149,59

1 607 150,77

Alterações no exercício:
Imputação de subsídios para investimentos
Afetação do resultado líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019

17
11

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

765 654,77

193 335,22

937 310,37

0,00

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

DESCRIÇÃO

Notas

POSIÇÃO EM 1 DE JANEIRO DE 2019

Fundos

Outras
reservas

FUNDOS PATRIMONIAIS
Outras variações
Resultados
nos fundos
transitados
patrimoniais

Resultado
líquido
do
exercício

Total
dos Fundos
Patrimoniais

765 654,77

193 335,22

1 696 295,03

137 166,92

-399 820,56

2 392 631,38

765 654,77

193 335,22

-399 820,56
1 296 474,47

-137 166,92
0,00

399 820,56
0,00

-137 166,92
2 255 464,46

Resultado líquido do exercício

-359 164,10

-359 164,10

Resultado integral

-359 164,10

-359 164,10

-359 164,10

1 896 300,36

Alterações no exercício:
Imputação de subsídios para investimentos
Afetação do resultado líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

POSIÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

17
11

765 654,77

193 335,22

1 296 474,47

0,00

O anexo faz parte integrante desta demonstração das alterações nos fundos patrimoniais para o exercício findo em 31 de dezembro de
2020.

O Contabilista Certificado (n.º 16.010)

O Conselho de Administração
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2020
Montantes expressos em euros

1. NOTA INTRODUTÓRIA
A Fundação Mário Soares e Maria Barroso (adiante designada por “Fundação”) é uma pessoa
coletiva de direito privado e tipo fundacional, sem fins lucrativos e de utilidade pública. A
Fundação tem sede em Lisboa e um polo em Cortes, Leiria, onde está instalada a Casa-Museu.
Centro Cultural João Soares.
A Fundação foi constituída a 12 de setembro de 1991, tendo iniciado atividade em abril de 1996,
decorrente da iniciativa e da ação do ex-Presidente da República Portuguesa, Mário Soares. Em
Agosto de 2020 a Fundação promoveu uma revisão dos seus estatutos, passando a integrar na
sua designação o nome de Maria Barroso.
A atividade da Fundação desenvolve-se no plano cultural, humanitário, social, científico e
educativo, destacando-se a organização e disponibilização em acesso aberto do seu património
cultural (Arquivo, Biblioteca, Casa Comum e Casa-Museu João Soares), a programação de
eventos científicos e culturais, a promoção de programas de formação e de debate, a cooperação
com os países da lusofonia e o estímulo à criação e disseminação de conhecimento de base
científica, em particular incidindo ou inspirados pela ação de Mário Soares e Maria Barroso.
A Fundação tem como missão a promoção de uma cultura cívica e democrática inspirada na vida
e nos legados de Mário Soares e Maria Barroso e a preservação e divulgação da memória
histórica e da herança cultural de Portugal Contemporâneo.
A confirmação do estatuto de utilidade pública da Fundação, feita ao abrigo da Lei-Quadro das
fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, consta do Despacho n.º 11420/2020 do
Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, de 11 de novembro de 2020,
publicado no Diário da República – II Série n.º 226, de 19 de novembro de 2020, produzindo
efeitos desde 1 de fevereiro de 2018.
Aquando da sua constituição, o fundo inicial da Fundação ascendia a 498.798,90 Euros,
resultante das contribuições em dinheiro dos fundadores.
O Conselho de Administração entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma
verdadeira e apropriada as atividades da Fundação, bem como a sua posição, desempenho
financeiro e fluxos de caixa.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor em
Portugal, vertidas no Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho que altera o Decreto-Lei 36-A/2011,
de 9 de março, e aprova o regime de normalização contabilística para as entidades do setor não
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lucrativo (“SNC-ESNL”), incluindo a norma contabilística e de relato financeiro prevista no aviso nº
8259/2015 de 29 de julho e dos modelos de demonstrações financeiras e planos de contas,
definidos nas portarias n.º 220/2015 de 24 de julho e n.º 218/2015 de 23 de julho. De ora em
diante, o conjunto daquelas normas e interpretações será designado, genericamente, por “NCRFESNL”.
O SNC-ESNL é parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística (“SNC”), conforme
definido pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de junho e atualizado pelo Decreto-Lei n.º
98/2015, de 2 de junho, incluindo a estrutura conceptual, normas contabilísticas e de relato
financeiro (“NCRF”).
No processo de transição das normas contabilísticas anteriormente adotadas pela Fundação,
consubstanciadas nas Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) para a NCRF-ESNL, a
Fundação seguiu os requisitos previstos no n.º 5 da NCRF-ESNL para a adoção pela primeira vez.
Consequentemente, as alterações de políticas contabilísticas decorrentes da opção pela primeira
vez da presente norma foram aplicadas prospectivamente.
Para efeitos de conversão para a NCRF-ESNL, em 31 de dezembro de 2012, foram efetuados
ajustamentos de transição, com efeitos nos fundos patrimoniais, no valor de 23.441,46 Euros,
referentes ao desreconhecimento do custo amortizado dos investimentos financeiros.
Instrumentos legais da NCRF-ESNL:
• Portaria n.º 105/2011, de 14 de março – Modelos de demonstrações financeiras;
• Portaria n.º 106/2011, de 14 de março – Código de contas;
• Aviso n.º 6726 – B/2011, de 14 de março – NCRF-ESNL;
• Decreto-Lei n.º 36 – A/2011, de 9 de março.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras
anexas são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos
os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. BASES DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações da Fundação, tendo por base a informação relevante disponível à data de referência
das demonstrações financeiras, incluindo acontecimentos subsequentes à mesma e de acordo
com o regime contabilístico do acréscimo, a partir dos livros e registos contabilísticos da
Fundação, mantidos nos termos da norma contabilística e de relato financeiro para entidades do
sector não lucrativo (“NCRF-ESNL”) e em caso de informação aí omissa, respeitando as normas
contabilísticas e de relato financeiro (“NCRF”).
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3.2. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de
compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos
na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida, deduzido de
depreciações e perdas por imparidade acumuladas.
No que respeita aos bens doados à Fundação em 1994 – terreno e edifício onde se encontra
localizada a Casa-Museu. Centro Cultural João Soares, sito em Cortes, Leiria, e o painel de
azulejos “O Cristo dos Pescadores” nela instalado – os respetivos valores encontram-se registados
com base em avaliações efetuadas por entidades externas e especializadas à data das doações,
deduzidos das depreciações acumuladas.
Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2009 (data de transição para as NCRF),
encontram-se registados pelo seu valor considerado (“deemed cost”), ao abrigo da NCRF 3 –
Adoção pela primeira vez das NCRF, o qual corresponde ao custo de aquisição ou custo de
aquisição reavaliado ao abrigo de diplomas legais, ou no caso dos bens cedidos pelo Estado
Português em 1 de janeiro de 1995, com base em avaliação efetuada por uma entidade
especializada naquela data, deduzida das depreciações acumuladas até 1 de janeiro de 2009. Os
ativos fixos tangíveis adquiridos após a data de transição (1 de janeiro de 2009) encontram-se
registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas e de perdas de
imparidade acumuladas, quando aplicável, não tendo havido qualquer impacto com a adoção
das NCRF - ESNL.
A quantia depreciável dos ativos fixos tangíveis é imputada numa base sistemática durante a vida
útil dos mesmos, sendo calculada mensalmente, após o momento em que estes estejam
disponíveis para uso, de acordo com o método das quotas constantes lineares, aplicado
consistentemente de período para período, e consideradas como um gasto, reconhecido nos
resultados.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:
Anos de vida
útil
Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento Administrativo
Ferramentas e Utensílios
Outros ativos fixos tangíveis

10 - 20
4-5
4
4
3-8

Os valores residuais dos ativos, as respetivas vidas úteis e o método de depreciação utilizado são
revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido,
prospectivamente, na demonstração das alterações nos fundos patrimoniais.
As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de
gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que
são incorridas.
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Os ganhos ou as perdas resultantes da alienação ou abate de um ativo fixo tangível são
determinados pela diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber
e a quantia escriturada do ativo, sendo reconhecido em resultados no período em que ocorre a
alienação ou o abate nas rubricas de “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos
operacionais”, consoante se trate de um ganho ou de uma perda, respetivamente.

3.3. IMPARIDADE DE ATIVOS NÃO CORRENTES

É efetuada uma avaliação de imparidade à data de cada posição financeira e sempre que seja
identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indique que o montante pelo qual o
ativo se encontra registado possa não ser recuperado.
Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia
recuperável, é reconhecida uma perda de imparidade na demonstração dos resultados do
período correspondente, na rubrica de “Perdas por imparidade”.

3.4. INVENTÁRIOS

Os inventários encontram-se mensurados pelo seu custo ou valor realizável líquido, dos dois o
mais baixo, considerando ainda que o custo de inventário deve incluir todos os custos de
compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no local e na
condição atuais.
O valor líquido de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos
estimados necessários para concluir os inventários e para efetuar a sua venda.
Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor líquido de realização, é registado um
ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença.
A Fundação utiliza o custo médio como método de custeio das saídas.

3.5. ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço apenas quando a Fundação se
torna uma parte das correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o efeito o
previsto na NCRF-ESNL.
Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados de acordo com os seguintes critérios:
(i) ao custo, menos qualquer perda por imparidade; ou (ii) ao justo valor, com as alterações de
justo valor reconhecidas na demonstração das alterações nos fundos patrimoniais.

(i) Ao custo menos perda por imparidade
São mensurados “ao custo” os ativos e os passivos financeiros que apresentem as seguintes
características:
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• Sejam à vista ou tenham uma maturidade definida;
• Tenham associado um retorno fixo ou determinável; e
• Não sejam um instrumento financeiro derivado ou não incorporem um instrumento financeiro
derivado.
Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros:
a) Clientes e outras e outras contas a receber
Os saldos de clientes e outras contas a receber são registados ao custo amortizado deduzido de
eventuais perdas por imparidade. Geralmente, o custo amortizado destes ativos financeiros não
difere do seu valor nominal.
b) Caixa e depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e depósitos bancários” correspondem aos valores
de caixa, depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria vencíveis a
menos de dois meses.
Estes ativos são mensurados ao custo amortizado. Geralmente, o custo amortizado destes ativos
financeiros não difere do seu valor nominal.
c) Outros ativos financeiros
Os montantes incluídos na rubrica de “Outros ativos financeiros” correspondem aos valores de
obrigações não convertíveis, mensurados ao custo amortizado.
Nesta rubrica estão, também, englobados os valores referentes aos depósitos bancários com
prazos vencíveis superiores a três meses.
d) Fornecedores e outras contas a pagar
Os saldos de fornecedores e outras contas a pagar são registados ao custo amortizado.
Geralmente, o custo amortizado destes passivos financeiros não difere do seu valor nominal.
e) Financiamentos obtidos
Os financiamentos obtidos são registados no passivo ao custo amortizado.
Eventuais despesas incorridas com a obtenção desses financiamentos, designadamente os
encargos com juros e despesas similares, são reconhecidas pelo método do juro efetivo em
resultados do exercício ao longo do período de vida desses financiamentos. As referidas
despesas incorridas, enquanto não estiverem reconhecidas, são apresentadas a deduzir à rubrica
de “Financiamentos obtidos”.
Os encargos financeiros são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime
da especialização.
Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Fundação tenha o
direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de
relato.
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(ii) Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração das alterações nos fundos
patrimoniais
Todos os ativos e passivos financeiros não classificados na categoria “ao custo” são classificados
na categoria “ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração de variação
patrimonial”.
Tais ativos e passivos financeiros são mensurados ao justo valor. No caso concreto da Fundação,
não existem ativos e passivos financeiros a classificar nesta categoria.
Imparidade de ativos financeiros
Sempre que existam indicadores objetivos de que a Fundação não irá receber os montantes a
que tinha direito de acordo com o estipulado entre as partes, é registada uma perda por
imparidade na demonstração de resultados. Os indicadores utilizados pela Fundação na
identificação de indícios de imparidade são os seguintes:
• Incumprimento de prazo de vencimento e/ou de outras cláusulas acordadas entre as partes;
• Dificuldades financeiras do devedor;
• Probabilidade de falência do devedor.
Sempre que se verifiquem estes indícios, é analisada a existência de perdas por imparidade, que
é determinada pela diferença entre a quantia escriturada do ativo e o seu correspondente valor
recuperável.
As perdas por imparidade são registadas em resultados na rubrica de “Perdas por imparidade”
no período em que são determinadas.
Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui, esta é revertida por
resultados e registada na rubrica de “Reversões de perdas por imparidades”.
Desreconhecimento de ativos e passivos financeiros
A Fundação desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus
fluxos de caixa expiram, ou quando transfere para outra entidade o controle desses ativos e
todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.
A Fundação desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja
liquidada, cancelada ou expire.

3.6. SUBSÍDIOS

Os subsídios só são reconhecidos apenas quando existe uma certeza razoável de que a Fundação
cumprirá as condições a eles associadas para a sua atribuição e de que os mesmos serão
recebidos.
Os subsídios atribuídos à Fundação, a fundo perdido, relacionados com a aquisição de ativos não
correntes são inicialmente reconhecidos no balanço na rubrica de “Outras variações nos fundos
patrimoniais”, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática na demonstração dos
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resultados como rendimentos do exercício, proporcionalmente às depreciações dos ativos
subjacentes, durante o período correspondente à vida útil dos ativos com os quais se relacionam.
Outros subsídios são, de uma forma geral, reconhecidos na demonstração dos resultados como
rendimentos numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários
para os balancear com os gastos relacionados. Os subsídios do Governo que têm por finalidade
compensar perdas já incorridas ou que não têm gastos futuros associados são reconhecidos
como rendimentos do período em que o recebimento se torna efetivo.

3.7. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINENTES

As provisões são apenas reconhecidas quando se verifica, cumulativamente, uma obrigação
presente (legal ou construtiva), como resultado de um acontecimento passado, que seja provável
um ex-fluxo de recursos, que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades
presentes e futuras da entidade, necessário para liquidação dessa obrigação e que seja possível
efetuar uma estimativa fiável da quantia da obrigação.
A quantia reconhecida como uma provisão consiste na melhor estimativa do dispêndio exigido
para liquidar a obrigação presente à data do balanço, tendo em consideração os riscos e
incertezas que inevitavelmente rodeiam os acontecimentos.
As provisões são revistas à data de cada balanço e ajustadas para refletir a melhor estimativa
corrente. Se deixar de ser provável que será necessário um ex-fluxo de recursos para liquidar a
obrigação, a provisão é revertida.
Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras. Os
passivos financeiros apenas são divulgados no Anexo, a menos que seja remota a possibilidade
de um ex-fluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades
presentes e futuras da entidade. Os ativos contingentes são divulgados no Anexo quando for
provável um influxo para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da Fundação.
As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas
como provisões. Existe um contrato oneroso quando a Fundação é parte integrante das
disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tem associados gastos que não é
possível evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo.

3.8. RÉDITO

O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber decorrente da
atividade normal da entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.
O rédito da Fundação corresponde essencialmente ao reconhecimento em resultados dos
subsídios e donativos recebidos sendo registados na rubrica da demonstração dos resultados
“Subsídios, doações e legados à exploração” (Nota 17).

39 de 62

O rédito proveniente da prestação de serviços e venda de bens é reconhecido no exercício a que
respeita, com referência à fase de acabamento da transação e/ou serviço à data de relato.
O rédito proveniente de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja
provável que benefícios económicos fluam para a Fundação e o seu montante possa ser
mensurado com fiabilidade, utilizando como base de reconhecimento o regime do acréscimo.

3.9. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO

A Fundação está abrangida por um estatuto de isenção fiscal em sede de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), decorrente das atividades de carácter cultural e de
utilidade pública previstas nos seus estatutos, conforme publicado em Diário da República – II
Série, n.º 183, de 8 de agosto de 1996, e nos termos constantes da informação n.º 548/96, da
Direcção de Serviços de IRC nele mencionada (Nota 13).

3.10. JUÍZOS DE VALORES CRÍTICOS E PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA ASSOCIADAS ÀS
ESTIMATIVAS

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e
estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e
passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.
As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor
conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e
transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo,
poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de
aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas.
As alterações às estimativas contabilísticas resultam de nova informação ou novos
desenvolvimentos inerentes aos ativos e passivos, e obrigações e benefícios futuros esperados
associados aos mesmos, posteriores à data das demonstrações financeiras, sendo aplicadas de
forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das
transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.
Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações
financeiras anexas encontram-se, quando aplicável, descritos nas notas correspondentes deste
anexo.

3.11. ESPECIALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS

A Fundação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da especialização
dos exercícios, pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados,
independentemente do momento do respetivo recebimento ou pagamento. As diferenças entre
os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são
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registadas como “Devedores por acréscimo de rendimentos” ou “Credores por acréscimo de
gastos”.

3.12. ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES

Os acontecimentos decorridos após a data do balanço que proporcionam informação adicional
sobre condições que existiam à data do balanço (“adjusting events” ou acontecimentos ocorridos
após a data do balanço que dão origem a ajustamentos) são refletidos nas demonstrações
financeiras. Os eventos realizados após a data do balanço que proporcionam informação sobre
condições verificadas após a data do balanço (“non adjusting events” ou acontecimentos que
tiveram lugar após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos) são divulgados nas
demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.

4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E
ERROS
• Alteração voluntária de políticas contabilística: no decurso do período findo em 31 de
Dezembro de 2020, não ocorreram alterações às políticas contabilísticas aplicadas.
• Alteração em estimativas contabilísticas: no decurso do período findo em 31 de Dezembro de
2020, não foram efetuadas alterações na metodologia de cálculo das estimativas.
• Correção de erros: no decurso do período findo em 31 de Dezembro de 2020, não foram
efetuadas correções decorrentes de erros materiais de períodos anteriores.

5. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019, o movimento ocorrido na
rubrica de “Ativos fixos tangíveis”, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas
por imparidade, foi o seguinte:
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31 de Dezem bro de 2020
Saldo em
01-Jan-20
Custo:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangíveis

Depreciações e perdas por
im paridade acum uladas
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangíveis

Aquisições /
Depreciações

Alienações /
Abates

Perdas por
Im paridade

Saldo em
31-Dez-20

452.096,95
5.233.543,30
411.469,08
1.244.256,16
296.587,14
7.637.952,63

0,00
15.069,10
8.372,75
0,00
0,00
23.441,85

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

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

452.096,95
5.248.612,40
419.841,83
1.244.256,16
296.587,14
7.661.394,48

5.104.743,11
397.882,78
942.893,96
297.597,62
6.743.117,47

4.445,04
4.162,49
23.581,12
0,00
32.188,65

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

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

5.109.188,15
402.045,27
966.475,08
297.597,62
6.775.306,12

894.835,16

886.088,36

31 de Dezem bro de 2019
Saldo em
01-Jan-19
Custo:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangíveis

Depreciações e perdas por
im paridade acum uladas
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangíveis

Aquisições /
Depreciações

Alienações /
Abates

Perdas por
Im paridade

Saldo em
31-Dez-19

452.096,95
5.233.543,30
401.579,73
1.173.729,72
296.587,14
7.557.536,84

0,00
0,00
9.889,35
70.526,44
0,00
80.415,79

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

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

452.096,95
5.233.543,30
411.469,08
1.244.256,16
296.587,14
7.637.952,63

4.941.750,54
396.504,64
937.050,09
297.597,62
6.572.902,89

162.992,57
1.378,14
5.843,87
0,00
170.214,58

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

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

5.104.743,11
397.882,78
942.893,96
297.597,62
6.743.117,47

984.633,95

894.835,16

A rubrica “Terrenos e recursos naturais” tem a seguinte composição:

Terrenos e recursos naturais:
Edifício do Arquivo & Biblioteca da Fundação Mário Soares
Casa-Museu Centro Cultural João Soares
Sede da Fundação Mário Soares em Lisboa

299.029,34
120.396,35
32.671,26

Total

452.096,95
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Em 23 de outubro de 1995, a Câmara Municipal de Lisboa celebrou com a Fundação um contrato
pelo qual constituiu a seu favor o direito de superfície sobre o terreno onde se situam as
instalações onde a Fundação tem a sua sede, por um período de trinta anos (em 1997, o prazo foi
alterado para 50 anos). Ao abrigo deste contrato, a Fundação ficou obrigada a efetuar
contraprestações mensais de 1.247,00 Euros, pagáveis a partir do momento em que o valor
dessas contraprestações mensais iguale o valor das obras de recuperação que realizou.
Durante o exercício de 1997, por deliberação da Câmara Municipal de Lisboa datada de 16 de
setembro de 1997, a área cedida na constituição do direito de superfície acima referido foi
retificada de forma a incluir duas parcelas adicionais anexas à área inicial. Adicionalmente, foi
prorrogado o prazo do direito de superfície da área inicial e parcelas anexas para 50 e 48 anos,
respetivamente, conforme deliberação da Câmara Municipal de Lisboa datada de 12 de
novembro de 1997.
A rubrica de “Edifícios e outras construções” inclui o montante de 3.163.419,31 Euros relativo ao
edifício do Arquivo & Biblioteca da Fundação, cuja abertura ao público ocorreu no exercício de
2000. Para este investimento, foram concedidas à Fundação comparticipações a fundo perdido
pelo Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território (MEPAT), pelo
Ministério da Educação (ME) e pelo Ministério da Cultura (MC), nos montantes de 1.496.393,70
Euros, 748.196,85 Euros e 498.797,90 Euros, respetivamente, encontrando-se as mesmas a ser
reconhecidas como rendimento, proporcionalmente às depreciações do investimento
subsidiado. As comparticipações indicadas no parágrafo anterior constam de um protocolo
assinado em 16 de janeiro de 1998, no qual a Fundação se compromete a não transmitir a
outrem o equipamento objeto do presente contrato, pelo período de cinco anos a contar da data
da conclusão definitiva da obra, sob pena de devolução das comparticipações (Notas 11 e 17).
A rubrica de “Edifícios e outras construções” inclui igualmente o montante de 213.593,22 Euros
relativo ao edifício da Casa-Museu. Centro Cultural João Soares, sito em Cortes, Leiria. O justo
valor deste imóvel na data da sua doação à Fundação, determinado por uma entidade
especializada independente, ascendeu a
128.455,43 Euros e foi registado por contrapartida da rubrica de “Outras reservas” (Nota 11).
Os restantes montantes incluídos na rubrica de “Edifícios e outras construções” dizem
principalmente respeito aos encargos ocorridos com obras de recuperação e beneficiação das
instalações onde se localiza a sede da Fundação.
Na rubrica de “Equipamento administrativo”, por contrapartida da rubrica de “Outras reservas”,
encontra-se registado um painel de placas cerâmicas denominado “Cristo dos Pescadores”,
doado à Fundação pela viúva do autor, do artista plástico Hein Semke, cujo justo valor foi
avaliado pelo Museu Nacional dos Azulejos em 49.879,79 Euros (Nota 11).
No exercício de 2011, o artista plástico Carlos Manuel de Sousa Pereira Nogueira fez doação à
Fundação de uma escultura da sua autoria intitulada “Construção com Verde”, composta por
quatro peças distintas, em ferro, vidro, madeira, esmalte e espelho, obra de arte cujo valor foi
estimado pelo crítico de arte e conservador de Museu José Luís Porfírio em 15.000,00 Euros,
montante que foi registado na rubrica de “Equipamento administrativo” por contrapartida da
rubrica de “Outras reservas” (Nota 11).
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Em julho de 2019 foi efetuada a alienação de diverso material usado e obsoleto do Arquivo
Fotográfico à Universidade Lusófona pelo valor de 1.700,00 Euros, bens que se encontravam
totalmente depreciados à data da alienação, sendo o referido valor registado como ganho do
respetivo exercício (Nota 22).
Em outubro de 2019 a Fundação procedeu à renovação da infraestrutura informática e aquisição
de um novo servidor.

PERDAS POR IMPARIDADE

Em outubro de 2008 a Fundação teve a oportunidade de adquirir uma coleção, designada por
Coleção António Pedro Vicente, sobre a iconografia da República, reunida pelo Professor António
Pedro Vicente, pelo valor de 200.000,00 Euros, com o intuito de realizar diversas exposições,
colóquios e conferências no âmbito da sua atividade inscrita no programa nacional de
comemorações do Centenário da República, iniciado com a publicação, em 5 de outubro de
2009, do livro “A Maçonaria e a Implantação da República”.
O desfecho do referido programa verificou-se em 2011, na celebração do centenário do Ano 1
da República, com o encerramento em Lisboa, em 31 de janeiro, da exposição “Enfim, a
República!” e com a apresentação de duas exposições na Casa-Museu. Centro Cultural João
Soares, intituladas: a) “Quem fez a República”, organizada pela Fundação em parceria com a
“Cultideias”, “Invisible Design” e “Mapa das Ideias”, e, b) “Enfim, a República!”, produzida com
base na Coleção António Pedro Vicente. Nessa mesma ocasião foi apresentado o catálogo
completo da referida coleção, com textos de Mário Soares, António Pedro Vicente, Henrique
Cayatte e Alfredo Caldeira, numa edição conjunta da Fundação e da Imprensa Nacional Casa da
Moeda (INCM).
Todavia, constatou-se que, fora do contexto das comemorações, o montante escriturado da
coleção excede manifestamente a sua quantia recuperável, valor esse que se reporta a centenas
de peças que integram a coleção e que a Fundação se viu obrigada a adquirir em virtude da
vontade manifestada pelo vendedor de, para garantia da manutenção da unidade da coleção,
não aceitar a venda de apenas algumas das suas componentes.
Desta forma, a Fundação registou em 2013 uma perda por imparidade no valor de 100.000,00
Euros.

6. INVENTÁRIOS
31 de dezembro de 2020 e 2019, os inventários da Fundação eram detalhados conforme se
segue:
31-Dez-20

31-Dez-19

Mercadorias

28.887,00
28.887,00

29.147,23
29.147,23

Perdas por imparidades de inventários

13.816,70
15.070,30

13.816,70
15.330,53
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Os inventários detidos pela Fundação respeitam, essencialmente, a livros e CD´s que se
encontram nas instalações do da Fundação, em Lisboa, e da Casa-Museu. Centro Cultural João
Soares, em Cortes, Leiria.

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS

O custo das mercadorias vendidas reconhecido nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2020 e 2019 era detalhado conforme se segue:
31-Dez-20
Saldo inicial em 1 de Janeiro
Regularizações
Compras / Devoluções
Saldo final em 31 de Dezembro
Custo das mercadorias vendidas

29.147,23
0,00
0,00
28.887,00
260,23

31-Dez-19
27.479,60
1.786,04
0,00
29.147,23
118,41

PERDAS POR IMPARIDADE

No exercício de 2013 foi registada uma perda por imparidade no valor total de 13.678,06 Euros,
reconhecida em resultados do período, referente aos seguintes itens: catálogo “Enfim, a
República!”, CD-ROM Bento de Jesus Caraça e CD-ROM Manuel Mendes, nos valores de 1.108,26
Euros, 4.387,24 Euros e 8.182,58 Euros, respetivamente.
No que se refere ao catálogo “Enfim, a República!”, o mesmo reporta-se ao inventário completo
da Coleção António Pedro Vicente, com textos de Mário Soares, António Pedro Vicente, Henrique
Cayatte e Alfredo Caldeira, numa edição conjunta da Fundação e da Imprensa Nacional Casa da
moeda (INCM), lançado em 2011 quando da realização da exposição organizada com base na
referida coleção, no âmbito da celebração do centenário do Ano 1 da República.
Relativamente aos CD-ROM intitulados Bento de Jesus Caraça e Manuel Mendes, os mesmos
encontram-se danificados.
Assim, existe evidência clara de que o valor realizável líquido dos bens acima mencionados é
nulo.
No exercício de 2016 foi registada uma perda por imparidade de inventários no valor de 44,32
Euros proveniente do registo de uma regularização relativa ao CD-ROM Manuel Mendes, quando
da contagem física de inventários em 31 de dezembro de 2016.
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, não ocorreram movimentos
na rubrica de “Perdas por imparidade em inventários” (Nota 20).

7. CLIENTES
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “Clientes” tinha a seguinte composição:
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31-Dez-20
Clientes
Clientes conta corrente
Perdas por imparidade acumuladas

31-Dez-19

7.052,49
7.052,49
0,00
7.052,49

89,99
89,99
0,00
89,99

A rubrica “Clientes” apresenta um prazo de vencimento inferior a doze meses.
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, não ocorreram movimentos
na rubrica de “Perdas por imparidade acumuladas de clientes”.

8. OUTRAS CONTAS A RECEBER
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica de “Outras contas a receber” tinha a seguinte
composição:
31-Dez-20
Outros devedores:
Câmara Municipal Leiria - Contrato Programa (Nota 15)
Contrato Mecenático - Fundação EDP (Nota 15)
Apoio Extraordinário - COVID 19 (Nota 15)
Fornecedores (Saldos Devedores)
Outros Devedores - Diversos

Perdas por imparidade acumuladas

31-Dez-19

7.920,00
7.000,00
2.500,00
272,71
0,00

13.860,00
0,00
0,00
31,04
302,13

17.692,71
0,00
17.692,71

14.193,17
0,00
14.193,17

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, não ocorreram movimentos
em “Perdas por imparidade acumuladas” referentes a esta rubrica.

9. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS
As categorias da rubrica “Outros ativos financeiros”, em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, são
detalhadas conforme se segue:
31-Dez-20

31-Dez-19

Obrigações EURO - Taxa Variável
Depósito bancários - vencíveis a mais de 3 meses

592.364,81
105.500,00

592.364,81
430.050,00

Ajustamentos por variação de justo valor

697.864,81
-738,03
697.126,78

1.022.414,81
0,00
1.022.414,81
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram registados 738,03 Euros em
“Perdas por redução de justo valor” referentes a esta rubrica.

10. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa e seus equivalentes inclui numerário,
depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo de vencimento inferior ou igual a três
meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e
de outros financiamentos de curto prazo equivalentes.
Caixa e seus equivalentes em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 detalham-se conforme se
segue:
31-Dez-20
Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis

31-Dez-19

83,92
64.592,40

111,50
16.508,40

64.676,32

16.619,90

11. FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos Próprios
Esta rubrica representa os fundos próprios da Fundação no montante de 765.654,77 Euros, dos
quais 682.520,00 Euros foram realizados em numerário.
Reservas
A rubrica de “Reservas” ascende a 193.335,22 Euros, correspondendo à avaliação, pelo justo
valor, da Casa-Museu. Centro Cultural João Soares, de um painel de placas cerâmicas doado à
Fundação e de uma escultura intitulada “Construção com Verde” doada à Fundação em
Dezembro de 2011, nos montantes de 128.455,43 Euros, 49.879,79 Euros e 15.000,00 Euros,
respetivamente (Nota 5).
Resultados transitados
Por deliberação do Conselho de Administração, datada de 19 de junho de 2020 – Ata 60, foi
aprovado o Relatório e Contas referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, tendo
sido também deliberado que o resultado líquido negativo referente a esse exercício, no valor de
359.164,10 Euros, fosse integralmente transferido para a rubrica de “Resultados transitados”,
perfazendo assim o montante de 937.310,37 Euros.
Outras variações nos fundos patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2020, a rubrica de “Outras variações nos fundos próprios” apresentava
saldo nulo, uma vez que esta rubrica compreendia os subsídios ao investimento atribuídos à
Fundação em 16 de janeiro de 1998 pelo Ministério do Equipamento, do Planeamento e da
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Administração do Território (MEPAT), pelo Ministério da Educação (ME) e pelo Ministério da
Cultura (MC), para financiamento da execução do empreendimento destinado à instalação do
arquivo, biblioteca e auditório da Fundação. Estes subsídios ao investimento foram inicialmente
reconhecidos em fundos patrimoniais e, subsequentemente, vêm sendo imputados numa base
sistemática, como rendimento durante o período de vida útil dos ativos fixos subsidiados (20
anos), tendo terminado em 2019 (Notas 5, 17 e 22).

12. FORNECEDORES
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica de “Fornecedores” tinha a seguinte
composição:
31-Dez-20
Fornecedores
Fornecedores conta corrente

5.759,29
5.759,29

31-Dez-19
8.514,18
8.514,18

13. ESTADOS E OUTROS ENTES PÚBLICOS
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção
por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a
Segurança Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos
benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em
que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Deste modo, as
declarações fiscais da Fundação dos anos de 2017 a 2020 poderão vir ainda a ser sujeitas a
revisão.
O Conselho de Administração da Fundação entende que as eventuais correções resultantes de
revisões e/ou inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não
terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020 e de
2019.
A Fundação está abrangida por um estatuto de isenção fiscal em sede de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC), decorrente das atividades de carácter cultural e de
utilidade pública previstas nos seus estatutos, conforme publicado em Diário da República – II
Série, n.º 183, de 8 de agosto de 1996, e nos termos constantes da informação n.º 548/96, da
Direcção de Serviços de IRC nele mencionada.
A confirmação do estatuto de utilidade pública da Fundação, feita ao abrigo da Lei-Quadro das
fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, consta do Despacho n.º 11420/2020 do
Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, de 11 de novembro de 2020,
publicado no Diário da República – II Série n.º 226, de 19 de novembro de 2020, produzindo
efeitos desde 1 de fevereiro de 2018.
Em 31 de dezembro de 2020, não se encontrava em mora qualquer pagamento de dívidas ao
Estado ou outros Entes Públicos.
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Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica de “Estado e outros entes públicos”
apresentava a seguinte composição:
31-Dez-20
Passivo
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
Contribuições para a Segurança Social
Retenções na Fonte (IRS/IRC)

31-Dez-19

12.312,68
5.951,86
3.958,00
22.222,54

404,72
3.853,33
2.266,00
6.524,05

14. OUTRAS CONTAS A PAGAR
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica de “Outras contas a pagar” apresentava a
seguinte composição:
31-Dez-20
Credores por acréscimo de gastos:
Remunerações a liquidar
Auditoria - Deloitte
Electricidade
Água
Serviço de Limpeza - TCV
Internet - FCT
Comunicações
Outros credores:
Clientes (Saldos credores)

31-Dez-19

36.768,83
5.559,60
1.811,66
201,10
0,00
0,00
0,00

29.124,70
5.559,60
2.007,63
234,15
1.620,59
1.100,84
47,22

1.676,25
46.017,44

1.580,00
41.274,73

15. DIFERIMENTOS
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica de “Diferimentos”, no ativo e passivo correntes,
apresentava a seguinte composição:
31-Dez-20
Diferim entos (Ativo)
Gastos a reconhecer:
Seguros
Contrato - Primavera (ERP)
Aluguer de equipamento
Contrato - Kmed Europa
Manutenção Alarmes
Contrato - Talkgreen

Diferim entos (Passivo)
Rendimentos a reconhecer - Subsídios:
Câmara Municipal Leiria - Contrato Programa (Nota 8)
Apoio Extraordinário - COVID 19 (Nota 8)

31-Dez-19

1.701,40
1.293,31
393,89
289,98
184,50
0,00
3.863,08

1.453,81
1.004,60
376,60
0,00
0,00
154,75
2.989,76

7.920,00
2.500,00
10.420,00

13.860,00
0,00
13.860,00
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Em 20 de março de 2020, à semelhança do que se verificara nos cinco últimos anos, foi
celebrado novo Contrato-Programa entre a Fundação e o Município de Leiria tendo por objeto a
atribuição de um auxílio financeiro para a execução, pela Casa-Museu. Centro Cultural João
Soares, de atividades a realizar no Município de Leiria, no montante total de 19.800,00 Euros. O
referido auxílio obedece a um plano de pagamentos específico de acordo com a complexidade e
duração do projeto, sendo efetuado em duas tranches: 30% (5.940,00 Euros) após a celebração
do contrato, e 70% (13.860,00 Euros) no final, mediante apresentação e aprovação do relatório
final.
No entanto, em 2020, dada a conjuntura económica atual motivada pela pandemia COVID-19, foi
deliberado o pagamento de uma primeira tranche de 60% (11.880,00 Euros) do apoio financeiro
a atribuir.
O relatório final de atividades de 2019 foi aprovado em 24 de março de 2020, ano em que, por
isso, se verificou o recebimento da última tranche do contrato relativo a esse ano (Notas 8 e 17).
Os subsídios acima mencionados são reconhecidos como rendimento na demonstração dos
resultados na rubrica de “Subsídios, doações e legados à exploração”, em virtude de estarem
relacionados com a atividade operacional da Fundação.

16. VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS
As vendas e serviços prestados reconhecidos pela Fundação nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019 são detalhados conforme se segue:

Mercado
Interno
Vendas de mercadorias
Prestação de serviços

2.899,98
52.737,00
55.636,98

Mercado
Interno
Vendas de mercadorias
Prestação de serviços

31/dez/20
Mercado
Externo
0,00
0,00
0,00

31/dez/19
Mercado
Externo

3.007,38
1.265,00
4.272,38

0,00
0,00
0,00

Total

2.899,98
52.737,00
55.636,98

Total

3.007,38
1.265,00
4.272,38

No exercício de 2020, foi celebrado um contrato de prestação de serviços com o Partido
Socialista (PS) de caracterização, organização e tratamento do património documental e
fotográfico do PS destacando-se o levantamento do acervo documental existente nas instalações
do PS e a transferência do arquivo fotográfico para a Fundação para efeitos de
acondicionamento, organização, descrição e reprodução.
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Em 2020, a Fundação colaborou com o Colégio da Europa e com o Governo de Portugal, através
da Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia em 2021,
no âmbito de um contrato de prestação de serviços celebrado entre ambas, tendo por objeto
principal a aquisição de serviços para o apoio à organização de atividades científicas, culturais e
expositivas associadas à designação de Mário Soares como patrono do Colégio da Europa para o
ano letivo de 2021-2022.
No exercício de 2019, as prestações de serviços efetuadas pela Fundação respeitaram,
essencialmente, a atividades pontuais desenvolvidas pela Fundação de carácter cultural,
científico e educativo, tais como as atividades no âmbito do projeto “Biblioteca de Verão”
realizadas na Casa-Museu. Centro Cultural João Soares e reprodução digital de documentos.

17. SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a Fundação beneficiou dos
seguintes subsídios à exploração:

31-Dez-20
Câmara Municipal Lisboa - Protocolo
Câmara Municipal Leiria - Contrato Programa (Nota 15)
Caravela - Companhia de Seguros, S.A.
Contrato Mecenático - Fund. EDP
Outros

40.000,00
25.740,00
7.003,48
7.000,00
0,00
79.743,48

31-Dez-19
40.000,00
19.800,00
7.807,13
7.000,00
60,00
74.667,13

Em conformidade com o ocorrido nos últimos anos, a 30 de junho de 2020, dada a conjuntura
económica então vigente e o esforço de contenção de despesa por parte do Município, foi
assinada a IX.ª Adenda ao Protocolo celebrado em 7 de novembro de 1995 entre a Fundação e o
Município de Lisboa, no sentido de manter o montante do apoio a atribuir em 2019 em
40.000,00 Euros (Nota 8). A referida verba anual foi recebida a julho de 2020 e reconhecida como
rendimento do exercício. A atribuição do subsídio reportado ao ano de 2020 mantém-se – em
montante idêntico ao de 2019 – devendo ter lugar no 2.º trimestre de 2021, após deliberação de
aprovação formal pelo Município, em sede de reunião camarária.
À semelhança do que se verificara nos anos anteriores, em 20 de março de 2020 foi celebrado
um novo Contrato-Programa entre a Fundação e o Município de Leiria, tendo por objeto a
realização, no concelho de Leiria, de um conjunto de atividades organizadas pela Casa-Museu.
Centro Cultural João Soares, cuja identificação, calendário e orçamento integraram o processo
de candidatura previamente apresentado ao abrigo do Regulamento de atribuição de auxílios do
Município de Leiria, em vigor desde 1 de janeiro de 2013. Na sequência da aprovação da
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candidatura, o Município de Leiria atribuiu à Fundação um auxílio financeiro em 2020 no
montante total de 19.800,00 Euros.
O referido contrato iniciou-se com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2020 e com duração até
31 de dezembro de 2020.
O pagamento da primeira tranche correspondente a 60% do auxílio financeiro, prevista na
cláusula 2ª, n.º 1 do contrato, no valor de 11.880,00 Euros, recebido em junho de 2020.
Em maio de 2020, verificou-se o pagamento da segunda e última tranche, prevista na cláusula 2ª,
n.º 3 do contrato celebrado para o ano de 2019, no valor de 13.860,00 Euros (Notas 8 e 15).
Em 21 de dezembro de 2016, foi celebrado um acordo entre a Fundação Mário Soares e a
Caravela – Companhia de Seguros, S.A., sendo que esta assumiu o compromisso de assegurar a
manutenção das apólices de seguro da Fundação referentes a “Acidentes de Trabalho” e “MultiRiscos” para o exercício de 2017, continuando este acordo em vigor desde essa data.
Em 1 de outubro de 2020, em conformidade com os último três anos, foi assinado um novo
Protocolo Mecenático de Cooperação Cultural entre a Fundação Mário Soares e Maria Barroso e
a Fundação EDP, como o mesmo objeto de colaboração no desenvolvimento na edição de 2020
do “Prémio Fundação Mário Soares – Fundação EDP” destinado a galardoar anualmente jovens
investigadores nacionais e estrangeiros, autores de dissertações académicas ou de outros
trabalhos de investigação realizados no âmbito da História de Portugal do século XX ou outros
oriundos das diversas disciplinas das ciências sociais que tenham por finalidade contribuir para o
estudo da realidade histórica portuguesa contemporânea.
O donativo suprarreferido ascende ao montante total de 7.000,00 Euros, integralmente afeto ao
exercício de 2020, sendo reconhecido como rédito do exercício. Este montante foi totalmente
recebido em dezembro de 2020, conforme a cláusula 2ª - alínea d) do referido contrato.

SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, o movimento dos subsídios
ao investimento foi o seguinte:
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31/dez/20
Saldo inicial

Subsídios ao investimento (Nota 11):
Ministério Planeamento
Ministério Educação
Ministério Cultura

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

Rendim ento
do exercício
(Nota 22)

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

Saldo final

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

31/dez/19
Saldo inicial

Subsídios ao investimento (Nota 11):
Ministério Planeamento
Ministério Educação
Ministério Cultura

74.818,76
37.409,08
24.939,08
137.166,92

Rendim ento
do exercício
(Nota 22)

74.818,76
37.409,08
24.939,08
137.166,92

Saldo final

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

Esta rubrica compreendia os subsídios ao investimento atribuídos à Fundação em 16 de janeiro
de 1998 pelo Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território
(MEPAT), pelo Ministério da Educação (ME) e pelo Ministério da Cultura (MC), para financiamento
da execução do empreendimento destinado à instalação do arquivo, biblioteca e auditório da
Fundação. Estes subsídios ao investimento foram inicialmente reconhecidos em fundos
patrimoniais e, subsequentemente, vêm sendo imputados numa base sistemática, como
rendimento durante o período de vida útil dos ativos fixos subsidiados (20 anos), tendo
terminado em 2019 (Notas 5, 11 e 22).

18. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
A rubrica “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
e de 2019 é detalhada conforme se segue:
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31-Dez-20
Trabalhos Especializados
Limpeza, Higiene e Conforto
Electricidade
Honorários
Comunicação
Rendas e Alugueres
Seguros
Material de Escritório
Água
Ferramentas e Utensílios
Conservação e Reparação
Vigilância e Segurança
Deslocações e Estadas
Publicidade e Propaganda
Contencioso e Notariado
Outros Serviços
Despesas de Representação
Livros e Documentação Técnica

43.398,41
24.350,86
21.060,12
16.373,40
9.014,92
5.979,64
5.287,33
4.670,03
3.734,88
2.776,55
2.105,48
1.786,80
1.375,90
750,30
297,00
226,79
150,00
31,30
143.369,71

31-Dez-19
39.480,58
17.719,24
16.352,57
17.038,97
8.103,51
5.141,78
5.347,49
1.555,01
3.401,46
2.661,71
1.461,81
938,40
1.726,38
614,56
175,00
718,73
0,00
0,00
122.437,20

Variação
9,92%
37,43%
28,79%
-3,91%
11,25%
16,30%
-1,13%
200,32%
9,80%
4,31%
44,03%
90,41%
-20,30%
22,09%
69,71%
-68,45%
n.a.
n.a.

A rubrica de “Honorários” respeita, essencialmente, a serviços prestados ao Arquivo & Biblioteca
da Fundação e de secretariado
A rubrica de “Trabalhos especializados” refere-se, essencialmente, a assistência técnica
informática e a contratos de manutenção de equipamentos.

19. GASTOS COM O PESSOAL
A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de
2019 é detalhada conforme se segue:
31-Dez-20
Remunerações do pessoal
Encargos sobre remunerações
Seguros Acidentes Trabalho
Outros gastos com pessoal

211.488,63
42.030,23
1.782,36
713,00
256.014,22

31-Dez-19
173.686,45
32.281,09
2.685,57
1.883,87
210.536,98

O número médio de efetivos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 foi
igualmente de 10 funcionários.

20. PERDAS POR IMPARIDADE EM INVENTÁRIOS
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, não ocorreram movimentos
na rubrica de “Perdas por Imparidade em Inventários” (Nota 6).
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21. PERDAS POR IMPARIDADE DE INVESTIMENTOS NÃO DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, não ocorreram movimentos
na rubrica de “Perdas por Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis/Amortizáveis” (Nota 5).

22. OUTROS RENDIMENTOS
O detalhe da rubrica de “Outros rendimentos” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
e de 2019 é o que se indica em seguida:
31-Dez-20
Outros rendimentos e ganhos
Imputação de subsídios para investimentos (Notas 11 e 17)
Ganhos em inventários
Rendimentos em investimentos não financeiros
Descontos de pronto pagamento

31-Dez-19

20,52
0,00
0,00
0,00
0,00
20,52

358,75
137.166,92
1.786,04
1.700,00
1,63
141.013,34

Em 2019, a rubrica de “Rendimentos em investimentos não financeiros” no montante de 1.700,00
Euros reporta-se à alienação de diverso material usado e obsoleto do Arquivo Fotográfico à
Universidade Lusófona, bens estes que se encontravam totalmente depreciados à data da
alienação, sendo o referido valor registado como ganho do respetivo exercício.

23. OUTROS GASTOS
O detalhe da rubrica de “Outros gastos” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de
2019 é conforme se segue:
31-Dez-20
Outros gastos e perdas
Quotizações
Impostos - Taxas
Correções Relativas a Período Anteriores
Indemnizações pela rescisão de contratos
Perdas em instrumentos financeiros

5.022,80
612,00
525,30
370,37
0,00
0,00
6.530,47

31-Dez-19
8.850,00
500,00
40.334,95
1.331,07
41.041,66
1.266,06
93.323,74

A rubrica de “Impostos”, até 31 de dezembro de 2019, incluía o imposto sobre o valor
acrescentado referente aos honorários dos colaboradores a recibos verdes ao serviço da
Fundação, assim como o imposto sobre o valor acrescentado não passível de dedução,
suportado em todas as despesas decorrentes da sua atividade. Todavia, a partir de janeiro de
2020, esta classificação deixou de ser adotada, sendo o imposto sobre o valor acrescentado
suportado pela Fundação registado de acordo com a natureza dos respetivos gastos.
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Em 2019, o montante registado na rubrica “Indemnizações” de 41.041,66 Euros refere-se à
importância paga pela Fundação ao Dr. Alfredo Ladeira Caldeira, em março de 2019, a título de
indemnização global pela rescisão do contrato de prestação de serviços relativo à atividade e
funções que o mesmo exerceu no Arquivo & Biblioteca da Fundação desde outubro de 1995,
valor esse para cujo cálculo foi tido em conta o montante dos honorários que lhe seriam devidos,
como acordado, até 20 de maio de 2019.
Em 2019, a rubrica “Perdas em instrumentos financeiros” ascende ao montante de 1.266,06 Euros
referente à perda registada na alienação das obrigações “José de Mello Saúde” em junho de
2019.

24. GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO
O detalhe da rubrica de “Gastos / reversões de depreciação” nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019 é conforme se segue:

Gastos
Ativos fixos tangíveis (Nota 5)

32.188,65
32.188,65

Gastos
Ativos fixos tangíveis (Nota 5)

31/dez/20
Reversões
0,00
0,00

31/dez/19
Reversões

170.214,58
170.214,58

0,00
0,00

Total
32.188,65
32.188,65

Total
170.214,58
170.214,58

25. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS
O detalhe da rubrica de “Juros e rendimentos similares obtidos” nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e de 2019 é o seguinte:
31-Dez-20
Juros obtidos - De outras aplicações de meios financeiros
Juros obtidos - Depósitos bancários

14.464,50
96,20
14.560,70

31-Dez-19
15.799,98
1.025,27
16.825,25
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26. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS
O detalhe da rubrica de “Juros e gastos similares suportados” nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 está expresso no quadro que se segue:

31-Dez-20
Juros suportados - Diversos

31-Dez-19

9,96
9,96

0,00
0,00

27. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO
Após o encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 não ocorreram eventos
materialmente relevantes que afetem a situação patrimonial e o equilíbrio financeiro da
Fundação e que, consequentemente, devam ser objeto de referência.
O Conselho de Administração entende, no entanto, mencionar o seguinte:
• Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde qualificou como pandemia
internacional a emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19, constituindo
assim uma calamidade pública;
• Em 18 de março de 2020, foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência
em Portugal, com o objetivo de serem adotadas medidas de contenção da doença, que se
prolongaram praticamente durante todo o ano;
• Do conjunto de medidas decretadas, destaca-se o encerramento de atividades não essenciais
entre 16 de março e 17 de maio de 2020, obrigando ao encerramento das instalações e à
suspensão das atividades presenciais promovidas pela Fundação.
• A Fundação adotou diversas medidas de resposta à pandemia COVID-19 com o objetivo de
minimizar o risco de contágio, manter o regular funcionamento das atividades essenciais e
garantir a proteção, a segurança e o bem-estar de todos os utilizadores e colaboradores.
• As restrições motivadas pela pandemia COVID-19 impuseram a suspensão de eventos e
atividades presenciais de grande dimensão (e.g. conferências, atividades com público escolar),
a adaptação dos espaços da Fundação, em Lisboa e em Cortes, e a reconversão do plano de
atividades para 2020.
• Tais restrições e o prolongamento das mesmas poderão afetar negativamente os resultados
das operações e a posição financeira da Fundação no ano de 2021.
• O Conselho de Administração continua a acompanhar os desenvolvimentos e o impacto
relacionados com a pandemia, adotando as medidas necessárias à proteção da saúde dos seus
colaboradores e à salvaguarda da continuidade das atividades da Fundação, nomeadamente
no que se refere à contenção de gastos e à manutenção de um nível de liquidez adequado
para cumprimento das suas obrigações.
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RELATÓRIO DE AUDITORIA

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Fundação Mário Soares e Maria Barroso (a Entidade), que
compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2020 (que evidencia um total de 1.691.570 Euros e um total de
fundos patrimoniais de 1.607.151 Euros, incluindo um resultado líquido negativo de 289.150 Euros), a
demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações nos fundos patrimoniais e a
demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações
financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos
os aspetos materiais, a posição financeira da Fundação Mário Soares e Maria Barroso em 31 de dezembro de 2020
e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do
Sistema de Normalização.
Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos
nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opinião.
Ênfase
A Fundação tem vindo a apresentar prejuízos nos últimos exercícios em resultado da diminuição dos apoios
recebidos. Em virtude desta situação, a Fundação procedeu, no decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de
2020 a uma reorganização da sua atividade. Assim, a continuação das atividades desenvolvidas pela Fundação
encontra-se dependente do sucesso futuro da sua atividade e/ou da angariação de apoios adicionais. O Conselho
de Administração entende, não obstante, que o pressuposto da continuidade utilizado na preparação das
demonstrações financeiras, se mantém apropriado.
A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.
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Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:
-

preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para
Entidades do Sector Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização;

-

elaboração do relatório de atividades nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

-

criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;

-

adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

-

avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da informação
financeira da Fundação.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um
todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa
opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria
executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter
origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente
esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações
financeiras.
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo
profissional durante a auditoria e também:
-

identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a
erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova
de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de
não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção
material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas
declarações ou sobreposição ao controlo interno;

-

obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião
sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

-

avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e
respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma Contabilística e de Relato
Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização;
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-

concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base
na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou
condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade
às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso
relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações
não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria
obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a
Entidade descontinue as suas atividades;

-

avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as
divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não
Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização;

-

comunicamos com os encarregados de governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado
da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo
interno identificada durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de
atividades com as demonstrações financeiras.
RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES
Sobre o relatório de atividades
Em nossa opinião, o relatório de atividades foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor
e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido
identificadas incorreções materiais.

Lisboa, 21 de julho de 2021

Alexandre

Piva
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