
FUNDAÇÃO MARIA ANTÓNIA BARREIRO

Relatório do Conselho de Administração
da Fundação Maria Antónia Barreiro

relativo ao exercício de 2014

I A ACTIVIDADE DA FUNDAÇÃO EM 2014

1. O projecto da Residência Universitária dos Álamos

A "Fundação Maria Antónia Barreiro", pessoa colectiva de utilidade

publica, tem designadamente por finalidade inscrita nos seus Estatutos, a

prestação de meios materiais postos ao serviço de actividades de apoio e de

formação humana e cultural nas suas diversas dimensões, quer abranjam

estudantes, trabalhadores ou outra categoria de interessados (...) quer tais

actividades se exerçam em edifícios da Fundação quer em instalações de
terceiros (...) ".

Ou seja, a Fundação tem por função gerir o seu património imobiliário e

mobiliário, devendo afectar estes meios - quer se trate do seu património imobiliário

quer se trate de rendimentos auferidos pelo seu património imobiliário e mobiliário - a

actividades culturais que contribuam de forma significativa para o

desenvolvimento do país.

Foi, dentro desta matriz, que nasceu o projecto da Residência

Universitária dos Álamos, a edificar na Alameda da Universidade. Com efeito, a

Fundação adquiriu em 2008 um conjunto de edifícios na Cidade Universitária de

Lisboa, com uma área coberta de cerca de 3.232 m2, com a finalidade de ali

construir uma Residência Universitária, que seja um novo pólo de irradiação

cultural. Este projecto mereceu, aliás, na altura, a concordância do então
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Magnífico Reitor da Universidade Clássica de Lisboa, bem como a de várias

personalidades ligadas à Universidade e à Cultura.

Esta nova Residência será um espaço dirigido à comunidade universitária,

pretendendo proporcionar a universitários nacionais e internacionais que optem

por desenvolver a sua formação universitária em Lisboa, e quer sejam residentes

quer o não sejam, actividades multiculturais. Dentre essas actividades haverá que

se destacar a organização de congressos internacionais, conferências, visitas

culturais guiadas, cinema, competições desportivas e acções de voluntariado.

A Residência ficará designadamente equipada com 31 quartos, salas de

estudo, salas de estar, sala de jantar, biblioteca, auditório, ginásio, campo

desportivo e estacionamento.

A construção desta Residência foi já iniciada em Maio de 2014,

estimando-se que os custos com a construção se cifrem em cerca de

6.000.000,00€ (seis milhões de euros).

O projecto de arquitectura é da autoria do Arq. João Serrano, tendo a

empreitada sido adjudicada, após a realização de um concurso limitado, à

empresa "Ramos Catarino Dois"

O financiamento para a construção da Residência advirá, em parte, de

recursos próprios da Fundação e, em parte, de financiamento bancário, excepto

se a Fundação, entretanto, vender um dos seus quarteirões sitos ao Poço do

Bispo, decorrendo negociações com um grupo internacional, mas aguardando-se,

ainda, uma decisão nesse sentido. Se tal vier a acontecer a Fundação disporá não

só dos meios financeiros para concluir o projecto, sem necessidade de recurso a

financiamento bancário, como obterá meios financeiros adicionais para aplicação

O retomo deste investimento, patrimonial e cultural) far-se-á sentir ao

financeira e/ou para outros investimentos, dentro das suas finalidades específicas.

nível da formação cultural e cívica dos universitários que vierem a frequentar a
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Residência Universitária dos Álamos, como, aliás, se tem feito sentir com os

milhares de universitários que têm passado pelas actividades culturais de uma

outra residência congénere, o Colégio Universitária de Montes Claros.

2. O Colégio Universitário de Montes Claros

o Colégio Universitário de Montes Claros, situado em Lisboa, na Rua

Vera Lagoa, n.? 5, correspondeu a um projecto fundacional e encontra-se em

funcionamento há já vários anos. Construído de raíz pela Fundação, destinou-se a

colmatar, na altura, um das lacunas da vida universitária, em Lisboa: um espaço

cultural aberto às Universidades.

Por ali têm passado numerosas personalidades nacionais e estrangeiras:

universitários, cientistas, artistas, políticos, desportistas, jornalistas, profissionais

das mais diversas áreas.

Pode afirmar-se, sem receio de se carr em exagero, que o Colégio

Universitário de Montes Claros é efectivamente um pólo cultural diversificado e

abrangente das mais diversas correntes filosóficas, ideológicas e culturais, que já

faz parte do património cultural da cidade de Lisboa.

i
(O Colégio Universitário "deve ser considerado um estabelecimento

de relevante interesse municipal (...)" - Or. Jorge Sampaio)
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Pelo Colégio passam anualmente mais de mil universitários que, ali,

encontram condições de estudo e bibliotecas devidamente apetrechadas, para

além de poderem assistir a conferências, filmes e participarem em visitas guiadas

a museus, etc.

Dentre o conjunto de conferências havidas neste Colégio Universitário,

citam-se, a título meramente exemplificativo:

• Conferência com Prof. Doutor Guilherme Mendonça, actor e

encenador de teatro, realizador de Cinema sobre curtas-metragens;

• Conferência com o Dr. Paulo Macedo, Ministro da Saúde, sobre o

estado da saúde em Portugal;

· Conferência com o Prof. Doutor José Alberto Ribeiro, Director do

Palácio Nacional da Ajuda e biógrafo da Rainha D. Amélia, sobre a sua

recente biografia da Rainha;

• Conferência com o Dr. Jitandra Mishrna, Embaixador da Índia em

Portugal, sobre as recentes eleições no seu país;

• Conferência com a Dr.Q Isabel Jonet, Presidente do Banco

Alimentar contra a Fome, sob o título "Der e receber":

• Conferência com o Dr. José Manuel Fernandes, Publisher do jornal

"Observador", sob o título "Jornclismo do séc. XXI";

• Conferência com a Dr.Q Domitília dos Santos, Sénior VP da Morgan

Stanley, sobre a planificação de uma carreira;

• Conferência com o Dr. José Avillez, Chefe de Cozinha, sobre as

estrelas Michelin e o trabalho de um cozinheiro profissional.
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3. A Associação Cultural das Laranjeiras

Cedido também pela Fundação, a título gratuito, à associação denominada

"Laranjeiras - Associação Cultural e Profissional", encontra-se no complexo

urbano da Rua Vera Lagoa, em Lisboa, um outro espaço aberto ao público.

Transcrevem-se alguns aspectos da missão desta associação:

"Às mulheres do século XXI é-lhes exigido uma grande variedade de

capacidades e competências (.) Por isso as Laranjeiras C..) é sobretudo um

local onde se procura que haja uma formação integral da pessoa. Para além

da formação específica na área de hotelaria (em regime de on-the-task

training) a residência proporciona atividades de carácter cultural e social,

como: sessões de assessoramento sobre organização pessoal, visitas e

tertúlias culturais, aulas sobre antropologia da família e do trabalho,

atividades de voluntariado e sessões sobre responsabilidade cívica e social,

entre outras. As Laranjeiras são um espaço onde cada uma aprende a gerir

melhor o seu tempo, enfrenta novos desafios e se enriquece pelo convívio

diário com pessoasde vários pontos do país e do estrangeiro."
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4. O Clube Darca

Um outro edifício da Fundação, na Rua Professor Aníbal Bettencourt n° 5,

em Lisboa, encontra-se, também, cedido gratuitamente, ao Clube Darca.

Este Clube tem representado ao longo de anos uma importante alavanca na

formação integral de estudantes do ensino secundário que, em largas dezenas ao

longo de cada ano lectivo, ali participam em acções de formação cultural e

humana, aprendem a estudar, e ocupam os seus tempos livres em acções

formativas multidisciplinares.

(Sessão sobre cinema, seguida de debate no Clube Darca)

5. O "Hotel Três Pastorinhos"

o "Hotel Três Pastorinhos", situado em Fátima, foi um investimento da

Fundação, realizado há cerca de 25 anos, através da aquisição de uma

participação maioritária numa sociedade anónima, que gira sob a mesma

designação social.
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A sociedade, que explora também o hotel, é a titular do prédio onde este

se situa, o qual tem um valor patrimonial tributável de 4.613.11O,00€.

Ano após ano, o Hotel, na qual a Fundação é accionista largamente

maioritária, tem vindo a renovar as suas instalações, registando-se que em 2014

foram renovadas duas suites do hotel e grande parte das alcatifas dos quartos.

6.ISU

Também cedido gratuitamente pela Fundação encontra-se uma fracção

correspondente ao terceiro andar do prédio da Travessa do Possolo, n." 11, em

Lisboa, onde tem funcionado, de há anos, o "ISU - Instituto de Solidariedade

Universitária", que é uma ONG para o Desenvolvimento, o qual desenvolve a

sua actividade na área da cooperação cultural e da interacção com os Palop' s;

7. FUNDO COLÉGIOS FOMENTO

Com o objectivo de contribuir financeiramente para a concessão de bolsas

de estudo a famílias carenciadas, bem como para apoiar a construção de

estabelecimentos de ensino, a Fundação instituíu um fundo autónomo, que

recebeu e permitiu distribuir bolsas no valor de cerca de 300.000,00€

8. E DOAÇÕES FEITAS À FUNDAÇÃO

a) Pelo Exmo. Senhor Dr. Raúl Jaime de Abreu Diniz

A Fundação recebeu, por doação do Exmo. Senhor Dr. Raúl Jaime de

Abreu Diniz, até à data, uma verba significativa de 1.034.000,OO€.

Para além desta verba, o Exmo. Senhor Dr. Raúl Jaime de Abreu Diniz,

por escritura de 25 de Março de 2014, lavrada no Cartório Notarial de Lisboa, a

cargo da Notária Dr." Anabela dos Santos Aguiar Pinto, doou à Fundação, os

seguintes prédios:
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a) Um prédio urbano sito na Rua 31 de Janeiro, n.os 41 a 43, na freguesia

da Sé, concelho do Funchal;

b) Fracção autónoma identificada pela letra "C", correspondente ao 1°

andar, do prédio em regime de propriedade horizontal sito na Rua do Meio à

Lapa, n." 63, em Lisboa;

c) Fracções autónomas identificadas pelas letras "C", "J" e "L",

correspondentes aos 1° Direito, 3° Esquerdo e 3° Frente do prédio em regime de

propriedade horizontal sito na Rua da Praia de Pedrouços, n." 130 tomejando

para a Rua de Pedrouços;

d) Fracções autónomas identificadas pelas letras "A" "B" "D" "E" "G", , , , ,

"I" "J" "L" "M" "N" "P" "Q" "R" "S" do prédio em regime de propriedade, , , , , , , , ,
horizontal sito na Rua Alexandre Herculano, n." 19, Urbanização da Quinta da

Careira, em São João do Estoril.

b) Pelo Exmo. Senhor Eng. José Ramalho Fontes

Igualmente, o Exmo. Senhor José Ramalho Fontes doou, até finais de

2014, uma verba de 126.200,OO€.

c) Pelo Exmo. Senhor Dr. João Pedro Sanches

Também, o Exmo. Senhor Dr. João Pedro Sanches doou, até finais de

2014, uma verba de 150.000,OO€.

É, aSSIm, da mais elementar justiça deixar registada uma palavra de

sincero agradecimento a estes Ilustres Doadores, pela generosidade demonstrada,

indo o Conselho de Administração propor, em reunião conjunta com o Conselho

Executivo e o Conselho Geral, um voto de agradecimento a todos eles.
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9. OUTRO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO

Dentre o outro património imobiliário de que a Fundação é titular,

destacam-se, ainda, dois quarteirões na cidade de Lisboa, localizados ao Poço do

Bispo, assinalados a seguir por quarteirão 1 e quarteirão 2, tendo a Fundação,

como se disse acima, a expectativa de vender o primeiro, praticamente devo luto,

retirando do outro, ainda, os rendimentos naturais produzidos pelas rendas

recebidas.

Estes quarteirões situam-se respectivamente:

Quarteirão 1 - Praça David Leandro da Silva, n." 28, tomejando para a

Rua Femando Palha, n.os 1 a 23 e Rua Zófimo Pedroso, n.os 27 a 33, 69 e 71;

Quarteirão 2 - Rua Femando Palha, n.Os 2 a 20 e 24, Avenida Vale

Formoso, n.os 6 a 16, Rua Valadares, n.os 10 a 14 e Rua do Mar, n.os 13 a 17.

11 - AS CONTAS DO EXERCÍCIO

As contas que se apresentam e que vão devidamente explicadas no Anexo,

merecem, contudo, de forma sintética, as seguintes considerações:

a) O Activo Não Corrente regista um acréscimo, por duas VIas: o

crescimento das aplicações financeiras e a aquisição por aceitação de

doação, de alguns prédios de rendimentos, que mesmo depois de

contabilizadas a adequadas depreciações, apresenta uma variação líquida

positiva;

b) O Activo Corrente, além de registar uma redução, evidencia ainda

alteração de estrutura que, no essencial, se caracteriza pela aplicação, em

2014, de meios monetários disponíveis para pagamento de novos

projectos, com a efectiva redução de Meios Líquidos;
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c) Os Fundos Patrimoniais reflectem, principalmente, o efeito das doações

recebidas e dos subsídios obtidos;

d) O Passivo reflecte uma redução substancial da rubrica de Contas a Pagar;

e) A conta de Subsídios Obtidos (a que se deve acrescer a conta de Outros

Rendimentos), registou um aumento digno de nota, o que permitirá a

atribuição de um volume de bolsas de maior relevância, não só no

presente, mas, também nos anos mais próximos;

f) As restantes Contas de Exploração não registam variações dignas de

referência, procedendo-se no Anexo em se explicam cada uma das

rubricas, por aplicação das novas normas contabilísticas, onde se podem

perceber mais facilmente as diferenças entre as contas de 2013 e 2014.

Este relatório deverá, assim, ser lido em conjunto com as Demonstrações

Financeiras Anexas, tendo-se em particular atenção as notas explicativas.

V. Exas, nos documentos apresentados em anexo, relativos às contas do

exercício de 2014, encontrarão os desenvolvimentos do que aqui sinteticamente

se relata, os quais, juntamente com o Relatório, Contas e Anexos se submetem à

superior apreciação do Conselho Geral desta Fundação.

Propõe, ainda, o Conselho de Administração da Fundação Maria Antónia

Barreiro que, conjuntamente o Conselho Geral, seja aprovado um voto de sincero

agradecimento aos Dr. Raúl Jaime de Abreu Diniz, Dr. João Pedro Sanches e

Eng. José Ramalho Fontes que, com as doações feitas a esta Fundação, irão

Rua Castilho. 39 (Edifício Cosli/). 13." - F 1250-068 LISBOA Te/s. 21 3839390 - Fax 21 3864212

permitir que a Fundação possa vir a alargar o espaço da sua missão a favor do

incremento da Cultura e do Ensino.
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[Relatório da Fundação Maria Antónia

Barreiro, relativo às actividades de 2014}

o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(José Afonso Gil)

(José António Alves Mendes)

(Pela "Sociedade Lusitana de Cultura",

Jon Sancristóbal Velasco)

(José Manuel Leite Ramalho Fontes)

(José Francisco Cardoso Vieira)
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA

O PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2014

o - Dados da Entidade

Designação: Fundação Maria Antónia Barreiro

Morada: Rua Castilho, 39 _13° F

Código Postal: 1250-068 LISBOA

NIF: 501661638

CAE: 94991

Fundos: 43878053

1- Identificação da Entidade:

A "Fundação Maria Antónia Barreiro" é uma entidade sem fins lucrativos,

constituída em 1986. Tem por finalidade a prestação de meios materiais postos ao

serviço de atividades de apoio e de formação humana e cultural nas suas diversas

dimensões, quer abranjam estudantes, trabalhadores ou outra categoria de interessados,

pessoas carenciadas de cuidados de saúde, idosos, quer tais atividades se exerçam em

edifícios da Fundação quer em instalações de terceiros, podendo ela criar, manter e gerir

RI/a Castilho, 39 (EdiJicio Castíl), 13.0 - F /250-068 LISBOA Te/s. 2/ 3839390 - Fax 2/38642/2
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estabelecimentos ordenados aos seus fins ou colaborar com outras entidades. Ou seja, a

Fundação, em razão dos seus Estatutos, tem por função primordial

património e aplicar os rendimentos produzidos no apoio financeiro
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culturais, bem como colocar os meios materiais de que dispõe ao serviço de instituições

que possam contribuir para o desenvolvimento atual e futuro do país.

A Fundação tem a sua sede na Rua Castilho, n" 39 - 13° F, em Lisboa.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

Bases de Apresentação:

A "Fundação Maria Antónia Barreiro" apresenta as suas demonstrações financeiras

de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística em vigor para o Setor não

Lucrativo (NC-ESNL), aprovado pelo Dec. Lei n" 158/2009, de 13 de Julho, com a

adoção da Norma Contabilística aplicável, publicada no Diário da República N° 51, II

Série, de 14 de Março de 2011.

3 - Principais Politicas Contabilísticas:

3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o critério base do custo

histórico, ajustadas no capítulo dos Ativos Fixos Tangíveis e Financeiros.

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente em todos

os exercícios apresentados nas demonstrações fmanceiras.

3.2 - Principais Critérios Valorimétricos:

Os principais critérios valorimétricos usados pela "Fundação Maria Antónia

Barreiro" na preparação das suas demonstrações financeiras, são os seguintes:

RI/a CaslilIw, 39 (Ediftcio Castil). /3,· - F /250-068 LISBOA tu« 2/ 3839390 - Fax 2/ 38642 /2
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a} Ativos Tangíveis

Os ativos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, ajustado, em 2010,

deduzido de depreciações acumuladas e de perdas de imparidade acumuladas, quando

aplicável. Não se procedeu a novas reavaliações por se entender que, eventuais

variações, entretanto ocorridas, não seriam de relevantes.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das

quotas constantes, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada

grupo de bens. Para os principais grupos de bens, o período de vida útil estimado varia

entre:

· Edifícios e Outras Construções - entre 20 e 50 anos

· Equipamento Básico - 3 e 10 anos

· Equipamento de Transporte - 4 anos

· Equipamento Administrativo - 3 e 8 anos

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem

resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis,

são registadas como gasto no exercício em que ocorrem.

As mars ou menos valias resultantes da venda ou abate do ativo tangível são

determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na

data de alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas

rubricas "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas".

RI/a Castilho. 39 (Edifício Castil). 13."- F /250-068 LISBOA Te/s. 2/ 3839390 - Fax 2/38642/2

Os ativos tangíveis em curso são registados ao custo de aquisição e começam a ser

depreciados a partir do momento em que estejam disponíveis para utilização.
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b) Instrumentos Financeiros

- Clientes, Contas a Receber e Outros Ativos Correntes:

As contas a receber e outros ativos correntes são reconhecidos inicialmente pelo seu

valor nominal e são apresentados deduzidos de eventuais perdas por imparidade. As

perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem,

objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida

não será recebido. O valor da perda é reconhecido na demonstração dos resultados do

período.

- Caixa e seus equivalentes:

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos

valores em caixa e depósitos à ordem e a prazo e que possam ser imediatamente

mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor.

- Fornecedores, Contas a Pagar e Outros Passivos Correntes:

As contas a pagar correntes são registadas pelo seu valor nominal e são classificadas

como passivos correntes, exceto nos casos em que os saldos têm duração superior a 12

meses da data do balanço, as quais se classificam como não correntes.

c) Provisões
\

~
Antónia Barreiro" tem uma obrigação presente resultante de um evento passado, sei: ri ,kr
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provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o

montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na

data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

d) Rédito e especialização dos exercícios

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente

da data do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico, em

regime do acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as

correspondentes receitas e despesas são registadas nas rubricas de "Outros ativos não

correntes", "Outros ativos correntes", "Outros passivos correntes" e "Outros passivos

não correntes".

As prestações de serviços relacionam-se com rendas faturadas pelo arrendamento de

imóveis e cedência de espaços.

Os subsídios de exploração relacionam-se com os donativos recebidos durante o ano de

2014.

Os outros rendimentos e ganhos referem-se, essencialmente, à atualização dos valores

devidos pela SOeEI, a que acrescem os ganhos resultantes da imputação de subsídios

referentes aos investimentos já realizados e em depreciação (no montante de €

96.534,21), além de outras correções de reduzida dimensão.

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
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e) Imposto sobre o rendimento

A "Fundação Maria Antónia Barreiro" encontra-se isenta de IRe nos termos do

artigo 10°, n° 1 alínea c) e n" 2, do Clk.C, conforme Processo n." 1063/89 - IRe 996/89

de 19-06-89 publicado no Diário da República n.? 153, II Série, de 06-07-1989) exceto

nos rendimentos de capitais provenientes de quaisquer títulos ao portador, não

registados nem depositados.

3.3 - Principais fontes de incerteza das estimativas:

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no conhecimento e

experiência de eventos passados e/ou correntes e em pressupostos relativos a eventos

futuros para determinar as estimativas contabilísticas.

As estimativas contabilísticas mais significativas, refleti das nas demonstrações

financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, incluem:

- Vidas úteis dos ativos tangíveis;

- Análise de imparidade das contas a receber;

- Especialização de Subsídios Recebidos, em paralelo com as Depreciações aplicadas.

Estas estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data

de preparação das demonstrações financeiras. No entanto, poderão ocorrer eventos em

períodos subsequentes que não foram considerados nestas estimativas. As alterações

significativas a estas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações

financeiras, serão registadas em resultados na medida em que eventualmente venham a

ser conhecidas.

RI/a Castilho, 39 (Edifício Castíl], /3." - F 1250-068 LISBOA Te/s. 2/ 383 93 90 - Fax 2/3864212
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4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Durante o exercício de 2014 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas

relativamente às utilizadas na preparação e apresentação das demonstrações financeiras

do exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, nem foram reconhecidos erros

materiais relativos a períodos anteriores.

5 - Ativos Tangíveis:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das

depreciações acumuladas, não tendo sido registadas quaisquer perdas por imparidade, e

a rubrica de edifícios e outras construções, mantém os critérios que foram aplicados no

exercício de 2010, consistindo na revalorização, de acordo com a informação da nota 19

do anexo desse ano. admite-se que no corrente exercício não se justifique a

contabilização de novas reavaliações.

O método de depreciação utilizado foi o método das quotas constantes.

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, os movimentos

ocorridos nos ativos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações foram os

Rua Castitho, 39 (Edifício Castil), 13."- F 1250-068 LiSBOA Te/s. 21 3839390 - Fax 213864212

seguintes:
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Terrenos e Edifícios e Equipamento Equipamento Equipamento Activos
Recursos Outras Básico de Transporte Administrativo Tangíveis Total
Naturais Construções em Curso

Valor Bruto
Saldo 31/12/2013 21.802.792 11.467.630 577.206 161.594 51.228 2.059.489 36.119.939
Investimento 1.960 6.240 1.216.429 1.224.630
Alienações e Abate 24.940 180.672 205.612
Revalorização O
Transferências O
Saldo 31/12/2014 21.777.852 11.286.958 579.167 167.834 51.228 3.275.918 37.138.957
Nota: As transferências referentes aos Activos Tangíveis em Curso referem-se à provisão com a Simprus

Terrenos e Edifícios e Equipamento Equipamento Equipamento Activos
Recursos Outras Básico de Transporte Administrativo Tangíveis Total
Naturais Construções em Curso

Cepo Acumuladas
Saldo 31/12/2013 O 3.412.552 567.647 142.244 50.871 O 4.173.313
Reforço do Exercício 283.564 14.570 10.410 178 308.722
Red. por alienações e abates 48.246 48.246

Saldo 31/12/2014 O 3.647.870 582.216 152.654 51.050 O 4.433.790

Terrenos e Edifícios e Equipamento Equipamento Equipamento Activos
Recursos Outras Básico de Transporte Administrativo Tangíveis Total
Naturais Construções em Curso

V. Liquido 31/12/2C 21.802.792,38 8.055.078,23 9.559,61 19.349,98 356,86 2.059.488,57 31.946.625,63
Saldo 31/12/2014 21.777.852,48 7.639.087,61 -3.049,71 15.180,01 178,37 3.275.917,99 32.705.166,75

6 - Participações Financeiras e Outros Ativos Financeiros

Com a receção da doação de alguns prédios de rendimento, surge a rubrica Propriedades

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
RI/a Castilho, 39 (Edifício Castil}, 13.• · F 1250-068 LISBOA Tels. 21 383 93 90 - Fax 2138642 J2

de Investimento, que se eleva a € 1 077 130.
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Na Rubrica Participações Financeiras - Método de Equivalência patrimonial encontra-

se registada a participação da Fundação no Hotel 3 Pastorinhos, SA, a qual se encontra

relevada a custo de aquisição (1.228.487,61 euros) menos uma perda de imparidade

registada na conta 419 no valor de 678222,58 euros.

Na Rubrica Outros Ativos Financeiros encontram-se registados os investimentos da

Fundação em fundos de investimento, ações e obrigações (que se encontram relevados a

valor atualizado, de acordo com a informação bancária disponível) e o empréstimo

concedido à soeEI (cujo valor é corrigido anualmente através da aplicação do

coeficiente de correção monetária).

7 - Clientes:

Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, esta rubrica tinha a seguinte composição:

2014 2013 Variação
Valores %

44662 -2698
121618 O
84588 O
81692 -2698

-6,04%
0,00%
0,00%

-3,30%

Clientes Conta Corrente
Clientes de Cobrança Duvidosa
Perdas por Imparidade Acumulada:
SOMAS

41964
121618
84588
78994

No final de cada período é realizada uma análise ao prazo das dívidas dos clientes, no

sentido de se proceder ou não, ao reforço da imparidade já existente sobre os respetivos

saldos. Em 2014, atendendo ao valor dos saldos, que registaram redução, não parece

necessário proceder a cálculo de imparidades ou reversões.

8 - Outros Ativos Correntes:

o detalhe dos saldos da rubrica "Outros Ativos Correntes" em 31 de Dezembro de 20 14 ~

ef~9J!(
(

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
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e 2013, é o seguinte:

2014 2013 Variação
Valores %

Estado e Outros Entes Públicos 19312 18185 1127 6,20%
Outras Contas a Receber 2416824 1257943 1158881 92,13%

- -
Diferimentos 5708 5784 -76 -1,32%
Ativos Financeiros para Negociação 30078 30078 O 0,00%
Outros Ativos Financeiros 165218 167850 -2632 -1,57%
SOMAS 2637140 1479840 1157300 78,20%

o saldo de "Outras Contas a Receber" refere-se, essencialmente, a empréstimos

concedidos, de que se destacam novos projetos de participação cujo valor, adicionado

com o empréstimo ao o Hotel 3 Pastorinhos, ultrapassa um milhão e oitocentos mil

euros.

As contas de diferimentos e outros ativos não refletem alterações no exercício, pelo que

o saldo das contas de "Diferimentos" se resume a pagamentos efetuados em 2014, em

que os respetivos gastos só devem ser reconhecidos durante 2015, nomeadamente os

seguros.

Os restantes valores respeitam aplicações de tesouraria com o objetivo de venda.

9 - Caixa e Seus Equivalentes:

2014 2013 Variação
Valores %

Caixa 3317 2158 1159 53,68%
Depósitos à Ordem 130348 157950 27601 17,47%
Depósitos a Prazo 1000000 3268462 2268462 69,40%

1133665 3428570 2297222 67,00%

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
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10 - Fundos Patrimoniais e Reservas:

o quadro seguinte é o resumo da situação líquida da Fundação:

Fundo Realizado Inicial
Reservas
Resultados Transitados
Ajustamentos em Ativos Financeiros
Excedentes de Revalorização
Outras Variações Patrimoniais
Resultado líquido
SOMAS

2014 2013 Variação
Valores %

18660351
425998

1197200
-678223

21304470
921545

2046712
43878053

18660351
425998
545726

-678223
21410322

1018079
651474

41478788

De que se devem ter em conta as seguintes considerações:

o
O

651474
O

-105852
-96534

1395238
554940

0,00%
0,00%

54,42%
0,00%

-0,50%
-10,48%
68,17%

1,34%

• Os resultados transitados refletem, tão só, o efeitos acumulados de parte dos

resultados de 2010, somados com os de 2011 e seguintes, tendo em conta que os

resultados de 2010 cobriram alguns prejuízos de anos anteriores;

• Os ajustamentos em Ativos Financeiros refletem a variação da carteira de

aplicações, detida no final do exercício. Estes ajustamentos, refletindo a variação

no capital próprio, serão relevados na demonstração de resultados do exercício

em que sejam alienados, com as aplicações que forem oportunas à data, através

de eventuais reversões ou imparidades que, só no ano de venda, terão efeitos no

resultado líquido;

'\

O excedente de Revalorização reflete as alterações resultantes da avaliação de ~ 1J

alguns prédios ef- li!'
11 !~'.:

•

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
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• As Rubricas de Outras Variações nos Fundos Patrimoniais correspondem a

Subsídios destinados a Investimentos e cuja especialização se vai incorporando

em resultados, na medida em que se procede á amortização dos bens financiados

e que, no exercício de 2014, foi reduzida no valor de € 96 534.

O efeito conjugado destas variações, adicionado com o resultado líquido do exercício,

proporcionou a variação global dos capitais próprios, no montante de € 1 844 326.

11 - Provisões:

Durante o exercício de 2014 não foi necessário constituir novas provisões, pelo que se

mantém o valor contabilizado em 2013 e que corresponde, na sua quase totalidade, à

provisão para processos judicias em curso com a Sociedade Abel Pereira da Fonseca,

Lda, cujo valor não sofreu variações nos últimos anos e que é de € 60898.

12 - Fornecedores e Outros Passivos Correntes:

No relativo ao Passivo Corrente, é a seguinte a sua composição:

2014 2013 Variação
Valores %

Forneceores 182 102 80 78,35%
" "Estado e O E Públiucos 12840 10674 2166 20,29%

Retenção de IRS Depend 3862 3816 46 1,21%
Ret IRS Independentes 3511 1711 1800 105,20%
Segurança Social 5224 4908 316 6A4%
Outros 243 239 4 1,67%

Outras Contas a Pagar 538305 907019 -368714 -40,65%
Diferimentos 29622 28030 1592 5,68%
SOMA 580949 945825 -364 876 -38,58%

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
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Consistindo a variação global numa redução dos valores passivos em € 364 876.

Por seu turno, a conta Estado e Outros Entes Públicos limita-se a refletir a retenções

feitas a terceiros, bem como os encargos sociais relativos à segurança social.

13 - Prestações de Serviços:

Os saldos de prestações de serviços relativos aos exercícios findos em 31 de Dezembro

de 2014, comparadas com o exercício precedente, apresentam-se no seguinte quadro,

com uma variação anual de 4,95%:

2014 2013 Variação
Valores %

Rendas 359177 328198 30979 9,44%
Cedência de Espaços 12610 -12610 -100,00%
Outros 1440 -1440 -100,00%
SOMA 359177 342248 16929 4,95%

14 - Fornecimentos e Serviços Externos:

No concernente a gastos com serviços externos, os mesmos apresentam a seguinte

estrutura:

RI/a Castilho, 39 (Edifício Castít). 13." - F 1250-068 LISBOA Te/s. 2/ 383 93 90 - Fax 2 J 38642 12
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2014 2013 Variação
Valores %

Serviços Especializados 21675 12934 8741 67,58%
Gás e Outros Combustíveis 1200 8565 -7365 -85,99%
Honorários 141367 102882 38485 37,41%

Conservação 12752 15674 -2922 -18,64%
Eketricidade 1543 1515 28 1,88%
Água 100 215 -115 -53,49%
Deslocações 4409 4371 38 0,87%
Rendas 11476 11364 112 0,99%
Comunicação 3115 3339 -224 -6,70%
Seguros 6345 6458 -113 -1,76%
Limpeza 29166 27500 1666 6,06%
Outros 10999 9755,45 1243 12,75%
TOTAIS 244149 204572 39576 19,35%

De cuja leitura se pode concluir:

• Regista-se um acréscimo significativo e generalizada dos gastos, com uma

variação global de 19,35%;

• Os valores mais expressivas, devem-se às contas de Honorários e de Serviços

Especializados, apresentando-se algumas subcontas com decréscimo anual de

gastos.

15 - Gastos com o Pessoal:

2014 2013 Variação
Valores %

158 725 21 723
30865 4340

3125 -3
1750 178

194 465 26 240
5

13,69%
14,06%
-0,08%
10,19%
13,49%

Remunerações
Encargops Sociais
Seguros
Outros

Número de pessoa

180448
35205

3122
1928

220705
5

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
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Do quadro comparativo constante da página anterior, referente a encargos de natureza

salarial, é evidente que estes gastos representam um encargo adicional de mais de 13,49

por cento.

16 - Subsídios à Exploração e Outros Rendimentos e Ganhos:

2014 2013 Variação
Valores %

Subsídios e doações 922659 733602 189057 25,77%
Outros Rendimentos 1389463 208813 1180650 565,41%

Especialização de Subsídios 96534 96534 O 0,00%
Correções Monetárias O 112104 -112104 -100,00%
Diversos (inclui Doações em Bens) 1292929 175 1292754

SOMAS 2312121 942415 1369706 145,34%

Com o objetivo de contribuir financeiramente para a concessão de bolsas de estudo a

famílias carenciadas, a Fundação instituiu um fundo autónomo, que recebeu e permitiu

distribuir bolsas no valor de cerca de trezentos mil euros.

Por outro lado um benfeitor entregou à Fundação bens de rendimento, com inclusão do

valor de raiz nas contas de Outros Rendimentos, em valor superior a um milhão de

euros.

17 - Rendimentos e Gastos de Financiamento:

É evidente que, não obstante a inexistência de encargos desta natureza, também os

ganhos se vão reduzindo, em consequência da crise financeira que se faz sentir de forma

cada vez mais notória. Ainda assim, foi possível manter estes rendimentos a um nível

significativamente superior ao de 2013, não obstante a redução das

líquidas nominais de cada uma das aplicações.

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
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Assim, temos o seguinte mapa de valores em ganhos financeiros: (a) 2009, € 140 696,

(b) 2010, € 121 271, (c) em 2011, € 127 766 e (d) 2012, € 201 074 e, em 2013, € 252

991.

Rendimentos Financeiros
Valores
Anuais Variações '%

2011 127766
2012 201074 73308 57,38%
2013 252990 51916 25,82%
2014 216978 -36012 -14,23%

18 - Depreciações e Outros Gastos e Perdas

o volume com os gastos em depreciações é comparável com o de 2013, sem registo de

alterações relevantes.

19 - Outras Informações

Saliente-se que os ativos tangíveis e os investimentos financeiros foram relevados na

contabilidade de acordo com os seguintes critérios:

• Os Ativos Fixos Tangíveis foram relevados pelos valores de avaliação

(reportada a 2010) no caso de prédios antigos, pelo valor de aquisição, no

caso de prédios recentes e pelo valor de realização, no caso de prédios já

alienados;

• Os investimentos Financeiros foram relevados pelo valor constante da

informação bancária, para os títulos que dispõem dessa informação, em

conformidade com a previsão de retorno, para contas de empréstimos e para

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
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Lisboa, 26 de Março de 2015

o Conselho de Administração o Técnico Oficial de Contas

17
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BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2014

RUBRICAS NOTAS 31 Dez 2014 31 Dez 2013
ATlVO

Ativo Não Corrente
Ativos Fixos Tangíveis 3.2,5,19 32.705.166,74 31.946.625,66
Propriedades de Investimento 1.077.130,00
Ativos Financeiros - Método Equivalência Patrimonial 6,19 550.265,03 550.265,03
Participações Financeiras - Outros Métodos
Fundadoreslbeneméritos/associados/membros
Outros Ativos Financeiros 3.2,6,19 6.337.616,55 5.553.536,46
Ativos por Impostos Diferidos

40.670.178,32 38.050.427,15
Ativo Corrente

Clientes 7 78.993,70 81.691,87
Estado 8 19.312,36 18.184,98
Outras Contas a Receber 8 2.416.824,49 1.257.942,98
Diferimentos 8 5.707,87 5.783,51
Ativos Financeiros Detidos Para Negociação 8 30.077,51 30.077,51
Outros Ativos Financeiros 8 165.218,15 167.849,75
Caixa Depósitos Bancários 9 1.133.665,49 3.428.570,19

3.849.799,57 4.990.100,79
Total do Ativo 44.519.977,89 43.040.527,94

FUNDOS PATRIMO !AIS E PASSIVOS
Fundos Patrimoniais

Fundos 10 18.660.350,65 18.660.350,65
Outras Reservas 10 425.998,38 425.998,38
Resultados Transitados 10 1.197.200,08 545.726,32
Ajustamentos em Ativos Financeiros 10 -678.222,58 -678.222,58
Excedentes de Revalorização 10 21.304.469,79 21.410.322,04
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais 10 921.544,56 1018.078,77
Resultado Liquido do Período 2.046.711,97 651.473,76

Total dos Fundos Patrimoniais 43.878.052,85 42.033.727,34
PASSIVO

Passivo Não Corrente
Provisões 11 60.976,07 60.976,07
Financiamentos Obtidos
Responsabilidades por Benefícios Pos-Emprego
Passivos por Impostos Diferidos
Outras Contas a Pagar

60.976,07 60.976,07
Passivo Corrente

Fornecedores 12 181,92 101,56
Adiantamentos de Clientes
Estado 12 12.839,91 10.673,28
Fundadores/beneméritos/associados/membros
Financiamentos / Obtidos
Outras Contas a Pagar 12 538.304,97 907.019,26
Diferimentos 12 29.622,17 28.030,43
Passivos Financeiros Detidos para Negociação
Outros Passivos Financeiros
Passivos Não Correntes Detidos Para Venda

)~U.Y4~,YI Y4).Kl4,)j

Total do Passivo 641.n5,U4 I.UU6.tlOU,6U
Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo 44.519.977,89 43.040.527,94

Lisboa, aos 26 de Março de 2015
O Conselho de Administração O Técnico de Contas

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA EM 31 de Dezembro de 2014

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 31 Dez2014 31 Dez2013

Vendas e Serviços Prestados 13 359.l77,30 342.247,62

Subsídios à Exploração 16 922.658,60 733.601,86

Ganhos / Perdas de Subsidiárias, Associadas e Empreendimentos Conjuntos

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Fornecimentos e Serviços Externos 14 -244.l48,70 -204.572,45

Gastos com o Pessoal 15 -220.704,64 -194.464,6\

Imparidade de Inventários ( Perdas / Reversões)

Imparidade de Dividas a Receber (Perdas / Reversões)

Provisões ( Aumentos / Reduções)

Imparidade de Investimentos não Depreciáveis (Perdas / Reversões)

Aumentos Reduções de Justo Valor

Outros Rendimentos e Ganhos 16 1.389.462,73 208.814,03

Outros Gastos e Perdas \8 -67.988,46 -178.680,77

Resultados Antes de Depreciações, Gastos de Financiamentos e Impostos 2.138.456,83 706.945,68

Gastos / Reversões de Depreciações I 18 -308.722,42 -308.462,66

Imparidade de Investimentos Depreciáveis / Amortizáveis (Perdas / Reversões)

I
Resultado Operacional ( Antes de Gastos de Financiamento e Impostos) 1.829.734,41 398.483,02

Juros e Rendimentos Similares Obtidos \7 216.977,56 252.990,74

Juros e Gastos Similares Suportados

Resultado Antes de Impostos 2.046.711,97 651.473,76

Imposto Sobre Rendimento do Período

Resultado Líquido do Período 2.046.711,97 651.473,76

Lisboa, aos 26 de Março de 2015
O Conselho de Administração O Técnico de Contas

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
Rua Castillw. 39 (Edifício Castil), 13Q

- F 1250-068 LISBOA Tels. 21 383 93 90 - Fax 213864212
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VARIAÇÃO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Rubricas Outras Resultados Ajustamentos Excedentes de Outras Resultado Fundos
Fundos Reservas Transitados Ativ Financ Revalorizacão Variações Liq do Per Totais

Posição no Início do Período de 2014 18.660.351 425.998 545.726 -678.223 21.410.322 1.018.079 651.474 42.033.721

ALTERAÇÕES NO PERÍDO

Excedente de Revalorização Ativos Fixos -105.852 -105.852

Outras Alterações 651.474 -96.534 -651.474 -96.534

O O 651.474 O -105.852 -96.534 -651.474 -202.386

RESULTADO LÍQUIDO 2.046.712 2.046.712

RESULTADO INTEGRAL O O 651.474 O -105.852 -96.534 1.395.238 1.844.326

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL

POSiÇÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2014 18.660.351 425.998 1.197.200 -678.223 21.304.470 921.545 2.046.712 43.878.053

Lisboa, aos 26 de Março de 2015

o Conselho de Administração o Técnico de Contas
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FUNDAÇÃO MARIA ANTÓNIA BARREIRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 de Dezembro de 2014

RUBRICAS NOTAS 2014 2013

Fluxos de caixa das actividades operacionais
Recebimentos de clientes 361.875 342.248

Pagamentos a fornecedores -243.865 -204.572

Pagamentos ao pessoal -220.705 -194.465

Caixa gerada pelas operações -102.695 -56.789

Outros recebimentos/pagamentos -606.090 555.657

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) -708.784 498.867

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a: 1.019.018 O

Activos fixos tangíveis O O

Investimentos financeiros 1.019.018 O

Recebimentos provenientes de: 216.978 2.373.216

Activos fixos tangíveis -84.420

Activos intangíveis
Investimentos financeiros 2.256.645

Outros activos O O
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares 216.978 252.991

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -802.040 2.373.216

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de: O O

Doações

Outras operações de Financiamento O O

Pagamentos respeirantes a: 784.080

Outras operações de financiamento 784.080

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -784.080 O

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 9 -2.294.905 2.872.084

Caixa e seus equivalentes no início do período 9 3.428.570 556.486

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.133.665 3.428.570

Lisboa, aos 26 de Março de 2015

O Técnico Oficial de Contas

stil], 13." - F 1250-068 LISBOA Tels. 21 3839390 - Fax 213864212



Fundação Maria Antónia Barreiro

NIF 501 661 638

ACTA NÚMERO TRINTA E QUATRO

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas catorze horas e trinta

minutos, reuniu em Lisboa, na Rua Castilho, n° 39, Piso 11, Letra C, o Conselho

Geral da Fundação Maria Antónia Barreiro, com as presenças dos membros deste

órgão, a saber: Ex.mos Senhores Dr Francisco Manuel Lopes Vieira de Oliveira

Dias, Dr. António Norberto Coelho Brasil, Dr Raul Jaime de Abreu Diniz, Carlos

Alberto Lopes e Dr Manuel Pedro da Costa Santos Ribeiro da Silva.

Encontravam-se, também, presentes os membros do Conselho de Administração,

respectivamente o seu Presidente, Dr. José Afonso Gil e Dr. José António Alves

Mendes.

A reunião subordinou-se à seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um: Apreciar e votar o relatório do Conselho de Administração sobre a

actividade da Fundação e as contas do exercício de 2014.

Ponto Dois: Emitir opinião sobre a gestão anual do Conselho de Administração.

Aberta a reunião, foi formalmente apresentado ao Conselho Geral o Relatório de

Gestão relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, o qual houvera já

sido enviado previamente a cada um dos membros do Conselho Geral,

acompanhado pelas Contas do exercício fmdo, designadamente pelo Anexo às

demonstrações fmanceiras para o período findo em 31 Dezembro 2014, Balanço,

Demonstração dos Resultados por Natureza, Demonstração dos Fluxos de Caixa,

Variação dos Fundos Patrimoniais e, conjuntamente, uma proposta de aplicação

do resultado líquido do período.

Feita uma breve resenha sobre a actividade da Fundação e sobre as contas, foram

postos à votação o Relatório de Gestão e as Contas do exercício fmdo, tendo sido

deliberado, por unanimidade dos Conselheiros presentes, o seguinte:

Primeiro: Aprovar os documentos de prestação de contas, designadamente:

relatório de gestão, Anexo às demonstrações fmanceiras para o período findo em



31 Dezembro 2014, Balanço, Demonstração dos Resultados por Natureza,

Demonstração dos Fluxos de Caixa e Variação dos Fundos Patrimoniais.

Segundo: Aprovar a proposta de transferência do saldo da conta de resultados

líquidos, no valor de 2.046.711,91 € (dois milhões, quarenta e seis mil, setecentos

e onze euros e noventa e um cêntimos) para a conta de resultados transitados.

Terceiro: Aprovar um voto de louvor ao Conselho de Administração pela forma

como desempenhou as funções de gestão ao longo do exercício de 2014.

Quarto: O Conselho Geral associa-se ao voto de agradecimento proposto pelo

Conselho de Administração aos Senhores Dr. Raúl Jaime de Abreu Diniz, Dr. João

Pedro Peres de Noronha Sanches e Eng" José Manuel Leite Ramalho Fontes, pelos

seus generosos contributos para os fms estatutários desta Fundação.

E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão de que se lavrou a presente

acta que vai ser assinada por todos os membros presentes do Conselho Geral.
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