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1. Plano de Atividades para 2020 

Introdução 

Entramos no ano de 2020 com boas perspetivas para a Fundação, quer ao nível da sua 

organização interna e reforço dos órgãos sociais e apoio administrativo, quer no que respeita a 

sua presença na sociedade e desenvolvimento de novos projetos. Terminámos o ano de 2019 

com a clarificação do processo de mudança da sede social e com claros indícios de uma nova 

dinâmica de operacionalização de ideias já incluídas em planos anteriores. Estamos convictos 

que o ano de 2020 vai dar continuidade à viragem nas contas com uma redução substancial do 

prejuízo que tem caracterizado os exercícios ao longo da última década. 

Linhas Estratégicas para a atividade da Fundação 

Tal como é referido no Relatório de Atividades de 2019, a reunião alargada realizada a 

16 de novembro, forneceu um conjunto de pistas e orientações importantes para o 

posicionamento e definição de uma estratégia para a Fundação. Naquele encontro 

contámos com importantes sugestões e contributos que foram, posteriormente, 

tratados e que resumimos seguidamente.  

Missão (Resultado da dinâmica de grupo) 

1 Defesa do Serviço Nacional de Saúde   

2 Literacia em Saúde 

3 Saúde para Todos, democratização da Saúde  

4 Transversalidade da Saúde nas Políticas Públicas  

5 Desenvolvimento da Medicina – ensino e investigação 

6 Arte e Cultura como fatores de saúde e bem-estar  

7 Modelo de participação cívica 

Três prioridades (Resultado da dinâmica de grupo – aspetos mais focados) 

1 Construir a Imagem da Fundação 

2 Orçamento de Bem-Estar 

3 Medicina e Sociedade – transpor o pensamento de FPV para os dias de hoje 

A partir da discussão gerada nas diversas mesas e dos resumos efetuados pelos 

facilitadores foi possível estabelecer as seguintes prioridades (resumo do Álvaro 

Cidrais) para os próximos 3 anos para  



 

1. Aumentar visibilidade e parcerias – ganhar relevância através de iniciativas e projetos com 

impacto mediático 

2. Profissionalizar com base em projetos – estrutura de gestão operacional simples (cresce 

todos os anos, com base em financiamentos e patrocínios) 

3. Aumentar e diversificar fontes de financiamento – 1º, através de iniciativas e projetos, 

depois, através da venda de serviços de formação, tratamento de dados, aconselhamento 

técnico 

Significa isto que, em todas as ações a desenvolver, deve a Fundação ter em conta estes 

objetivos e, de forma muito transversal, reforçar a sua presença na sociedade mantendo a 

imagem de instituição credível e idónea 

 

Reforço dos órgãos sociais 

Dando continuidade ao processo de renovação e dinamização dos órgãos sociais a Fundação, 

através do Conselho de Administração e do Conselho de Curadores, vai convidar novos 

elementos para o Conselho Consultivo, proceder à recomposição dos órgãos sociais e manter 

maior regularidade no contacto com os membros dos diversos órgãos. Prevê-se o 

agendamento no início do ano de uma reunião do Conselho de Curadores que, para além de 

aprovar o Plano de Atividades, proceda à aprovação de novos convites para integrar os 

diversos órgãos e aprove, também, a recomposição ao nível das direções dos órgãos.  

Prémio Ensino 

Na reunião de 16 de novembro o Conselho Consultivo sugeriu, para a conferência a realizar no 

âmbito do Prémio Ensino, o tema A relação Médico-Doente, tendo em conta a publicação 

recente, pela Ordem dos Médicos, do livro com esse título integrado no movimento pela 

classificação como património imaterial da humanidade dessa mesma relação. Por proposta do 

Prof Constantino Sakellarides o conferencista indicado para a sessão do prémio é o Prof Luís 

Campos (que já aceitou o convite). A Fundação vai comunicar ao Conselho Científico da 

Faculdade de Medicina a proposta de realização de uma homenagem ao Prof João Monjardino 

na sessão do Prémio Ensino de 2020 que se realiza a 28 de maio, na Aula Magna. Para intervir 

nessa sessão e foram contactados o Prof Manuel Sobrinho Simões e a Prof Isabel do Carmo 

que aceitaram imediatamente. 

Prémio Ciência 

A Fundação solicitou uma reunião com a Presidência da FCT para preparação da próxima 

sessão do Prémio Ciência que, normalmente, acontece no mês de março, no Palácio das 

Laranjeiras. Este ano e na sequência dos contactos que tem sido feitos com a Câmara de 

Mafra, a Fundação gostaria de equacionar a possibilidade da sessão se realizar em Mafra, 

descentralizando e dando mais visibilidade pública ao evento.  

Reforço e alargamento das Parcerias 

Uma das principais linhas de trabalho a que propomos dar continuidade é o reforço das 

parcerias já existentes e procura de novas parcerias como única forma de desenvolvimento de 

outras actividades e de eventual equilíbrio das contas através de projectos financiados. Dadas 

as limitações de recursos humanos a única forma de abrir novas linhas de acção será através 



 

de parcerias com instituições já no terreno. Temos os nossos parceiros tradicionais que podem 

ser potenciados, como é o caso da Faculdade de Medicina de Lisboa, da Fundação para a 

Ciência e Tecnologia, e já identificámos um conjunto de outros parceiros com os quais 

pretendemos continuar a trabalhar e com os quais já tivemos reuniões: Câmara Municipal de 

Lisboa, Câmara Municipal de Mafra, Mais Participação-Melhor Saúde, Instituto Politécnico de 

Portalegre, Ephemera, Cooperativa Integral MINGA, Associação Protetora dos Diabéticos de 

Portugal, Centro Nacional de Cultura, Associação Bento de Jesus Caraça, Fundação Aquilino 

Ribeiro, RESPIRA. 

Uma outra componente importante das parcerias passa pelo apoio financeiro de empresas, 

nomeadamente, dos laboratórios farmacêuticos, como a Bayer, em tempos patrocinador do 

Prémio Ensino.  

Uma referência particular à Fundação Monjardino que mantém o seu apoio financeiro ao 

Prémio Ensino e com a qual pretendemos estudar a possibilidade de criação de um prémio 

com o nome de um dos fundadores da Fundação Pulido Valente, João Pulido Valente 

Monjardino, falecido no final de 2019. 

No âmbito das parcerias incluímos ainda entidades privadas e públicas que atuam na 

preparação de candidaturas, ajudando a estruturar projetos para financiamento (exemplo da 

Fundação Calouste Gulbenkian e da MedicalPort Por o nome da empresa). 

A aproximação e colaboração com a Câmara Municipal de Mafra poderá abrir portas a algumas 

entidades do concelho interessadas em associar-se à nossa Fundação. 

Conferências da Fundação Francisco Pulido Valente 

A experiência desenvolvida em 2019 com a conferência sobre Envelhecimento, realizada em 

Montemor, leva-nos a propor mais duas conferências para este ano em locais e com parceiros 

distintos: em Portalegre com o Instituto Politécnico sobre Sexualidade e tendo como 

convidado o Dr Duarte Vilar (antigo presidente da Associação de Planeamento Familiar); em 

Mértola, com a APDP sobre Diabetes e tendo como convidado o Dr José Manuel Boavida 

No âmbito do acordo com a Câmara Municipal de Mafra serão também realizadas três 

conferências com temas a definir e integradas no ciclo planeado pela autarquia. 

Nova sede social 
 
Iniciado no final de 2018, o processo de procura de uma alternativa à sede social da Fundação, 
conheceu, finalmente, uma solução, no final de 2019. Depois de várias tentativas frustradas de 
entendimento com a autarquia de Oeiras, constatou-se que a falta de coordenação dos 
serviços daquela instituição, não permitiam uma negociação séria e em tempo útil para a 
cedência de um espaço no concelho que satisfizesse as pretensões da Fundação. Nesse sentido 
e tendo mantido sempre em aberto a possibilidade de nos mudarmos para o concelho de 
Mafra, chegámos a acordo com a edilidade e vai ser assinado, em breve, um contrato de 
comodato para ocupação de uma sala, na Quinta da Raposa, a partir de setembro depois das 
obras de melhoria a realizar. No âmbito deste contrato/protocolo está previsto iniciar logo no 
início de 2020 a colaboração com os serviços da autarquia, equacionando a possibilidade de 
realização da sessão pública do Prémio Ciência, em sala disponível no Convento de Mafra e 



 

início de integração da Fundação no ciclo de conferências em preparação pelo Vereador com a 
área da ciência e cultura. 

 
SITE 
 
Relativamente ao site e redes sociais propomos manter a situação atual de publicação regular 
de notícias na página da Fundação através do apoio da empresa que procedeu à sua 
reformulação, uma vez que o custo é relativamente baixo, nunca ultrapassando os 40 euros 
mensais e, na maior parte dos casos, se cifrar em 25 euros. Quanto ao FaceBook só será 
possível dinamizar a página se algum dos curadores se oferecer ou encontrar um voluntário 
para tal tarefa. 
 

2. Orçamento para 2020 
 

A partir da análise da evolução das contas do último decénio e tendo como principal 
objectivo o equilíbrio do exercício, o Presidente do Conselho de Administração opta 
por uma gestão assente na criação de receitas através de novas actividades, evitando a 
contínua degradação do capital social. Nesse sentido lança-se o desafio para 2020 de 
encontrar novas receitas, quer através da melhoria do rendimento do capital (à 
semelhança do que foi feito em 2019), quer pelo desenvolvimento de projectos 
financiados (seja por programas europeus ou por entidades públicas como autarquias), 
quer ainda pela angariação de novos subsídios (empresas). O objectivo imediato do 
presente orçamento é o de inverter o crescimento acentuado dos prejuízos dos 
últimos anos. 

ORÇAMENTO ANUAL 2020  

RUBRICA Valores Previstos 

RECEITAS   
  Subsídios 5 000,00 € 

  Doações   

  Resultado da actividade 3 000,00 € 

  Juros de Depósitos 2 500,00 € 

  Outros Juros   

  Outros Rendimentos e Ganhos   

TOTAL DAS RECEITAS 10 500,00 € 

DESPESAS   
62-Fornecimentos e Serviços Externos   

      Contabilidade e Assessoria 1 417,00 € 

      Outros Serviços Especializados   

                             Site 100,00 € 

                             Impressão de convites e outros 25,00 € 

Aluguer de armazém 1 000,00 €  



 

Transporte para a nova sede 120,00 € 

Despesas com a instalação na nova sede 200,00 € 

      Publicidade    

                             Anúncio Prémio Ciência 268,00 € 

      Serviços Bancários  100,00 € 

      Despesas de Representação   

                              Almoço Prémio Ensino 250,00 € 

                              Almoço Conselho Consultivo 250,00 € 

                              Almoço Prémio Ciência 0,00 € 

      Material de Escritório  150,00 € 

      Correio 60,00 € 

      Comunicações   

      Outros Serviços e Fornecimentos   

                            Notariado 100,00 € 

                            Conservatória 100,00 € 

                            Deslocações e Estadias dos 
palestrantes 150,00 € 

68-Outros Gastos e Perdas   

       Valor Prémio Ciência 5 000,00 € 

       Valor Prémio Ensino 3 000,00 € 

       Outros não Especificados  1 000,00 € 

    

    

TOTAL DAS DESPESAS 13 290,00 € 

    

RESULTADOS 2 790,00 € 

 
 
Lisboa, 27 de janeiro 2020 
Conselho de Administração da Fundação Francisco Pulido valente 


