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1. Introdução 

A Fundação Professor Francisco Pulido Valente foi criada no ano de 1992, por iniciativa de um 
grupo alargado de familiares do médico Pulido Valente, com o intuito de preservar a sua 
memória, trabalhando nas áreas da ciência, cultura e cidadania, com especial foco no ensino 
da Medicina e na Investigação Científica. A sua actividade tem estado centrada na atribuição 
de dois prémios, o Prémio Ensino (desde 1993) e o Prémio Ciência (desde 2003), tendo 
também, de forma pontual, financiado algumas publicações e iniciativas culturais. 

Desde 1995 que goza do estatuto de Utilidade Pública que lhe permite beneficiar de um 
conjunto de regalias e isenções fiscais, nomeadamente em sede de IRC. Este estatuto foi 
revalidado em 2019. 

Do seu Conselho Consultivo fazem parte ilustres figuras da sociedade portuguesa, com fortes 
ligações ao meio médico e à investigação que têm participado na vida da Fundação sempre 
que tal lhes é solicitado (a maioria dos membros foi palestrante em sessões do Prémio Ensino).  



 

No ano de 2020 a Fundação deu continuidade à abertura que encetou no ano de 2019, quer ao 
nível de novas entradas nos seus órgãos, Conselho Consultivo e Conselho de Curadores, 
convidando personalidades de outros setores que não apenas o universo da medicina, quer na 
procura de novos projetos e parcerias que permitam uma presença mais regular na 
comunidade.  Sabemos que hoje, qualquer Fundação, assim como qualquer Associação, não 
tendo um fundo patrimonial muito elevado, terá, necessariamente, que recorrer a patrocínios 
ou programas de financiamento (comunitários, na maior parte dos casos). O estabelecimento 
de parcerias com outras instituições e o desenvolvimento de atividade para além dos prémios 
constitui um elemento essencial para a sua viabilização enquanto instituição da área social e 
cultural.  

O ano de 2020 foi um ano de clara evolução na linha de atuação da Fundação e de participação 
em iniciativas de proximidade com a sociedade e com novos públicos alvo.  

2. Organização interna 

Sede  

Tal como referido no relatório de 2019 foi, finalmente, concretizada a mudança física da sede 
social da Fundação Pulido Valente para espaço cedido no Hospital Pulido Valente (HPV). 
Através de protocolo estabelecido com a Administração do Centro Hospitalar Universitário 
Lisboa Norte, foi disponibilizada uma sala na antiga Casa do Administrador, à entrada do 
campus do HPV, onde temos a companhia de mais duas associações: Federação Portuguesa de 
Dadores Benévolos de Sangue e Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar. 

O Conselho de Administração iniciou o processo de alteração dos Estatutos para alteração da 
sede social para a nova morada. 

 

Funcionamento dos órgãos 

O ano de 2020 ficou marcado pela realização de várias reuniões com parte dos participantes a 
assistir online, devido às restrições impostas pela pandemia. Tal não impediu a realização de 
duas reuniões do Conselho de Curadores, uma a 1 de fevereiro e outra a 24 de outubro e, 
também, uma reunião do Conselho Consultivo a 21 de novembro. Paralelamente foram 
realizadas várias reuniões de coordenação entre os responsáveis dos diversos órgãos por 
iniciativa do Conselho de Administração (CA). Também o CA reuniu mais que uma vez para 
definir aspetos de organização interna e de estratégia da Fundação. 

A FPV questionou os membros do Conselho de Curadores quanto à sua vontade em 
permanecerem na Fundação, tendo havido assim uma atualização da composição deste órgão, 
de acordo com as respostas obtidas. 



 

 Verificaram-se as seguintes entradas no Conselho de Curadores: Álvaro Cidrais e António 
Conde Pereira. Ainda neste órgão verificou-se a substituição de Maria João Pena por Francisca 
Pulido Valente na Presidência. No Conselho Consultivo verificou-se a entrada de Filipe Froes, 
Maria da Graça Carvalho e Faustino Ferreira. Ainda neste órgão solicitaram a sua saída, por 
outros compromissos de Maria do Carmo Fonseca e Nuno Crato. 

No Conselho Administração e por falecimento de um dos seus membros, João Pedro 
Monjardino, procedeu-se à sua substituição por Maria Emília Monjardino. 

Reunião Conselho Consultivo 21 de novembro de 2020 

O encontro decorreu no Salão Nobre do Hospital Pulido Valente entre as 10h e as 13h e contou 
com a participação presencial dos presidentes do Conselho Consultivo e Conselho de 
Administração (João Lavinha, , e Rui Pulido Valente) e pelo vogal do Conselho de 
Administração Francisco Pulido Valente e, por zoom, de Fernanda Rollo, Graça Carvalho, 
Faustino Ferreira, Constantino Sakellarides, Manuel Sobrinho Simões, Manuela Lucas e Isabel 
do Carmo. Dos pontos abordados destacamos a edição de 2021 do Prémio Ciência, tendo sido 
proposto o tema Ato médico: medicina personalizada e/ou medicina narrativa, não tendo sido 
proposto nenhum nome para convidar a presidir o júri. No que respeita a sugestão de orador 
para a conferência do Prémio Ensino (proposta que parte sempre do CC) foi referida a 
necessidade de retomar o contacto que ficou em suspenso na sessão de 2020 que foi adiada, 
isto é, o Prof Luís Campos para falar sobre a relação Médico / Doente. No âmbito das 
sugestões apresentadas pelo Conselho ao CA, surgiu uma proposta do conselheiro Constantino 
Sakellarides no sentido de criar, no seio do CC, um Grupo de Trabalho (coordenado pelo João 
Lavinha) com a tarefa de contribuir para estabelecer em Portugal um sistema de 
aconselhamento científico e intermediação entre a "academia" e os decisores políticos e 
cidadãos, usando o controlo da pandemia como demonstrador. Neste GT participam os 
conselheiros Constantino Sakellarides, Manuel Sobrinho Simões, Graça Carvalho, Manuela 
Lucas, Fernanda Rollo e Isabel do Carmo, tendo sido ainda decidido endereçar convite ao Filipe 
Froes, também conselheiro (que, entretanto, aceitou) 

Documentação/Espólio Fundação FPV 

Neste momento a documentação/espólio Fundação FPV encontra-se distribuída por três locais 
distintos: uma parte num armazém alugado (passou-se em setembro de uma box de 9 metros 
quadrados para uma de 6, com redução dos custos associados), outra parte na Escola Marquês 
de Pombal depois de um acordo com o Diretor daquela instituição e, o restante, em casa do 
presidente do Conselho de Administração, Rui Pulido Valente. Todo a documentação 
contabilística e administrativa da Fundação já foi objeto de reorganização e encontra-se na 
nova sede social. 

Foi acordado, através da conselheira Fernanda Rollo, o depósito temporário na Fundação 
Mário Soares dos documentos para tratamento arquivístico do espólio.  

SITE  

Durante o ano de 2020 o site foi sendo atualizado regularmente, com o apoio da empresa que 
procedeu à sua reformulação, a partir de notícias enviadas pelo CA e de pedidos de correção. 
Verifica-se a necessidade de uma maior frequência no envio de informação o que pressupõe a 
existência de um responsável interno pela tarefa.  



 

FaceBook  

Ainda não foi possível avançar com a utilização desta rede social, uma vez que não houve 
consenso no Conselho de Curadores sobra a vantagem da sua utilização. 

Projetos e Parcerias  

Durante o ano de 2020 a Fundação desenvolveu diversos contactos com o objetivo de 
encontrar parceiros que possam participar em projetos conjuntos e que possam cumprir os 
fins estabelecidos nos seus Estatutos. Esse esforço está traduzido pelas várias reuniões 
realizadas e referidas neste relatório. De assinalar a participação em duas candidaturas ao 
Programa Bairros Saudáveis, uma em Mértola, outra em Lisboa, envolvendo vários parceiros e 
levando a Fundação às pequenas comunidades para trabalhar na área da literacia em saúde 
(ver referência mais adiante). Uma outra parceria foi estabelecida com a associação Oficinas 
do Convento, em Montemor-o-Novo, para a participação na constituição de uma cooperativa 
para gestão do projeto de revitalização da Casa Branca (ver referência em capítulo próprio). 

3. Atividade Desenvolvida 

A atividade da Fundação no ano de 2020 ficou marcada pelo adiamento das cerimónias de 
entrega dos Prémios anuais, devido à situação que vivemos, pelo esforço realizado para a 
participação no movimento de solidariedade com a Saúde e, também, pelos passos dados no 
sentido de dar maior visibilidade à nossa Fundação 

3.1. Reuniões e Contactos  

Durante o ano de 2020 foram realizadas inúmeras reuniões, quer de caracter institucional e 
de cortesia, quer para abrir novos caminhos e viabilizar financeiramente a Fundação.  

Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar  

 

No dia 9 de outubro a Fundação reuniu com os responsáveis da APDH no salão nobre do 
HPV. Tratou-se de uma reunião de cortesia uma vez que esta organização também ocupará 
um espaço na Casa do Administrador (como referido atrás). A reunião foi, essencialmente, 
para conhecimento mútuo (Ana Escoval, Francisco Matoso) tendo-se falado da necessidade 
de unir esforços para pressionar a Administração a criar condições para a mudança das 
entidades a quem foi atribuído o espaço e da possibilidade de colaboração da APDH com a 
FPV (divulgação, projectos…) 

 USF das Conchas  

 



 

No dia 12 de outubro tivemos oportunidade de reunir com responsáveis da Unidade de 
Saúde Familiar das Conchas, sedeada no campus do Hospital Pulido Valente. O objetivo da 
reunião foi o de nos apresentarmos e identificarmos potenciais áreas de colaboração. 

Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue  

 

No dia 16 de outubro reunimos com o Sr Alberto Mota, presidente da FEPODABES, para 
nos darmos a conhecer enquanto vizinhos de espaço partilhado e com o objetivo de 
identificar áreas de colaboração. 

Junta de Freguesia do Lumiar  

A 26 de outubro reunimos (por zoom) com a Junta de Freguesia do Lumiar tendo mantido 
conversa com o seu Presidente, Dr Pedro Delgado Alves. 

 

Junta de Freguesia de Santa Clara (27 out) 

A 27 de outubro tivemos encontro online com a Drª Filipa Passinhas da Junta de Freguesia 
de Santa Clara. Qualquer destas reuniões tinha como objetivo uma aproximação à 
comunidade envolvente do HPV e abrir portas para uma colaboração (que se traduziu, no 
caso da Freguesia de Santa Clara, na participação numa candidatura ao Programa Bairros 
Saudáveis). 

Reunião no Hospital Pulido Valente 

 

Reunimos com A Administração do Hospital Pulido Valente na 
pessoa do seu Presidente, Daniel Ferro, a 6 novembro, para fazer o 
ponto de situação relativamente ao projecto do HPV (agora e muitas 

vezes identificado como Parque de Saúde Pulido Valente), averiguando também sobre a 
questão da cedência de um espaço para a FPV.  

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) 

No âmbito do Prémio Ciência os contactos com o parceiro FCT foram regulares. Reunimos 
com a FCT por zoom a com a Dr Andreia Feijão e com o Dr Daniel Carapau para acertar 
aspetos da colaboração entre as duas instituições e acertar os pormenores da sessão de 
homenagem ao Prof João Monjardino e cerimónia de entrega dos Prémios de 2019 e 2020 

 



 

Entidades Financeiras 

Mantivemos durante o ano de 2020 a nossa relação com duas entidades bancárias, o 
Montepio Geral e o Banco Português de Gestão no qual temos algumas aplicações com 
taxas de juro interessantes. 

Fizemos um novo contrato de prestação de serviços de contabilidade com a empresa 
TEFISCAL, uma vez que a Nova Atitude se retirou da atividade. 

Câmara Municipal de Mafra  

 

Durante o ano de 2020 a Fundação foi mantendo contacto com a Câmara Municipal de 
Mafra, na pessoa do seu Presidente Engº Helder Silva e da Vereadora Aldevina Rodrigues , 
depois de várias reuniões com promessas de um espaço para receber a Fundação, não se 
verificou qualquer seguimento do assunto, não tenho havido respostas a contactos 
insistentes da nossa parte. Dado que a Fundação encontrou alternativa e tendo em conta a 
lentidão da resposta da Câmara de Mafra, foi decidido deixar cair o assunto. A verdade é 
que não houve qualquer tentativa de contacto por parte da senhora Vereadora, mesmo 
quando foi enviado o contrato de comodato, devidamente revisto e com sugestões de 
alteração. 

Contactos com a Mais Participação Melhor Saúde 

Mantivemos em 2020 contacto com esta instituição embora não tenhamos participado em 
nenhuma ação conjunta, ao contrário do ano passado. 

3.2. Entrega de donativos no quadro da luta contra a pandemia 

Durante o ano de 2020 a Fundação mobilizou alguns recursos para participar na campanha 
de apoio aos hospitais no quadro da luta contra o Covid. Nesse sentido foram feitas várias 
ofertas, tendo havido entrega de material no Hospital de São José, no Hospital Pulido 
Valente e no Hospital de Portimão. 
 

3.3. Participação e sessões e outras reuniões 

Sessão comemorativa dos 45 ANOS do Hospital Pulido Valente - no caminho do Futuro, 
Intervenção de Ana Escoval (APDH), António Dinis (Hospital Pulido Valente), Carlos 
Monjardino (FPV) 

Sessões sobre o SNS – auditório do Infarmed, Convenção Nacional de Saúde,  

Sessão de Lançamento do Livro publicado pela Ordem dos Médicos sobre a relação 
Médico/Doente 

Reunião com a Medical Port 



 

Reunião com a Câmara Municipal de Mafra 

Reunião com a Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina 

Reunião com o Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina e Direção 

Reunião com a Liga dos Amigos do HPV 

3.4. Projeto Quadro do Consultório 

 

Com a participação da FPV foi inaugurada a 12 de Novembro uma exposição numa sala do 
Museu de Lisboa que tem como foco o quadro do Consultório doado à Câmara Municipal 
de Lisboa através de protocolo assinado no tempo de Krus Abecassis. A cerimónia contou 
com uma sessão sobre o patrono em que participaram o Diretor Executivo e o membro do 
Conselho de Curadores e Presidente do Conselho Fiscal, Dr Carlos Monjardino. Este último, 
foi o orador principal na qualidade de neto mais velho do patrono. 

Estão previstas se conferências entre fevereiro e março de 2021, à volta das personagens 
representadas no quadro e do ambiente político, cultural e social da época, sempre em 
colaboração estreita com a Fundação. 

A FPV apoiou o Museu de Lisboa com materiais pertencentes ao espólio e na preparação da 
brochura relativa ao quadro. 

 

 

 



 

3.5. Projeto Casa Branca 

A Fundação foi contactada pelas Oficinas do Convento, uma associação cultural de 
Montemor-o-Novo, para integrar um projeto de dinamização de uma aldeia no Alentejo, 
tomando na sua responsabilidade os temas da literacia para a saúde e da ciência, na 
sequência da Conferência realizada na mesma cidade em parceria com a Cooperativa 
Integral Minga. 

 

Este projeto que já desenvolveu várias iniciativas está a estudar a possibilidade de 
constituição de uma cooperativa para a qual convidaram a Fundação Pulido Valente como 
uma das entidades Fundadoras. A Fundação tem participado em várias reuniões de 
trabalho com vista à estruturação do projeto que deverá ser objeto de uma candidatura em 
2021. 

3.6. Projeto Alimentarmente (Bairros Saudáveis) 

Na sequência de contactos estabelecidos com a Junta de Freguesia de Santa Clara, a 
Fundação foi convidada para integrar uma candidatura ao Programa Bairros Saudáveis no 
território de influência do Hospital Pulido Valente. Estivemos envolvidos na preparação da 
candidatura assumindo a componente de sensibilização para a saúde combatendo a 
iliteracia na saúde. O projeto está centrado nas questões da alimentação saudável e da 
saúde mental, envolvendo perto de uma dezena de instituições a trabalhar no terreno e 
com forte coordenação da Escola Superior de Saúde Lisboa. Trata-se de um projeto com um 
orçamento aproximado de 50 mil euros. 

3.7. Projeto VivaVida em Mértola (Bairros Saudáveis) 

A partir da ligação pessoal que o curador Jorge Pulido Valente há muito mantém com o 
território de Mértola, surgiu a oportunidade da Fundação participar num projeto naquela 
vila do Baixo Alentejo que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos habitantes 
do centro histórico. Mais uma vez, a intervenção da FPV centra-se na literacia para a saúde 
e nas questões de bem estar e de cidadania ativa. 

 

 

 



 

3.8. Prémio Ensino2020  

 

 

 

 

 

O prolongamento das medidas de combate ao Covid não permitiu a realização da sessão de 
entrega do Prémio Ensino 2020 pelo que foi, definitivamente, esta adiada para 2021, mas 
ainda, sem nova data marcada. A FPV manteve contactos com o Prof Melo Cristino, 
Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Medicina, ao longo de todo o ano de 
2020 para se ir inteirando da situação de condicionamento e planear a sessão de 2021. 

Fica a identidade da premiada (que recebeu o prémio monetário na devida altura). 
 

 

 

 

 

 

3.9. Prémio Ciência 2020  

Foram submetidos 11 trabalhos e a reunião do Júri decorreu no passado dia 15 de 
dezembro. A premiada foi Sara Jorge Moreira da Rocha com o trabalho 3D Cellular 
Architecture Affects MicroRNA and Protein Cargo of Extracellular Vesicles. A Drª Sara Rocha 
é investigadora no i3S -Instituto de Investigação e Inovação em Saúde 

O Júri era composto pelos seguintes elementos:  

Carlos Caldas (Presidente) - Cancer Research UK Cambridge Institute 

Hélder Maiato - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto 

Mónica Bettencourt - Instituto Gulbenkian de Ciência 

Luís Marques da Costa - Centro Académico de Medicina de Lisboa; Instituto de Medicina 
Molecular (em representação da Fundação Francisco Pulido Valente) 

Raquel Seruca - Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto 
(em representação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia)  

A cerimónia de entrega do Prémio Pulido Valente Ciência de 2019 não se realizou devido 
às limitações de encontros presenciais que caracterizaram o ano de 2020. Está agendada 
para o próximo mês de abril uma sessão que incluirá uma homenagem ao fundador do 
Prémio (que passará a ter o seu nome, isto é, Prémio Professor João Monjardino) e a 
entrega dos prémios relativos a 2019 e 2020. 



 

Relembramos que no final de 2019 foi atribuído o Prémio Pulido Valente Ciência 2019 à 
jovem investigadora da Nova Medical School Ana Filipa Coelho Antunes, primeira autora 
do artigo, Changes in socioeconomic position among individuals with mental disorders 
during the economic recession in Portugal: a follow-up of the National Mental Health 
Survey, publicado na revista Epidemiology and Psychiatric Sciences. O tema deste ano era: 
Determinantes não Biológicos da Saúde. 

 

 

Ana Antunes é investigadora do Lisbon Institute of Global Mental Health e Comprehensive 
Health Research Center (CHRC), Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa. É 
licenciada em Antropologia e mestre em Antropologia Médica pela Universidade de 
Coimbra. 

 

3.10. Situação financeira 

Aguarda informação da TEFISCAL 
 
 

4. Plano de Atividades para 2021 

Introdução 

Entramos no ano de 2021 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 2020 
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 2021 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, pretende 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 ratificar o Plano de 
Atividades apresentado pelo CA, proceda à nomeação dos novos órgãos sociais e estabeleça 
uma estratégia de renovação e rotatividade dos seus membros, incluindo o Conselho 
Consultivo.  Está prevista a alteração dos estatutos com a mudança da sede social e a fixação 
do número de elementos do Conselho Consultivo (os estatutos estabelecem que o Conselho 
de Curadores deve fixar este número e também que o Conselho Consultivo deve estabelecer 
as regras do seu funcionamento, o que foi solicitado ao seu Presidente). 



 

A existência de um espaço de escritório no Hospital Pulido Valente permite, a partir deste ano 
de 2021, considerar a possibilidade de a Fundação se candidatar a um estágio profissional do 
IEFP a partir do momento em que a sua atividade o justifique. Tal dependerá da aprovação dos 
projetos em que estamos envolvidos e da concretização de algumas iniciativas em carteira. 

Documentação e espólio 

Tal como foi referido no relatório de atividades, está prevista para breve a entrega de grande 
parte da documentação do espólio de FPV para estudo arquivístico pela Fundação Mário 
Soares. Este processo terá como objetivo selecionar todo o material com interesse efetivo e 
organizá-lo para posterior tomada de decisão quanto ao seu destino. A Fundação terá que 
decidir também qual o destino a dar à biblioteca do patrono, assim como de outros materiais 
como mobiliário, quadros e fotos. 

Prémio Ensino 

Tudo indica que teremos uma sessão pública em 2021 com a entrega dos prémios de 2019 e 
2020, ainda sem data definida, mantendo-se o contacto com o Presidente do Conselho 
Científico da Faculdade de Medicina com vista ao agendamento. Seguindo a sugestão do 
Conselho Consultivo retomaremos o convite feito ao Prof Luís Campos para tratar o tema A 
relação Médico-Doente, fazendo a ponte com a publicação no final de 2019, pela Ordem dos 
Médicos, do livro com esse título integrado no movimento pela classificação como património 
imaterial da humanidade dessa mesma relação. 

Prémio Ciência 

Relativamente a este Prémio será oficializada, este ano, a alteração do seu nome para Prémio 
Professor João Monjardino, reconhecendo o importante papel que aquele investigador 
desempenhou na criação e prestígio do Prémio Ciência e do seu contributo para a Fundação 
Pulido Valente. 

A cerimónia de entrega do Prémio Ciência, está prevista para abril de 2021 (entre 5 e 9 
daquele mês) e será realizada em conjunto com a edição de 2020. 

A sessão terá dois momentos distintos. Uma primeira parte, dando corpo a uma ideia que vem 
do ano passado e que está associada à alteração do nome do Prémio para Prémio Professor 
João Monjardino (depois da proposta aceite no Conselho Consultivo e aprovação da própria 
FCT, parceira do Prémio desde o seu início) será uma homenagem ao criador do Prémio 
Ciência, e terá intervenções do Prof Sobrinho Simões (falando da carreira de João Monjardino 
como cientista), da Prof Isabel do Carmo (focando aspetos políticos) e do Dr Vasco Vieira de 
Almeida (abordando a sua relação de amizade com o homenageado). Num segundo momento 
e reforçando o papel de João Monjardino enquanto Presidente do Conselho Consultivo da 
Fundação Pulido Valente durante um longo período e grande entusiasta do Prémio Ciência, 
teremos a celebração dos premiados das duas últimas edições. Contaremos com o espaço 
privilegiado do Teatro Thalia, em Lisboa.  

O Conselho de Administração e o Conselho Consultivo, tal como previsto, gostariam que a 
sessão de 2021 fosse o início de um novo tempo com a realização de Conferências Anuais 
Pulido Valente Ciência em que um dos momentos fosse a entrega oficial do Prémio Professor 



 

João Monjardino, mas que abordariam outros temas atuais na área da Ciência e do 
Conhecimento. 

Têm sido mantidas reuniões com a FCT para preparar as alterações ao regulamento do prémio 
e do protocolo. Tal não modifica em nada as características do concurso anual lançado pelas 
duas Fundações, mantendo todo o articulado do regulamento. 

Relativamente ao Prémio Professor João Monjardino de 2021, em recente reunião do 
Conselho Consultivo da Fundação, presidida pelo Professor João Lavinha, foi selecionado o 
tema para o mesmo, que mereceu consenso, e foi - Ato médico: medicina personalizada e/ou 
medicina narrativa. 

Reforço e alargamento das Parcerias 

Uma referência particular à Fundação Monjardino que mantém o seu apoio financeiro ao 
Prémio Ensino e com a qual a FPV gostaria de estreitar laços cm outras iniciativas. 

No quadro da dinamização de novos projetos a Fundação perspetiva o estabelecimento de 
novas parcerias com as organizações envolvidas nas candidaturas ao Programa Bairros 
Saudáveis, com os participantes no projeto da Casa Branca, com o Museu de Lisboa e com 
algumas das instituições que desenvolvem a sua atividade no campus do Hospital Pulido 
Valente. 

 

Conferências da Fundação Francisco Pulido Valente 

Dando seguimento à experiência desenvolvida em 2019 com a conferência sobre 
Envelhecimento, realizada em Montemor, pretendemos retomar o plano inicialmente traçado 
de realizar em Portalegre, com o Instituto Politécnico, uma conferência sobre Sexualidade e 
tendo como convidado o Dr Duarte Vilar (antigo presidente da Associação de Planeamento 
Familiar). Também mantemos a intenção de organizar, em Mértola, uma sessão com a APDP 
sobre Diabetes, tendo como convidado o Dr José Manuel Boavida. 

No âmbito da exposição do quadro A Leitura no Museu de Lisboa estão previstas seis 
conferências assumindo a Fundação a responsabilidade de duas delas, uma sobre Bento de 
Jesus Caraça em que será orador o membro do nosso Conselho Consultivo Professor João 
Manuel Caraça, filho do ilustre matemático e outra em que será conferencista a Professora 
Fernanda Rollo, também membro do nosso Conselho Consultivo. No quadro abaixo listam-se 
os temas das conferências e respetivas datas e oradores convidados. 



 

 

 
Projetos no âmbito do Programa Bairros Saudáveis 

O Programa Bairros Saudáveis é um programa público, de natureza participativa, para 
melhoria das condições de saúde, bem-estar e qualidade de vida em territórios vulneráveis. 
Saúde não é só ausência de doença. É um programa de pequenas intervenções, através do 
apoio a projetos apresentados por associações, coletividades, organizações não 
governamentais, movimentos cívicos e organizações de moradores, em articulação com as 
autarquias, as autoridades de saúde ou demais entidades públicas. Visa sobretudo dar algum 
poder, no sentido de “poder fazer”, a comunidades residentes e pessoas ou organizações 
intervenientes em territórios vulneráveis. 

O Programa foi criado pela Resolução de Conselho de Ministros 52-A/2020, de 1 de julho e vai 
vigorar até dezembro de 2021. 

Os projetos que se candidataram estão em análise e terão a sua aprovação durante o 
mês de janeiro de 2021, prevendo-se uma extensão do prazo de execução, uma vez 
que se verificaram ligeiros atrasos na sua implementação. 

Projeto AlimentarMente 

Tal como referido no Relatório de Atividades, a Fundação integrou uma candidatura ao 
Programa Bairros Saudáveis – projeto AlimentarMENTE, com vários parceiros na área 
de influência da Junta de Freguesia de Santa Clara – entidade promotora a 
PROSAUDESC - Associação de Promotores de Saúde Ambiente e Desenvolvimento 
Sócio Cultural. Como parceiros surgem a Associação de Moradores do PER11, CSP 
Ameixoeira, CSP Charneca-Galinheiras, DDS-CML, JF Santa Clara, ENSP-UNL, ESTeSL-
IPL, SCM, ACES LisboaNorte, Associação LOCAl, Lions Clube Lisboa Centro. A FPV 
participará em sessões de divulgação e capacitação de cidadãos na área da literacia 
para a saúde, promovendo conferências e sessões de esclarecimento. Orçamento do 
projeto 50 mil euros. 

 

 



 

Projeto VivaVida em Mértola 

A Fundação integrou também uma candidatura ao Programa Bairros Saudáveis na Vila de 
Mértola, para o projeto VivaVida, no Centro Histórico de Mértola, tendo como promotor a 
Santa Casa da Misericórdia de Mértola e contando com vários parceiros: Núcleo de 
Voluntariado, a AHBVM, Centro de Saúde, CMM, JFM. Mais uma vez, o papel da FPV será o de 
dinamizador das questões da literacia em saúde, promovendo sessões de capacitação para a 
comunidade local. Orçamento do projeto 25 mil euros. 

Projeto Casa Branca 

A Fundação foi contactada pelas Oficinas do Convento, uma associação cultural de Montemor-
o-Novo, para integrar um projeto de dinamização de uma aldeia no Alentejo, tomando na sua 
responsabilidade os temas da literacia para a saúde e da ciência, na sequência da Conferência 
realizada na mesma cidade em parceria com a Cooperativa Integral Minga. 
Este projeto, que já desenvolveu várias iniciativas, está a estudar a possibilidade de 
constituição de uma cooperativa que fará a gestão de uma candidatura a financiamento 
comunitário (já com parecer positivo da Comissão de Coordenação da Região Alentejo) A 
Fundação Pulido Valente foi convidada a entrar para a cooperativa, como uma das entidades 
fundadoras. 

Nova sede social 

A Fundação Pulido Valente instalou-se, em meados de novembro, no espaço que lhe foi cedido 
no Hospital Pulido Valente (antiga Casa do Administrador) para desenvolver a sua atividade 
regular. Uma sala num edifício partilhado com mais duas organizações a Federação Portuguesa 
de Dadores Benévolos de Sangue e a Associação Portuguesa de Desenvolvimento Hospitalar. 
Foi transferido para essa sala material de escritório e toda a documentação administrativa, 
assim como as edições da Fundação para venda e oferta. 

A Fundação passa a dispor de um escritório de porte aberta permitindo a contratação futura 
de um funcionário/estagiário. 

Escola Marquês de Pombal 

A Fundação solicitou à Direção da Escola Marquês de Pombal, na zona de Belém/Alcântara a 
cedência de um espaço para recolha de livros e móveis guardados desde finais de 2019, num 
armazém alugado, na Damaia, com custos associados. Embora não fosse, ainda, possível 
eliminar completamente a despesa com aluguer de uma box, esta operação constituiu um 
passo importante para a redução da despesa com a guarda de material. Neste momento o CA 
de administração está em negociações com a Escola Marquês de Pombal, mas o material já foi 
lá colocado 

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 cifra 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. 
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5. Orçamento para 2021 

 
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 foi lançado 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). Até à data não foi possível 
alcançar esse objetivo, tendo apenas havido uma redução da despesa com as reuniões 
do Conselho Consultivo que passaram a não incluir almoço e foram realizadas em 
espaço cedido gratuitamente.  Pretende-se, com a participação nos projetos no âmbito 
do programa Bairros Saudáveis, poder contar com algum apoio financeiro. Por outro 
lado, com a melhoria da imagem e reconhecimento público da Fundação, será 
oportuno voltar a tentar o apoio direto para os prémios através das empresas ligadas 
ao sector da Saúde e dos medicamentos (Laboratórios, fornecedores de 
equipamentos, etc..). 
 
 
Lisboa, 3 de janeiro 2021 
Conselho de Administração da Fundação Francisco Pulido valente 


