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Introdução
O Relatório que agora se apresenta, relativo ao ano de 2016, corresponde ao 13º
exercício da Fundação Minerva – Cultura – Ensino e Investigação Científica, aqui se
refletindo as atividades e contas correspondentes ao período de 1 de janeiro de 2016 a
31 de agosto de 2016.

Trata-se, pois, de um exercício atípico, resultante da necessidade de ajustar os ciclos
económicos, financeiros e fiscais aos períodos letivos, proporcionando assim a devida
coerência entre o planeamento das atividades, a sua correta orçamentação e a
consequente apresentação de contas, tendo em consideração o núcleo de
responsabilidades da Fundação Minerva, resultantes do artigo 4.º dos Estatutos, por
força do qual lhe cabe “em especial assegurar a manutenção e o funcionamento
regular” das Universidades Lusíada, o que se traduz no centro das suas atividades, a
partir do qual concretiza os seus fins culturais, científicos, pedagógicos e também
sociais.

Nesta perspetiva, na sequência da recomendação feita pelo Conselho Fiscal e do
Parecer do Revisor Oficial de Contas, o Conselho Geral de 2 de maio de 2016 aprovou o
ajustamento do ciclo económico e fiscal da Fundação. Dando seguimento àquela
deliberação, o Conselho de Administração propôs à Autoridade Tributária a alteração
do seu ciclo fiscal o que, tendo sido acolhido, determinou, por sua vez, o encerramento
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do exercício de 2016 a 31 de agosto, iniciando-se a 1 de setembro um novo exercício,
este correspondente a 2017.

Estamos, assim, perante um exercício transitório, com a duração de 8 meses, que
obrigou ao ajustamento dos critérios contabilísticos em função da sua atipicidade e
incomparabilidade, quer com exercícios anteriores, quer com exercícios futuros, como
se demonstra, com clareza, no relatório financeiro.

Em todo o caso, apesar das dificuldades socioeconómicas sentidas nos últimos 8 anos
de exercício, com especial incidência nos exercícios de 2013 e de 2014, que
apresentaram resultados bastante severos, é possível confirmar a tendência de
recuperação registada no exercício de 2015, dando nota de uma evolução muito
positiva nos resultados deste exercício de 2016.

Registamos assim, no período em apreço, um EBITDA de 738.376 € e um resultado
positivo de 101.863 €.

Todavia, num quadro de crescentes exigências a todos os níveis do funcionamento das
Universidades Lusíada e do desempenho da Fundação, para se continuar por caminho
seguro e devidamente sustentado, é indispensável manter a linha de contenção que a
tem orientado nos últimos exercícios, o que, como aliás tem sucedido, deverá ser feito
sem pôr em causa a qualidade das atividades e serviços e o prestígio alcançado pelas
Universidades Lusíada ao longo dos seus 30 anos de existência e regular
funcionamento.

Com efeito, apesar da recuperação assinalada, o presente relatório de contas
demonstra também, com clareza, que é fundamental dar continuidade ao
reajustamento da Fundação em exercícios futuros, mantendo o máximo rigor na
definição da sua estrutura de custos em ordem a permitir, como se pretende e exige, o
reforço da sua estabilidade financeira e a manutenção da estabilidade de tesouraria,
elementos imprescindíveis à continuidade da sua consolidação e fundamentais para o
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seu futuro, em termos que lhe permitam garantir o desenvolvimento programado das
Universidades Lusíada no seu conjunto e em todas as suas valências.

Neste contexto, para além do suporte às atividades culturais, pedagógicas e científicas
das Universidades Lusíada, a Fundação Minerva continuará a implementar uma política
de apoio à investigação científica, projetada na dinamização e reforço dos vários
Centros de Investigação, mantendo também as linhas de apoio social e de mérito aos
seus estudantes.

Sabendo que o futuro não reserva facilidades, a Fundação também saberá responder
aos desafios difíceis com o necessário estímulo, empenho, dedicação, competência e
espírito de solidariedade que toda a Família Lusíada tem demonstrado ao longo da sua
existência. Todavia, as exigências são maiores a cada passo e, por isso, também no
empenho, na dedicação e na competência ter-se-á de continuar a crescer, pois só com
esse espírito seremos capazes de responder, com sucesso, aos mais exigentes desafios.
Trata-se, afinal, de assegurar o futuro da Instituição, alicerçado nas bases sólidas que
todos temos sido capazes de construir e reforçar.

O Conselho de Administração

Presidente:

Vice-Presidentes:

António Martins da Cruz

Afonso Filipe Pereira d’Oliveira
Martins
António José Moreira
João José Pires Duarte Redondo
Ricardo Leite Pinto
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E DE GESTÃO
1. Educação e Ciência
A Educação e a Ciência constituem dois elementos fundamentais dos fins estatutários
da Fundação Minerva e, consequentemente, assumem uma importância essencial no
desenvolvimento das suas atividades, enquanto entidade instituidora e titular das
Universidades Lusíada, e que se devem repercutir em todas as suas áreas de
intervenção.

Desde logo, compete à Fundação assegurar os meios necessários ao funcionamento
dos estabelecimentos de ensino de que é titular, o que implica responsabilidades em
todas as matérias que digam respeito à definição de estratégias, desenvolvimento,
consolidação e gestão das Universidades Lusíada.

Neste domínio, merecem especial referência as seguintes áreas de intervenção:


Sustentação e desenvolvimento da oferta de formação académica das
Universidades Lusíada;



Organização e apoio a atividades e eventos complementares à formação
académica;



Formação ao longo da vida e formação não conferente de grau;



Desenvolvimento da investigação científica;



Atividade editorial;



Centros de Conhecimento: Bibliotecas e Mediatecas;



Cooperação e apoio à internacionalização.
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1.1 Sustentação e desenvolvimento da oferta de formação académica das
Universidades Lusíada
A Fundação Minerva, enquanto entidade instituidora das Universidades Lusíada,
procura sustentar as suas decisões estratégicas, no que respeita ao desenvolvimento
das atividades científicas e pedagógicas, em cada um dos seus estabelecimentos de
ensino, através da recolha sistemática de informação obtida junto da comunidade
académica (docentes, discentes) e colaboradores e, quanto ao meio social em que se
integra, através dos Conselhos Sociais das Universidades Lusíada. Para prossecução do
primeiro objetivo foi criado, em devido tempo, o Departamento de Avaliação
Institucional e de Acreditação (DAIA) com vista à implementação de uma política de
controlo de qualidade assente, em primeira linha, em práticas de autoavaliação
destinadas, não só, ao apoio à decisão por parte da Fundação e dos próprios órgãos
das Universidades, mas também à sua relação com o ambiente externo,
designadamente com a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES)
no que respeita aos processos de avaliação externa e acreditação dos ciclos de estudos
em funcionamento nas Universidades Lusíada.

1.1.1 Autoavaliação

São objetivos do sistema de autoavaliação: desenvolver a recolha e tratamento da
informação referente ao universo institucional, tornando-a acessível e disponível para
utilização interna e externa; propor e concretizar estudos e projetos de análise que
promovam e atestem um sistema interno de garantia da qualidade; e prestar apoio à
decisão com vista à melhoria dos processos pedagógicos e científicos nas suas
múltiplas valências.

Neste sentido, a Fundação Minerva adotou para as Universidades Lusíada uma política
de realização de inquéritos, através dos quais tem sido possível avaliar a opinião dos
vários intervenientes no processo. As atividades de ensino têm sido avaliadas de forma
regular (semestralmente) e sistemática, através de inquéritos padronizados dirigidos
aos professores e estudantes. Estes inquéritos, desenvolvidos pelo DAIA, com o
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contributo das direções das Faculdades e Institutos, destinam-se à avaliação dos
professores, das unidades curriculares, dos serviços administrativos de apoio e das
instalações.
Estes registos são analisados estatisticamente através do sistema Qualen mediante
leitura ótica, por uma entidade externa (PSE – Produtos e Serviços de Estatística, Lda),
dando origem a três relatórios:

1º Nível – Relatório Individual: enviado exclusivamente ao docente com a informação
relativa a todas as unidades curriculares lecionadas;

2º Nível – Relatório Geral: enviado à direção da Faculdade ou Instituto com a
informação da média docente/unidades curriculares lecionadas e unidades
curriculares/docentes que as lecionam;

3º Nível – Relatório Global: enviado à Reitoria e ao Conselho de Administração da
Fundação com as médias de classificação sobre instalações/equipamentos/serviços
acompanhados dos relatórios das Faculdades e Institutos.

Estes inquéritos têm também por objetivo verificar a satisfação dos diversos
intervenientes no processo educativo e a capacidade das Universidades Lusíada em
promover a melhoria do processo Ensino/Aprendizagem.

O inquérito ao docente compreende as dimensões de autoavaliação, avaliação do
estudante, avaliação da unidade curricular, dos serviços e das instalações e
equipamentos.

Desde 2008 é também enviado anualmente a todos os estudantes das Universidades
Lusíada o maior inquérito europeu sobre educação e carreira profissional: Trendence
Graduate Barometer, cujo resultado reúne opiniões de todas as áreas dos estudantes
da Europa.
1.1.2 Avaliação externa e acreditação
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Compete ao DAIA acompanhar os processos de avaliação externa e acreditação dos
ciclos de estudos. Este Departamento é responsável por todos os contactos e
diligências com a A3ES. Assim, o Departamento coordena os relatórios de
autoavaliação, prepara e coordena as visitas das Comissões de Avaliação Externa (CAE)
e colabora na elaboração dos relatórios de follow-up que atestam o cumprimento das
condições de acreditação condicional dos ciclos de estudos acreditados e em
funcionamento.

1.1.3 Acreditação dos ciclos de estudos em funcionamento

Avaliação Externa 2016 (janeiro a agosto)

No âmbito das funções atribuídas ao DAIA foram preparadas e coordenadas as visitas
das CAE da A3ES aos seguintes ciclos de estudos:


Universidade Lusíada de Lisboa - Licenciatura e Mestrado em Design, Mestrado
em Design do Produto e Doutoramento em Design
Data de realização da visita: 11 e 12 de janeiro de 2016
Comissão de Avaliação Externa:
Presidente: Raúl Cunca
Membros: Eduardo Côrte-Real, Viviana Narotsky e Marlene Ribeiro
Gestor do Procedimento da A3ES: Vasco Lança



Universidade Lusíada - Norte (Porto e Campus de Vila Nova de Famalicão) Licenciatura em Design, Mestrado em Design do Produto e Doutoramento em
Design
Data de realização da visita: 13 e 14 de janeiro de 2016
Comissão de Avaliação Externa:
Presidente: Raúl Cunca
Membros: Eduardo Côrte-Real, Viviana Narotsky e Marlene Ribeiro
Gestor do Procedimento da A3ES: Vasco Lança
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Universidade Lusíada de Lisboa – Licenciatura e Mestrado em Comunicação e
Multimédia
Data de realização da visita: 21 e 22 de abril de 2016
Comissão de Avaliação Externa:
Presidente: Nelson Zagalo
Membros: Lídia Silva e Eva Peterson Brooks
Gestor do Procedimento da A3ES: Elisabete Malveiro



Universidade Lusíada de Lisboa – Mestrado em Gerontologia Social
Data de realização da visita: 11 e 12 de julho de 2016
Comissão de Avaliação Externa:
Presidente: Ana Alexandre Fernandes
Membros: António Godinho Fonseca, Feliciano Villar Posada e Sara Josefina
Sampaio Santos
Gestor do Procedimento da A3ES: Sílvia Santos

As decisões de acreditação comunicadas pelo Conselho de Administração da A3ES, de
janeiro a agosto de 2016, foram as seguintes:


Universidade Lusíada de Lisboa – Mestrado em Direito - Acreditado com
condições em reunião do Conselho de Administração da A3ES em 30 de outubro
de 2014; relatório de follow-up enviado em 30 de outubro de 2015; renovação da
acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 26 de janeiro
de 2016. Acreditado até outubro de 2020;



Universidade Lusíada de Lisboa – Doutoramento em Direito - Acreditado com
condições em reunião do Conselho de Administração da A3ES em 30 de outubro
de 2014; relatório de follow-up enviado em 30 de outubro de 2015; renovação da
acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 26 de janeiro
de 2016. Acreditado até outubro de 2017;
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 Universidade Lusíada – Norte (Porto) – Mestrado em Direito - Acreditado com
condições em reunião do Conselho de Administração da A3ES em 5 de novembro
de 2014; relatório de follow-up enviado em 28 de outubro de 2015; renovação da
acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 26 de janeiro
de 2016.


Universidade Lusíada – Norte (Porto) – Doutoramento em Direito – Acreditado
com condições em reunião do Conselho de Administração da A3ES em 14 de
outubro de 2014; relatório de follow-up enviado em 30 de outubro de 2015;
renovação da acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 26
de janeiro de 2016. Acreditado até outubro de 2017;



Universidade Lusíada – Norte (Porto) – Novos Ciclos de Estudos (NCE)/15/00129 Mestrado em Psicologia Clínica - Apresentação do pedido do NCE em Psicologia
Clínica em 15 de outubro de 2015. Decisão de acreditação na reunião do Conselho
de Administração da A3ES em 11 de fevereiro de 2016. Acreditado até fevereiro
de 2022;



Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão –
NCE/15/00250 Licenciatura em Engenharia Mecânica – Decisão de acreditação na
reunião do Conselho de Administração em 9 de março de 2016. Acreditado até
março de 2022;



Universidade Lusíada de Lisboa – Licenciatura em Serviço Social - Relatório de
follow-up enviado em 26 de fevereiro de 2016; Renovação da acreditação na
reunião do Conselho de Administração da A3ES em 16 de março de 2016.
Acreditado até fevereiro de 2021;



Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão – Mestrado em
Engenharia e Gestão Industrial - Relatório de follow-up enviado em 26 de fevereiro
de 2016; Renovação da acreditação na reunião do Conselho de Administração da
A3ES em 16 de março de 2016. Acreditado até fevereiro 2021;
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Universidade Lusíada - Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão – Mestrado em
Gestão de Operações - Relatório de follow-up enviado em 31 de março de 2016;
Renovação da acreditação na reunião do Conselho de Administração da A3ES em
12 de abril de 2016. Acreditado até março de 2021;



Universidade Lusíada de Lisboa e Escola Superior de Ciências Policiais e
Segurança Interna – NCE/15/00175 - Mestrado em Segurança e Justiça Acreditado pelo Conselho de Administração da A3ES em 19 de abril de 2016.
Acreditado até abril de 2022;



Universidade Lusíada de Lisboa – Mestrado em Economia - Relatório de follow-up
enviado em 29 de abril de 2016; renovação da acreditação na reunião do Conselho
de Administração da A3ES em 19 de maio de 2016. Acreditado até abril de 2021;



Universidade Lusíada de Lisboa – Licenciatura em Design - Acreditado na reunião
do Conselho de Administração da A3ES em 8 de junho de 2016. Acreditado até
junho de 2022;



Universidade Lusíada de Lisboa – Mestrado em Design - Acreditado na reunião do
Conselho de Administração da A3ES em 8 de junho de 2016. Acreditado até junho
de 2022;



Universidade Lusíada – Norte (Porto) – Licenciatura em Design - Acreditado com
condições na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 8 de junho de
2016. Acreditado até junho de 2019;



Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão – Licenciatura
em Design - Acreditado com condições na reunião do Conselho de Administração
da A3ES em 8 de junho de 2016. Acreditado até junho de 2019;



Universidade Lusíada de Lisboa e Universidade Lusíada - Norte – Mestrado em
Design do Produto - Acreditado com condições na reunião do Conselho de
Administração da A3ES em 8 de junho de 2016. Acreditado até junho de 2017;
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Universidade Lusíada de Lisboa e Universidade Lusíada - Norte – Doutoramento
em Design - Acreditado na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 8
de junho de 2016. Acreditado até junho de 2022;



Universidade Lusíada - Norte (Porto) – Licenciatura em Criminologia - Acreditado
com condições na reunião do Conselho de Administração da A3ES em 26 de julho
de 2016. Acreditado até julho de 2017.
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1.2 Organização e apoio a atividades e eventos complementares à formação
académica

Neste domínio, quer por iniciativa própria, quer respondendo a sugestões das direções
das Faculdades e dos Institutos das Universidades Lusíada e de outras entidades
públicas e privadas, a Fundação Minerva apoiou um vasto conjunto de atividades,
designadamente: sessões solenes, conferências, colóquios, feiras, exposições, visitas
de estudo, aulas abertas, recitais, seminários, ações de divulgação, iniciativas de
estudantes, entre outras, evidenciando-se as principais neste relatório.

1.2.1 Universidade Lusíada de Lisboa
 Jam Sessions: Jazz in the Pocket @ Lusíada, 5 de janeiro de 2016.
 Conferência Geoestratégia e acordos económicos internacionais, 7 de janeiro de
2016.

 Mostra de trabalhos da licenciatura e do mestrado em Design da ULL, 11 de janeiro
de 2016.

── 20 ──

 Ecole d'Hiver | Escola de Inverno: regards atlantiques sur le monde contemporain,
18 de janeiro de 2016.

 Seminário Are you prepared to be a blended teacher in the 21th century?, 2 de
fevereiro de 2016.

── 21 ──

 Workshop Assalto criativo - Cidade e território, 15 de fevereiro de 2016.

 Masterclass com Stjepko Gut, 22 Fevereiro 2016.

── 22 ──

 3.º Congresso Nacional de Psicogerontologia: temas candentes, 24 de fevereiro de
2016.

 Masterclass com o saxofonista Rinno Cirinnà, 24 de fevereiro de 2016.
 Unlimited Future - Feira de ensino superior, 25 de fevereiro de 2016.

── 23 ──

 Conferência internacional sobre direito(s) das crianças: novos regimes nacionais e
direito transnacional, 26 de fevereiro de 2016.

 Lançamento do livro Construção sustentável: conceito e prática, 3 de março de
2016.
 Conferência Internacional On the way to the world humanitarian Summit in
Istanbul, 7 de março de 2016.

── 24 ──

 Seminário O papel do psicólogo na equipa multidisciplinar, 8 de março de 2016.

 2.º Seminário Internacional de Arquitetura e Matemática As fórmulas na
Arquitetura, 10 de março de 2016.
 Masterclass com Reinier Baas, 14 de março de 2016.

── 25 ──

 Researchers in Residence: Masterclass de improvisação com Haftor Medbøe, 15 de
março de 2016.

 Lusíada na Futurália 2016 - Oferta Educativa, Formação e Empregabilidade, 16 de
março de 2016.

── 26 ──

 40 anos da Constituição da República Portuguesa de 1976: uma Constituição viva?,
27 de março de 2016.

 Lançamento do livro O novo regime jurídico das federações desportivas, 7 de abril
de 2016.

── 27 ──

 Conferência O turismo - Um desígnio nacional, 12 de abril de 2016.

 7.º Congresso Internacional de Psicologia da Criança e do Adolescente - risco
psicossocial: investigação e boas práticas, 14 de abril de 2016.

── 28 ──

 Aula aberta Investigação em Serviço Social e estudos da linguagem - análise
conversacional e clusividade social, 22 de abril de 2016.

 Ciclo de conferências interCIDADE/interCITY - A espessura do tempo: topografia,
memória e instabilidade, 28 de abril de 2016.
 20as Jornadas fiscais Questões controversas em direito fiscal, 4 de maio de 2016.

── 29 ──

 Conferência O federalismo: que caminho?, 9 de maio de 2016.
 Encontro anual de estágios curriculares da licenciatura em Serviço Social: A
supervisão no processo de estágio, 10 de maio de 2016.
 Portugal MUN 2016 - Model United Nations da ULL, 11 de maio de 2016.

 2.ª Conferência internacional sobre património versus turismo, 12 de maio de 2016.

── 30 ──

 Recitais de Jazz e Música Moderna: Denis Amaral, Ivo Soares, Rodrigo Brandão e
Ana Capote, 13 de maio de 2016.

 Testemunhos de Arquitetura: a construção de uma carreira ao serviço da
comunidade, 17 de maio de 2016.

── 31 ──

 Seminário de Motricidade Humana - Educação Física e Desporto: Aprendizagem,
condição de prática e olimpismo, 19 de maio de 2016.

 Spring Research School – 2016, 20 de maio de 2016.

── 32 ──

 Masterclass com Mário Delgado, 23 de maio de 2016.

 International seminar and book launch: Enduring NATO, Rising Brazil, 24 de maio de
2016.

── 33 ──

 Visita de sua Eminência o Cardeal Patriarca de Lisboa, 25 de maio de 2016.

 Universidade Lusíada Editora participa na 86.ª Feira do Livro de Lisboa nos pavilhões
da Associação Portuguesa de Editoras do Ensino Superior (APEES), 26 de maio a 13
de junho de 2016.

── 34 ──

 Recital de Jazz e Música Moderna: Diogo Lopes, Ricardo Adão e David Rodrigues, 27
de maio de 2016.
 Eucaristia de Bênção das Pastas dos finalistas – 2016, 28 de maio de 2016.
 Masterclass com Jorrit Dijkstra, 30 de maio de 2016.
 Encontro: Pobreza e exclusão social, 1 de junho de 2016.

 5º Encontro anual de estágios do Instituto de Psicologia e Ciências da Educação, 2
de junho de 2016.

── 35 ──

 Proteção do ambiente marinho e costeiro: apresentação de trabalhos, 2 de junho de
2016.

 Lusíada's Games Weekend – 2016, 3 de junho de 2016.
 Lançamento do livro A segurança marítima no Golfo da Guiné, a segurança
energética da Europa e o papel potencial da NATO em Portugal, 10 de junho de
2016.
 Encontro anual de estágios do mestrado de Musicoterapia, 16 de junho de 2016.
 3º Congresso internacional sobre património industrial, 17 de junho de 2016.

── 36 ──

 Sessão Solene de comemoração do 30º aniversário e de entrega de cartas de curso
aos diplomados no ano letivo de 2014/2015, 25 de junho de 2016.

 Lusíada Sunset Alumni, 1 de julho de 2016.

── 37 ──

 Cerimónia de tomada de posse dos Diretores das Faculdades e dos Institutos, 31 de
agosto de 2016.

1.2.1.1 Comemoração do 30º aniversário da Universidade Lusíada de Lisboa

 Conferência As exigências da autonomia universitária e os modelos de avaliação e
acreditação do ensino superior, 21 de junho de 2016.

── 38 ──

 Cerimónia de Bênção e Consagração da Universidade Lusíada a Nossa Senhora da
Conceição, 25 de maio de 2016.

── 39 ──



Sessão Solene de Investidura de Doutores Honoris Causa: Arquiteto Bartolomeu
Maria de Albuquerque da Costa Cabral, Dr. António José de Castro Bagão Félix, Dr.
Guilherme Valdemar Pereira d’Oliveira Martins, Dra. Maria Manuela Duarte Neto
Portugal Ramalho Eanes, 24 de junho de 2016.

── 40 ──

── 41 ──

── 42 ──

── 43 ──

1.2.2 Universidade Lusíada – Norte (Porto)
 Sessão de assinatura do Protocolo de Colaboração com o Porto Canal, 5 de
fevereiro de 2016.

 Seminário A Organização dos Serviços de Saúde no Sec. XXI, organizado pela
Professora Doutora Flora Maria de Moura, 12 de março de 2016.
 Sessão de Formação do Instituto Nacional de Estatística (INE), no âmbito do
Protocolo estabelecido entre a Universidade Lusíada – Norte e o INE com o
formador Adérito Alves, 15 de março de 2016.
 Visita de estudantes de Relações Internacionais ao Parlamento Europeu e à NATO,
organizada pelo Professor Doutor Manuel Monteiro, tendo sido anfitrião o
eurodeputado Dr. Francisco Assis, 6 a 8 de abril de 2016.

── 44 ──

 Lusíada Norte na QUALIFICA 2016 – Feira de Educação, Formação, Juventude e
Emprego, 14 a 17 de abril de 2016.

 Dia aberto no IKEA e no Marshopping para os estudantes do 2º ano do curso de
Marketing, organizado pelos Professores Doutores Cristina Cunha e Jorge
Figueiredo, 14 de abril de 2016.
 Dia Aberto na Exposição Design da Cultura, organizado pelos Professores Doutores
Raquel Antunes, Maria João Barbosa e António Nicolau, 15 de abril de 2016.
 Aula Aberta Pelos meandros de intervenção familiar sistémica: uma visita guiada,
com a Professora Doutora Diana Cunha, Docente da Pós-Graduação em Psicologia
Clínica da Universidade Lusíada – Norte (Porto), organizada pela Professora Doutora
Joana Oliveira, 18 de abril de 2016.
 Estudantes de Arquitetura Idealizam e Materializam uma Casa para o Comediante
Francisco Menezes, sob orientação do Professor Doutor João Rapagão, 19 de abril
de 2016.

── 45 ──

 Aula Aberta A (não) presença de diversidade étnica e cultural nas estruturas
partidárias na vida democrática portuguesa, com a Professora Doutora Isabel Maria
Estrada Carvalhais, Diretora do Programa de Doutoramento em Ciência Política e
Relações Internacionais da Universidade do Minho, organizada pelos Professores
Pedro Raposo e Susana Ferreira, 19 de abril de 2016.

 Aula Aberta Violência Doméstica: a perspetiva do Homem como vítima, com a
Mestre Andreia Machado, Bolseira da FCT para Doutoramento em Psicologia,
organizada pela Professora Doutora Olga Cunha, 20 de abril de 2016.
 Aula Aberta Metodologias Transversais à Arquitetura e ao Design / MO-OW vs A2G,
com Ângela Frias e Gonçalo Dias, da MO-OW e da A2G, Arquitetura Lda, organizada
pelo Professor Doutor João Rapagão, 21 de abril de 2016.
 Dia da Academia OPP (Ordem dos Psicólogos Portugueses), organizado pela
Professora Doutora Joana Oliveira, 27 de abril de 2016.
 Visita de Estudo dos estudantes do 2º ano do mestrado integrado em Arquitetura a
várias obras do período modernista e contemporâneo de vários arquitetos na
cidade de Barcelona, organizada pelo Professor Doutor Bruno Marques, 5 e 6 de
maio de 2016.

── 46 ──

 Conferência What is (not) Business Development, com o Professor Hans Eibe
Sorensen Sorensen, Associate Professor of Business Development da University of
Southern Denmark, e colaborador da Danish Agency for Science, Technology and
Innovation, organizada pela Faculdade de Ciências da Economia e da Empresa
(FCEE), 9 de maio de 2016.

 Lusíada MUN 2016 – Simulação do Conselho de Segurança das Nações Unidas,
organizada pelo Núcleo de Estudantes de Relações Internacionais do Porto, 11 a 13
de maio de 2016.
 Dia Aberto no Museu Nacional dos Coches, no Museu do Design e Moda e no
Museu Bordalo Pinheiro em Lisboa para os estudantes do 2º ano do Curso de
Design, organizado pelos Professores Doutores Benedita Camacho, Assunção
Lemos, Rui Carreto e o Prof. Dr. Bernardino Gomes, 11 de maio de 2016.
 Seminário Questões Práticas de Processo Executivo, organizado pela Faculdade de
Direito (FD) e MJM Advogados RL, 11 de maio de 2016.

── 47 ──

 Exposição deMARCAR: trabalhos dos estudantes do 1º ano da licenciatura de Design
da Faculdade de Arquitetura e Artes (FAA), da Universidade Lusíada – Norte (Porto),
organizada pela Professora Doutora Raquel Antunes, 20 de maio a 3 de junho de
2016.

 Sessão Solene da Universidade Lusíada – Norte (Porto), 21 de maio de 2016.

── 48 ──

 Jornadas Business Trends & Innovation da FCEE da Universidade Lusíada – Norte
(Porto), 25 de maio de 2016.

 Apresentação do livro Pé Descalço – da Suécia a Portugal sem um tostão, de Ricardo
Frade, organizada pelo Núcleo de Estudantes da FCEE, 25 de maio de 2016.
 Dia Aberto no Instituto Diplomático Português, MNE, para os estudantes finalistas
da licenciatura em Relações Internacionais coordenado pelo Professor Doutor
Manuel Monteiro, 27 de maio de 2016.

── 49 ──

 V Congresso Internacional de Intervenção Psicológica Intervenção Clínica: Prática e
Investigação, organizado pelo Instituto de Psicologia e Ciências da Educação (IPCE),
30 de maio a 1 de junho de 2016.

 Apresentação do livro África nos Sentidos, de Norberto Lopes Pinto, antigo
estudante da Universidade Lusíada – Norte (Porto), organizada pelo Núcleo de
Estudantes de Relações Internacionais, 31 de maio de 2016.
 Exposição de Design VITRINE, organizada pela Professora Doutora Benedita
Camacho, 7 a 14 de junho de 2016.
 Seminário A Gestão dos Serviços de Saúde na Era da Saúde Digital, organizado pela
Professora Doutora Flora de Moura, Coordenadora da Pós-Graduação em
Administração em Gestão da Saúde, da Universidade Lusíada – Norte (Porto), 30 de
julho de 2016.

── 50 ──

1.2.3 Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão
 Exposição de Presépios dos estudantes do 2º ano da licenciatura em Design, 7 de
janeiro de 2016.

 Semana Aberta: alunos do 12º ano de escolas do Município de Vila Nova de
Famalicão participaram em atividades organizadas pelas Faculdades do Campus da
Universidade, 18 a 22 de janeiro de 2016.

── 51 ──

 Jornadas para a Inovação, os investigadores Professores Doutores Ângela Silva,
Carlos Rego, Pedro Reis, Ricardo Freitas e Rui Silva integraram a iniciativa
promovida pela Rede Famalicão Empreende com a chancela Famalicão Made IN, 20
de janeiro de 2016.



Tomada de Posse dos novos Órgãos Sociais da Associação Académica para o
mandato de 2015/2016, 18 de fevereiro de 2016.

 Aula empresarial Um dia na CIN - Corporação Industrial do Norte S.A., para
estudantes do 1º ano da licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial e do

── 52 ──

mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, organizada pela Professora Doutora
Ângela Silva, 17 de março de 2016.
 Ação de Formação Pesquisa de Informação Estatística, Portal de Estatísticas Oficiais
– INE, Dr. Ângelo Antunes, 17 de março de 2016.

 Encontro com empresários da região sobre Infraestruturas Tecnológicas, 31 de
março de 2016.

 Palestra Earthship biotecture: materiais reciclados de forma eficiente para a
construção de edifícios, Engenheiro Mário Roriz, antigo estudante de Engenharia
Civil, 5 de abril de 2016.

── 53 ──

 Aula Empresarial na Fábrica Cutipol, em Caldelas, com os estudantes do 2º ano da
licenciatura em Design, organizada pela Professora Doutora Maria João Barbosa, 7
de abril de 2016.
 Seminário de Investigação com estudantes do doutoramento em Engenharia e
Gestão Industrial, com apresentação à comunidade académica dos trabalhos
realizados, 7 de abril de 2016.



Sessão de esclarecimento aberta à comunidade IRS - Preenchimento Declarativo Modelo 3, pelo Dr. António Guimarães, organizada pelo Núcleo de Estudantes da
FCEE, 8 de abril de 2016.



Feira de Oferta Educativa e Formativa do Minho, com a presença do Ministro da
Educação, Professor Doutor Tiago Brandão Rodrigues, 7 a 9 de abril de 2016.

── 54 ──



Dia aberto nas exposições patentes na Garagem Sul do CCB e ainda no Museu
Nacional dos Coches. Estudantes do 2º ano do mestrado integrado em Arquitetura,
organizado pelos Professores Henrique Fabião, Maria Tavares, César Moreira,
Patrícia Diogo e Assunção Lemos, 13 de abril de 2016.



Aula Aberta com o Mestre Joel Cleto, organizada pelo docente Dr. Emanuel Vidal
Lima, 13 de abril de 2016.



Dia aberto na exposição Design da Cultura - Cultura do Design com os estudantes
do 2º ano da licenciatura em Design, organizado pelas Professoras Doutoras Maria
João Barbosa e Raquel Antunes, 15 de abril de 2016.



Sessão de Esclarecimento Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para
empresários no âmbito do MadeIN, Professor Doutor Ricardo Freitas, 18 de abril de
2016.



Aula Aberta com o Dr. Rui Carvalho, Diretor Comercial da Porminho, organizada
pelo Professor Doutor Carlos Martins, 18 de abril de 2016.

── 55 ──



Concurso X-ATO - projetos Atos Empreendedores Solidários, organizado em
parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, sessão de
apresentação e entrega de prémios, 19 de abril de 2016.

 Dia Aberto nas Eco Houses e Tree Houses, obras de remodelação do Vidago Palace
Hotel, Spa & Nature Park Siza e ao Museu Nadir Afonso, da autoria do Arquiteto
Álvaro Siza, organizado pelo Professor Doutor Rogério Amoêda, 28 de abril de 2016.



Aula Empresarial na empresa Prégaia, organizada pelo Professor Doutor Rogério
Amoêda, com estudantes do 3º ano do mestrado integrado em Arquitetura, 2 de
maio de 2016.

── 56 ──



V Jornadas de Direito, Contabilidade e Finanças, organizadas pela FCEE, 3 de maio
de 2016.



Aula Empresarial na empresa Salsa Jeans para estudantes das licenciaturas em
Marketing, Gestão e Contabilidade, organizada pelo Prof. Dr. Miguel Guerreiro, 5
de maio de 2016.



Aula Empresarial na empresa Felpinter – Indústrias Têxteis, S.A. com estudantes da
licenciatura em Contabilidade, organizada pelo Professor Doutor António Anjos, 10
de maio de 2016.

── 57 ──



Dia Aberto no Novo Museu dos Coches, no Museu de Design e Moda e na CasaMuseu Bordalo Pinheiro, organizado pela FAA com estudantes do 3º ano do curso
de Design, 11 de maio de 2016.



Exposição fotográfica Rapazes e Raparigas da autoria do Arquiteto Luís Alcino
Brochado, dedicada ao Professor Doutor António Martins da Cruz, 12 a 23 de maio
de 2016.



Aula Empresarial na Preh, S.A. para estudantes do 2º ano das licenciaturas em
Engenharia Civil, Engenharia Eletrónica e Informática e Engenharia Mecânica,
organizada pelo Prof. Dr. Miguel Guerreiro, 13 de maio de 2016.



Sessão Solene comemorativa do Dia da Universidade Lusíada – Norte, Campus de
Vila Nova de Famalicão na Casa das Artes em 14 de maio de 2016. Atribuição da
Medalha de Prata da Universidade, pela colaboração Universidade – Empresas ao
longo de mais de vinte anos, às empresas Bosch Car Multimédia Portugal, S.A,
Continental Mabor – Indústria de Pneus, S.A, Delphi Automotive Systems Portugal,

── 58 ──

S.A, Fábrica Têxtil Riopele, S.A, Leica- Aparelhos Ópticos de Precisão, S.A, Macedo
& Macedo, Lda. e Vieira de Castro - Produtos Alimentares, S.A.



Aula Empresarial na empresa Toworkfor, S.A., organizada pelo Prof. Dr. Miguel
Guerreiro, para estudantes da licenciatura em Marketing, 19 de maio de 2016.



XVI Jornadas de Engenharia A Engenharia na promoção da Inovação e
Desenvolvimento Sustentado das Empresas, 20 de maio de 2016.

── 59 ──



Dia da Engenharia com toda a comunidade educativa numa Mostra Tecnológica
que integrou uma exposição de projetos dos estudantes das licenciaturas em
Engenharia e de alunos das escolas secundárias e profissionais do Município de Vila
Nova de Famalicão, 20 de maio de 2016.



Jornadas e Exposição de Arquitetura Do Conceito à Obra, organizadas pelo Núcleo
de Estudantes da FAA, 24 de maio de 2016.

── 60 ──



Jornadas e Assinatura de Protocolo com a Ordem dos Engenheiros Técnicos, 30 de
maio de 2016.



Exposição Vitrine organizada pelos estudantes da licenciatura em Design, 31 de
maio a 14 de junho de 2016.

── 61 ──



Jornadas da FCEE Formar para Competir: Universidade/Empresas: Uma Relação de
Sucesso, 1 e 2 de junho de 2016.



Visita de Estudo à exposição deMARCAR, estudantes do 2º ano do curso de Design
da Universidade Lusíada – Norte, organizada pela Professora Doutora Raquel
Antunes, Porto, 3 de junho de 2016.



Estágios Científicos de Verão para alunos do ensino secundário nos Laboratórios de
Engenharia e de Informática da Universidade Lusíada, 4 a 27 de julho de 2016.

── 62 ──

1.3 Formação ao longo da vida e formação não conferente de grau

A constante ligação ao mercado de trabalho e às suas necessidades formativas tem
sido preocupação constante da Fundação Minerva, que promove e incentiva, nas
Universidades Lusíada, a formação ao longo da vida. São várias as tipologias de cursos
temáticos, de maior ou menor duração, que são colocados ao dispor dos profissionais
qualificados dos diversos setores de atividade. Os percursos são estruturados de forma
a promover uma oferta formativa avançada, específica e diferenciada, que procura ir
ao encontro das necessidades do mercado, possibilitando aos profissionais responder
de forma mais preparada às exigências acrescidas que, constantemente, enfrentam.

Neste âmbito, de janeiro a agosto de 2016, fizeram parte da oferta formativa, não
conferente de grau, as iniciativas que a seguir se descriminam:

1.3.1 Universidade Lusíada de Lisboa

Cursos de Pós-Graduação, de Especialização e de Preparação:


Pós-Graduação em Arquitetura dos materiais naturais: terra, pedra e madeira



Pós-Graduação em Arquitetura da paisagem: escalas e skylines - desenho do
território, gestão e ordenamento



Pós-Graduação em Auditoria, Controlo Interno e Governação



Pós-Graduação em Business Design



Pós-Graduação em Como Investir em Bolsa



Pós-Graduação em Cultura Arquitetónica Portuguesa Contemporânea



Pós-Graduação em Desafios atuais da Economia Internacional



Pós-Graduação em Design Estratégico



Pós-Graduação em Edição, Crítica e Curadoria em Arquitetura



Pós-Graduação em Fotografia Documental e Fotojornalismo



Pós-Graduação em Gestão Civil de Crises



Pós-Graduação em Gestão de Serviços de Saúde

── 63 ──



Pós-Graduação em Globalização - Riscos e Ameaças



Pós-Graduação em Organização e Direito do Desporto



Pós-Graduação em Provas Projetivas na Avaliação Psicológica



Pós-Graduação em Sistemas de Informação em Ambientes de Mobilidade



Curso de Formação Especializada em Matemática, Literatura e Cultura para o
Ensino



Especialização em Bases de Neuropsicologia Clínica do Adulto e do Idoso



Especialização em Desenvolvimento Sensorial e Cognitivo



Especialização em Rosendo Carvalheira, Ventura Terra e Raul Lino: três
perspetivas sobre a arquitetura no século XX em Portugal



Curso de Preparação para o Concurso de Acesso à Carreira de Auditor de
Justiça (19.ª edição)

Cursos livres, cursos breves e cursos de curta duração:


Eça de Queirós: o homem e o artista



Français juridique



Job Advisor - Programa individual de gestão de carreira



Língua Francesa I: iniciação



Língua Francesa II: intermédio



Português língua não materna



Técnicas de apresentação: falar em público

1.3.2 Universidade Lusíada – Norte (Porto)

Cursos de Pós-Graduação, de Especialização e de Preparação:


Master em Marketing Management



MBA Executivo



Pós-Graduação em Administração e Gestão da Saúde (5ª edição)



Pós-Graduação em Design de Interiores
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Pós-Graduação em Diagnóstico e Intervenção Organizacional



Pós-Graduação em Direito do Trabalho (16ª edição)



Pós-Graduação em Fiscalidade



Pós-Graduação em Neuropsicologia Clínica



Pós-Graduação em Psicologia Clínica



Pós-Graduação em Registos e Notariado (2ª edição)



Especialização em Business Innovation and Logistics



Especialização em Customer Relationship Management



Especialização em Digital Marketing & Mobility



Especialização em Intervir em Sistemas Familiares



Especialização em Marketing Management



Especialização em Técnica e Doutrina em Reabilitação Urbana e Conservação
do Património Arquitetónico

Cursos livres, cursos breves e cursos de curta duração:


Dificuldades de aprendizagem da leitura: Como avaliar? Em que intervir?



Direito da Propriedade Industrial



Direitos de Autor e Direitos conexos



Finanças para Juristas



Jornalismo Televisivo e Linguagem Digital



O jardim-de-infância enquanto contexto promotor da literacia emergente e das
competências matemáticas



Prova nos Crimes Fiscais

1.3.3 Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão

Cursos de Pós-Graduação, de Especialização e de Preparação:


Master em Marketing Management



MBA Executivo
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Pós-Graduação em Administração e Gestão da Saúde



Pós-Graduação em Agri-business – Gestão de Negócios na Indústria
Agroalimentar



Pós-Graduação em Design de Interiores



Pós-Graduação em Empreendedorismo e Inovação na Indústria Têxtil e do
Vestuário



Pós-Graduação em Gestão da Cadeia de Abastecimento e Internacionalização



Pós-Graduação em Novas Tecnologias no Desenvolvimento de Sistemas Web



Especialização em Atualização em Matéria Fiscal



Especialização em Business Innovation and Logistics



Especialização em Customer Relationship Management



Especialização em Digital Marketing & Mobility



Especialização em Marketing Management



Especialização em Técnica e Doutrina em Reabilitação Urbana e Conservação
do Património Arquitetónico



Curso de Preparação para o Exame de Acesso à OCC



Especialização em Preservação de Conteúdos Digitais

Cursos livres, cursos breves e cursos de curta duração:


Finanças para Engenheiros
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1.4 Desenvolvimento da investigação científica

No domínio da investigação científica, a atividade da Fundação Minerva incidiu,
essencialmente, no apoio à atividade desenvolvida pelos docentes das Universidades
Lusíada no âmbito da progressão das suas carreiras académicas e nos projetos
desenvolvidos pelos Centros de Investigação e por outros núcleos autónomos de
investigação.

O Instituto Lusíada de Investigação e Desenvolvimento (ILID), unidade comum às
Universidades Lusíada, tem como objetivo coordenar as atividades de investigação e
desenvolvimento (I&D) realizadas no âmbito das referidas Universidades.

São atribuições específicas do ILID:


Estimular a realização de atividades de I&D e promover a divulgação científica
no âmbito das Universidades Lusíada (UL);



Coordenar as iniciativas desenvolvidas pelas unidades de I&D das UL ou que
funcionem no seu âmbito;



Acompanhar todas as atividades de I&D que se realizem no âmbito das UL;



Concorrer para a obtenção de meios logísticos e financeiros necessários ao
desempenho das atividades de I&D;



Promover a cooperação com outras instituições científicas nacionais e
estrangeiras;



Organizar e promover atividades de I&D, bem como de divulgação científica,
que tenham carácter pluridisciplinar.

1.4.1 Centros de Investigação das Universidades Lusíada

O ILID tem cerca de 350 investigadores repartidos por um total de seis Centros de
Investigação, a saber:

CEJEA – Centro de Estudos Jurídicos, Económicos e Ambientais
── 67 ──

Coordenador: Professor Doutor Manuel Carlos Lopes Porto
Financiado pela FCT - junho/2016 – maio/2018 - UID/DIR/04053/2016

CIPD – Centro de Investigação em Psicologia para o Desenvolvimento
Coordenador: Professor Doutor Paulo Alexandre Soares Moreira
Financiado pela FCT - junho/2016 - maio/2018- UID/PSI/04375/2016

CITAD – Centro de Investigação em Território, Arquitetura e Design
Coordenador: Professor Doutor Alberto Cruz Reaes Pinto
Financiado pela FCT - janeiro/2015-dezembro/2016 - UID/AUR/04026/2013

CLEGI – Centro Lusíada de Investigação e Desenvolvimento em Engenharia e Gestão
Industrial
Coordenador: Professor Doutor Rui Gabriel Araújo Azevedo Silva
Financiado pela FCT - junho/2016 - maio/2018 - UID/EMS/04005/2016

CLIPIS – Centro Lusíada de Investigação em Política Internacional e Segurança
Coordenador: Professor Doutor José Francisco Lynce Zagalo Pavia
Financiado pela FCT - junho/2016 - maio/2018 - UID/CPO/04198/2016

CLISSIS – Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social
Coordenador: Professor Doutor Duarte Gonçalo Rei Vilar
Financiado pela FCT - março/2015-março/2017 - UID/SOC/04624/2013

1.4.2 Projeto de investigação


Projeto de Investigação financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT), no âmbito do concurso para Projetos de Investigação Científica e
Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) em todos os domínios científicos,
intitulado “Efeitos da escola na mudança do envolvimento dos alunos com a
escola ao longo do tempo”.
Coordenador: Professor Doutor Paulo Alexandre Soares Moreira.
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Financiado pela FCT: julho/2016-junho/2019- Refª PTDC/MHC-CED/2224/2014.
1.4.3 Outras ações


Inquérito à Produção Científica enviado aos Investigadores das Universidades
Lusíada, com o objetivo de recolher informação que permita apurar
quantitativa e qualitativamente a produção científica: livros, artigos e capítulos
de livros editados em Portugal/estrangeiro; artigos científicos em revistas
nacionais/estrangeiras com referee internacional; outros artigos em revistas
nacionais/estrangeiras; edição/coordenação de revistas; atas/proceedings em
congressos nacionais/internacionais; patentes; protótipos; organização de
exposições/conferências/congressos/seminários, entre outros.
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1.5 Atividade Editorial

A atividade editorial da Fundação Minerva corresponde, no essencial, aos objetivos
para os quais foi criada a Universidade Lusíada Editora: apoiar o ensino e a
investigação científica através da edição e comercialização de livros e revistas
académicas, dedicando, naturalmente, especial atenção às atividades académicas
desenvolvidas nas Universidades Lusíada, procurando disponibilizar aos seus
estudantes e professores os necessários meios de estudo e divulgar a produção
científica da Instituição. Se, nos primeiros anos de vida da Editora, a sua atividade se
cingiu aos livros e revistas em papel, foi ao longo dos anos diversificando a sua
atividade, conciliando hoje a disponibilização de textos digitais on-line com a edição
dos livros e revistas tradicionais.

As novas edições acrescentam à qualidade científica do seu conteúdo um novo aspeto
gráfico, que se julga mais atrativo, uma gestão mais criteriosa das tiragens, em função
da procura previsível, e um maior acompanhamento da venda em livraria. Essa venda é
sobretudo concentrada nas Livrarias QUID JURIS, sediadas na Universidade Lusíada de
Lisboa e na Universidade Lusíada - Norte (Porto). Por outro lado, as vendas através de
encomendas realizadas on-line no sítio web da Editora vão ganhando cada vez mais
expressão.

Entre janeiro e agosto de 2016, a Editora publicou 4 monografias e 7 fascículos de
revistas científicas (7 números em versão eletrónica, dos quais 2 foram impressos em
papel). Por outro lado, a preocupação em disponibilizar as revistas em formato
eletrónico – atentas as novas exigências da comunidade científica internacional –
direcionou a edição das publicações académicas para um modelo misto em que
prevalece a edição digital, se bem que sempre acompanhada por uma edição em papel
de tiragem reduzida e subordinada à lógica do print on demand.

No período em referência, a Editora deu continuidade ao projeto de digitalização das
publicações periódicas das Universidades Lusíada.
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A Universidade Lusíada Editora continua a disponibilizar uma página na internet –
http://editora.lis.ulusiada.pt – onde as novidades e o catálogo são referenciados
(livros, revistas e sumários) e onde os interessados podem fazer as suas encomendas.
Manteve-se também a política de realização de sessões de lançamento de novas
edições com a presença dos autores e convidados, em regra realizadas nos auditórios
da Universidade Lusíada de Lisboa.

De referir, ainda, a participação na 86.ª Feira do Livro de Lisboa, que se realizou no
período de 26 de maio a 13 de junho de 2016, no Parque Eduardo VII (Pavilhões C19C21), sob a tutela da APEES. A organização e gestão do evento ficou a cargo da
Universidade Lusíada Editora. Estiveram representadas 8 instituições de ensino
superior, incluindo a Universidade Lusíada Editora.

Dos corpos sociais desta Associação continua a fazer parte, como Tesoureiro da
Direção,

o

Prof.

Dr.

Miguel

Guerreiro,

Minerva/Universidade Lusíada Editora.
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em

representação

da

Fundação

1.6 Centros de Conhecimento: Bibliotecas e Mediatecas

Cientes de que o enriquecimento dos acervos bibliográficos dos serviços de
informação e documentação constituem uma parte fundamental para o apoio à
investigação científica e académica, bem como para a dinamização da cultura, a
Fundação Minerva tem vindo a colocar um especial empenho no desenvolvimento e
organização destes serviços, reforçando, por isso, significativamente os recursos de
informação disponíveis em Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão. Em 2016, a
Fundação Minerva tornou-se membro da Biblioteca do Conhecimento On-line (B-ON),
permitindo assim que os seus professores, estudantes e investigadores tenham acesso
ilimitado e permanente aos textos integrais de milhares de periódicos científicos e a ebooks on-line de alguns dos mais importantes fornecedores de conteúdos, através de
assinaturas negociadas a nível nacional.

Durante o período em referência, a Fundação Minerva adquiriu para as suas
bibliotecas cerca de 270 novos títulos e subscreveu 3 publicações periódicas novas.
Deu também continuidade aos projetos iniciados nos anos anteriores, a saber: e-U
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Campus Virtual (Eduroam), Base Lusíada, Repositório das Universidades Lusíada (RUL)
e a promoção da mobilidade no acesso à Secretaria Virtual.

A Base Lusíada (Koha) continuou o processo de revisão de registos e de digitalização de
conteúdos, dando maior consistência e qualidade científica ao catálogo das
Universidades Lusíada. Os conteúdos digitalizados estão disponíveis no repositório,
permitindo assim a materialização do RUL (DSpace) e o acesso a milhares de
documentos audio scripto visuais.

Em relação ao Portal e-Lusíada foram ampliadas as aplicações em novas tecnologias,
designadamente na plataforma DotNetNuke, assegurando a gestão de conteúdos para
a internet e redes sociais (Facebook, Twitter, Flirck, YouTube, Google+, LinkedIn,
Instagram, iTunes U, Pinterest), na prossecução dos objetivos inicialmente delineados,
tais como a disponibilização de novas funcionalidades, garantindo a usabilidade, a
ergonomia e a acessibilidade (responsive design).
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No âmbito dos serviços, foi efetuada a manutenção dos diversos equipamentos
multifunções que permitem a realização de fotocópias, impressões e digitalizações em
regime de self-service e mobile printing. Estes equipamentos disponibilizados nas salas
de informática, nos serviços de informação e documentação e nas salas de
professores, encontram-se ligados em rede.
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1.7 Cooperação e apoio à internacionalização

Universidades Lusíada presentes no Salão do Estudante, Brasil
fevereiro / março 2016

As Universidades Lusíada, integradas numa comitiva da Associação Portuguesa do
Ensino Superior Privado (APESP), que contou com a presença do Presidente desta
entidade e Vice-Chanceler das Universidades Lusíada, Prof. Dr. João Redondo,
estiveram presentes no Salão do Estudante, Brasil 2016, numa feira para estudantes
organizada pela BMI.

O Salão do Estudante é a maior feira de divulgação de oferta formativa, que se realiza
no Brasil, e conta com a participação de várias instituições de ensino superior, público
e privado, de todo o mundo.

De 27 de fevereiro a 9 de março de 2016, as Universidades Lusíada, representadas pela
Responsável pelo Gabinete de Mobilidade e Relações Internacionais da Universidade
Lusíada – Norte, Dra. Susana Ferreira, estiveram presentes em todos os congressos
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que decorreram em várias cidades brasileiras, tais como São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba, Recife, São Salvador e Belo Horizonte, e contaram com a participação de
cerca de 4000 estudantes por feira.

Universidades Lusíada presentes na Association of International Educators (NAFSA)
2016, Denver
maio/ junho 2016

As Universidades Lusíada estiveram presentes na NAFSA, o maior congresso
internacional de entidades do ensino superior e universitário, que teve lugar em
Denver - Colorado, EUA, de 29 de maio a 3 de junho de 2016.

As Universidades Lusíada, associadas ao booth “Study in Portugal”, que integrava uma
comitiva de Universidades portuguesas, fizeram-se representar pela Responsável pelo
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Gabinete de Mobilidade e Relações Internacionais da Universidade Lusíada - Norte,
Dra. Susana Ferreira.

Para além de inúmeros representantes de várias Universidades portuguesas, públicas e
privadas, a Comitiva presente no booth “Study in Portugal” integrava também: o
Presidente da APESP e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Fundação
Minerva - Cultura - Ensino e Investigação Científica, Prof. Dr. João Redondo, e o Dr.
Miguel Copetto, Diretor Executivo da APESP.

Com mais uma participação na NAFSA, as Universidades Lusíada reforçam a sua
estratégia de internacionalização, consolidando parcerias já existentes, bem como
implementando novos protocolos de mobilidade, através das várias reuniões
estabelecidas nesse fórum.

Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe

A Fundação Minerva manteve o seu apoio à Fundação Atena, entidade instituidora da
Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe, patrocinando várias atividades
pedagógicas e científicas de caráter regular, bem como atividades extracurriculares,
designadamente conferências, jornadas e palestras, com a participação de vários
docentes das Universidades Lusíada de Portugal, em estreita colaboração com o corpo
académico da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe.

O crescimento do número de estudantes, a dimensão da Universidade Lusíada de São
Tomé e Príncipe e o número de cursos em funcionamento refletem, justamente, o
resultado do trabalho levado a cabo há vários anos pelas duas instituições, com o
apoio da Fundação Minerva, que também tem contribuído com bolsas para os
melhores estudantes da Universidade Lusíada de São Tomé e Príncipe, com vista ao
prosseguimento de estudos ao nível dos segundos ciclos nas Universidades Lusíada de
Portugal.
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Neste domínio, a Fundação Minerva, mantém também ativo o protocolo celebrado
com o Governo Regional do Príncipe, por via do qual proporciona aos jovens dessa
ilha, que se tenham destacado no ensino secundário, a possibilidade de estudar nas
Universidades Lusíada de Portugal, em cursos que não sejam ministrados em São
Tomé e Príncipe.
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2. Desenvolvimento tecnológico
No ano de 2016, a Fundação Minerva deu continuidade aos projetos iniciados nos anos
anteriores. Neste sentido foram prosseguidos os objetivos de melhoria contínua dos
sistemas de informação nas suas vertentes pedagógica e administrativa.

Foram disponibilizadas novas versões dos módulos do Sistema Integrado de Gestão
das Universidades Lusíada (SIGUL) para dar resposta às solicitações da Direção-Geral
de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), dos serviços financeiros e
administrativos da Fundação Minerva, sendo de realçar a conclusão da primeira fase
do Dashboard para a Divisão dos Serviços Financeiros.

Foram iniciados os desenvolvimentos dos seguintes projetos que permitirão integrar,
com o SIGUL, os procedimentos que atualmente são geridos por outras aplicações:


Gestão de contencioso/injunções



Candidaturas online

No Centro de Informática da Universidade Lusíada de Lisboa (CIUL-L), o ano de 2016
começou com a implementação do novo core de rede adquirido no final de 2015. Este
equipamento veio permitir a interligação a 10 GB dos vários componentes da rede
informática.

Foi também necessário substituir switch’s de rede. Estes novos equipamentos já foram
adquiridos, tendo como objetivo a interligação a 10 GB e com Power Over Ethernet
(POE) para se poder facilmente introduzir o novo sistema telefónico em IP.
Reposicionaram-se antenas WIFI para dar resposta aos novos hábitos dos utilizadores.

Com a crescente utilização dos servidores virtuais, tornou-se necessário implementar
um sistema mais rápido de cópias de segurança (backup’s) e fazer o restauro com o
mínimo de tempo de espera. Para atingir esse objetivo, adquiriu-se uma estação NAS
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de 8 discos de 4TB e foi instalado o software Microsoft Data Protection, permitindo
gerir as cópias de segurança destes servidores virtuais.

A instalação de alguns servidores novos, como o caso do Pumkit, permitiu a
disponibilização de vídeos para a comunidade e vários softwares da PKP – Public
Knowledge Project. No topo da lista de atualizações estão o Koha e o DSPACE.
No ano de 2016, o Centro de Informática da Universidade Lusíada – Norte (Porto) CIUL-P deu continuidade a alguns dos projetos iniciados em anos anteriores, tais como:
Portal Académico e Plataforma de e-Learning, desenvolvendo novas funcionalidades e
incrementando as existentes.

Relativamente

ao

Portal

Académico

(http://www.por.ulusiada.pt),

deu-se

continuidade ao processo de reformulação iniciado no ano letivo anterior, tanto
através do modelo gráfico como da introdução de novas funcionalidades.

A plataforma de e-Learning Moodle (http://moodle.por.ulusiada.pt), encontrando-se
instalada e em funcionamento desde o ano letivo de 2006/2007, no decorrer do ano
de 2016 foi sujeita a algumas operações de atualização. Foi instalada uma nova versão,
a 3.1, que arrancou no início do ano letivo.

Foram renovados os acordos de licenciamento de software Microsoft, Adobe,
SolidWorks e SPSS.

O Centro de Informática da Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de
Famalicão (CIUL-F) deu continuidade ao esforço para a redução de custos energéticos
associados ao funcionamento do Datacenter, sendo desativados os servidores HP que
suportavam a execução de projetos de investigação. Estas máquinas foram
virtualizadas e encontram-se disponíveis na infraestrutura DELL instalada no ano
transato.
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Foi concluída a migração do servidor de OpenLDAP para Active Directory, beneficiando
o mecanismo de autenticação dos seguintes serviços: www, elearning, salas de aulas,
wireless, rede ADM e impressoras. Desta forma, os utilizadores passam a ter uma única
password para aceder a todos os serviços da Universidade.

Os principais serviços de rede encontram-se virtualizados tais como: DHCP, PROXY,
RADIUS e DNS.

Para suportar o hardware existente foi disponibilizada uma rede wireless com
mecanismos de autenticação simplificados, permitindo a ligação dos portáteis da UL.

A configuração principal das firewall foi alterada de modo a eliminar a utilização de
MIPS, diminuindo o esforço solicitado à firewall que estava na sua capacidade máxima
de memória. Desta forma, foi possível reduzir a arquitetura do sistema para duas redes
principais (DMZ e INTRANET), eliminando as redes redundantes existentes. Todas as
ligações na firewall estão realizadas em fibra ótica de 1 Gbps, aumentando em dez
vezes a largura de banda disponível.

Foi iniciado o processo de atualização da rede ADM, desativando o servidor (PELHE)
com as áreas de trabalho de todos os colaboradores e o domínio adm.fam.ulusiada.pt,
ficando apenas um único domínio de autenticação para toda a comunidade académica.
Foi instalado um novo servidor virtual (CÁVADO) para a substituição do antigo servidor
físico (PELHE).
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3. Cultura
De acordo com as suas finalidades estatutárias, a Fundação Minerva desenvolve
atividades culturais ou apoia financeiramente iniciativas ou projetos culturais que de
alguma forma se prendem com o projeto de ensino que dá corpo às Universidades
Lusíada. São os casos, entre outros, das atuações musicais, quer das tunas académicas,
quer dos grupos de estudantes que se agregam em bandas de Jazz, no quadro do
respetivo curso de Jazz e Música Moderna quer, finalmente, da presença em
workshops de conceituados músicos e compositores de Jazz na Universidade Lusíada
de Lisboa.

As tunas têm longa tradição nas Universidades Lusíada, sendo algumas delas
contemporâneas do surgimento das próprias instituições universitárias.

Umas e outras mantêm uma atividade significativa, com projeção nacional e
internacional, pelo que se deixa aqui, de forma sucinta, o registo das principais
atividades e dos prémios ou louvores recebidos.

LUZ&TUNA - Tuna Masculina da Universidade Lusíada de Lisboa
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X Noites de Baco – Tintuna, 26 e 27 de fevereiro de 2016 – Monte da Caparica,
Auditório da Cooperativa Egas Moniz


Melhor instrumental



Melhor tuna

3 Noites de Ronda, Tuna de Medicina do Porto, 4 e 5 de março de 2016 – Porto, Casa
da Música


Melhor instrumental



Melhor solista



Melhor pandeireta



Melhor estandarte



2ª melhor tuna

Vintage, Taful, 8 e 9 de abril de 2016 – Lisboa, Aula Magna da Universidade de Lisboa


Prémio de participação

XXVI FITUA, Tuna Universitária de Aveiro, 15 e 16 de abril de 2016 – Aveiro, CCCA


Melhor solista



2ª melhor tuna

X FITUIPS, SCALABITUNA, 29 e 30 de abril de 2016 – Santarém, Convento de São
Francisco


Melhor original



2ª melhor tuna

RURALIDADES 2016, AGRICULTUNA, 6 e 7 de maio de 2016 – Lisboa, Auditório da
Lagoa Branca - ISA


Melhor instrumental



Melhor original



Melhor pandeireta



Melhor tuna
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LUSITANA – Tuna Feminina da Universidade Lusíada de Lisboa

Festival as Marias, 18 e 19 de março de 2016, Almada


2ª melhor tuna e solista

Open Day Lusíada, 7 de abril de 2016
Bênção dos finalistas da Universidade, 28 de maio de 2016
Lusíada Sunset Alumni, 1 de julho de 2016

TAUL – P: Tuna Académica da Universidade Lusíada – Norte (Porto)

XX FITUP - IDH : 20° Festival Internacional de Tunas da Universidade Portucalense, 11
e 12 de março de 2016
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Melhor estandarte



2ª melhor tuna

V Tunance - Festival de Tunas de Baião, 15 e 16 de abril de 2016


2ª melhor tuna



Melhor instrumental



Melhor solista

XIV Festa Ibérica - Festival Internacional de Tunas Universitárias de Trás-os-Montes e
Alto Douro, 19 a 22 de maio de 2016


Melhor original

3.° Vintage - Certame Internacional de Tunas Universitárias, 9 de julho de 2016


2ª melhor tuna

TAULF - Tuna Académica da Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila
Nova de Famalicão
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Atuação no Festival de Tunas – XII Serenatas a Macedo – Macedo de Cavaleiros, 16
de abril de 2016

Atuação na Queima das Fitas de Vila Nova de Famalicão, 22 de abril de 2016

Atuação na Sessão Solene da Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de
Famalicão, 14 de maio de 2016

Organização do VIII CCB – Festival de Tunas Solidário Comemorativo dos 25º
Aniversário da Tuna Académica da Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila
Nova de Famalicão, 4 de junho de 2016
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4. Apoio Social e de Mérito
No período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2016, foram 1.496 os estudantes das
Universidades Lusíada de Lisboa e do Norte (Porto e Vila Nova de Famalicão) que
beneficiaram do apoio da Fundação para fazer face aos encargos com os seus estudos,
num montante global de 870.900,84 €.
Quadro nº1 – Apoio Social e de Mérito

Estudantes

Valor suportado pela
Fundação Minerva

Lisboa

735

341.217,40 €

Porto

636

448.238,44 €

V.N. Famalicão

125

81.445,00 €

1.496

870.900,84 €

Total:

Com o propósito de promover o aumento da qualidade dos estudantes e,
consequentemente, dos seus diplomados, a Fundação Minerva apoia, com a atribuição
de bolsas de mérito, os estudantes que se candidataram e venham a candidatar, com
média igual ou superior a 14 valores e os que a mantenham ao longo do seu percurso
académico nas Universidades Lusíada. No período de 1 de janeiro a 31 de agosto de
2016, a Fundação Minerva atribuiu 310 bolsas de mérito distribuídas da seguinte
forma:
Quadro nº 2 – Bolsas de Mérito

Estudantes

Valor concedido pela
Fundação Minerva

Lisboa

95

123.134,61 €

Porto

181

265.400,32 €

34

56.047,23 €

310

444.582,16 €

V.N. Famalicão
Total:

Por outro lado, as relações estabelecidas entre as Universidades Lusíada e a sociedade
civil, designadamente, empresas dos mais diversos setores, organismos estatais,
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regionais, municípios, associações profissionais e instituições do setor social, tem
merecido um apoio significativo por parte da Fundação Minerva com o objetivo de
possibilitar o prosseguimento de estudos superiores aos seus colaboradores nas áreas
de ensino e formação disponíveis nas Universidades Lusíada. O apoio social, nos
diferentes ciclos de estudo, é também extensível às famílias de estudantes e aos
alumni, sendo a formação de todos e para todos, a matriz identitária e histórica do
universo Lusíada.

Durante o período de 1 de janeiro a 31 de agosto de 2016, a Fundação, através do seu
Fundo Social, apoiou 926 estudantes nos montantes indicados:
Quadro nº 3 – Apoio Social

Estudantes

Valor concedido pela
Fundação Minerva

Lisboa

520

204.795,95 €

Porto

352

169.940,01 €

54

22.125,45 €

926

396.861,41 €

V.N. Famalicão
Total:

Trata-se de um esforço considerável da Fundação que, apesar dos elevados montantes
em causa, deverá continuar, por se tratar de um meio indispensável para, por um lado,
permitir a um significativo número de estudantes a continuidade dos seus estudos e,
por outro lado, premiar o mérito daqueles que, pelo seu esforço e dedicação, se
conseguiram evidenciar pelos resultados obtidos.
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5. Gestão das Universidades Lusíada
No que corresponde à Gestão das Universidades Lusíada, cabe à Fundação assegurar
os meios e criar os instrumentos indispensáveis ao bom e regular funcionamento dos
estabelecimentos de ensino de que é titular, quer no que respeita aos recursos
humanos, quer no que respeita aos recursos materiais, garantindo em todo o caso a
autonomia científica e pedagógica inerente aos estabelecimentos de ensino superior,
sem deixar de garantir, naturalmente, a necessária unidade dos projetos educativos
que instituiu.

Tem sido, pois, preocupação essencial da Fundação Minerva proporcionar às
Universidades Lusíada as melhores condições de funcionamento para que nelas se
desenvolva o ensino em parâmetros de qualidade superior, que tenham sempre por
objetivo último o alcance da excelência em todas as suas áreas de intervenção.

Sabemos que a consistência de uma instituição, como a Fundação, assenta em fatores
chave (recursos humanos com formação sólida; recursos humanos devidamente
dimensionados e com dedicação plena e incondicional, atendendo à evolução das
atividades educativas; recursos materiais adequados; equilíbrio financeiro de todas as
atividades a cargo da Fundação) que se verificam cumulativamente, em ordem a
garantir a sustentação e o desenvolvimento de uma instituição de grande importância
para o País, como é o caso da Fundação Minerva/Universidades Lusíada.

5.1 Recursos Humanos

Nesta perspetiva, e no que respeita ao primeiro dos aspetos referidos (a formação dos
recursos humanos) a Fundação, quer por sua iniciativa direta, quer por intermédio das
Universidades Lusíada, quer ainda assente em diversas iniciativas que lhe foram
propostas, apoiou um conjunto significativo de ações destinadas à formação e
qualificação dos seus colaboradores, docentes e não docentes.
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Neste contexto, foram diversos os colaboradores que participaram em ações de
formação em diferentes áreas funcionais, que vão desde a comunicação e imagem, aos
sistemas de comunicação e informação até serviços financeiros e administrativos.

5.2 Recursos Materiais - instalações e equipamentos

Quanto ao desenvolvimento e adequação dos recursos materiais de que a Fundação
dispõe, designadamente no que respeita às instalações afetas ao funcionamento das
Universidades Lusíada em Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão, foram realizadas, de
1 a janeiro a 31 de agosto de 2016, diversas intervenções que permitem dispor de
instalações e recursos adequados às atividades desenvolvidas. Desde salas multimédia,
auditórios, anfiteatros, estúdios, oficinas, laboratórios, centros de informática, espaços
de investigação, entre outros, a Fundação Minerva detém nas duas Universidades uma
capacidade pedagógica e de investigação instalada de qualidade e devidamente
ajustada à sua atual dimensão e perspetiva de crescimento.

5.2.1 Universidade Lusíada de Lisboa

O edificado da Universidade Lusíada de Lisboa, em virtude das intervenções realizadas
e do investimento feito pela Fundação Minerva nos últimos anos, está dotado, quer de
modernos equipamentos didáticos, com amplos espaços de trabalho e estudo para
professores e estudantes, quer de infraestruturas adequadas à prática do ensino, da
cultura e da investigação científica. O Campus universitário de Lisboa está dividido em
dois polos, designados por Rua da Junqueira, também conhecido por Palácio, e Quinta
do Almargem, também conhecido por Ar Líquido.

De 1 de janeiro a 31 de agosto de 2016 foram executadas obras de reparação com
recurso a entidades externas, tendo-se centrado a atividade na área da manutenção
preventiva e proteção do edificado existente, assim como no levantamento mais
exaustivo das anomalias construtivas. Este levantamento resultou de uma perícia
efetuada ao parque escolar, tendo dado origem a um documento/base de dados que
permite programar devidamente futuras intervenções a serem efetuadas de forma
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contínua e sistemática. Pretende-se, assim, evitar a concentração do investimento
nesta rubrica, ajustando-o devidamente às necessidades e disponibilidades. A
manutenção dividiu-se em dois grupos: a manutenção preventiva e a corretiva.
No que toca à manutenção preventiva executaram-se todos os trabalhos necessários
para que o edificado funcionasse em pleno, com especial enfoque nas infraestruturas
não visíveis, tais como redes pluviais de águas, esgotos, eletricidade e comunicações.
Do ponto de vista da manutenção corretiva, onde houve urgência em corrigir
problemas causadores de perturbações ao normal funcionamento das atividades
escolares, registaram-se as seguintes ações:
 Rua da Junqueira:
o Início dos trabalhos de manutenção do Palácio que consistiram em: reparação
das coberturas; picagem de rebocos e sua reposição; limpeza de cantarias;
pintura e tratamento de ferros forjados; remoção de aparelhos de ar
condicionado e sua substituição por aparelhos que não tenham impacto visual
na fachada do edifício. Estes trabalhos encontram-se completos na parte do
jardim e prolongar-se-ão para a fachada principal.
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o Reparação da empena do edifício B.
o Pintura de muretes e paredes do espaço público.
 Quinta do Almargem:
o Sala 2X: substituição de pavimentos (remoção do linóleo e colocação de grés
cerâmico), execução de um ramal de drenagem das águas pluviais com
diâmetro ⌀150 para resolução de problemas de infiltrações por gravidade e por
ascensão capilar, pinturas e limpezas.

o Edifício P: substituição da pala de sombreamento e proteção do último piso da
fachada voltada a Norte.
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o Edifício Q: reparação e pintura da pala de sombreamento e proteção da
fachada voltada a Sul.
o Sala 11P e 12P: pintura integral das salas.
o Fachada na Rua Quinta do Almargem: pintura e tratamento total da fachada
dos edifícios voltados para a Rua Quinta do Almargem.
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5.2.2 Universidade Lusíada – Norte (Porto)

O Campus da Universidade Lusíada – Norte (Porto) situa-se num terreno de 7,3
hectares, onde se encontra implantado um conjunto de edifícios, alguns fruto de
recuperações das construções existentes, outros de construção posterior, destinados a
colmatar as necessidades de crescimento da instituição.

De 1 a janeiro a 31 de agosto de 2016 a manutenção da Universidade Lusíada – Norte
(Porto) foi executada com base num plano de intervenções preparado durante o ano
de 2015 e de acordo com as prioridades de intervenção previamente definidas. Este
plano permitiu uma programação dos trabalhos, com intervenções devidamente
planeadas, iniciando-se um novo ciclo de melhoramento das instalações da
Universidade com o adequado controlo de custos.

Assim, foram feitas diversas intervenções de obras de manutenção em alguns dos
edifícios visando resolver necessidades específicas que a seguir se descrevem:
 Edifício A:
o Execução de pinturas gerais da fachada exterior que incluíram a betumação e a
pintura de todas as portas e janelas.
o Substituição de todas as lâmpadas das armaduras de sinalização de
emergência.

Ângulo da fachada Sul Poente – Edifício A

Ângulo da fachada Sul Nascente – Edifício A
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 Edifício B:
o Substituição dos tubos de queda das águas pluviais danificados junto aos
pavimentos, prevenindo infiltrações no interior.
o Execução de trabalhos de pintura geral na fachada nascente e na fachada sul do
edifício.
 Edifício C:
o Execução de rebocos e pinturas gerais nas salas C6, C7, C8, C9 e C10.
o Execução de pinturas gerais no hall da entrada inferior da ala esquerda, em
todos os corredores, no bar e na sala de convívio dos estudantes, no hall de
entrada da cozinha e no corredor da sala dos professores que antecede a
entrada do auditório.
o Pinturas com tinta à base de epóxi de alta resistência dos pavimentos do
corredor posterior ao auditório e do corredor da saída do auditório do lado dos
estudantes.

Corredor posterior ao auditório, corredor da saída do auditório do lado dos estudantes e sala de
convívio – Edifício C.

o Chapeamento e pintura da porta da saída do auditório para a zona dos
estudantes.
o Levantamento do estado geral do telhado da capela e execução de retificações
pontuais.
o Execução de trabalhos de tratamento de impermeabilizações no auditório
através da colocação de rufos metálicos na sua cobertura.
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o Colocação de uma proteção da porta de saída para o exterior da sala C6 para
eliminação das infiltrações pelas umbreiras e padieira da porta.
o Colocação de caleiras novas para escoamento das águas pluviais na cobertura
que abrange a sala C6.
o Substituição de vidros das janelas e portas exteriores.
o Fixação e retificação das caleiras e tubos de queda.
o Reboco da fachada norte, nascente e poente que confrontam com a sala de
convívio, com o bar, a cozinha, o refeitório e com a sala de apoio aos
estudantes e substituição de todos os rufos e caleiras que confrontam com
essas paredes.

Fachada norte do edifício C.

 Edifício I:
o Pinturas gerais do interior do 1º piso e trabalhos de retificação geral da rede
elétrica.
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Interior de uma sala - edifício I

Instalação sanitária – Edifício I

 Edifício J:
o Execução de pintura e instalação de nova rede de iluminação no interior.
 Edifício L:
o Conclusão dos trabalhos de adaptação do antigo posto médico a gabinete de
consultas de psicologia; rampa de acesso a pessoas com mobilidade
condicionada, pintura geral do edifício e substituição das caleiras das águas
pluviais.
 Edifício M:
o Manutenção geral das instalações sanitárias ao nível da rede de abastecimento
de água.
 Edifício R (Atelier de Arquitetura):
o Betumação impermeabilizante das paredes exteriores.
 Edifício V (Psicologia):
o Pinturas gerais do interior das salas e afinação das caixilharias das janelas.
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Edifício V

 Edifício X (Pós - Graduações):
o Reparação dos pontos de infiltrações com substituição do gesso cartonado e
respetivas pinturas.
 Edifício Z (Centro informático):
o Intervenção geral no pátio/terraço dos estudantes com betumação com
produtos impermeabilizantes evitando infiltrações no interior.
o As caixilharias foram todas afinadas e retificadas.
 Retificação das fugas de água na rede geral de abastecimento do Campus, com
substituição de um ramal com cerca de 8 metros entre o edifício L e edifício I.
 Início dos trabalhos de retificação de toda a rede elétrica tendo sido colocados
novos projetores de iluminação exterior nas zonas mais escuras da Universidade.
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5.2.3 Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão

A Universidade Lusíada – Norte, Campus de Vila Nova de Famalicão, encontra-se
dotada de instalações adequadas e ajustadas à sua dimensão e características
pedagógicas. Uma Universidade vocacionada para as tecnologias, dispondo de
excelentes laboratórios destinados à investigação e às práticas letivas. Instalada num
edifício histórico, a Universidade complementa-se com edifícios construídos pela
Fundação Minerva que possibilitam um espaço único localizado no centro da cidade
mais exportadora do norte do país.

De 1 de janeiro a 31 de agosto de 2016 foram executadas obras de reparação em
todos os edifícios que constituem esta Universidade, tendo-se centrado esta atividade
na área da manutenção preventiva e proteção do edificado existente.
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6. Situação Financeira

Em cumprimento e nos termos do Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de julho, que
estabelece o regime jurídico de organização e funcionamento do Sistema de
Normalização Contabilística (SNC), com as adaptações impostas pela Portaria
105/2011, de 14 de março, a Fundação Minerva apresenta o relatório de atividades e
contas correspondente ao exercício de 2016.

Na sequência da deliberação do Conselho Geral de 2 de maio de 2016, procedeu-se ao
ajustamento do ciclo económico e fiscal da Fundação, com o objetivo de melhorar a
qualidade da informação económica e financeira, fazendo-os coincidir com o ano letivo
por ser esse o período natural das suas atividades centrais, ou seja, o ensino, a
investigação e a cultura. Os exercícios contabilísticos passarão a ter início a 1 de
setembro de cada ano civil e respetivo encerramento a 31 de agosto do ano civil
subsequente.

Com esta alteração, o planeamento das diversas atividades e a elaboração dos
orçamentos correspondentes, bem como o controlo da execução e aferição dos
resultados, será coincidente com o ciclo da atividade económica, alinhando os ciclos
financeiro e de tesouraria ao mesmo período, permitindo, por essa via, um melhor
desenvolvimento do planeamento operacional e uma informação mais clara para o
apoio a decisões estratégicas.

Este novo modelo implicou diversas alterações contabilísticas e fiscais, algumas das
quais com reflexo exclusivo neste exercício de 2016, por se tratar de um ano de
transição e, por isso mesmo, sem comparabilidade com exercícios anteriores ou
futuros, como a seguir se demonstrará.

Desde logo, o exercício de 2016 representa a atividade desenvolvida, apenas, no
período de 1 de janeiro a 31 de agosto, o que o torna único e, por isso, irrepetível e
incomparável com outros exercícios.
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Também ao nível da especialização do exercício, foram adotados critérios
valorimétricos com o objetivo de representar o rédito e o gasto de cada período
relevando-se desta forma um resultado mais objetivo e condizente com as atividades
desenvolvidas.

As contas apresentadas, embora correspondendo a um período temporal de 8 meses
em 12 de um exercício comum, demonstram uma alteração na capacidade de criação
de valor da Fundação Minerva, patente no resultado líquido positivo do período de
101.863 €, assim como um EBITDA, que em 8 meses registou o valor de 738.376 €. Tal
facto resulta de um esforço desenvolvido na redução de custos, nomeadamente
pessoal e fornecimentos e serviços externos, acompanhado por uma ligeira melhoria
do rendimento por via do aumento do número de estudantes inscritos nas duas
Universidades Lusíada.

Regista-se também o financiamento a médio/longo prazo, que permitiu repor o
equilíbrio económico e financeiro sustentado numa tesouraria com liquidez suficiente
para o bom desempenho da Fundação, quer em termos imediatos, quer no que
respeita à sua estratégia de desenvolvimento a médio prazo.

É certo que uma instituição, como a Fundação Minerva, encontra na sua sólida
situação patrimonial o garante da sua consolidação e do seu desenvolvimento.
Todavia, centrando-se a sua estrutura de custos, de modo muito significativo, em
função da natureza própria das suas atividades, nos seus recursos humanos, foi
imprescindível reajustar, ao longo dos últimos cinco exercícios, o peso dos recursos
humanos ao volume das suas atividades, sem nunca esquecer o sensato equilíbrio
entre a indispensável redução de custos financeiros e o impacto social dessas medidas
na vida da Instituição e das pessoas que a têm servido e continuam a servir. Este
esforço, devidamente ponderado, permitiu manter a Fundação Minerva e as
Universidades Lusíada com elevados níveis de desempenho no que respeita ao registo
das suas atividades e objetivos estatutários e, pese embora o seu reflexo nas contas da
Fundação, nos exercícios que antecederam, tenham tido um impacto negativo,
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embora calculado, permitiram relançar a Fundação no caminho sustentado do futuro,
sem que o substrato patrimonial da Fundação tenha sido posto em causa.

As contas ora apresentadas refletem essa preocupação e demonstram, rigorosamente,
a fundamentação e o equilíbrio das opções feitas, conforme decorre com clareza dos
correspondentes mapas de balanço, demonstração dos resultados e anexos que a
seguir se descriminam.
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6.1 Balanço
Valores em Euros
Notas

31-08-2016

31-12-2015

ACTIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

6

18.738.106

19.196.502

Ativos intangíveis

6

153.705

153.064

Participações financeiras - Outros métodos

7

4.988

4.988

Outros ativos financeiros

7

34.923

34.923

Ativos por impostos diferidos

13

1.057.581

1.053.971

19.989.303

20.443.449

Ativo corrente
Inventários

8

337.126

341.728

Clientes

9

879.112

617.838

Adiantamentos a fornecedores

9

28.460

18.494

Estado e outros entes públicos

14

17.428

14.385

Acionistas/Sócios

9

Outras contas a receber

9

1.280.157

1.417.955

Diferimentos

15

4.512

28.348

Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários

9
5/ 9

Total do ACTIVO

89

241

2.612.907

2.637.442

5.159.790

5.076.430

25.149.093

25.519.879

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundo Social

10

16.846.461

16.846.461

Resultados transitados

10

(2.248.133)

(1.780.010)

Excedentes de revalorização

10

1.969.880

1.971.595

Outras variações no capital próprio

10

445.077

445.077

Resultado líquido do período

10

101.863

(469.838)

17.115.147

17.013.284

Total dos Fundos Patrimoniais
PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões

12

85.577

142.739

Financiamentos obtidos

11

4.097.638

2.678.972

Passivos por impostos diferidos

13

273.256

279.914

4.456.471

3.101.624

Passivo corrente
Fornecedores

11

175.615

99.782

Adiantamentos de clientes

11

30.622

19.612

Estado e outros entes públicos

14

314.342

460.624

Financiamentos obtidos

11

606.353

2.170.443

Outras contas a pagar

11

1.136.453

1.768.944

Diferimentos

15

1.314.091

885.567

3.577.476

5.404.972

8.033.947

8.506.595

25.149.093

25.519.879

Total do Passivo
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo
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6.2 Demonstração dos Resultados por Natureza
Valores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

31-08-2016

31-12-2015

Vendas e serviços prestados

16

10.089.308

15.507.427

Subsídios à exploração

16

232.456

145.758

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

8

(1.644)

(6.234)

Fornecimentos e serviços externos

17

(1.513.937)

(2.220.722)

Gastos com pessoal

18

(7.158.583)

(12.493.467)

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

9

(37.579)

(267.887)

Provisões (aumentos/reduções)

12

57.161

180.374

Imparidade de investimentos não depreciáveis

7

Aumentos/Reduções de justo valor

(152)

(83)

Outros rendimentos e ganhos

16

77.556

862.077

Outros gastos e perdas

19

(1.006.209)

(1.353.419)

738.376

353.825

6

(530.369)

(836.701)

208.007

(482.877)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

16

99

244

Juros e gastos similares suportados

20

(114.927)

(134.533)

93.179

(617.165)

8.684

147.327

101.863

(469.838)

Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período

21
Resultado líquido do período

6.3 Demonstração dos Resultados por Funções

Valores em Euros
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

Notas

31-08-2016

16

10.089.308

15.507.427

(6.424.175)

(11.179.801)

3.665.133

4.327.626

427.702

1.304.363

Custo das vendas e dos serviços prestados
Resultado bruto
Outros rendimentos

16

31-12-2015

Gastos de distribuição

(88.574)

(82.683)

Gastos administrativos

(2.747.180)

(4.394.095)

Outros gastos

(1.049.075)

(1.638.089)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Gastos de financiamento (líquidos)
Resultados antes de impostos

208.007

(482.877)

(114.828)

(134.288)

93.179

(617.166)

Imposto sobre o rendimento do período

21

(1.582)

(846)

Imposto Diferido

21

10.267

148.173

101.863

(469.838)

Resultado líquido do período
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6.4 Demonstração dos Fluxos de Caixa

Valores em Euros

Notas

31-08-2016

31-12-2015

Atividades Operacionais
Recebimentos de Clientes
Pagamentos a Fornecedores
Pagamentos ao Pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/Recebimento de imposto s/ rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

9.224.773

14.210.158

(1.438.104)

(2.237.524)

(6.167.971)

(9.811.040)

1.618.698

2.161.594

0

(10.731)

(1.302.322)

(1.628.331)

316.376

522.532

(78.854)

(1.161.615)

(1.773)

(3.321)

(33)

(53)

99

2.692

(80.561)

(1.162.297)

Atividades de Investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos fixos intangíveis
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Atividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos

2.313.993

Realizações de capital e OICP
Doações

2.303

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos

(145.423)

Juros e gastos similares

(114.927)

(134.533)

(260.350)

2.181.763

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1) + (2) + (3)

(24.535)

1.541.997

Caixa e seus equivalentes no início do período

5

2.637.442

1.095.445

Caixa e seus equivalentes no fim do período

5

2.612.907

2.637.442
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6.5 Demonstração das alterações dos Fundos Patrimoniais

Valores em Euros
DESCRIÇÃO
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2015

NOTAS

1

Resultados
Transitados

Fundos

16.846.461

Outras
variações do
FP

Exced. de
revaloriz
0

1.973.839

Resultado
Liquido
periodo

442.774

Total

(1.460.584)

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

0

Alterações de politicas contabilisticas

0

Realização do excedente de revaloriz AFT e AFI

2.244

(2.244)

0

Excedentes de revaloriz de AFT e AFI e variações

0

Ajustamentos por impostos diferidos

(76.529)

Outras alt. reconhecidas nos Fundos Patrimoniais

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO EXTENSIVO

17.802.490

(76.529)
2.303

1.460.584

(242.839)

2.303

1.460.584

(319.368)

0

0

(469.838)

(469.838)

(2.244)

2.303

990.746

(789.206)

(1.705.725)
2

0

3

0

4=2+3

0

(1.780.010)

(2.244)

(1.780.010)

OP. C/ INSTITUIDORES NO PERIODO
Fundos

0

Subsidios Doações e Legados

0

Outras Operações
5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2015
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2016

0

0

0

0

0

0

0

0

6=1+3+5

10

16.846.461

(1.780.010)

1.971.596

445.077

(469.839)

17.013.284

6

10

16.846.461

(1.780.010)

1.971.596

445.077

(469.839)

17.013.284

1.715

(1.715)

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Alterações de politicas contabilisticas

0

Realização do excedente de revaloriz AFT e AFI

0

Excedentes de revaloriz de AFT e AFI e variações

0

Ajustamentos por impostos diferidos

0

Outras alt. reconhecidas nos Fundos Patrimoniais

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO EXTENSIVO

(469.838)
7

0

8

0

9=7+8

0

(468.123)

469.838

0

(1.715)

0

469.838

0

0

0

0

101.863

101.863

(468.123)

(1.715)

0

571.701

101.863

OP. C/ INSTITUIDORES NO PERIODO
Fundos

0

Subsidios Doações e Legados

0

Outras Operações

0
10

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2016

6+7+8+10

10

0

0

0

0

0

0

16.846.461

(2.248.133)

1.969.880

445.077

101.863

17.115.147

6.6 Anexo

1 – Identificação da entidade

1.1 – Dados de Identificação
A Fundação Minerva – Cultura - Ensino e Investigação Científica é uma pessoa coletiva
de natureza fundacional, criada pelo Decreto-Lei nº 117/2003, de 14 de junho, à qual é
reconhecido interesse público. A Fundação Minerva desenvolve atividades ligadas ao
ensino superior e investigação científica, a par de outras de carácter cultural, cabendo-
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lhe assegurar a manutenção e o funcionamento regular das Universidades Lusíada,
localizadas em Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão. (CAE 85420).

A Fundação tem a sua sede na Rua da Junqueira, 188-198, 1349-001 LISBOA e
identificação fiscal 501 679 260.

2 – Referencial Contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 – Referencial contabilístico utilizado
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que
integram o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não
Lucrativo (ESNL), as quais contemplam as bases para a apresentação de
demonstrações financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de
Contas e as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não
Lucrativo (NCRF-ESNL).

A preparação das demonstrações financeiras assentou nos seguintes pressupostos:

Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da Fundação Minerva, os quais
são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em
Portugal.

Regime da periodização económica (acréscimo)
A Fundação reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados,
independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de
rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são
reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; por sua vez, as quantias
de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas em
“Credores por acréscimos de gastos”.
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Consistência de apresentação
A Fundação Minerva manteve a classificação e apresentação dos itens nas
demonstrações financeiras de um período para outro, tendo em consideração as
alterações exigidas pelas NCRF-ESNL aplicáveis. A estrutura permite que a
comparabilidade não seja prejudicada, pese embora o presente exercício não seja
comparável com o anterior.

Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros
itens das demonstrações financeiras. A Fundação Minerva não definiu qualquer
critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

Compensação
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente
nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum
ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer
rendimento, e vice-versa.

Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de agosto de
2016 são os mesmos utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de
dezembro de 2015. No entanto, tendo em consideração que as contas apresentadas se
referem a um período de 8 meses (1 de janeiro de 2016 a 31 de agosto de 2016), os
valores referidos nas demonstrações financeiras não são comparáveis com os valores
do período anterior.

2.2 - Disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos
respetivos efeitos nas demonstrações financeiras.
Não foram derrogadas disposições tendo em vista a necessidade das demonstrações
financeiras corresponderem a uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do
passivo e dos resultados da Fundação Minerva.
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2.3 - Contas do Balanço e Demonstração dos Resultados não comparáveis
A Fundação Minerva procedeu à alteração do seu ano económico em 2016 para um
período diferente do ano civil passando a ter início a 1 de setembro de cada ano e
encerrando a 31 de agosto. Como consequência dessa situação, as contas agora
apresentadas referem-se a um período de apenas 8 meses (1 de janeiro de 2016 a 31
de agosto de 2016), pelo que os valores incluídos nas demonstrações financeiras para
esse período não são completamente comparáveis com as apresentadas no período
anterior.

3 – Principais políticas contabilísticas
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

Moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euros, constituindo esta a
moeda funcional e de apresentação.

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

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da
linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de
ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com a reparação e manutenção destes ativos são consideradas como
gasto no período em que ocorrem.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são
determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico
que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na
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demonstração dos resultados nos itens “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros
gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

Os ativos tangíveis, nomeadamente imóveis, objeto de revalorização anterior à adoção
das NCRF-ESNL, foram considerados por esse valor na data de transição para as NCRFESNL. A mensuração subsequente utilizada foi a adoção do modelo de custo.

Investimentos financeiros


Investimentos financeiros em subsidiárias e consolidação
Os Investimentos Financeiros em Subsidiárias são registados nas contas
individuais pelo método da equivalência patrimonial no item “Investimentos
financeiros – método da equivalência patrimonial’.
De acordo com este método, as participações financeiras são inicialmente
registadas pelo seu custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustadas
pelas variações dos capitais próprios e pelo valor correspondente à participação
da Fundação Minerva nos resultados líquidos das empresas detidas.



Investimentos financeiros em participadas
Os Investimentos Financeiros em Participadas são registados pelo método do
custo, bem como os Outros Ativos Financeiros desde que detidos até à
maturidade.

Imposto sobre o rendimento
A Fundação encontra-se sujeita ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
(IRC) à taxa de 21% sobre o rendimento global sujeito a imposto adicionado das
tributações autónomas (Entidades do Sector não Lucrativo).
Dado que a Fundação Minerva tem no seu ativo bens que foram objeto de
revalorização, aplicou a NCRF 25 – Impostos diferidos na sua totalidade, procedendo
ao registo de impostos diferidos, correspondentes às diferenças temporárias entre o
valor contabilístico dos ativos e passivos e a correspondente base fiscal, conforme
disposto na referida norma, sempre que seja provável que sejam gerados lucros fiscais
futuros contra os quais as diferenças temporárias possam ser utilizadas e com base na
taxa normal de IRC em vigor à data de balanço, aplicável à Fundação.
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Clientes e outros valores a receber
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor
nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, registadas na conta de “Perdas
de imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável
líquido.

Caixa e depósitos bancários
Este item inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros depósitos bancários. Os
eventuais descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”,
expresso no “passivo corrente”.

Provisões
A Fundação analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que
venham a gerar obrigações futuras. Embora com a subjetividade inerente à
determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para cumprimento
destas obrigações futuras, a Administração procura sustentar as suas expectativas de
perdas num ambiente de prudência.
Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são
registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo
valor.

Financiamentos bancários
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de
comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados com
base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos resultados em
observância do regime da periodização económica.

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
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após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas
quantias que se vencem para além deste prazo.

Locações
Os contratos de locação são classificados como locações financeiras se através deles
forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do
ativo sob locação.
Os ativos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as
correspondentes responsabilidades, são contabilizados de acordo com as normas
aplicáveis, reconhecendo o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas
correspondentes, conforme definido nas políticas anteriormente referidas para este
tipo de ativo, e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro
do contrato. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações
do ativo fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do
exercício a que respeitam.

Rédito e regime do acréscimo
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela
prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Fundação. O rédito é
reconhecido líquido de abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto na NCRF-ESNL, dado que o rédito só foi reconhecido por ter
sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos
futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente
resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados, quando se trata de mensalidades de
estudantes relacionadas com a atividade letiva, são reconhecidos na data em que são
realizadas as respetivas prestações.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica,
tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à
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maturidade.

4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

4.1 – Tal como mencionado na nota 2, as políticas contabilísticas e os critérios de
mensuração adotados na preparação das demonstrações financeiras de 31 de agosto
de 2016 são comparáveis com os utilizados nas demonstrações financeiras a 31 de
dezembro de 2015, exceto relativamente à situação mencionada no ponto 2.3 deste
anexo;

4.2 – Não foram efetuadas alterações significativas nas estimativas contabilísticas
incluídas nas demonstrações financeiras a 31 de agosto de 2016 quando comparadas
com as estimativas contabilísticas incluídas nas demonstrações financeiras a 31 de
dezembro de 2015;

4.3 – Não foram identificados erros materiais que afetem as demonstrações
financeiras de períodos anteriores.

5 – Fluxos de Caixa

5.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:
Quadro nº4 – Caixa e Depósitos Bancários
Valores em Euros

31-08-2016
Caixa
Depósitos à Ordem
Outros
Total de Caixa e Depósitos

31-12-2015

10.229
2.602.678

9.614
2.627.828

2.612.907

2.637.442

Descobertos

(176.360)

2.612.907

5.2 - Todos os Montantes à ordem estão disponíveis para uso.
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2.461.082

6 – Ativos Fixos Tangíveis e Intangíveis

6.1 - Divulgações sobre ativos fixos tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia
escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as
amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram
desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:
Quadro nº5 – Ativos Fixos Tangíveis
Valores em Euros

Ativos Fixos Tangíveis; quantias Terrenos e rec.
brutas escrituradas
naturais
31-12-2015
12.169.829
Adições
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2016
12.169.829

Equip. de Ferram. e
Edifícios e O. Equipamento transport utensílio Equip.
Outros
AFT em
Const
Básico
e
s
admin.
AFT
curso
Totais
28.622.427
6.796.323 523.604
32.813 2.738.291 2.984.036 1.132.425 54.999.748
16.429
1.842
22.153
10.533
27.897
78.854
0
(5.028)
(385)
(5.413)
(7.628)
(7.628)
28.622.427
6.800.096 523.604
34.655 2.760.444 2.994.184 1.160.322 55.065.560

Ativos Fixos Tangíveis;
depreciações e ajustamentos
31-12-2015
Adições
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2016

Terrenos e rec.
naturais
0

Equip. de Ferram. e
Edifícios e O. Equipamento transport utensílio Equip.
Outros
AFT em
Const
Básico
e
s
admin.
AFT
curso
Totais
23.157.588
6.593.001 477.023
31.085 2.684.900 2.859.648
0 35.803.245
385.431
66.474
21.258
782
26.716
28.594
529.255
0
(5.028)
(5.028)
(18)
(18)
23.543.019
6.654.447 498.281
31.867 2.711.616 2.888.224
0 36.327.454

Ativos Fixos Tangíveis; valores
líquidos
31-12-2015
31-08-2016

Terrenos e rec.
naturais
12.169.829
12.169.829

0

Equip. de Ferram. e
Edifícios e O. Equipamento transport utensílio Equip.
Const
Básico
e
s
admin.
5.464.839
203.322
46.581
1.728
53.391
5.079.408
145.649
25.323
2.788
48.828

Outros
AFT em
AFT
curso
Totais
124.388 1.132.425 19.196.502
105.960 1.160.322 18.738.106

6.2 - Divulgações sobre ativos fixos intangíveis
Quadro nº6 – Ativos Fixos Intangíveis
Valores em Euros

Ativos Fixos Intangíveis; quantias brutas
escrituradas
31-12-2015

quant. brutas
escritur

depreciações e
ajustes

valores líquidos

1.570.672

1.417.608

153.064

1.773

1.132

641

1.572.445

1.418.740

153.705

Adições
Alienações
Abates
Outras alterações
31-08-2016
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6.3 – Locações

Bens em regime de Locação Financeira- Valores contabilísticos
Quadro nº7 – Locações
Valores em Euros
Valor
Contabilístico

Depr. Acumulada

Valor Líquido

Viaturas Serviço

127.551

102.228

25.323

Servidores

30.750

17.082

13.668

158.301

119.310

38.991

6.4 - Outras divulgações

a) Os ativos fixos tangíveis e intangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo
de aquisição deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade
acumuladas;
b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta em sistema de
duodécimos;
c) As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do
desempenho.

7 – Participações Financeiras/Outros ativos financeiros

A Fundação detém participações na ETDI no valor de 4.988 €. Tem ainda outras
participações no valor de 7 €. Tem registado como Depósito a Prazo um valor de
34.916 € no Novo Banco, valor que corresponde à responsabilidade por garantias
prestadas nessa instituição.
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8 – Inventários
Quadro nº8 – Inventários
Valores em Euros

Inventários

Mercadorias

Existências Iniciais em 01-01-2016

341.727

Compras

6.146

Regularizações/ quebras

(9.105)

Custo mercadoria vendida

(1.644)

Existências Finais

337.126

Adiantamento por conta compra

0

Total Inventários a 31-08-2016

337.126

Os valores registados em inventários estão considerados ao custo de aquisição. A
Fundação considera que os valores pelo qual se encontram contabilizados os diversos
produtos em inventários é inferior ao valor líquido realizável.

9 - Instrumentos Financeiros – Ativos

Os saldos dos diversos ativos qualificados como instrumentos financeiros encontramse mensurados ao custo.
Quadro nº9 – Ativos
Valores em Euros

Ativos Financeiros
Clientes
Adiantamento a fornecedores
Acionistas/Sócios
Outras contas a receber
Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários
Total

31-08-2016
879.112
28.460
1.280.157
89
2.612.907
4.800.724
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31-12-2015
617.838
18.494
0
1.417.955
241
2.637.442
4.691.970

9.1 – Clientes
Quadro nº10 – Clientes
Valores em Euros

Clientes
Clientes correntes
Clientes em mora
Imparidades de Clientes
Total

31-08-2016
621.295
4.335.175
(4.077.358)
879.112

31-12-2015
227.232
3.581.299
(3.190.693)
617.838

9.1.1 - Imparidade de Clientes
Quadro nº11 – Imparidade de Clientes
Valores em Euros
31-12-2015

Ajuste

Reversão

Lisboa

1.355.405 €

458.506 €

Porto

1.506.308 €

333.710 €

328.980 €
3.190.694 €

31-08-2016

15.534 €

1.829.445 €

22.609 €

61.164 €

1.878.573 €

56.869 €

16.509 €

0€

369.340 €

849.085 €

39.118 €

76.697 €

4.077.358 €

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)

37.579 €

V.N.Famalicão
Total:

Reforço

9.2 - Outras contas a receber

Quadro nº12 – Outras Contas a Receber
Valores em Euros

Outras contas a receber

31-08-2016

Fornecedores saldo devedor
Subsídios exploração - val. a
receber
Dev.p/acréscimo rendimentos
Adiantamentos ao pessoal
Devedores diversos
Outros devedores
Total

31-12-2015

363.336
591.048
30.708
295.065

442.805
552.283
30.733
364.134
28.000
1.417.955

1.280.157

9.3 Caixa e Depósitos Bancários

Quadro nº13 – Caixa e Depósitos Bancários
Valores em Euros

31-08-2016
Caixa
Depósitos à Ordem
Total de Caixa e Depósitos
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31-12-2015

10.229
2.602.678

9.614
2.627.828

2.612.907

2.637.442

10 – Decomposição e movimento dos itens de capital próprio

Quadro nº14 – Capital Próprio
Valores em Euros

Descrição
Fundo Social
Resultados Transitados
Excedentes de reavaliação de AFT
Outras variações do capital próprio
Resultado Líquido do período
Total dos Fundos Patrimoniais

31.12.2015
16.846.461
(1.780.010)
1.971.595
445.077
(469.838)
17.013.284

Débitos

Créditos

469.990
1.867

1.867
152

(101.863)
369.994

469.838
471.857

31.08.2016
16.846.461
(2.248.133)
1.969.880
445.077
101.863
17.115.147

11 – Instrumentos financeiros – passivos

Os saldos dos diversos passivos qualificados como instrumentos financeiros
encontram-se mensurados ao custo.

Quadro nº15 – Instrumentos Financeiros – Passivos (2016)
Valores em Euros

Instrumentos financeiros Passivos
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Totais

31.08.2016
correntes
175.615
30.622
606.353
1.136.453
1.949.043

n/ correntes

4.097.638
4.097.638

total
175.615
30.622
4.703.991
1.136.453
6.046.681

Quadro nº16 – Instrumentos Financeiros – Passivos (2015)
Valores em Euros

Instrumentos financeiros Passivos
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Totais

31.12.2015
correntes
99.782
19.612
2.170.443
1.768.944
4.058.781
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n/ correntes

2.678.972
2.678.972

total
99.782
19.612
4.849.414
1.768.944
6.737.752

11.1 – Detalhe dos financiamentos
Quadro nº17 – Detalhe dos Financiamentos
Valor em Euros

Curto Prazo

M/L Prazo

Total

Financiamentos:
Locações Financeiras:

572.328
34.025

4.069.276
28.362

4.641.604
62.387

Total:

606.353

4.097.638

4.703.991

A Fundação tem à data de 31-08-2016 os seguintes financiamentos:


Contrato celebrado com o Novo Banco de m. l. prazo cujo valor em dívida
ascende a 141.604 €. Taxa de juro nominal fixa de 4%;



Contrato de Mútuo no Montepio Geral de m. l. prazo cujo valor ascende a
2.500.000 €;



Contrato de Mútuo no Banco Santander de m. l. prazo cujo valor ascende a
2.000.000 €;



A taxa de juro anual média dos financiamentos obtidos é de 3,78%.

Quadro nº18 – Locações Financeiras em Vigor
Valores em Euros

Investimentos brutos nas locações à data do Balanço
Locação Financeiras em Vigor

Até 1 ano

Entre 1 e 5 anos

Totais

31-08-2016

34.025

28.362

62.387

31-12-2015

39.803

47.259

87.062

11.2 – Outras contas a pagar

Quadro nº19 – Outras Contas a Pagar
Valores em Euros

Outras contas a pagar
Clientes saldo credor
Credores p/acréscimos de gastos
Outros fornecedores de inv
Credores diversos
Outros
Total
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31.08.2016
0
1.097.983
6.409
31.682
379
1.136.453

31.12.2015
0
1.368.610
314.383
84.215
1.736
1.768.944

12 – Provisões
Quadro nº20 – Provisões
Valores em Euros

Descrição

Impostos

Garantias
clientes

Processos judicias
curso

Outras
provisões

Total

Movimentos das Provisões
Saldo no início do período

142.739

142.739

Variações no período

(57.161)

(57.161)

21.411

21.411

21.411

21.411

78.573

78.573

78.573

78.573

85.577

85.577

Aumentos do período
Constituição

0

Reforço
Diminuições do período
Reversões
Saldo no fim do período

As provisões estão reconhecidas tendo em conta o previsto na NCRF-ESNL:
a) A Fundação Minerva tenha uma obrigação presente (legal ou construtiva) como
resultado de um acontecimento passado;
b) Seja provável que um ex-fluxo de recursos que incorporem benefícios económicos
necessários para liquidar a obrigação;
c) Possa ser feita uma estimativa fiável da quantia da obrigação.

13 – Ativos/Passivos por impostos diferidos - Divulgações de diferenças temporárias,
conforme quadro seguinte:
Quadro nº21 – Ativos/Passivos por Impostos Diferidos
Valores em
Euros

Descrição
Diferenças temporárias - Ativos por impostos diferidos
Prejuízos fiscais
Benefícios de cessação de contratos trabalho
Soma A
Diferenças temporárias - Passivos por impostos diferidos
Revalorização de ativos
Soma B
Valores refletidos no balanço
Ativos por impostos diferidos (Soma A x taxa(s))
Passivos por impostos diferidos (Soma B x taxa(s))
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31-08-2016

31-12-2015

4.714.405
321.694
5.036.099

4.291.308
610.885
4.902.193

1.301.218
1.301.218

1.301.924
1.301.924

1.057.581
273.256

1.053.972
279.914

Em 2016, a Fundação Minerva procedeu ao reconhecimento de um passivo por
impostos diferidos referente aos seus ativos que foram revalorizados em anos
anteriores (de acordo com diploma legal). Desta forma, a Fundação irá aplicar a NCRF
25. Da mesma forma, relativamente aos prejuízos fiscais na atividade comercial
verificados no ano de 2013, 2014, 2015 e 2016 nos montantes de -2.044.297 €, 2.169.802,15 €, -77.208,33 €, -423.097,47 €, respetivamente, foram considerados os
impostos diferidos no montante global de 990.025,05 €. Para a diferença temporária
originada pelos benefícios atribuídos pela cessação dos contratos de trabalho, cujo
montante em dívida a 31 de agosto de 2016 ascende a 321.694 €, foi considerado um
imposto diferido no montante de 67.555,66 €.

Em 2013 o prejuízo no âmbito da sua atividade comercial poderá ser deduzido nos 5
anos seguintes, valor que poderá ser recuperável face ao Plano de Negócios existente,
tendo por isso sido considerada a constituição do respetivo ativo para impostos
diferidos referente a esse período. Os prejuízos referentes a 2014, 2015 e 2016,
poderão ser deduzidos nos 12 anos seguintes respetivamente, valores que poderão ser
recuperáveis face ao Plano de Negócios existente.

14 – Estado e Outros Entes Públicos
Quadro nº22 – Estado e Outros Entes Públicos
Valores em Euros

Estado e Outros entes Públicos
Ativos
Imposto sobre o rendimento
Retenção de Impostos s/rendimento
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Outros
Passivos
Imposto sobre o rendimento
Retenção de Impostos s/rendimento
IVA
Contribuições Segurança social
Contribuições CGA
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31.08.2016

31.12.2015

8.331
9.088
10

14.385

17.428

14.385

1.582
114.824
5.821
143.114
49.000
314.342

165.831
8.480
208.926
77.386
460.624

A Fundação apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças e Segurança
Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.
Não existem acordos de regularização de dívidas.

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 tenham 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
alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Fundação Minerva dos
anos de 2012 a 2016 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. O Conselho de
Administração entende que as eventuais correções resultantes de revisões/inspeções
por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão efeito
significativo nas demonstrações financeiras em 31 de agosto de 2016 e 31 de
dezembro de 2015.

15 – Diferimentos
Quadro nº23 – Diferimentos
Valores em Euros

Diferimentos

31.08.2016

Ativos
Seguros
Acordos de pagamentos
Outros gastos a reconhecer
Total
Passivos
Outros rendimentos a reconhecer
Receitas dos estudantes
Subsídios
Outros
Total
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31.12.2015

4.512

14.521

4.512

13.827
28.348

857.823
292.782
163.486
1.314.091

354.011
531.556
0
885.567

16 – Rédito

16.1 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período,
conforme quadro seguinte:
Quadro nº24 – Rédito
Valores em Euros

Rédito

31-08-2016

Vendas mercadorias
Prestações de Serviços
Subsídios à Exploração
Imparidades (aumentos/reduções)
Provisões (aumentos/reduções)
Outros rendimentos
Aumento do justo valor
Juros
Total

31-12-2015

4.750
10.084.558
232.456

13.417
15.494.010
145.758

57.161
77.556

180.374
862.077

99
10.456.580

244
16.695.880

16.1.1 – Descriminação da rubrica de Prestação de Serviços

Quadro nº25 – Prestações de Serviços
Valores em Euros

Prestações de Serviços
Ciclos escolares
- Lisboa
- Porto
- VNF
Pós-Graduações
Serviços Secundários
Anulações
Total

31-08-2016
4.721.309
4.010.656
1.413.427
94.702
24.321
(179.857)
10.084.558

31-12-2015
7.441.483
6.096.582
2.076.344
87.196
168.668
(376.262)
15.494.010

Os réditos das prestações de serviços relativos aos ciclos escolares são reconhecidos
no ano a que respeitam bem como os gastos associados.
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17 – Fornecimentos e Serviços Externos
Quadro nº26 – Fornecimentos e Serviços Externos
Valores em Euros

Fornecimentos e Serviços Externos

31-08-2016

31-12-2015

529.649
40.434
252.267
55.317
636.270
1.513.937

Serviços Especializados
Materiais
Energia e fluídos
Deslocações e estadas
Serviços diversos

Total

733.853
54.263
402.755
46.368
983.483
2.220.722

18 – Benefícios dos empregados
Benefícios dos empregados e encargos da Fundação Minerva
Quadro nº27 – Benefícios dos Empregados
Valores em Euros

Descrição

31-08-2016

Remunerações dos órgãos sociais

31-12-2015

168.527

279.816

5.599.540

8.961.710

2.302

3.334

121.556

1.234.011

Encargos sobre as remunerações

1.235.970

1.990.214

Seguros de acidentes de trabalho

28.626

19.898

2.062

4.483

7.158.583

12.493.467

Remunerações do pessoal
Benefícios pós emprego
Indemnizações

Outros gastos com o pessoal
Total

19 – Outros gastos e perdas
Quadro nº28 – Outros Gastos e Perdas
Valores em Euros

Descrição

31-08-2016

Impostos e taxas
Descontos pronto pag. concedidos
Perdas em inventários
Sinistros
Dívidas incobráveis
Correções de períodos anteriores
Quotizações
Ofertas e amostras em inventários
Benefícios escolares
Donativos
Outros não especificados
Total
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33.984
526.298
7.360
571
1.435
3.781
1.744
343.823
595
86.618
1.006.209

31-12-2015
35.288
602.379

12.012
60.344
11.837
530.728
100.831
1.353.419

20 – Juros e gastos similares

Juros suportados:

Quadro nº29 – Juros Suportados
Valores em Euros

Descrição
Juros de financiamento bancário
Juros de Leasing
Juros de mora compensatórios
Total

31-08-2016

31-12-2015

113.037
1.821
69
114.927

130.691
3.842
134.533

Os custos dos financiamentos suportados foram considerados diretamente como
gastos no exercício em que ocorreram.

21 – Imposto sobre o rendimento do período

21.1 - Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o
rendimento:

Quadro nº30 – Imposto sobre o Rendimento
Valores em Euros

Descrição

31-08-2016

Resultado antes de impostos do período
Imposto corrente
Imposto diferido
Imposto sobre o rendimento do período
Tributações autónomas
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93.179
(1.582)
10.267
8.684
1.313

31-12-2015
(617.165)
(846)
148.173
147.327
361

21.2 – Demonstração do imposto diferido reconhecido no período conforme quadro
seguinte:
Quadro nº31 – Imposto Diferido
Valores em Euros

Descrição

31-08-2016

Imposto do período
(*)
(**)
(***)
(****)
Impostos do período - detalhe:
Imposto diferido
Imposto corrente

31-12-2015

8.684
(60.730)
64.339
6.658

147.327
131.340
16.600
233

10.267
(1.582)

148.173
(846)

(*) Gastos (rendimentos) de imposto diferido relativo a benefícios de emprego
(**) Gasto de Imposto diferido referente ao prejuízo do exercício
(***) Imposto diferido relativo à realização do excedente de revalorização de ativos

22 – Ativos e Passivos contingentes

Existem algumas ações, a decorrer em tribunal, propostas contra a Fundação,
relativamente às quais, na opinião dos seus advogados, lhe poderão ser favoráveis
com um elevado grau de probabilidade. Nesse sentido, a Fundação optou por não
provisionar os valores referentes a esses processos, cujo valor global ascende a
1.157.185 €.
23 – Outras divulgações

23.1 - Garantias


Em 31 de agosto de 2016 a Fundação tinha em vigor as seguintes garantias
emitidas pelo BES, atual Novo Banco: Livrança subscrita relativamente ao
financiamento a médio e longo prazo, atualmente existente com o Novo Banco,
e até um máximo de 400.000 €.



Garantia real na Caixa Económica Montepio Geral de 4.190.800 € relativa ao
imóvel Palácio da Junqueira situado na Rua da Junqueira, 188-198, Lisboa.
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Garantia real no Banco Santander de 3.150.282 € relativa ao imóvel situado na
Rua da Junqueira, 188, 190 e 192, Lisboa.



Garantia Bancária no Novo Banco de 34.915 € (contrato 0104764800)

23.2 – Honorários do ROC
Em 2016 os honorários faturados pelo revisor oficial de contas ascenderam a 8.435 €.

Lisboa, 31 de outubro de 2016

O Conselho de Administração da Fundação Minerva

Responsável Financeiro
Dra. Inês Maria Vaz Almendra Xavier
Contabilista Certificada nº 35.460
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7. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Exmos. Senhores membros do Conselho Geral,

Para cumprimento dos estatutos e demais legislação aplicável vem este Conselho
Fiscal apresentar o seu relatório e parecer sobre o Relatório e Contas elaborado pelo
Conselho de Administração e a sua proposta de aplicação dos resultados da Fundação
Minerva – Cultura - Ensino e Investigação Científica, relativos ao exercício encerrado
em 31 de agosto de 2016.

No cumprimento das suas atribuições, procedeu este Conselho ao acompanhamento
da atividade da Fundação e à verificação dos registos contabilísticos e respetiva
documentação de suporte, com a extensão considerada adequada, tendo solicitado e
obtido todas as informações e esclarecimentos necessários.

Foi também apreciada a adequação e consistência das políticas contabilísticas
adotadas pela Fundação e que se encontram divulgadas no Anexo.

Acompanhamos igualmente o desenvolvimento dos trabalhos efetuados pela
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, membro deste Conselho, e apreciamos o
seu relatório anual sobre a fiscalização efetuada, bem como a certificação legal das
contas, cujos conteúdos se dão aqui como reproduzidos e cujo teor mereceu a nossa
concordância.

No final do exercício, analisámos o Relatório de Atividades e de Gestão, bem como as
contas, nomeadamente, o Balanço, a Demonstração dos Resultados por Natureza e
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por Funções, a Demonstração das alterações dos Fundos Patrimoniais, a
Demonstração dos Fluxos de Caixa e o respetivo Anexo, que foram preparadas de
acordo com o SNC - ESNL.

Como consequência do exame a que procedemos e tomando em consideração a
Certificação Legal de Contas, somos de Parecer que sejam aprovados:

1. O Relatório de Atividades e de Gestão e as Contas relativas ao exercício encerrado
a 31 de agosto de 2016 apresentadas pelo Conselho de Administração;

2. A proposta do Conselho de Administração sobre a aplicação dos resultados.

Lisboa, 20 de dezembro de 2016

O Conselho Fiscal

Presidente
Mário Ferraz de Oliveira

Secretário

Vogal

José Miguel Silva Guerreiro

João Filipe Vau de Matos M. Belo
em representação da
J.F.BELO E C.CANTANTE, SROC, LDA.
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8. Certificação Legal das Contas 2016
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