RELATÓRIO
DE GESTÃO
RELATÓRIO do Conselho de Administração
relativo ao exercício de 2018
A atividade mecenática da Fundação Millennium bcp visa
promover a criação de valor sociocultural, através da
colaboração com iniciativas que, inseridas no exercício da
responsabilidade social institucional do Millennium bcp,
produzam benefícios para a sociedade, nas suas várias
dimensões, nomeadamente através de apoio a projetos
orientados para a expansão do acesso à cultura e
diversificação da oferta cultural, para a realização de
programas educativos de excelência e internacionalização
dos mesmos, para o incentivo à investigação científica e
para a sustentabilidade das entidades de solidariedade
social. Atua com o propósito de intervir na sociedade e
contribuir para a realização de atividades que promovam
um desempenho social responsável.

O apoio a projetos da área da Ciência e Conhecimento define
o segundo eixo de ação mecenática da Fundação através
do qual procura colaborar com entidades que fomentem a
investigação científica, desenvolvam projetos educativos
inovadores nas escolas e programas universitários de
excelência.

A Fundação assume como sua principal área de atuação a
Cultura sendo mecenas de diversos projetos de recuperação
e preservação do património cultural e de vários museus
nacionais. Mantém parcerias e fomenta colaborações
com novas entidades de modo a dinamizar e divulgar o
património artístico e arquitetónico nacional. Ainda no
âmbito da Cultura, a Fundação desenvolve iniciativas
próprias com entrada livre, como as exposições temporárias
organizadas na Galeria Millennium, registando um total
de cerca de 7.110 visitantes, e as visitas guiadas ao Núcleo
Arqueológico da Rua dos Correeiros (NARC), que recebeu
9.900 visitantes.

A sua ação foi em 2018 reconhecida pelo Presidente da
República Portuguesa com a atribuição do título de “Membro
Honorário da Ordem do Infante D. Henrique” e distinguida
pela APOM – Associação Portuguesa de Museologia com o
Prémio “Mecenato”.
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O apoio a ações de Solidariedade Social tem o propósito
de promover iniciativas que intervenham em áreas como a
pobreza, a incapacidade física e psicológica, a adolescência
e a infância, numa lógica de proporcionar melhoria das
condições de vida junto das comunidades mais vulneráveis e
promover, junto das entidades com quem coopera, práticas
de gestão sustentáveis.

O seu estatuto de utilidade pública foi renovado através
do Despacho n.º 2032/2019 da Ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa de 13 de fevereiro de 2019,
sendo a renovação válida por cinco anos a contar desde o dia
28 de fevereiro de 2018.
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Estrutura Financeira

Aplicação do Resultado

À data de 31 de dezembro de 2018 o total do ativo atinge o
montante de 2.891.444 euros, o que representa uma diminuição
em relação ao ano 2017 (3.325.015 euros) de cerca 13%.

O Conselho de Administração da Fundação Millennium bcp
propõe que o resultado positivo do exercício no montante
de 83.268,30 euros, seja transferido para a rubrica de
resultados transitados.

Este facto tem essencialmente por origem a redução
da rubrica de “Caixa e depósitos bancários”, no valor
de 478.434 euros.
O total do passivo cifra-se no montante de 452.395 euros
(2017: 969.234 euros), isto é, uma redução de cerca de
53%. Este decréscimo tem fundamentalmente por origem
a rubrica “Outras contas a pagar”, que reduziu de 890.529
euros em 2017, para 395.451 euros, rubrica que engloba
os montantes correspondentes ao registo de atividades
desenvolvidas nos anos 2017 e 2018, respetivamente,
e cuja liquidação financeira apenas ocorre no ano seguinte.

Lisboa, 25 de março de 2019

O Conselho de Administração

Os fundos patrimoniais atingem o montante de 2.439.049 euros
(2017: 2.355.781 euros), refletindo um incremento de 83.268 euros
correspondente ao resultado apurado no exercício de 2018.
Ao longo do ano, a Fundação manteve uma forte intervenção
e apoios mecenáticos em diversos níveis, através da seleção
criteriosa de inúmeras iniciativas culturais, educacionais e
sociais, no âmbito do mecenato e da responsabilidade social.
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Anexo I
Órgãos Sociais:

Os atuais membros dos Órgãos Sociais da Fundação
Millennium bcp são:

Conselho de Curadores

CONSELHO INTERNACIONAL

Membros por inerência:

António Vítor Martins Monteiro (Presidente)

Nuno Manuel da Silva Amado (Presidente)
Miguel Maya Dias Pinheiro (Vice-Presidente)

Mário Fernandes da Graça Machungo
Hermenegilda de Fátima Agostinho Lopes Benge

Membros eleitos:

Boguslaw Jerzy Kott

Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina

CONSELHO FISCAL

Maria Manuela Duarte Neto Portugal Ramalho Eanes

Maria da Glória Ferreira Pinto Dias Garcia
Maria Raquel Henriques da Silva

Carlos Alberto Correia Diogo (Presidente)
José Ricardo Gonçalves Monteiro

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Deloitte & Associados, representada por Paulo Fernandes
(Revisor Oficial de Contas Efetivo)

António Vítor Martins Monteiro (Presidente)

Carlos Loureiro (Revisor Oficial de Contas Efetivo Suplente)

Maria de Fátima Coelho Dias
Artur Frederico Silva Luna Pais
Mário António Pinho Gaspar Neves
Ricardo Potes Valadares

COMISSÃO EXECUTIVA
António Vítor Martins Monteiro (Presidente)
Maria de Fátima Coelho Dias
Artur Frederico Silva Luna Pais
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SECRETÁRIA-GERAL
Maria de Fátima Dias

