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FUNDAÇÃO MANUEL LEÃO 5

o Conselho de administração, estatutariamente vitalí-
cio, é composto por Manuel Joaquim Pinho Moreira de 
azevedo, presidente, José Manuel Milheiro Pinho Leão, 
vogal, e Carlos alberto de Pinho Moreira azevedo, vo-
gal. o Conselho Fiscal é constituído Joaquim augusto 
Valente da silva, presidente, antónio Filipe Cardoso 
Barbosa, vogal e rodrigo Eiró de Queiroz e Melo, vogal.

a Fundação Manuel Leão (FML), criada em Janeiro de 
1996, é uma instituição particular sem fins lucrativos, 
criada pelo seu instituidor padre Manuel Valente 
Leão, cujos Estatutos foram publicados no diário 
da república n.º 85, iii série, de 10 de abril de 2003, 
designada pela Presidência do Conselho de Ministros, 
aquando da revisão dos estatutos, como fundação 
privada. a FML tem sede em Vila Nova de gaia e a 
sua ação incide em todo o território nacional, com 
destaque particular para os concelhos de Vila Nova 
de gaia e santa Maria da Feira. a Fundação Manuel 
Leão tem como objetivos a promoção do bem 
público nos domínios da educação, da cultura, da 
atividade artística e da ação sócio-caritativa, a partir 
dos quais tem vindo a desenvolver e a apoiar uma 
série de projetos específicos.

i   Estrutura E oBJEtiVos  
da FuNdação
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No domínio da Educação, a Fundação Manuel 
Leão (FML) deu continuidade ao Programa de 
avaliação Externa de Escolas, que desenvolve 
desde o ano lectivo 2000-2001, e apoiou a edição 
científica de trabalhos / ensaios. O apoio traduziu-
-se na publicação dos trabalhos nas coleções de 
educação ‘DPP – Desenvolvimento Profissional de 
Professores”. o Programa aVEs (aVEs) continua a 
ser uma ferramenta muito apreciada pelos direto-
res e docentes das escolas aderentes. tal como 
nos anos anteriores foi dada continuidade ao pro-
grama, com melhorias no plano qualitativo.

No plano artístico, em íntima correlação com o 
domínio educacional, a Fundação deu continui-
dade ao projeto Casa da imagem (Ci), que se 
pretende seja um centro expositivo, educativo e 

de investigação para a fruição, a formação e o 
aprofundamento. o intuito deste projeto continua 
a ser construir uma casa de partilha de experiên-
cias, de aprendizagens e de criações, em que a 
imagem se apresenta como um campo que per-
mite o encontro entre os fazeres próprios de cada 
indivíduo e da sua afirmação como pessoa, bem 
como da sua relação com o outro e com o mun-
do que o rodeia e ainda promover um espaço de 
construção e de partilha do trabalho artístico e ex-
pressivo. ainda neste domínio, manteve o investi-
mento na conservação e recuperação do acervo 
fotográfico de Teófilo Rego e a informatização das 
imagens inventariadas. 

de seguida, apresenta-se com maior pormenor 
cada uma das atividades referidas.

atiVidadEs  
do aNo dE 2019

1. o essencial das 
atividades de 2019

ii



rELatÓrio dE atiVidadEs :: 20198

Programa aves 
2019

14.160
alunos

1.499
docentes

636
não-

-docentes

10.452
encarregados 
de educação 21

escolas
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2. o Programa 
aVEs, instrumento 
para a melhoria da 
qualidade das escolas 
portuguesas 

No Programa aVEs, a motivação que nos liga é a 
“garantia da qualidade” das instituições educa-
tivas escolares, a braços com um rol imenso de 
dificuldades, desde as que se relacionam com a 
atualização da missão educacional até às que 
se referem à igualdade de oportunidades sociais 
e à gestão quotidiana das escolas. E esta é uma 
questão social e política, ou seja, uma questão 
por excelência do espaço público. Entretanto, 
muitas escolas, estatais e privadas, mais ou menos 
sensibilizadas por este conjunto de iniciativas, têm 
colocado em prática dinâmicas muito diversas de 
autoavaliação, dinâmicas que estão por estudar, 
na sua maioria. 

os principais objetivos do Programa sintetizam-se 
em oito pontos: i) conhecer os processos educati-
vos de cada escola assim como os resultados que 
obtêm os alunos, tendo em conta as caracterís-
ticas da escola e o nível académico dos alunos; 
ii) descrever as mudanças que se produzem nos 
diversos campos da organização escolar, conside-
rando determinado período temporal; iii) analisar 
o impacto das mudanças nas diferentes compo-
nentes das escolas: gestão, processos educativos, 
relações sociais internas, satisfação, rendimento 
escolar dos alunos, etc.; iv) analisar e informar as 
escolas do “valor acrescentado” que produzem; 
v) permitir que cada escola e cada professor ana-
lisem os resultados obtidos e os comparem com 
os de outras escolas de características similares, 
desenvolvendo uma cultura de autoavaliação e 
estimulando o uso dos resultados para a tomada 
de decisões; vi) elaborar, a partir da informação 
obtida, modelos explicativos que estabeleçam 
relações entre variáveis; vii) colaborar na formula-
ção e aplicação de uma estratégia de melhoria 
qualitativa do desempenho social das escolas; viii) 
conhecer melhor os fatores da qualidade na edu-
cação, em Portugal, tendo em vista divulgá-los a 
todas as escolas do país.

No ano de 2019 estiveram envolvidas no Progra-
ma aVEs 21 escolas, estatais e privadas e de Ensino 
Profissional. Desde o arranque do Programa, esti-
veram envolvidas mais de 150 escolas, significan-
do a “avaliação” de mais de 520 000 alunos. No 
ano 2019 foi entregue às escolas aderentes o pri-
meiro resultado de valor acrescentado aos alunos 
do primeiro ciclo. É a primeira vez que um resulta-
do deste tipo é entregue a escolas em Portugal. 
o Programa aVEs devolve às escolas, ou agrupa-
mento, caso se aplique, o espelho do percurso de 
cada aluno que participa no Programa. No ano 
aqui refletido, o número de alunos abrangidos 
pelo Programa foi 14.160, distribuídos da seguinte 
forma: 895 do 5º ano, 1049 do 6º ano, 1181 do 7º 
ano, 1169 do 9º ano, 3080 do 10º ano e 2738 do 12º 
ano, 1552 do 1º ano do Ensino Profissional e 1090 
do 3º ano do Ensino Profissional. 

No ano letivo 2019-2020, o Programa aVEs disponi-
bilizou às escolas instrumentos para análise de cli-
ma de escola, tendo como público respondente 
o pessoal docente, o pessoal não-docente e os 
encarregados de educação de cada agrupamen-
to / Escola aderente ao Programa. O número de 
docentes e não-docentes envolvidos foi de 1499 e 
636, respetivamente. o número de encarregados 
de educação envolvidos foi de 10.452. Manteve-se 
o acompanhamento ao nível de aconselhamento 
pedagógico às escolas que solicitaram essa ajuda, 
pelo coordenador executivo do Programa.

Estes números podem explicar-se pelo contexto 
em que o Programa aVEs emerge, que deve ser 
compreendido na sua complexidade, o que im-
plica a consideração de fatores que vão desde 
a ordem legal, ao plano social e ao vetor inter-
nacional, considerando seis dimensões: i) o con-
texto internacional, quer como instância de onde 
se “ditam” prioridades de política educativa, quer 
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como espaço para o acompanhamento de ou-
tras realidades políticas nacionais, designada-
mente a experiência espanhola ou inglesa; ii) a 
inscrição da autonomia das escolas como uma 
prioridade da agenda política dos governos, que 
assim relegitimam a sua ação e respondem a 
crescentes exigências sociais quer de superação 
da “crise educativa” quer de maior autonomia e 
liberdade de atuação na educação escolar; iii) 
o contexto legal e normativo que tem vindo re-
correntemente a nomear a necessidade de uma 
avaliação das organizações escolares que este-
ja ao serviço do seu desenvolvimento e da sua 
qualidade, iv) o contexto social local que pres-
siona no sentido de serem conhecidas as quali-
dades das práticas escolares e que “reclama” 
uma “prestação de contas” do trabalho (serviço 
público) desenvolvido; v) o contexto organizacio-

nal marcado pela heterogeneidade de dinâmi-
cas, situações e recursos e pelo desenvolvimento 
de uma diversidade de práticas de avaliação, 
o que aconselha práticas sistemáticas de meta-
-avaliação dos processos e dos resultados; vi) a 
necessidade de se conciliarem mecanismos de 
avaliação interna e de avaliação “externa”, pro-
movida pelos departamentos de administração 
educacional central, com práticas de avaliação 
externa e independente. 

a estas seis dimensões haverá que acrescentar, 
obviamente, o interesse que a Fundação Manuel 
Leão depositou na iniciativa, certa de poder rea-
lizar neste campo a sua missão social e estatu-
tária, ao serviço do bem-comum no terreno da 
educação.

3. Casa da imagem
a Fundação Manuel Leão continua a desenvolver 
atividade no domínio artístico, integrada no pro-
jeto Casa da imagem. ao longo do último ano, a 
Casa da imagem trabalhou com cerca de 2700 
participantes, desde crianças, jovens, adultos e sé-
niores, em atividades de curta e longa duração, 
através do Museu Casa da imagem, Museu ambu-
lante, #NarcisOnline, de oficinais pontuais e outros 
projetos desenvolvidos em parceria com diversas 
instituições locais, tais como, escolas, municípios, 

associações e empresas. a Casa da imagem foi 
alvo de alterações significativas no espaço, em 
2019. Foram realizadas obras de recuperação 
das instalações do primeiro andar da Casa, bem 
como da instalação elétrica, por forma a preparar 
o arranque do projeto “Museu Casa da imagem”, 
no valor aproximado de 32.000,00 (trinta e dois mil 
euros). deu-se início ao processo de higiene e se-
gurança no trabalho e ao plano de segurança de 
utilização das instalações.

3.1. Serviço educativo

MusEu Casa da iMagEM

Foi dada continuidade ao desenvolvimento e pro-
gramação do Museu Casa da imagem, ainda em 
implementação, que durante o ano de 2019 foi 
visitado por mais de quinhentas pessoas, sobretu-
do alunos e professores de escolas artísticas. É um 
projeto em que a FML continua a investir, consi-
derando a capacidade financeira da Fundação 
Manuel Leão e à luz da experiência que se foi ad-
quirindo nos últimos anos de trabalho. Neste sen-
tido, o Museu Casa da imagem tem alcançado 
uma dimensão mais plural, apresentando alterna-
tivas às experiências museológicas relacionadas 
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MusEu aMBuLaNtE

o Museu ambulante transformou-se num projeto 
em constante funcionamento, disponível ao longo 
do ano letivo para todas as escolas e instituições 
públicas e privadas do país. ao longo deste ano  

teve presença em muitas das oficinas realizadas 
com escolas, principalmente na 1ª sessão de mui-
tas das formações do projeto #Narcisonline.

#NarCisoNLiNE

o projeto #Narcisonline: os retratos das crianças 
e dos jovens nas redes sociais, iniciativa da Casa 
da imagem, teve continuidade no ano 2019. É um 
projeto que pretende suscitar a reflexão e a pro 
dução de conteúdos para que as crianças e os 
jovens utilizem, de modo mais seguro, as redes so-
ciais. O projeto beneficiou de um apoio da Funda-
ção altice, o que permitiu a sua implementação 
em 10 turmas de escolas na região do grande Por-
to, nomeadamente na Scholé, na Escola Profissio-
nal de Comércio do Porto, na Escola secundária 
Joaquim gomes Ferreira alves, no instituto N’alvres, 
na Escola Básica 2º e 3º ciclos e secundária de Vi-
lela, no instituto Miltimédia do Porto, no Jardim de 
infância aniki-Bebé, na Escola artística soares dos 
reis, na Escola secundária Filipa de Vilhena e na 
Escola secundária alexandre Herculano. 

com a imagem (fotografia e cinema) que existem 
no Norte do país. simultaneamente, foi refeito e 
reescrito o projeto museológico, adaptado às 
novas exigências culturais e científicas. Foi dada 
continuidade à implementação, desenvolvimen-
to e programação do Museu Casa da imagem. a 

experiência que se vai adquirindo, com o Museu 
ainda em instalação progressiva, está a revelar-
-se fundamental para se preparar a sua abertura, 
logo que estejam reunidas as necessárias parce-
rias locais. 

oFiCiNas artÍstiCas

Em paralelo com os programas acabados de 
apresentar, foram ainda realizadas, no âmbito do 
projeto Casa da Imagem, oficinas artísticas (de ca-
ráter pontual e resultantes de parcerias institucio-
nais) com crianças, jovens, adultos e séniores. as 
oficinas envolveram cerca de 1.022 participantes, 
no conjunto das atividades desenvolvidas, integra-
das ou não nas parcerias institucionais criadas. 

Das oficinas artísticas realizadas com carácter 
pontual (cerca de 2horas) destacamos arqueolo-
gia do cinema: stopmotion, arqueologia do cine 

ma: zootropos, Cianotipia, Cianotipia adaptada 
a Educação Especial, Cidade em cena, Marte, 
Monstros no Pântano. 

Das oficinas artísticas resultantes de parcerias insti-
tucionais destacamos as seguintes:

-  a parceria com a Cooperativa árvore, com 
a programação de um conjunto 9 Oficinas 
artísticas para o serviço Educativo, Museu 
ambulante: stop Motion e Museu ambu-
lante:  Caleidoscópios. realizou um con-
junto de formações que a Cooperativa 
árvore recorre nas parcerias que estabe-
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lece com municípios e outras instituições;  
-  pelo quarto ano consecutivo, a Casa da 

imagem foi a entidade parceira do En-
contro internacional de ilustração de s. 
João da Madeira. sob a temática “tem-
po”, para este 12º Encontro, a Casa da 
Imagem preparou 4 oficinas originais 
realizadas com o público escolar e geral 
infanto-juvenil; 

-  a continuação da parceria com a Escola 
artística soares dos reis, pela qual, duran-
te 2019, dois alunos desta Escola fizeram 
um estágio curricular na Casa da imagem 
durante 3 meses; 

-  com o Lar do Bom Pastor e o Lar do torne, 
a oficina de “Expressões” chegou a cer-
ca de 30 pessoas, entre janeiro e julho de 
2019, às quarta-feira de tarde; 

-  finalizou o projeto artístico Arco-Arte para 
o Projeto arco Maior, com a participação 
de cerca de 60 jovens, para a disciplina de 
artes intitulado “a cidade é uma cena”, 
apoiado pela Fundação altice, em três 
polos do arco Maior;

-  foi realizada a exposição final do projeto 
#Narcisonline, apoiado igualmente pela 
Fundação altice;

-  colaboração com a empresa advancis 
na realização de uma apresentação / for-
mação para a conferência final do proje-
to “tomorrow’s Land”, em junho de 2019. 
No âmbito da mesma parceria, a Casa 
da imagem apresentou uma candidatura 
com vista à certificação de uma oficina 
de Formação de Professores encomenda-

da à advancis pelo Colégio de Monserra-
te em Viana do Castelo; 

-  com a talkie Walkie, realizou uma candi-
datura para a Câmara Municipal da Maia 
para o desenvolvimento de um projeto 
comunitário ligado à fotografia a aconte-
cer sobre forma de um Concurso de Fo-
tografia. Aguarda aprovação da Câmara 
Municipal para iniciar em meados do ano 
2020; 

-  no âmbito da parceria com a Escola artísti-
ca soares dos reis, acolheu em estágio de 
formação uma aluna da área da fotogra-
fia, por 120 horas e um aluno da área mul-
timédia, de ensino especial, por 120 horas; 

-  a Casa da imagem acolheu, durante uma 
semana, os participantes de um proje-
to europeu Erasmus+. Foram cerca de 20 
jovens e adultos que desenvolveram um 
projeto europeu ligado às metodologias 
na educação artística. Neste âmbito a 
Casa da imagem realizou um workshop 
de stop Motion; 

-  é entidade cultural parceira do Projeto 
Educativo “Calma”, promovido pelo agru-
pamento de Escolas gaia Nascente com 
a rede de Bibliotecas Escolares e contan-
do com a participação de outros parcei-
ros de Vila Nova de gaia, como o Parque 
Biológico de gaia;

-  graças à parceria com a “o Cubo”, serão 
realizadas atividades de serviço educativo 
no âmbito do seu espetáculo “Porto Le-
gends”, presente na alfândega do Porto, 
com início em março de 2020.
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ProJEtos CoM a CoMuNidadE LoCaL

a Casa da imagem realizou um projeto de Casca-
tas sanjoaninas que mobilizou a comunidade vizi-
nha da instituição. Foram criados os suportes expo-
sitivos, em cascata, bem como a seleção de uma 
imagem do Arquivo Fotográfico Teófilo Rego para  

 
os acompanhar. Quando os vizinhos finalizaram e 
expuseram as suas cascatas, foram tiradas fotogra-
fias das montras e dos vizinhos. As imagens fotográfi-
cas e algumas cascatas foram expostas na Casa da 
imagem, num evento aberto à comunidade.

iNVEstigação E dEsENVoLViMENto (i&d)

a Casa da imagem dá continuidade à sua parceria 
com o Centro de Estudos arnaldo araújo (CEaa). 
realizaram-se quatro Workshops de dioramas “Ci-
dade em cena”, em janeiro e fevereiro, no âmbito 
do programa “Cientificamente Provável” da Se-
cretaria de Estado da Ciência, tecnologia e Ensino 
superior, em colaboração com o Laboratório de in-
vestigação em arquitetura e design da EsaP, com 
alunos do ensino secundário, na ESAP. http://www.
ceaa.pt/actividade/cientificamente-provave. 

deu continuidade ao projeto de investigação so-
bre técnicas e criação de material fotográfico, 
ligado aos princípios da fotografia analógica, no-
meadamente com a realização e conclusão das 
 

experiências fotográficas com as técnicas de Ciano-
tipia, Papel salgado, Castanho Van dyck, albumina 
e Colódio Húmido. alguns dos processos produzidos 
no âmbito deste projeto já integram o Museu e ser-
vem de material de divulgação. Este projeto conta 
com a participação do Professor de Fotografia da 
EsaP - rui Lourosa, a Professora alexandra trevisan, o 
aluno Felipe Medeiros e a Casa da imagem. 

além desta parceria para i&d, no ano 2019, a 
Casa da imagem continuou a parceria com o La-
b2Pt, da Escola de arquitectura da universidade 
do Minho. Neste contexto foi realizada uma visita 
às instalações da Fábrica da Vista alegre com a 
dra. Filipa Quatorze.
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ExPosiçõEs E rEsidêNCias artÍstiCas

No ano 2019, a Fundação Manuel Leão, através 
do Projeto Casa da imagem, acolheu diversas 
exposições de arte contemporânea, destacando-se: 

-  “7 ondas”, lançamento de ep e mostra de 
gravura; artista tatuador Bruno e do seu 
Coletivo orun, dedicado à gravura e às 
edições de autor; 

-  open House, tendo acolhido cerca de 
150 visitantes para visitar as instalações da 
Casa e o Museu. No âmbito deste evento, 
organizado pela Casa da arquitectura, 
contou com um conjunto de visitas 
guiadas à Casa da imagem, bem como 
de duas oficinas artísticas promovidas para 
o público geral; 

-  Cascatas, a partir da fotografia do 
projeto de participação comunitária 
Latis – Laboratório de arte, tecnologia 
e inovação social. a partir dos retratos 
tirados aos participantes e às cascatas do 
projeto comunitário “Cascatas dos santos 
Populares”, foi realizada uma exposição 
das fotografias aberta à comunidade.

Com carácter mais permanente residiram, na Casa 
da imagem, o atelier guilhotina, o laboratório 
átomo 47, Latis – Laboratório de arte, tecnologia 
e inovação social e direitos Humanos e Cidadania.

3.2. Arquivo fotográfico

No decorrer do ano 2019, deu-se continuidade à 
investigação no Arquivo de fotografia de Teófilo 
rego. deu-se também seguimento à investigação 
sobre as imagens da Base de dados on-line dispo 

nível para consulta pública. deu-se continuidade 
ao projeto de investigação do arquivo ligado à 
Fotografia de Produto, em colaboração com o 
Lab2Pt, da universidade do Minho.

3.3. Projetos internacionais europeus

a Casa da imagem enquanto entidade parceira 
do projeto Europeu “Bridging”, realizou três via-
gens de formação/ monitorização. Também no 
âmbito deste projeto realizou diversas oficinas / 
projetos artísticos com as escolas osMoPE e Ji EB1 
Manuel antónio Pina: 

-  BruEgEL: Com o apoio dos encarregados 
de educação, juntamente com 2 turmas  

do Ji e 3 turmas da EB1 Manuel antónio 
Pina realizou um projeto fotográfico que 
interpretava o quadro de Bruegel “a brin-
cadeira” para o séc. xix. 

-  CasCatas dos saNtos PoPuLarEs: Com 
a turma do 1º ano da osMoPE, com 2 
turmas do Ji Manuel antónio Pina e com 
1 turma do Ji da Formigosa, realizou um 
projeto de construção de cascatas san-
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joaninas. também recebeu propostas dos 
parceiros de Bruxelas e da Finlândia. 

-  CoMuNiCar: Com o 2º ano e o 3º ano 
e os encarregados de educação da os-
MoPE e 2 turmas do 4º ano do EB1 Manuel 
antónio Pina, realizou um projeto sobre a 
comunicação não-verbal, a partir da obra 
de krzysztof wodiczko. Este projeto era 
constituído por 2 oficinas com cada gru-
po. Na osMoPE foi realizada uma sessão 

final de trabalho com os encarregados de 
educação. 

-  Portas Para duENdEs: Formação de pro-
fessores/educadores da OSMPOE e JI EB1 
Manuel António Pina a fim de desenvolver 
o projeto sobre portas para duendes ba-
seado na tradição finlandesa. No total, 
estas oficinas/projetos envolveram cerca 
de 30 adultos (educadoras e professores) 
e cerca de 250 crianças.

a Fundação Manuel Leão apoiou, ao longo de 
todo o ano 2019, o projeto Porta solidária, da ini-
ciativa da Paróquia senhora da Conceição – Por-
to. Este apoio traduziu-se na entrega de bens ali-
mentares recolhidos em entidades e/ou empresas 
externas à Fundação. apoiou diversas instituições  
públicas e privadas através de oferta de livros 
para constituição de bibliotecas. apoiou a publi-
cação das atas do Colóquio sobre daniel Faria 
“se acender a luz não morrerei sozinho” - receção 
de daniel Faria a 20 anos da morte (editado em 
setembro de 2019).

5. Edições científico-técnicas

 4. apoio sociocaritativo 

Face às dificuldades financeiras que a Fundação 
atravessa, o apoio a edições científicas teve que 
ser limitado, tendo-se disponibilizado a todos os in-
vestigadores os seguintes trabalhos: 

-  Entre a escola e a vida, organizado por al-
merindo Janela afonso e José augusto Pa-
lhares;  Quem lidera o ensino e a aprendi-
zagem nas escolas?, organizado por Maria 
do Céu roldão; 

-  Fundamentos para a formação dos edu-
cadores no século xxi, ana Paula silva e 
roque rodrigues antunes; 

-  supervisão em Contextos de Educação e 
Formação – conceções, práticas e possi-
bilidades, de ana Carlos, Fernanda Lamy, 
Filipa seabra, Lúcia Massano, Maria ivone 
gaspar, Paula silva, rui Eira, sandra galan-
te, susana Henriques; 

-  Prática supervisionada e construção do 
conhecimento profissional, com organiza-
ção de Elza Mesquita, Maria do Céu rol-
dão e Joaquim Machado; 
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o Centro de Estudos sociais reúne um conjunto de 
estudiosos e investigadores de reconhecido mérito 
nacional e internacional. Nomes como roberto 
Carneiro, Joaquim azevedo, José Matias alves, 
Francisco Jacinto, antónio M. Fonseca, Conceição 
Portela e rodrigo Queiroz e Melo, entre outros, 
fazem parte do corpo deste Centro de Estudos, 
sem remuneração. Este Centro de Estudos está 
integrado na própria instituição e realiza estudos 
sociais, com particular destaque para a área da 
formação, qualificação, educação e avaliação. 
tem ao seu dispor, ainda, uma vasta biblioteca 
na área da Educação. a lista de trabalhos já 
realizados pode ser consultada em https://www.
fmleao.pt/centro-de-estudos-sociais/

o seu corpo técnico é composto por especialistas 
na área da construção de questionários de leitura 
mecânica, na leitura óptica e na validação dos 
questionários. dispõe, ainda, de uma equipa 
especializada no tratamento de dados estatísticos, 
quantitativos e analíticos, tendo como suporte o 
software sPss. Esta equipa é também responsável 
pela elaboração de relatórios científicos.

o Centro de Estudos sociais da Fundação Manuel 
Leão realizou já vários estudos, para diferentes 
entidades, desde 1999. desde o ano 2000 que 
dá apoio logístico ao Programa de avaliação 
Externa de Escolas – aVEs, através do tratamento 
estatísticos dos resultados de cada escola.

No ano de 2019 continuou a colaborar com o 
Centro regional do Porto da universidade Cató-
lica Portuguesa na avaliação pedagógica dos 
docentes, nomeadamente no desenho de ques-
tionários para leitura mecanizada, leitura ótica dos 
questionários, validação e devolução de resulta-
dos. ainda no âmbito do seu Centro de Estudos so-
ciais, a Fundação Manuel Leão protocolou, com a 
Província Portuguesa da Congregação dos Missio-
nários do Coração de Maria, a realização de um 
documento de suporte sobre o Plano de desenvol-
vimento do Colégio internato Claret. 

Foi também estabelecida negociação com al-
guns Municípios para a eventual realização dos 
seguintes estudos: 

-  Município de abrantes — para apresen-
tar uma proposta para “apoio ao Projeto 
Educativo Municipal (apoiar o observató-
rio PEM e dar continuidade ao apoio nas 
escolas)”;

-  Município de aveiro — para “apoio técni-
co para a atualização da Carta educativa 
do Município de aveiro e para a constru-
ção do Plano Estratégico Educativo do 
Município de aveiro”;

-  Município do Porto — para “assessoria para 
a melhoria e desenvolvimento das dinâmi-
cas da educação no Município do Porto”;

-  Município de são João da Madeira — para 
a “atualização da Carta Educativa do Mu-
nicípio de são João da Madeira”; 

-  Município de Vale de Cambra — para a 
“revisão da Carta Educativa de Vale de 
Cambra”.

6. Centro de Estudos sociais
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a Fundação Manuel Leão (FML), fundação priva-
da sem fins lucrativos, com sede social em Rua Pin-
to de aguiar, número trezentos e quarenta e cin-
co, Vila Nova de gaia, a sua atividade nas áreas 
cultural, social, educacional e artística.

o presente relatório de gestão expressa de forma 
apropriada a situação financeira e os resultados 
da atividade exercida no período económico fin-
do em 31 de dezembro de 2019.

o presente relatório é elaborado nos termos do 
artigo 66º do Código das sociedades Comerciais 
(CSC) e contém uma exposição fiel e clara da evo-

iii rELatÓrio dE gEstão 

2. Enquadramento económico

lução económica e financeira, do desempenho e 
da posição da FML, procedendo a uma análise 
equilibrada e global dos resultados e da sua posi-
ção financeira, em conformidade com a dimen-
são e complexidade da sua atividade, bem como 
uma descrição dos principais riscos e incertezas 
com que a mesma se defronta. o mesmo relatório 
responde às exigências legais da Lei-Quadro das 
Fundações, estando a empresa de contabilida-
de que presta serviços a esta Fundação Manuel 
Leão, Valente e rocha, Ldª, a adaptar-se para 
atualizar a apresentação dos resultados do exercí-
cio de acordo com a norma NCrF-EsNL.

de acordo com a generalidade dos analistas, em 
2019 registou-se um ligeiro crescimento económi-
co, na linha do que aconteceu no ano 2018. um 
dos principais motivos prende-se com o cresci-
mento do turismo e com o facto de as políticas 
internas terem surtido efeito, quer no consumo in-
terno, quer nas exportações. No entanto, no que à 

Fundação Manuel Leão diz respeito, tal evolução 
económica não se mostrou influenciadora nos re-
sultados, uma vez que a atividade da instituição 
não depende diretamente dos resultados econó-
micos do país nem de apoios estatais, qualquer 
que seja a natureza. 

3. análise da atividade e da Posição Financeira
No período de 2019, os resultados espelham uma 
evolução positiva da atividade desenvolvida pela 
instituição face a 2018. o volume de negócios atin-
giu um valor de 495.604,29 €, representando uma 
variação positiva de cerca de 22% relativamen-
te ao ano anterior. a evolução dos rendimentos, 
bem como a respetiva estrutura, é apresentada 

nos gráficos seguintes. Analisando o gráfico se-
guinte é possível verificar uma evolução negativa 
do volume de vendas e serviços prestados de 2015 
a 2018, sendo o ano de 2019 um ano de viragem, 
com retoma de negócio recuperando e ultrapas-
sando os valores registados em 2016.

1. introdução
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Gráfico 1 :: Evolução de Vendas e Prestação de Serviços (em euros)

relativamente à evolução (2015-2019) da estru-
tura de rendimentos, conforme o gráfico abaixo 
demonstra, constata-se: 

- após um período de redução do volume de servi-
ços prestados entre os anos 2015 e 2018 (cerca de 
28%), conciliado pelo aumento exponencial do 
volume de ‘outros rendimentos’, no ano de 2019 
verificou-se uma recuperação significativa do vo-
lume de serviços prestados (aumento de 20% face 
a 2018) e uma redução das receitas provenientes 
de ‘outros rendimentos’.
 

Por sua vez, no que respeita à estrutura de rendi-
mentos, a grande maioria (84%) advém da presta-
ção de serviços, a restante parte resulta de outros 
rendimentos (8%) e vendas (8%).

Gráfico 2 :: Estrutura de rendimentos (em euros)
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Gráfico 3 :: Evolução da estrutura de rendimentos (em %)

relativamente aos gastos incorridos no período 
económico ora findo, apresenta-se, de seguida, 
a sua estrutura, relativamente semelhante a 2018, 
em que 64% corresponde a fornecimentos e servi-
ços externos (vd. Quadro 1) e 23% a gastos com o 
pessoal.

Gráfico 4 :: Estrutura de gastos (em euros)

O gráfico seguinte apresenta a evolução da estrutu-
ra de gastos entre 2015 e 2019, que apresenta uma 
distribuição percentual semelhante ao nível dos 
dois principais segmentos de gastos: ‘Fornecimen-
tos e serviços externos’ e ‘gastos com o pessoal’. 
ao longo dos cinco anos de análise a principal va-
riação verifica-se a nível do aumento do ‘Custo da 
mercadoria vendida e matéria consumida’. 
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Gráfico 5 :: Evolução da estrutura de gastos 2015 - 2019 (em %)

dado o peso dos fornecimentos e serviços exter-
nos nos gastos da entidade, foi realizado, duran-
te o ano de 2019, um estudo detalhado do peso 
destes gastos nos principais centros de custos e ex-
ploração da Fundação Manuel Leão, cujas con-
clusões se apresentam no final do presente docu-
mento (anexo 1).

Quadro 1 :: distribuição dos fornecimentos e serviços externos, referentes ao ano de 2019 (em euros)

Serviços especializados:

trabalhos especializados 52.147,45

Publicidade e propaganda 137,53

Vigilância e segurança 32.418,84

Honorários 8.152,55

Conservação e reparação 47.488,39

Materiais 3.993,06

Energia e fluídos 5.977,98

Deslocações, estadas e transportes 8.158,74 

Serviços diversos 197.490,47

Fornecimentos e serviços externos (Total) 355.965,01

o quadro seguinte apesenta a evolução dos gas-
tos com o pessoal, bem como o respetivo número 
de efetivos.
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Quadro 2 :: Evolução de gastos com pessoal (em euros)

Período

2019 2018 2017

gastos com pessoal 129.757,26 105.784,49 120.379,85
Nº médio de pessoas 5 6 6
Gasto médio por pessoa 21.626,21 17.630,75 20.063,31

Na sequência do exposto, do ponto de vista eco-
nómico, a entidade apresentou, comparativa-
mente aos três anos anteriores, os seguintes valo-
res de EBitda e de resultado líquido.

Gráfico 6 :: EBITDA Gráfico 7 :: Resultado líquido

Em resultado da sua atividade, a posição financei-
ra da entidade apresenta, também comparativa-
mente com o ano anterior, a seguinte evolução 
ao nível dos principais indicadores de autonomia 
financeira e endividamento:

Gráfico 8 :: Autonomia financeira e endividamento percentual
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Relativamente ao Ativo corrente da FML verificou-
-se uma diminuição do valor devedor da conta de 
clientes, relativamente aos anos anteriores, resul-
tante de uma análise dos saldos desta conta, que 
teve início no fim de 2018. 

A FML, no período económico findo em sábado, 31 
de dezembro de 2019, realizou um resultado líqui-
do negativo, em euros, de 17.559,82, propondo a 
sua aplicação de acordo com o quadro seguinte:

de uma forma detalhada, pode-se avaliar a posi-
ção financeira da entidade através da análise dos 
seguintes itens de balanço:

Quadro 3 :: ativo não corrente e ativo corrente

2019 2018

ativo não corrente 363.643,33 28% 369.448,00 26%

ativo corrente 932.197,20 72% 1.031.572,88 74%

Total ativo 1.295.840,53 1.401.020,88

Quadro 4 :: Capital próprio e Passivos 

2019 2018

Capital Próprio 1.152.820,22 89% 1.170.410,04 84%

Passivo não corrente 0,00 0%

Passivo corrente 142.990,31 11% 230.610,84 16%

Total Capital Próprio e 
Passivo

1.295.810,53 1.401.020,88

4. Proposta de aplicação dos resultados

Quadro 5 :: aplicação dos resultados

Ano Aplicação Valor

2019 resultados transitados (17.559,82)
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até ao primeiro trimestre do ano de 2020, Portugal 
viveu, em termos genéricos, uma tendência eco-
nómica tendencialmente favorável e aumentado 
o investimento público. as empresas investiram 
no seu tecido e promoveram o emprego. Com a 
pandemia da CoVid-19, este cenário quebrou-
-se e obrigou a criação de novas planificações 
económicas, sociais e laborais muito restritivas e 
de muitíssimo curto prazo. desta metodologia não 
se destacará, certamente, a Fundação Manuel 
Leão.

dado que o seu plano de ação se centra na pro-
moção da educação, da cultura e da arte, será 
difícil e até prematuro desenhar um cenário ma-
cro da atividade económica para os anos seguin-
tes, sem conhecer a evolução da doença e as 
diretrizes emanadas do arco da governação e da 
direção geral da saúde, bem como a evolução 
das políticas culturais autárquicas.   

ainda assim, na expectativa otimista da abertu-
ra física das entidades parceiras com quem esta 

5. Expectativas futuras
Fundação desenvolve a sua atividade e o possível 
regresso à definida normalidade que antecedia a 
CoVid-19 do universo escolar, serão desenvolvi-
dos os projetos delineados.  

Contudo, e tal como previsto no relatório de con-
tas de 2018, no ano 2020 a Metro do Porto dará 
prossecução ao projeto de expansão da linha 
de metro até Vila d’Este. Este projeto extinguirá o 
parque de estacionamento que a Fundação Ma-
nuel Leão explora, com a consequência de per-
da de receita, embora esteja previsto um valor de 
indemnização mensal pelo período de 12 meses, 
período previsto para a realização dos trabalhos 
na área ocupada pelo parque de estacionamen-
to. tal como vem acontecendo ao longo dos 23 
anos de existência, a Fundação Manuel Leão 
continuará a procurar novas formas de financia-
mento e de autossustentabilidade, sobretudo pela 
via dos estudos de âmbito social.

a FML não dispõe de quaisquer sucursais quer 
no território nacional, quer no estrangeiro. Neste 
ano de 2019, refletindo o que vem acontecendo 
em anos anteriores, esta instituição não recebeu 
quaisquer benefícios económicos e/ou outros do 
Estado Português. a relação que a FML tem com 
o setor público estatal é através do cumprimento 
de protocolos estabelecidos com entidades pú-
blicas, nomeadamente Escolas e Municípios, que 
solicitam serviços, não se traduzindo, assim, em 
benefícios, subsídios ou apoios.

após o termo do exercício não ocorreram factos 
relevantes que afetem a situação económica e 
financeira expressa pelas demonstrações financei-
ras no termo do período económico de 2019.

Não foram realizados negócios entre a instituição 
e os seus administradores, não lhes tendo sido 

6. outras informações

concedidos quaisquer empréstimos nem adianta-
mentos por conta de lucros, uma vez que não se 
aplica.

Não existem dívidas em mora perante a autorida-
de tributária nem existem dívidas em mora peran-
te a segurança social.

Por fim, a FML não está exposta a riscos financeiros 
que possam provocar efeitos materialmente rele-
vantes na sua posição financeira e na continuida-
de das suas operações. as decisões tomadas pelo 
Conselho de administração assentaram em regras 
de prudência, pelo que entende que as obriga-
ções assumidas não são geradoras de riscos que 
não possam ser regularmente suportados pela en-
tidade.
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O fim de um exercício é sempre momento de 
agradecimento. aqui o expressamos a todos os 
que connosco fizeram caminho nas atividades de 
2019. Para os colaboradores fica o apreço pelo 
profissionalismo e empenho, os quais foram e con-
tinuarão a sê-lo, no futuro, elementos fundamen-
tais para a sustentabilidade da FML.

A FML, mantendo e prosseguindo os seus fins esta-
tutários, continua a estabelecer como prioridade 
a educação, a arte e a cultura. Esta instituição 
tem feito um esforço de investimento, sem qual-
quer apoio estatal ao longo da sua existência, o 
que também aconteceu no ano 2019, para pro-
porcionar à população acesso a áreas muitas 
vezes esquecidas ou consideradas de segunda 
prioridade, como a arte e a cultura. Financeira-
mente, o exercício de 2019 revela-se negativo 
principalmente pelos investimentos realizados em 

7. Considerações finais

ordem à continuidade da missão que foi confia-
da a esta instituição. só em 2019 foram investidos 
cerca de 36.000,00 eur (trinta e seis mil euros) no 
projeto do Museu Casa da imagem. trabalhou-se 
e continuaremos a trabalhar com elevada con-
tenção de custos de funcionamento, mantendo-
-se como prioridade de todos os que trabalham 
nesta instituição, de modo a podermos atuar em 
prol de uma sociedade mais humana, livre, criati-
va e justa. 

Apresenta-se, de seguida, as demonstrações fi-
nanceiras relativas ao período findo, que com-
preendem o Balanço, a demonstração dos 
resultados por naturezas, a demonstração de al-
terações do Capital Próprio, a demonstração dos 
Fluxos de Caixa e o anexo.

gaia, 22 de maio de 2020

o Conselho de administração

Manuel Joaquim Pinho Moreira de azevedo, Presidente  

______________________________

Carlos alberto de Pinho Moreira azevedo, Vogal  

______________________________

José Manuel Milheiro de Pinho Leão, Vogal   

______________________________
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