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MENSAGEM DO DIRETOR EXECUTIVO INTERINO 

Por um país mais próspero e livre 

Portugal tem uma vasta história de conquistas. Mesmo nos últimos 50 anos, 
enquanto sociedade, os portugueses conseguiram derrubar um regime opressor 
que limitava e restringia liberdades básicas dos cidadãos. O mesmo povo foi ainda 
capaz de evitar a implementação de um outro regime totalitário após ano e meio 
de PREC. Descobrimos a democracia em 1974, erguemo-la em 1975. Veio a 
constituição e a garantia dos direitos fundamentais para a consolidação de uma 
sociedade livre e democrática. Sem a luta, resiliência, coragem e, nalguns casos, a 
própria vida de tantos portugueses, não seria possível existir hoje o Instituto 
+Liberdade. No entanto, as vitórias do passado não nos devem acomodar perante 
as adversidades do presente. 

Estamos hoje relativamente bem posicionados internacionalmente na avaliação 
das liberdades individuais (12.º lugar no Human Freedom Index, neste parâmetro, 
e 23.º lugar na mesma vertente no estudo da Freedom House). No entanto, o ranking 
anual de avaliação da qualidade das democracias da revista The Economist 
(Democracy Index) avalia o nosso regime como uma “democracia com falhas”. E nas 
liberdades económicas posicionamo-nos perto da cauda europeia, algo para o qual 
infelizmente não precisamos de muitos estudos para comprovar, tendo em conta a 
evidência dos números: país com os salários mais baixos da Europa Ocidental e 
uma economia ultrapassada em 20 anos por 7 países europeus, maioritariamente 
de leste. Junta-se a isto o elevador social avariado, o inverno demográfico e um 
crescendo de insatisfação na população que se reflete na abstenção em eleições 
políticas e na emigração de tantos talentos. 

Apesar da justificada frustração, a solução não passa por ceder a populismos ou a 
derivas totalitárias e antiliberais. A solução é exatamente o oposto. A solução está 
na liberdade e a história comprova-o. O aumento da liberdade individual reduziu a 
discriminação perante a lei: a discriminação racial, étnica, sexual, ou outro tipo de 
segregações e tratamentos desigualitários. A democracia deu voz a mais pessoas, 
colocou mais poder no cidadão, em vez de estar concentrado num conjunto restrito 
de elites privilegiadas, e derrubou regimes autoritários. A economia de mercado 
retirou milhares de milhões de pessoas da pobreza, permitiu reduzir a fome e 
proporcionou condições de maior prosperidade e dignidade a milhões de pessoas. 
Mais recentemente, foi também na economia de mercado que encontrámos a 
solução para ultrapassar a recente crise sanitária, através da vacina. Este é o 
caminho e estes são os valores que o Instituto +Liberdade fomenta.  

Mas a história (e até o presente, veja-se a Ucrânia...) demonstra-nos também que a 
liberdade não é um valor garantido. Nós, sociedade civil, temos de ser mais ativos, 
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mais interventivos. O +Liberdade veio contribuir para colmatar esta falha. O 
+Liberdade representa a sociedade inconformada, mas que não desiste, a 
população insatisfeita, mas otimista, os jovens frustrados, mas ambiciosos.  

Quando lançámos o Instituto +Liberdade, não acreditávamos numa adesão tão 
grande por parte da sociedade. Felizmente, enganámo-nos. A sociedade marcou 
presença, porque projetos destes fazem falta. A participação política e o ativismo 
não são nem devem ser monopólio dos partidos políticos. A sociedade civil 
desempenha um papel fundamental e não se deve abster. 

2021 foi um ano de enormes desafios para o Instituto +Liberdade. Apesar das 
naturais dificuldades na construção deste novo Instituto, terminámos o ano com 
inúmeras iniciativas que muito nos orgulham e que cumprem a missão a que nos 
propusemos: as mais de 200 infografias +Factos que fomentam uma discussão 
pública mais informada, as mais de 600 obras gratuitas disponíveis online em 
defesa dos valores da liberdade, projetos de literacia económica e financeira, 
dezenas de vídeos produzidos, um Campus da Liberdade com 60 jovens, dois 
concursos de ensaios realizados, duas bolsas de mestrado atribuídas, a exposição 
“Memória – Totalitarismo na Europa” em Portugal pela primeira vez, inúmeros 
eventos realizados e tantas outras iniciativas que nos permitem chegar cada vez a 
mais pessoas. 

Este percurso não seria possível sem os nossos membros e sem a enorme ajuda de 
dezenas de voluntários que nos desafiam, que nos apresentam ideias para novos 
projetos, que nos apoiam sempre que necessitamos. Este projeto e estes resultados 
são também vossos. Muito obrigado. 

Uma palavra de agradecimento final ao Carlos Guimarães Pinto, ex-Diretor 
Executivo do Instituto +Liberdade, e o principal impulsionador deste projeto. O seu 
entusiasmo contagiante, a vontade de inovar, o desejo inabalável de contribuir 
para construir um país mais próspero e livre para os nossos filhos e netos são 
características que o definem e que fazem hoje parte do ADN do Instituto. Aliás, o 
trabalho do Carlos, tanto no Instituto como fora dele, foi reconhecido em 2021 pelo 
Prémio Tágides, tendo sido um dos finalistas deste prémio, que visa premiar quem 
nos inspira no combate à corrupção. Obrigado Carlos! 

 

André Pinção Lucas 

Diretor Executivo Interino do Instituto +Liberdade 
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O NASCIMENTO DO INSTITUTO +LIBERDADE E A SUA RAZÃO DE SER 

O Instituto +Liberdade nasceu a 12 de fevereiro de 2021 (apesar da associação ter 
sido constituída formalmente a 4 de janeiro de 2021). As primeiras pedras deste 
projeto começaram a ser colocadas 6 meses antes, em agosto de 2020, momento 
que marcou o início da definição do projeto, da equipa e dos principais objetivos. 

Esta organização sem fins lucrativos nasce do inconformismo perante um país 
estagnado, endividado, em declínio demográfico e com graves problemas de 
independência das suas instituições, uma economia de raiz corporativista, com 
clientelismo endémico e excessiva dependência do Estado. Acresce a isto, uma 
sociedade civil que tem sido incapaz de dar uma resposta a estes desafios, 
delegando nos partidos políticos toda a responsabilidade de transformação 
política e económica. Quem tem hoje menos de 30 anos nunca conheceu um país 
diferente. Nunca conheceu um país a crescer economicamente onde os filhos 
possam ter uma aspiração realista de viver melhor que os seus pais. Perdemos uma 
geração. Falhámos. Não podemos falhar outra vez. Não podemos permitir que isto 
aconteça a outra geração. 

Por outro lado, o mundo tem assistido nos últimos anos a um crescendo de 
ameaças aos valores da democracia liberal, que é o pilar fundamental do Instituto 
+Liberdade, assente na democracia, na liberdade individual e na economia de 
mercado. 

A democracia permitiu que milhões de pessoas em todo o mundo passassem a ter 
uma voz e a poder escrutinar o poder político. A economia de mercado retirou 
milhares de milhões da pobreza e permitiu que o mundo tivesse um nível de 
prosperidade e conforto material inimaginável para os nossos antepassados. O 
primado da liberdade individual reduziu a discriminação perante a lei de acordo 
com características individuais como género, raça ou orientação sexual. 

Onde o fascismo, o comunismo e outras correntes totalitárias e iliberais falharam, 
a democracia liberal teve sucesso. A democracia liberal criou um mundo mais 
próspero, mais justo e menos discriminatório. Mas a democracia liberal não pode 
ser dada por garantida, nem viver das vitórias do passado. Um pouco por todo o 
mundo surgem movimentos políticos à esquerda e à direita que desafiam os pilares 
da democracia liberal. Aproveitando-se do facto de os benefícios das democracias 
liberais serem tomados por garantidos, esses movimentos exploram as suas 
imperfeições e as legítimas ambições das pessoas para impor agendas totalitárias, 
antidemocráticas e iliberais. 

O Instituto +Liberdade nasceu com o propósito claro de defesa e promoção dos 
valores da democracia liberal, através da produção e divulgação de conhecimento 
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para promoção de uma sociedade mais educada, livre e próspera, baseada na 
liberdade individual, na liberdade política e na economia de mercado. Uma 
organização de cariz liberal, independente, sem fins lucrativos e apartidária.  

Eis a nossa missão: 

1. Defender os princípios da democracia liberal, como garante de liberdade, 
prosperidade e justiça. 

2. Fomentar a literacia económica e financeira porque só assim as pessoas 
serão capazes de analisar criticamente as opções de política pública. 

3. Promover a paz e o respeito pelas liberdades individuais, porque o estado 
não deve ser, de nenhuma forma, um obstáculo à busca pela felicidade. 

4. Contribuir para que os jovens vejam na emigração uma oportunidade de 
crescimento pessoal e não uma necessidade de sobrevivência. 

5. Combater o populismo com realismo, as mentiras com factos, a distorção 
com objectividade e a impunidade com combatividade. 

6. Lutar contra o tribalismo e o identitarismo que gera polarização e impede os 
consensos necessários para a transformação contínua e pacífica da 
sociedade. 

7. Garantir que neste canto do mundo desenvolvido, a democracia-liberal se 
solidificará, resistindo aos inimigos que a combatem a nível global. 

8. Criar uma sociedade de pessoas informadas sobre as ideias que resultam em 
prosperidade e igualdade de oportunidades, evitando que os próximos 20 
anos sejam iguais aos últimos 20. 

9. Impulsionar uma economia onde prevalece a concorrência e a mobilidade 
social contra monopólios e redes de privilégios para que estes benefícios 
cheguem a todas as faixas da população. 

10. Assegurar que deixaremos às próximas gerações uma democracia-liberal 
consolidada e uma economia robusta para que eles não tenham que passar 
pelo mesmo sofrimento e pelas mesmas lutas que passaram os nossos pais 
e avós. 
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O LANÇAMENTO PÚBLICO 

O projeto foi divulgado publicamente no final de janeiro de 2021, tendo eco em 
vários órgãos de comunicação social, nomeadamente: Público (“Lançado think tank 
sobre educação para jovens em defesa do liberalismo”), Jornal de Negócios 
(“Guimarães Pinto e Mesquita Nunes lançam projeto apartidário para salvaguardar 
democracia liberal”), Diário de Notícias (“Ex-líder da Iniciativa Liberal cria think tank 
‘livre e apartidário’”), ECO (“Carlos Guimarães Pinto, Carlos Moreira da Silva e Adolfo 
Mesquita Nunes no +Liberdade”), entre outros. 

O prazo de inscrição para os membros fundadores terminou no dia 3 de fevereiro, 
9 dias antes do lançamento público. O +Liberdade alcançou 5.696 membros 
fundadores, uma adesão muito superior ao que inicialmente se previa. Destes, um 
quarto (1.430) são jovens com menos de 25 anos (isentos do pagamento de quota).  

Número de membros fundadores 

 

Perante a elevada adesão dos membros, o processo de gestão de inscrições não 
estava preparado para uma adesão tão massiva, estando suportado em processos 
manuais, nomeadamente: receção de cada inscrição, receção dos comprovativos 
de pagamento, cruzamento destes comprovativos com a inscrição, etc. Este foi o 
motivo para fechar as inscrições para membros fundadores antes do prazo, 
permitindo que a equipa se concentrasse no lançamento público e nas primeiras 
atividades. 

Membros com 25 
anos ou mais

Membros 
sub-25

17
(0,5%)

4.266
(75%)

Membros 

fundadores:

5.696

1.430
(25%)

https://www.publico.pt/2021/01/27/politica/noticia/lancado-think-tank-educacao-jovens-defesa-liberalismo-1948053
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/guimaraes-pinto-e-mesquita-nunes-lancam-projeto-apartidario-para-salvaguardar-democracia-liberal
https://www.dn.pt/politica/fundador-e-ex-lider-da-iniciativa-liberal-cria-think-tank-13233040.html
https://eco.sapo.pt/2021/01/25/carlos-guimaraes-pinto-carlos-moreira-da-silva-e-adolfo-mesquita-nunes-no-liberdade/
https://maisliberdade.pt/fundadores/
https://maisliberdade.pt/fundadores/
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No dia 12 de fevereiro arrancámos com as nossas redes sociais e com o lançamento 
do vídeo “A história do Lápis”, narrada por Mário Augusto, baseado no livro "I, 
pencil" de Leonard Read. 

O evento de lançamento realizou-se 
no dia seguinte, sábado, dia 13 de 
fevereiro, onde o Carlos Guimarães 
Pinto deu o “pontapé de saída” do 
Instituto +Liberdade, e onde se 
discutiu “Democracias liberais e os 
seus inimigos” e a “Economia de 
mercado e globalização”. Foram 
também apresentados os projetos 
+Factos e +Literacia. 

E assim nasceu o +Liberdade! 

  

https://youtu.be/OSF6B2Nwcqk
https://youtu.be/RZFfEeWubN4
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ATIVIDADE 2021 E PRINCIPAIS PROJETOS 

Em cerca de 11 meses de atividade em 2021, o Instituto +Liberdade lançou projetos 
destinados aos seus vários públicos-alvo (alguns mais direcionados para jovens, 
outros para a população mais desinformada, outros para o público interessado em 
aprender mais sobre o liberalismo, etc.) e inaugurou a sua presença em vários 
canais de comunicação e divulgação (redes sociais, escolas, universidades, entre 
outros meios). Assim, o objetivo é levar o projeto ao maior número de pessoas, com 
uma crescente capilaridade de meios de divulgação e diversidade de conteúdos. 
De seguida, listamos e descrevemos os principais projetos desenvolvidos em 2021. 

 

+FACTOS – PROMOÇÃO DA DISCUSSÃO E DEBATE PÚBLICO MAIS INFORMADO  

+Factos 

Descrição e objetivos 

Produção e divulgação de análises e 
infografias sobre indicadores relevantes 
para uma sociedade desenvolvida. De fácil 
consumo, através de uma única imagem, 
contribuindo para uma sociedade mais 
informada, assente em mais factos e 
números, e menos em meras opiniões. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Mais de 200 infografias divulgadas. Muitas 
delas tiveram um alcance superior a 100 mil 
pessoas apenas no Facebook. A sua 
disseminação é muito grande, não só nas 
redes sociais, mas também no WhatsApp. 
Várias das análises foram referenciadas por 
economistas, académicos, políticos, entre 
outros. Algumas das análises tornaram-se 
virais e foram revistas pelo Polígrafo. O ECO, 
enquanto parceiro do +Liberdade, divulga nas 
suas redes todas as análises, aumentando 
assim o seu alcance. 
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Os Factos Vistos à Lupa 

Descrição e objetivos 

Semanalmente, em parceria com jornais 
regionais, é publicado esta rúbrica, que 
destaca um dos principais quadros +Factos 
publicados nos dias anteriores, 
acompanhado de um texto que ajuda à 
interpretação e conclusões sobre os 
indicadores apresentados. Assim, o +Factos 
pretende chegar a pessoas que, 
provavelmente, não acompanham as redes 
sociais, assim como ir além do público dos 
grandes centros urbanos. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Parceria começou em Maio, com o Diário de 
Coimbra, Diário de Aveiro, Diário de Viseu e 
Diário de Leiria. Gradualmente a parceria foi 
alargando para outras regiões do país, 
alcançando 14 jornais regionais, cobrindo a 
maior parte do país: Diário de Coimbra, Diário 
de Aveiro, Diário de Viseu, Diário de Leiria, O 
Setubalense, Correio da Beira Serra, O 
Tabuense, Gaia Semanário, N Semanário, 
Defesa de Espinho, Diário de Notícias Madeira, 
Barlavento, A Voz de Trás-os-Montes e Alto 
Alentejo. 
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LITERACIA ECONÓMICA E FINANCEIRA 

Séries de vídeos de autores e economistas liberais 

Descrição e objetivos 

Conjuntos de vídeos que explicam as 
teorias e conceitos de alguns dos principais 
economistas, filósofos e pensadores 
liberais da história. Através de vídeos 
animados e curtos, explica-se de forma 
simples conceitos complexos. Uma parceria 
com o Fraser Institute. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Publicadas 5 séries sobre alguns dos 
principais pensadores e economistas liberais, 
com mais de 50 mil visualizações: 
- O Essencial de Adam Smith (6 episódios) 
- O Essencial de John Locke (5 episódios) 
- O Essencial de David Hume (6 episódios) 
- O Essencial de Friedrich Hayek (5 episódios) 
- O Essencial de John Stuart Mill (4 episódios) 

 

Palestras do Bob 

Descrição e objetivos 

Numa parceria com a Foundation for 
Economic Education, as séries de vídeos 
"Palestras ao Bob" e "Bob no Futuro" 
explicam de forma divertida conceitos 
económicos e financeiros (custo de 
oportunidade, destruição criativa, etc.), 
permitindo assim chegar a um público mais 
vasto, em particular os jovens. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Foram divulgados 23 vídeos, com feedback 
muito interessante dos nossos seguidores e 
mais de 30 mil visualizações. 
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+Literacia nas Escolas 

Descrição e objetivos 

Projeto de literacia económica e 
financeira, onde se pretende combater a 
iliteracia junto dos mais jovens, levando às 
escolas aulas de literacia económica e 
financeira. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Foram realizadas algumas sessões piloto em 
várias escolas. Tornou-se claro que um maior 
alcance exige escalabilidade, sobretudo de 
"formadores", o que se torna mais difícil em 
tempo de aulas presenciais. Assim, sem 
abandonar o objetivo, está a ser repensado o 
formato. 

 

Hackhaton Happy Code 2021 

Descrição e objetivos 

Jogo em equipa destinado a jovens dos 7 
aos 14 anos, onde aprendem sobre 
educação financeira e têm de desenvolver 
e apresentar uma solução para um 
problema concreto. 
 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

O Instituto +Liberdade foi parceiro do 
Hackathon de Literacia Financeira, da Happy 
Code, e ajudou a divulgar esta iniciativa que 
juntou vários jovens. Permitiu estimular nos 
participantes o interesse em aprender mais 
sobre literacia económica e financeira e 
realçar a sua importância para as suas vidas 
pessoais e profissionais. 
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PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO CÍVICA DOS JOVENS 

Campus da Liberdade 

Descrição e objetivos 

O Campus da Liberdade é a Universidade 
de Verão do Instituto +Liberdade. Um 
conjunto de palestras e atividades ao longo 
de vários dias, sobre a história do 
liberalismo, os principais pilares de uma 
democracia liberal e como aplicar a teoria 
aos desafios de uma sociedade e economia 
modernas. Procura-se, com este evento, 
fomentar o pensamento crítico e a 
participação cívica dos mais jovens. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

O primeiro Campus da Liberdade juntou 60 
jovens em S. Pedro do Sul, durante 3 dias. 
Envolveu 12 oradores, tais como Adolfo 
Mesquita Nunes, Rui Albuquerque, José Manuel 
Moreira, Rita Seabra Brito, entre outros. Os 
resultados do inquérito de satisfação foram 
muito positivos: 82% dos participantes deram 
a nota máxima num questionário de satisfação 
e 96% afirmou que gostaria muito de voltar. 

 

Concursos de Ensaios 

Descrição e objetivos 

Promoção de concursos de ensaios 
direcionados para os mais jovens (do 
Ensino Secundário ou do Ensino 
Universitário). Esta iniciativa incentiva os 
mais jovens a aprender, ler e refletir sobre 
determinadas temáticas e a desenvolver o 
pensamento crítico. Para além disso, 
promove a meritocracia, reconhecendo os 
melhores talentos e trabalhos. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Foram realizados dois concursos de ensaios 
em 2021: "Ambientalismo de Mercado" no 
primeiro trimestre e "A Economia numa Lição" 
(inspirado no livro de Henry Hazlitt) no último 
trimestre. Foi atribuído um prémio monetário 
aos 3 primeiros ensaios, bem como às 
menções honrosas. Além disso, os melhores 
ensaios foram publicados no jornal ECO, nosso 
parceiro de media. 
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Pós-Graduação em Pensamento Liberal 

Descrição e objetivos 

Primeira pós-graduação em Pensamento 
Liberal, em parceria com a Universidade 
Lusófona do Porto. Com a duração de 90 
horas, versa sobre o pensamento 
económico, filosófico e político das várias 
correntes de pensamento liberal, desde o 
liberalismo clássico aos pensadores do 
século XX, assim como as principais 
aplicações práticas das teorias a temas 
correntes. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Foram recebidas dezenas de inscrições para o 
curso, que viria a começar em janeiro 2022 
com 30 alunos. O corpo docente era composto 
por: P. Fernandes, P. Galvão, J. Pereira 
Coutinho, F. Nunes Pereira, A. Neto, R. 
Albuquerque, C. Guimarães Pinto, Filipa Mota, 
J. Manuel Moreira, A. Azevedo Alves, P. Martins, 
A. Mesquita Nunes, T. Dias, M. Amorim Lopes e 
I. Gregório. Todos os participantes avaliaram a 
pós-graduação de forma positiva, segundo o 
inquérito de satisfação, sendo que 78% deu 
nota máxima. A segunda edição decorrerá em 
2023. 

 

Atribuição de Bolsas 

Descrição e objetivos 

Atribuição de bolsas para realização de 
projetos académicos, em torno de temas 
relevantes para a missão do Instituto. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Atribuídas duas bolsas de mestrado dedicadas 
ao tema "A composição e impacto de governos 
liberais no contexto da União Europeia". Este 
projeto é orientado pelo professor Bruno 
Ferreira Costa. 
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Grupos Temáticos 

Descrição e objetivos 

Criação de grupos de trabalho temáticos 
para desenvolver conhecimento e produzir 
conteúdos que contribuam para uma 
sociedade mais informada. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Criados 3 grupos de trabalho: Transição Digital 
(liderado pelo Adolfo Mesquita Nunes), 
Educação (coordenado por Miguel Herdade) e 
Saúde (tendo a Francisca Leite, Simão Fezas 
Vital e Jorge Santos na liderança). Daqui 
resultaram alguns quadros +Factos e artigos. 
Estes grupos envolvem mais de 40 voluntários, 
através de equipas multidisciplinares, com 
diversas valências e experiências profissionais 
distintas. 

 

Projeto +Liberdade Jovem 

Descrição e objetivos 

Aumento da capilaridade do Instituto 
+Liberdade, através de jovens dinâmicos 
junto das universidades com o propósito 
de dinamizarem iniciativas nas suas 
faculdades, bem como levar os projetos 
+Liberdade para dentro da universidade. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Criação de 12 núcleos +Liberdade, que 
resultaram em eventos organizados nas 
universidades (palestras e debates): FEP,  
FEUP, FDUP, UCP, Univ. Coimbra, Univ. Minho, 
NOVA, ISCTE, IST, FDUL, ISCAL e ISCSP. No 
entanto, o modelo está a ser revisto para 
potenciar mais a sua eficácia e dinamismo. 
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PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS PRÓ -LIBERALISMO 

Livro “Milhões a Voar” (Coleção +Liberdade) 

Descrição e objetivos 

Lançamento da Coleção +Liberdade, 
editada em conjunto com a Alêtheia 
Editores, com o intuito de produzir e 
divulgar livros em promoção dos valores da 
democracia-liberal, quer seja pela tradução 
e adaptação de publicações internacionais 
de relevo, bem como produção de livros 
originais. Procura-se, assim, promover mais 
conhecimento em torno destes temas, e 
incitar a discussões públicas mais 
informadas sobre temas da atualidade do 
país. Perante a importância e impacto 
financeiro da decisão de injeção de capital 
público na TAP, o primeiro livro desta 
coleção incidiu sobre este tema. 
 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Milhões a Voar foi lançado no final do ano, 
com autoria do Carlos Guimarães Pinto e 
André Pinção Lucas. Neste livro, os autores 
procuraram desmontar, através de números e 
factos, cada um dos argumentos usados pelos 
decisores políticos para injetar mais de 3 mil 
milhões de euros na TAP. O livro chegou a 5 
edições (cerca de 2.200 livros vendidos, mais 
alguns destinados a ofertas e passatempos) e 
ajudou a promover muitas discussões públicas 
sobre esta temática, incluindo declarações do 
próprio Ministro das Infraestruturas sobre o 
livro. Vários colunistas e comentadores de TV 
recomendaram o livro: Susana Peralta, Miguel 
Poiares Maduro, Sérgio Sousa Pinto, Nuno 
Botelho, Pedro Boucherie Mendes, André 
Abrantes Amaral, Pedro Norton, João Paulo 
Batalha, Rodrigo Adão da Fonseca, entre 
outros. Os autores foram convidados a 
apresentar o livro em programas de televisão 
e rádio. 
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Biblioteca +Liberdade 

Descrição e objetivos 

Divulgação gratuita de inúmeras 
publicações escritas, que resultam de 
parcerias com organismos internacionais. 
Parte destes conteúdos são traduções 
realizadas pelo Instituto +Liberdade. 
Procura-se democratizar o acesso ao 
conhecimento e a obras internacionais de 
relevo. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Mais de 600 publicações gratuitas disponíveis, 
incluindo a maioria dos principais livros 
clássicos de autores liberais, como Milton 
Friedman, Hayek, Adam Smith, Bastiat, entre 
outros.  

 

Canal de Podcasts +Liberdade 

Descrição e objetivos 

Conteúdos áudio disponíveis em todas as 
plataformas, permitindo que os 
utilizadores os oiçam em qualquer lugar. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

A maioria dos eventos, séries explicativas e de 
literacia, bem como alguns dos principais 
textos da biblioteca estão disponíveis em 
formato de podcast. O podcast +Liberdade foi 
o número 1 dos podcasts educativos em 
Portugal durante várias semanas, bem como 
no Luxemburgo. 
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HISTÓRIA DO LIBERALISMO E OPOSIÇÃO AOS REGIMES TOTALITÁRIOS  

Exposição "Memória - Totalitarismo na Europa" 

Descrição e objetivos 

Exposição itinerante com dezenas de 
painéis sobre os totalitarismos europeus 
do século XX. É organizado em parceria com 
a Platform of European Memory and 
Conscience, e tem o apoio do Parlamento 
Europeu e do Conselho da União Europeia. 
Antes de chegar a Portugal, foi apresentada 
em 22 grandes cidades de 19 países da 
Europa e da América do Norte. O propósito 
é aumentar a consciência pública sobre a 
história europeia e os crimes cometidos 
por regimes totalitários e encorajar uma 
ampla discussão a nível europeu sobre as 
causas e consequências do regime 
totalitário, procurando prevenir a 
recorrência de qualquer forma de regime 
não democrático no futuro. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

A exposição foi lançada em Portugal pelo 
Instituto +Liberdade em agosto de 2021, 
percorrendo várias cidades nos meses 
seguintes. Passou pelo Porto (Palácio da Bolsa 
e Casa do Vinho Verde), Coimbra (Faculdade 
de Direito da Univ. Coimbra e Coimbra 
Business School) e Lisboa (Universidade 
Católica Portuguesa). A exposição tem tido 
grande cobertura mediática: RTP, TSF, Jornal 
de Notícias, entre outros órgãos de 
comunicação social regionais. No âmbito da 
exposição, foram realizados alguns eventos, 
tais como: uma aula aberta na Universidade 
Católica Portuguesa com Aline de Beuvink, 
João Pereira Coutinho, Carlos Guimarães Pinto 
e João Carlos Espada; um debate no ISCAC 
sobre “Europa: a democracia-liberal e os 
totalitarismos”, com Carlos Guimarães Pinto e 
Manuel Castelo-Branco. 
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Há Conversa com... José Manuel Moreira 

Descrição e objetivos 

José Manuel Moreira fala de Ética, 
Mercados e Liberalismo. Uma lição de um 
dos maiores especialistas portugueses em 
teoria liberal. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Foram realizados 7 episódios, em quase 4 
horas de conversa com José Manuel Moreira. 

 

 

Foi Assim, com Zita Seabra 

Descrição e objetivos 

Em 8 episódios, Zita Seabra relata os 
bastidores da luta do PCP contra o Estado 
Novo, as histórias da clandestinidade, a 
personalidade de Álvaro Cunhal, a 
preparação da revolução, os planos para 
implementar a ditadura do proletariado, a 
derrota no 25 de Novembro e a saída do 
partido. Coincidiu com as celebrações do 25 
de abril de 2021. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Cerca de 5 horas de um relato marcante de 
Zita Seabra, inspirado no seu livro com o 
mesmo nome, "Foi Assim". 
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EVENTOS, CONVERSAS E DEBATES 

Debate “Corrupção: Há Solução?” 

Descrição e objetivos 

Debate sobre o principal tema na ordem do 
dia, um dia depois de conhecida a decisão 
instrutória da Operação Marquês que 
envolveu, entre outros, o ex-Primeiro 
Ministro José Sócrates. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Debate realizado com Joana Marques Vidal, ex-
Procuradora Geral da República, Vítor 
Caldeira, ex-Presidente do Tribunal de Contas 
e Susana Coroado, Presidente da Associação 
Transparência Internacional Portugal. Foi 
moderado pelo Carlos Guimarães Pinto. Tendo 
em conta o dia do debate e o excelente painel 
envolvido, este evento foi notícia em vários 
órgãos de comunicação social, em particular 
na RTP e na TVI que fizeram reportagens sobre 
o mesmo. 

 

 

Spes Libertatis 

Descrição e objetivos 

Ricardo Luz convida, quinzenalmente, 
personalidades relevantes da sociedade, 
política ou economia para falarem de 
liberdade, dos seus percursos, das suas 
ideias. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Durante 2021 realizaram-se 19 conversas Spes 
Libertatis, disponíveis no canal de YouTube, 
podcast e divulgados nas redes sociais. 
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Free Market Road Show 2021 

Descrição e objetivos 

O Free Market Road Show é uma iniciativa 
internacional, coordenada pelo Austrian 
Economics Center. Percorre dezenas de 
cidades europeias reunindo destacados 
economistas, políticos, gestores, 
académicos e líderes empresariais para 
discutirem os principais desafios 
económicos e possíveis soluções para o 
futuro. Além disso, esta iniciativa visa 
também promover políticas e ideias pró-
economia de mercado. 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

O Instituto +Liberdade trouxe em 2021 o Free 
Market Road Show para Portugal. Como 
coincidiu com a crise pandémica, o evento 
teve de se realizar online, em torno da 
temática da regulação no acesso às profissões. 
Contou com Gloria Alvarez, e a discussão 
envolveu Carlos Guimarães Pinto, Pedro 
Martins e Pedro Santa-Clara. 

 

 

Outros eventos 

Descrição e objetivos 

Promoção e participação em eventos e 
iniciativas, próprias ou de terceiros, que se 
enquadrem na missão do Instituto 
+Liberdade 

Trabalho desenvolvido e resultados atingidos 

Exemplos de outros eventos e iniciativas: 
- Evento presencial no Instituto Superior 
Técnico “A Transição Digital e o Futuro”, com 
Carlos Guimarães Pinto 
- Evento presencial e online “Liberalismo em 
Portugal”, com Rui Albuquerque, em parceria 
com a Students for Liberty Portugal 
- Colaboração com a Escola Portuguesa de 
Macau, no âmbito do projeto RedEscolas 
AntiCorrupção da Associação All 4 Integrity. 
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PARCERIAS 

O Instituto +Liberdade celebrou um conjunto de parcerias nacionais e 
internacionais, com o intuito de: 

1. Aumentar o acesso a conteúdos de qualidade internacionais, podendo 
posteriormente adaptá-los e divulgá-los em Portugal, e em português; 

2. Integrar redes de networking de elevado valor que facilitem o convite de 
oradores estrangeiros a Portugal; 

3. Potenciar a participação do Instituto +Liberdade em eventos internacionais; 

4. Aumentar a penetração, alcance e capilaridade de divulgação do trabalho do 
Instituto +Liberdade; 

5. Captar financiamento. 

 

PARCEIROS INTERNACIONAIS 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

  

 

 

https://www.adamsmith.org/
https://www.atlasnetwork.org/
https://www.austriancenter.com/
https://www.cato.org/
https://www.epicenternetwork.eu/
https://fee.org/
https://www.fraserinstitute.org/
https://www.hoover.org/
https://iea.org.uk/
https://studentsforliberty.org/
https://taxfoundation.org/
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PARCEIROS NACIONAIS 

PARCEIRO DE MEDIA 
 

 
 

 

PARCEIROS DA REDE +FACTOS DE JORNAIS REGIONAIS 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

    

         

https://eco.sapo.pt/
https://www.avozdetrasosmontes.pt/
https://jornalaltoalentejo.sapo.pt/
https://barlavento.sapo.pt/
https://www.correiodabeiraserra.com/
https://defesadeespinho.sapo.pt/
https://www.diarioaveiro.pt/
https://www.diariocoimbra.pt/
https://www.diarioleiria.pt/
https://www.dnoticias.pt/
https://www.diarioviseu.pt/
https://gaiasemanario.pt/
https://nsemanario.pt/
https://osetubalense.com/
https://otabuense.pt/
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EQUIPA E ÓRGÃOS SOCIAIS 

A associação conta com uma equipa com valências diversificadas e com relevante 
experiência profissional, nacional e internacional. 

 

CONSELHO DE CURADORES 

O Conselho de Curadores é o órgão da Associação ao qual compete velar pela 
prossecução do fim para o qual a Associação foi constituída e, bem assim, pela 
manutenção da independência da Associação em relação a outras organizações e 
aos interesses individuais dos seus associados, cabendo-lhes, nesse âmbito, 
supervisionar a atuação da Direção e desafiá-la a assegurar um alinhamento 
constante da Associação com as melhores práticas internacionais no que respeita 
a instituições congéneres. 

 

 
 

Carlos  
Moreira da Silva 

(Presidente do Conselho de 
Curadores) 

 

Ana Rita 
Bessa 

 

Catarina 
Maia 

 

Gonçalo 
Mendes 

 

José 
Manuel 
Moreira 

 

Lídia 
Pereira 

 

Paula 
Gomes 
Costa 

 

Pedro 
Santa-Clara 

 

Rita 
Seabra 
Brito 
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

 

Adolfo Mesquita 
Nunes 
(Presidente da Mesa) 

 
 

Ricardo Figura 
Lima 
(Secretário) 

 

 

FISCAL ÚNICO 

 

 

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A. 
(representada por João Carlos Miguel Alves) 

 

 

  



 

  
RELATÓRIO E CONTAS 2021 27 

 

DIREÇÃO EXECUTIVA E EQUIPA 

 

 
 

André Pinção 
Lucas 
(Diretor Executivo 
Interino – desde 
dezembro 2021 – 
acumulando com a 
função de Diretor de 
Informação e Análise) 

 
 

Filipa Osório 
(Diretora de 
Conteúdos e 
Relações 
Internacionais) 

 

Susana Neto 
(Assessora de 
Direção e Gestora de 
Contactos) 

 

Carlos Guimarães 
Pinto 
(ex-Diretor Executivo – 
até dezembro 2021) 

 

Juliano Ventura 
(Analista – entrou em 
2022) 

 

Pedro Almeida 
Jorge 
(Coordenador da 
Biblioteca – part 
time) 

  

 

Pedro Martins 
(Gestor de Projetos – 
part time) 
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ENVOLVIMENTO E INTERAÇÃO COM OS MEMBROS E VOLUNTÁRIOS 

O trabalho realizado pelo +Liberdade durante o primeiro ano não seria possível 
sem o enorme contributo de dezenas de voluntários e de milhares de membros. 
Alguns dos projetos já realizados surgiram através da ideia de voluntários (como o 
Projeto Memória – Totalitarismo na Europa). 

Relativamente aos membros, o envolvimento regular com estes tem sido feito 
através de duas vias: 

• Newsletter – Criada uma newsletter semanal, onde se resumem e destacam-
se os principais conteúdos desenvolvidos nessa semana, e de dão a conhecer 
os principais eventos +Liberdade que se realizarão nos dias seguintes. 

 

• WhatsApp – Este canal exclusivo dos membros permite (a quem adere) 
receber muitas das novidades por WhatsApp. Permite ainda que estes 
esclareçam dúvidas ou façam sugestões. 
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+LIBERDADE NAS REDES SOCIAIS 

O Instituto +Liberdade procura chegar ao máximo número de pessoas, porque só 
assim cumpre a sua missão de promover os valores da democracia liberal, através 
da produção e divulgação de conhecimento em torno da liberdade individual, 
liberdade política e economia de mercado. Como tal, a forte presença nas redes 
sociais, com publicações diárias, é essencial para fazer crescer e consolidar os 
propósitos do +Liberdade. 

O +Liberdade está atualmente presente em 5 redes sociais, com milhares de 
seguidores. Assim, permite-nos chegar a um público diferenciado (por exemplo, no 
Instagram encontramos sobretudo os jovens). 

 

NÚMERO DE SEGUIDORES NAS REDES SOCIAIS  

 

     

46 mil 20 mil 14 mil 13 mil 4 mil 

 

(número de seguidores a 1 de setembro de 2022 – valores arredondados) 

  

https://www.facebook.com/institutomaisliberdade
https://www.instagram.com/institutomaisliberdade/
https://twitter.com/LiberdadeMais
https://www.linkedin.com/company/instituto-mais-liberdade/
https://www.youtube.com/channel/UCzK1x5OclwqQYxCP4WysZTw
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+LIBERDADE NA IMPRENSA 

A atividade do Instituto +Liberdade tem tido relevante cobertura mediática deste o 
seu lançamento, em grande medida por se afirmar como um projeto diferenciador 
da sociedade civil, estendendo a participação e reflexão política para além dos 
partidos, bem como promovendo iniciativas em prol de uma sociedade mais livre e 
desenvolvida. 

 

IMPRENSA – LANÇAMENTO DO INSTITUTO +LIBERDADE 

 

 
15 de janeiro de 2021 

 
25 de janeiro de 2021 

 
25 de janeiro de 2021 

 
27 de janeiro de 2021 

 
25 de janeiro de 2021 

 
31 de janeiro de 2021 

 
12 de fevereiro de 2021 

 

 

  

https://www.dn.pt/politica/fundador-e-ex-lider-da-iniciativa-liberal-cria-think-tank-13233040.html
https://www.dinheirovivo.pt/geral/liberdade-guimaraes-pinto-e-mesquita-nunes-lancam-projeto-apartidario-pela-literacia-economica-13274993.html
https://www.jornaldenegocios.pt/economia/politica/detalhe/guimaraes-pinto-e-mesquita-nunes-lancam-projeto-apartidario-para-salvaguardar-democracia-liberal
https://www.publico.pt/2021/01/27/politica/noticia/lancado-think-tank-educacao-jovens-defesa-liberalismo-1948053
https://eco.sapo.pt/2021/01/25/carlos-guimaraes-pinto-carlos-moreira-da-silva-e-adolfo-mesquita-nunes-no-liberdade/
https://eco.sapo.pt/2021/01/31/instituto-liberdade-ja-tem-4-mil-membros-fundadores/
https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/instituto-liberdade-o-nosso-objetivo-nao-sao-as-proximas-eleicoes-sao-as-proximas-geracoes-13345517.html
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IMPENSA – EXPOSIÇÃO “MEMÓRIA – TOTALITARISMO NA EUROPA” 

TELEVISÃO 

 

 
15 de setembro de 2021  

   
27 de janeiro de 2022 

  

JORNAIS E RÁDIO 
 

(lista não exaustiva) 

 
16 de agosto de 2021 

 
18 de agosto de 2021 

 
20 de agosto de 2021 

 
12 de setembro de 2021 

 
8 de outubro de 2021 

 
17 de janeiro de 2022 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CGVAF6UAy8w
https://www.youtube.com/watch?v=E9pfTmrgnN0
https://www.tsf.pt/portugal/cultura/nova-exposicao-no-palacio-da-bolsa-lembra-regimes-totalitarios-na-europa-14038348.html
https://www.timeout.pt/porto/pt/arte/totalitarismo-na-europa
https://www.timeout.pt/porto/pt/arte/totalitarismo-na-europa
https://www.jn.pt/economia/especial-patrocinado/videos/exposicao-totalitarismo-na-europa-patente-na-casa-do-vinho-verde-14113154.html
https://www.ruc.pt/noticia/2021/10/08/fduc-tem-patente-exposicao-sobre-totalitarismo-na-europa
https://barlavento.sapo.pt/destaque/exposicao-memoria-totalitarismo-na-europa-chega-a-faro
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IMPRENSA – LANÇAMENTO DO LIVRO “MILHÕES A VOAR”  

 

TELEVISÃO 

 

 
7 de dezembro de 2021  

   
19 de janeiro de 2022 

 

JORNAIS E RÁDIO 
 

(lista não exaustiva) 

 
16 de agosto de 2021 

 
18 de agosto de 2021 

 

  

https://youtu.be/LydxZLSVSp8
https://portocanal.sapo.pt/noticia/288976/
https://rr.sapo.pt/noticia/economia/2021/12/14/milhoes-a-voar-tap-e-mesmo-essencial-para-o-emprego-turismo-e-economia/264140/
https://www.jn.pt/local/noticias/porto/matosinhos/livro-milhoes-a-voar-critico-da-estrategia-da-tap-e-lancado-terca-feira-14500139.html
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OUTRAS REFERÊNCIAS NA IMPRENSA 

CAPAS DE JORNAIS 

 

 

19 de outubro de 2021 

  

https://ionline.sapo.pt/artigo/749911/competitividade-fiscal-portugal-e-o-quarto-pior-pais-da-ocde-?seccao=Dinheiro_i
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RESUMO E ANÁLISE DAS CONTAS 

No primeiro ano de atividade, houve o desafio de angariar suficiente financiamento 
para conseguir em pouco tempo demonstrar as virtudes e os propósitos de um 
projeto com estas características. Tal foi possível, pelo que o Instituto criou as 
condições para continuar a desenvolver as suas atividades com um impacto 
crescente na sociedade. 

 

RECEITAS E FINANCIAMENTO 

 

As receitas do Instituto +Liberdade totalizaram 494.490€. Os fundos provêm das 
quotas dos membros (cerca de 6 mil membros, dois terços membros pagantes, uma 
vez que os jovens com menos de 25 anos estão isentos do pagamento de quotas) e 
de donativos. O financiamento é 100% privado, e a maioria advém de doadores e 
quotas individuais. 

Das 3.658 contribuições (quotas e donativos) recebidas, 3.515 representam 
contribuições iguais ou inferiores a 100€. Face ao valor total angariado, estas 
contribuições até 100€ representam 37% do total. Por outro lado, o Instituto 
+Liberdade recebeu 17 contribuições iguais ou superiores a 1.000€, que 
representam mais de metade (55,7%, correspondendo a 275.317€) do financiamento 
do Instituto +Liberdade. 

 

Número de contribuições (donativos e 
quotas), distribuídos pelo seu 

montante 

Valor das contribuições (donativos e 
quotas), distribuídos pelo seu 

montante 

 

Contribuição normal
(<= 100€)

Maiores contribuições
(>= 1.000€)

Contribuição elevada
(entre 100€ e 1.000€)

17
(0,5%)

126
(3,4%)

17
(0,5%)

Contribuição normal
(<= 100€)

17
(0,5%)

183.776€
(37,2%)

Maiores contribuições
(>= 1.000€)

275.317€
(55,7%)

Contribuição elevada
(entre 100€ e 1.000€)

35.396€
(7,2%)

3.515
(96,1%)

Total:

494.490€
Total:

3.658
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A quase totalidade das principais doações e quotas recebidas provém de indivíduos 
e entidades nacionais (95,6% entre as contribuições de 1.000€ ou mais). 

 

Origem do financiamento das maiores contribuições recebidas 

 

 

Entre as maiores contribuições, a maioria (204.100€) está concentrada em duas 
pessoas (e respetivas empresas participadas), que representam mais de 40% do 
financiamento recebido pelo Instituto +Liberdade. 

 

Contribuições que representam pelo menos 5% do financiamento total recebido 
pelo Instituto +Liberdade 

Doador Valor 
doado 

Percentagem 
do total 

Carlos Moreira da Silva 
(incluindo contributo através da empresa Teak Capital, S.A.) 

150.100€ 30,4% 

Luís Amaral 54.000€ 10,9% 

 

 

  

12.017€
(4,4%)

263.300€
(95,6%)

Portugal

EUA
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PRINCIPAIS DESPESAS 

A principal despesa reside nos gastos com pessoal, até porque evita-se o recurso a 
serviços externos sempre que possível, apostando na equipa interna nas mais 
variadas funções. 

 

Detalhe das despesas realizadas no período 

Tipologia de despesa Despesa 

Gastos com pessoal 226.982 € 

Prestações de serviços 
Serviços de contabilidade, IT, apoio jurídico, assessoria de imprensa, produção 
de vídeo, gestão de projetos específicos (nomeadamente Projeto Jovens e 
Biblioteca +Liberdade) 

17.500 € 

Campus da Liberdade 
3 dias de evento com 60 jovens, incluindo alojamento, refeições, transporte e 
welcome kit 

9.797 € 

Exposição Memória – Totalitarismo na Europa 
Tradução, produção e transportes 

8.178 € 

Bolsas de mestrado 
2 bolsas atribuídas à Universidade da Beira Interior no âmbito do projeto “A 
composição de governos liberais na União Europeia” 

8.000 € 

Deslocações, estadias, transportes e refeições 4.469 € 

Prémios dos concursos de ensaios 
6 prémios e 3 menções honrosas dos concursos “Ambientalismo de Mercado” e 
“A Economia numa Lição” 

3.750€ 

Livros, documentação técnica e material de escritório 2.102 € 

Subscrições de serviços digitais 
Google, Zoom, Prezi, Invoicexpress e Loomly 

1.765 € 

Equipamento audiovisual 750 € 

Outras despesas diversas 
Publicidade online, brindes para eventos, etc. 4.739 € 

Total 288.032 € 
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RESULTADO LÍQUIDO 

Tendo em conta a forte adesão da sociedade a este projeto, refletida nos donativos 
e quotas recebidos, foi possível assegurar um nível de financiamento superior às 
despesas realizadas, alcançando um resultado líquido do exercício de 206.458€.  

Apesar deste resultado, o Instituto +Liberdade adota uma abordagem de longo 
prazo, pelo que esta capacidade financeira servirá para consolidar o projeto 
gradualmente, através de uma gestão financeira responsável. Reconhecendo que o 
financiamento recebido nos anos posteriores será inevitavelmente inferior, uma 
vez que uma parte significativa das contribuições não tem um caráter periódico, 
pelo que serviram de impulso inicial a este novo projeto 

 

Resultado líquido do exercício 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

BALANÇO 

 

 

 

  

Instituto Mais Liberdade
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021                  UN ID A D E M ON ET Á R IA  (1)

RÚBRICAS NOTAS

dez-21 dez-20

ATIVO
Ativo não corrente

Investimentos  financeiros 3.1.2. 119,96€                        

119,96€                        

Ativo corrente

Diferimentos 9.2 490,37€                        

Outros ativos correntes 8.3 -€                                 

Caixa e depósitos bancários 4.1 251 441,60€              

251 931,97€              

Total do Ativo 252 051,93€              

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resultado líquido do período 8.4 206 457,73€              

Total dos fundos patrimoniais 206 457,73€              

PASSIVO
Passivo corrente

Estado e outros entes públicos 6.2 10 290,74€                 

Outros passivos correntes 8.3 35 303,46€                 

45 594,20€                 

Total do passivo 45 594,20€                 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 252 051,93€              

(1)  -  O euro , admit indo -se, em função  da dimensão  e exigências de relato , a po ssibilidade de expressão  das quantias 

em milhares de euro s

DATAS
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

 

 

 

 

 

Instituto Mais Liberdade

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021         UN ID A D E M ON ET Á R IA  (1)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

2021 2020

Vendas e serviços prestados -€                          

 Quotas 5.1 323 800,00€       

Subsídios, doações e legados à exploração 9.3 170 689,54€       

Fornecimentos e serviços externos 9.1 60 785,86-€          

Gastos com o pessoal 7 226 982,13-€       

Outros rendimentos 9.4 8,90€                       

Outros gastos 9.5 272,72-€                 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 206 457,73€       

Gastos / reversões de depreciação e de amortização -€               

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 206 457,73€       

Juros e rendimentos similares obtidos -€               
Juros e gastos similares suportados -€               

Resultados antes de impostos 206 457,73€       

Imposto sobre o rendimento do período 6.1 -€                          

Resultado líquido do período 8.4 206 457,73€       

(1)  -  O euro , admit indo -se, em função  da dimensão  e exigências de relato , a po ssibilidade de expressão  das quantias 

em milhares de euro s

PERÍODOS
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PRÓPRIOS 

 

Instituto Mais Liberdade Ano: 2021

Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais em 31-12-2021

Demonstração (individual ou consolidada) das alterações no capital próprio no período N e no período N-1

Unidade monetária (1)

F undo s 
R esultado s 

transitado s
R eservas

Outras 

variaçõ es em 

fundo s 

patrimo niais

R esultado  

lí quido  do  

perí o do

T o tal

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N 1 -€         -€           -€           -€              -€                -€                 -€                            

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Outras alterações reconhecidas aos fundos 

patrimoniais
2

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 -€           206 457,73€    206 457,73€    206 457,73€                

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3 206 457,73€    206 457,73€    206 457,73€                

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO 

PERIODO

Outras operações 5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N 6=1+2+3+5 -€         -€           -€           -€              206 457,73€    206 457,73€    206 457,73€                

(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros

DESCRIÇÃO NOTAS

Fundos patrimoniais atribuidos aos instituidores da entidade-mãe

Total dos fundos 

patrimoniais
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

  

                      UN ID A D E M ON ET Á R IA  (1)

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes 323 800,00€        -€                       

Pagamentos a fornecedores 60 785,86€           -€                       

Pagamentos ao pessoal 193 665,30€        -€                       

Caixa gerada pelas operações 69 348,84€           -€                       

Outros recebimentos/pagamentos 11 403,22€           -€                       

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 80 752,06€           -€                       

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Doações 170 689,54€        -€                       

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 170 689,54€        -€                       

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 251 441,60€        -€                       

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período -€                       -€                       

Caixa e seus equivalentes no fim do período 251 441,60€        -€                       

(1)  -  O euro , admit indo -se, em função  da dimensão  e exigências de relato , a po ssibilidade de expressão  das quantias em milhares

  de euro s.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RUBRICAS
PERIODOS



 

  
RELATÓRIO E CONTAS 2021 42 

 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

Designação da entidade: Instituto Mais Liberdade. 

Sede social: Avenida da Boavista, nº 3265 Edifício Oceanus, sala 3.3, 4100- 137 Porto, 
concelho e distrito do Porto. 

Natureza da atividade: A Associação tem a natureza de direito privado sem fins 
lucrativos e é constituída por livre iniciativa da sociedade civil, sendo independente 
e apartidária. 

A Associação tem por fim e objeto a promoção, a defesa e a divulgação das 
liberdades económica, política e individual, bem como dos demais valores da 
democracia liberal e, em geral, da cidadania, fomentando a instituição de políticas 
públicas e formas de agir que contribuam para o desenvolvimento do país e para a 
valorização da liberdade. 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

2.1.  Referencial Contabilístico 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas 
que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como 
fazendo parte daquelas normas as Bases para a Apresentação de Demonstrações 
Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas 
Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as 
normas para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL). 

Sempre que o SNC não responda a aspectos particulares de transacções ou situações são 
aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de 
Contabilidade adoptadas ao abrigo do Regulamento (CE) nº 1606/2002, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting 
Standards Board (IASB) e respectivas interpretações SIC-IFRIC.  
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2.2. Derrogação das disposições do SNC 

Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram 
derrogadas quaisquer disposições do Sistema de Normalização Contabilística que tenham 
produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem por em causa a imagem 
verdadeira e apropriada que devem transmitir aquelas informações financeiras. 

2.3. Pressuposto da continuidade 

As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas com um período de reporte 
coincidente com o ano civil, no pressuposto da continuidade das operações da Entidade e 
no regime do acréscimo, a partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição, 
mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

 

 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente 
aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário. 

 

3.1. Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

3.1.1. Ativos Fixos Tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das 
quotas constantes, de uma forma consistente de período para período, e em conformidade 
com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

As despesas com reparação e manutenção destes ativos, que não aumentem a sua vida 
útil, 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 na data 
de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados como “Outros 
rendimentos” ou “Outros gastos”, consoante se trate de mais ou menos valias.  
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3.1.2. Investimentos financeiros 

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas 
associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os 
“Investimentos Financeiros” são registados pelo Método da Equivalência 
Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma 
representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade. 

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a 
necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas 
associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou 
rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por 
imparidade acumuladas. 

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o 
excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na 
percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative Goodwill) quando a diferença seja 
negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria 
do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efetuar uma avaliação dos 
investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é 
realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, 
sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor 
recuperável. 

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária 
adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O 
ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do 
Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse Goodwill 
está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade. 

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de 
Ativos, o Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais 
de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis. 

3.2. Inventários 

Os inventários são valorizados ao menor entre o custo de aquisição e o valor líquido 
de realização.  

Os inventários são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição, o qual inclui 
todas as despesas suportadas com a compra. O custo é determinado  utilizando o 
método do último preço de custo.  
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3.3. Ativos Financeiros 

3.3.1. Clientes e outras contas a receber 

As dívidas de terceiros são registadas ao custo ou custo amortizado (usando o método do 
juro efectivo), diminuído de eventuais perdas de imparidade, de modo a que as mesmas 
reflictam o seu valor realizável líquido. 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, 
objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não 
será recebido.  

São reconhecidos em devedores por acréscimos de rendimentos todos os rendimentos que 
devam ser reconhecidos no próprio período, ainda que não tenham documentação 
vinculativa, cuja receita só venha a ocorrer em períodos posteriores. 

3.3.2. Caixa e depósitos bancários 

Esta rubrica inclui caixa e depósitos à ordem em bancos. Se o seu vencimento for inferior 
a 12 meses, são reconhecidos no activo corrente; caso contrário, e ainda quando existam 
limitações à sua disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no activo não 
corrente. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, 
com expressão no “passivo corrente”. 

3.4. Estado e Outros Entes Públicos 

Nesta conta são registados os impostos ou taxas a pagar ou a receber do Estado, das 
Autarquias Locais e de outros entes públicos. 

3.5. Diferimentos Ativos e Passivos 

Esta rubrica reflecte as transacções e outros acontecimentos relativamente aos quais não 
é adequado o seu integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem, 
mas que devam ser reconhecidos nos resultados de períodos futuros.  

3.6. Passivos financeiros 

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual da 
transacção, independentemente da forma legal que assumam. 

Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma 
obrigação contratual de a sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou 
outro activo financeiro. Os passivos financeiros são registados inicialmente ao custo, 
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deduzido dos custos de transacção incorridos, e, subsequentemente, ao custo amortizado, 
com base no método do juro efetivo. 

3.6.1. Fornecedores e outras contas a pagar 

As dívidas a terceiros, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é 
substancialmente equivalente ao seu justo valor. O seu desreconhecimento só ocorre 
quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver 
havido lugar a liquidação ou cancelamento das dívidas.  

São reconhecidos em credores por acréscimos de gastos todos os gastos que devam ser 
reconhecidos no próprio período, ainda que não tenham documentação vinculativa, cuja 
despesa só venha a ocorrer em períodos posteriores. 

3.7. Subsídios e Donativos 

O Instituto Mais Liberdade reconhece os subsídios do Estado Português, da União Europeia 
ou organismos semelhantes pelo seu justo valor, quando existe uma certeza razoável de 
que o subsídio venha a ser recebido, e não na base do seu recebimento. 

Os subsídios à exploração são reconhecidos como rendimentos na demonstração dos 
resultados no mesmo período em que os gastos associados são incorridos e registados. 

Os subsídios e donativos recebidos são para financiar a atividade operacional e registados 
em resultados e quando são recebidos para fins específicos são registados no Capital 
Próprio e reconhecidos em Resultados sempre que esses são realizados. 

3.8. Rédito e regime do acréscimo 

O rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo ao 
recebimento de quotas dos associados do Instituto Mais Liberdade. O rédito é 
registado líquido de quaisquer impostos, descontos comerciais e descontos 
financeiros atribuídos. 

O Reconhecimento de rédito de uma prestação de serviços, quando o desfecho de 
uma transação que envolva a prestação de serviços possa ser fiavelmente 
estimado, o rédito associado com a transação deve ser reconhecido com referência 
à fase de acabamento da transação à data do balanço. O desfecho de uma 
transação pode ser fiavelmente estimado quando todas as condições seguintes 
forem satisfeitas:  

a) A quantia de rédito possa ser fiavelmente mensurada; 
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b) Seja provável que os contributos para o desenvolvimento das atividades 
presentes e futuras da entidade associados à transação fluam para a 
entidade; 

c) A fase de acabamento da transação à data do balanço possa ser fiavelmente 
mensurada;  

d) Os custos incorridos com a transação e os custos para concluir a transação 
possam ser fiavelmente mensurados. 

Quando o desfecho da transação que envolva a prestação de serviços não possa 
ser estimado com fiabilidade, o rédito somente deve ser reconhecido na medida 
em que sejam recuperáveis os gastos reconhecidos. 

3.9. Gastos e perdas 

Os gastos e perdas são registados no período a que se referem, independentemente do 
seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização 
dos exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 
réditos e gastos são reconhecidos como ativos e passivos, se se qualificarem como tal. 

3.10. Benefícios dos empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários,ordenados, 
complementos de trabalho nocturno, retribuições eventuais por trabalho 
extraordinário, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, 
subsídio de férias e de Natal, abonos para falhas e quaisquer outras retribuições 
adicionais decididas pontualmente pelo orgão de gestão. Para além disso, são 
ainda incluídas as contribuições para a Segurança Social de acordo com a 
incidência contributiva decorrente da legislação aplicável, e eventuais 
participações nos lucros e gratificações, desde que o seu pagamento venha a 
decorrer dentro dos 12 meses subsequentes ao encerramento do período. 

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como 
gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada 
por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o 
respetivo pagamento.  

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e a subsídio de férias, 
vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período 
seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como 
benefícios de curto prazo. 
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Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer por decisão unilateral da 
Entidade, quer por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em 
que ocorrerem.  

Durante o exercício de 2021, o número médio de pessoal ao serviço da Instituição 
foi de 4 pessoas. 

3.11. Julgamentos e estimativas 

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC requer o uso de 
estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo de determinação das 
políticas contabilísticas a adotar pelo Instituto Mais Liberdade, com impacto no valor 
contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de 
reporte. 

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Direção e nas suas 
melhores expetativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados 
atuais e futuros podem diferir destas estimativas. 

3.12. Eventos subsequentes 

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações 
adicionais sobre condições que existiam à data do balanço ("acontecimentos que dão lugar 
a ajustamentos") são refletidos nas demonstrações financeiras da Associação. Os eventos 
após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do 
balanço ("acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos"), quando materiais, são 
divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 

3.13. Principais pressupostos relativos ao futuro 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade 
das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação, mantidos de 
acordo com princípios contabilísticos geralmente aceite em Portugal. 

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afectem o valor dos activos e passivos 
existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações 
financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no anexo às 
demonstrações financeiras.  
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3.14. Imposto 

O Instituto Mais Liberdade é uma Associação Sem Fins Lucrativos, de acordo com o Artigo 
1º dos Estatutos da Associação. Assim sendo, poderá beneficiar de isenção relativamente 
ao rendimentos que estão diretamente relacionados com a sua atividade, desde que se 
verifiquem os requisitos no nº 2 do artigo 11º do CIRC e que está de acordo com a artigo 3º 
dos Estatutos da Associação. 

 

4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 

CONTABILÍSTICAS E ERROS: 

4.1. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de 
caixa em depósitos bancários: 

 

 

4.2. Comentário do presidente sobre a quantia dos saldos significativos de 
caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis para uso:  

 
Não existem saldos bancários cativos, dados como garantia. 

 

  

Descrição Saldo Final Saldo Inicial

•  Caixa  €                           -    €                           -   

•  Depósitos à Ordem  €          251 441,60  €                           -   

•  Outros Depósitos bancários  €                           -    €                           -   

     TOTAL CAIXA E DEPÓSITOS 

BANCÁRIOS
 €         251 441,60  €                           -   
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5. RÉDITO 

5.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o 
período, conforme quadro seguinte: 

 

 

 

6. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

 

 

6.1. Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto 
sobre o rendimento: 

                                                                      

 

 

 

  

Descrição 2021 2020

Quotas  €          323 800,00  €                           -   

TOTAL  €         323 800,00  €                           -   

Descrição 2021 2020

Resultado antes de impostos 206 457,73€          -€                         

Imposto corrente -€                         -€                         

Imposto sobre o rendimento do período -€                         -€                         

Tributações autónomas -€                         -€                         

 Taxa efetiva de imposto Sem significado Sem significado
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6.2. Divulgação relacionada com outros impostos e contribuições: 
                                                                         

 

 

 

7. GASTOS COM O PESSOAL 

 
O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de 4. 

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes: 

 

  

Descrição 31-12-2021 31-12-2020

Imposto s/Rend.Pes.Coletivas:

Imposto estimado -€                         -€                         

Retenção na fonte -€                         -€                         

TOTAL DO ATIVO -€                        -€                        

Retenção Imp. s/Rendimento 4 792,50€               -€                         

Imposto estimado -€                         -€                         

Contribuições para a Seg. Social 5 447,31€               -€                         

Fundos de compensação 50,93€                    -€                         

TOTAL DO PASSIVO 10 290,74€           -€                        

Descrição 2021 2020

·  Remunerações orgãos sociais  €          122 596,59  €                           -   

·  Remunerações pessoal  €            61 680,62  €                           -   

·  Encargos sobre remunerações  €            40 374,22  €                           -   

·  Outros gastos  €                  434,61  €                           -   

·  Seguros acidentes trabalho  €              1 896,09  €                           -   

TOTAL  €         226 982,13  €                           -   
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8. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS 

8.1. Informação por atividade económica: 

A atividade do Instituto Mais liberdade resulta em 100 %  de operações inseridas no CAE 
(Rev . 3)- 94995 – Promoção, defesa e divulgação das liberdades. 

8.2. Informação por mercado geográfico: 
 
A atividade do Instituto resulta em 100 %  de operações realizadas no mercado 
interno. 

8.3. Categorias (naturezas) de ativos e passivos correntes, conforme quadro 
seguinte: 

                       

Em Janeiro de 2021 existiram muitos donativos e pagamento de quotas que o 
Instituto não conseguiu identificar (por falta de envio de comprovativo) e, por este 
motivo, não foi faturado. Através da conferência entre SAFTS, contabilidade e banco 
verificou-se que se encontrava em aberto/ por justificar o valor em questão. Após 
consulta à AT, foi sugerida a emissão das faturas em 2022 (ao consumidor final), 
fazendo referência a 2021 para serem regularizadas as rúbricas de acréscimos e 
clientes. Estes constrangimentos enfrentados em 2021 estão ultrapassados, 
evitando que em 2022 ou no futuro o Instituto venha a ter um elevado volume de 
donativos/quotas não identificados. 

 

  

Descrição Quantia bruta
Imparidade 

acumulada

 Ativo corrente:

   .Outros ativos correntes -€                         -€                         

    Outros acréscimos de proveitos 124 711,81€          -€                         

    Devedores e Credores -€                         -€                         

    Regularizações de Donativos 124 711,81-€          -€                         

 Passivo corrente:

   .Outros passivos correntes 35 303,46€            -€                         

    Credores por acréscimos de gastos 33 807,20€            -€                         

    Devedores e Credores 1 496,26€               -€                         
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8.4. Decomposição e movimento dos fundos patrimoniais 
            

 

 

8.5. Outras divulgações exigidas por diploma legal 
 

• A Direção informa que o Instituto não apresenta dívidas ao Estado em 
situação de mora, nos termos do Decreto-Lei nº 534/80 de 7 de Novembro. 

• Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-lei nº 411/91, de 17 de 
Outubro, a Direção informa que a situação da Instituição perante a 
Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente 
estipulados. 

 

  

Descrição Saldo inicial Débitos Créditos Saldo final

 Fundos -€                         -€                         -€                        -€                     

 Resultados transitados -€                         -€                         -€                        -€                     

 Outras variações nos capitais próprios -€                         -€                         -€                        -€                     

 Resultado Líquido do Exercício -€                         -€                         206 457,73€         206 457,73€      

 Total -€                        -€                        206 457,73€        206 457,73€     
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9. OUTRAS INFORMAÇÕES 

9.1. Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” no período findo em 31 de 
Dezembro de 2021, foi a seguinte: 

 

            

9.2. Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos: 

 

                                                            

 

  

Descrição 2021 2020

·  Trabalhos Especializados  €              6 665,35  €                           -   

·  Publicidade e propaganda  €            11 314,85  €                           -   

·  Honorários  €            14 633,50  €                           -   

·  Outros serviços especializados  €              3 050,00  €                           -   

·  Livros e docum. Técnica  €              1 045,00  €                           -   

·  Material Escritório  €              1 057,09  €                           -   

·  Deslocações e estadas  €            11 115,30  €                           -   

·  Transporte de mercadorias  €              1 758,90  €                           -   

·  Rendas e alugueres  €                  232,25  €                           -   

·  Comunicação  €                  119,89  €                           -   

 . Contencioso e notariado  €                  369,42  €                           -   

·  Outros serviços  €              1 424,31  €                           -   

·  Outros serviços de apoio para  €              8 000,00  €                           -   

           projeto/atividades.

TOTAL 60 785,86€            €                           -   

Descrição 31-12-2021 31-12-2020

Gastos a reconhecer

  . Seg. Acidentes de trabalho 490,37€                  -€                         

TOTAL 490,37€                 -€                        
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9.3. Subsídios, doações e legados à exploração 

A Entidade reconheceu, no período de 2021, os seguintes subsídio e doações:  

 

As doações recebidas foram atribuídas para financiar a operação da atividade 
corrente do Instituto e como tal são registadas em resultados. 

 

9.4. Outros rendimentos e ganhos 

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte 
forma: 

 

 

 9.5. Outros gastos e perdas 

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma: 

 

 

 

 

  

Descrição 2021 2020

·  Subsídios de outras entidades  €            12 017,35  €                           -   

·  Doações  €          158 672,19  €                           -   

TOTAL  €         170 689,54  €                           -   

Descrição 2021 2020

·  Descontos pp obtidos  €                      0,08  €                           -   

·  Rendim.e ganhos nos restantes  €                      8,82  €                           -   

    ativos financeiros

TOTAL  €                      8,90  €                           -   

Descrição 2021 2020

·  Impostos  €                  272,72  €                           -   

TOTAL  €                 272,72  €                           -   
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10. ACONTECIMENTOS APÓS DATA DE BALANÇO 

Não se verificaram quaisquer acontecimentos subsequentes ao fecho das contas 
em 31 de dezembro de 2021 que impliquem ajustamentos e/ou divulgação nas 
contas do exercício. Após a data do balanço, embora sem interferência sobre o 
mesmo, verificou-se o início de um conflito armado na Europa, com a invasão da 
Ucrânia por parte da Rússia. O Conselho de Administração admite que apesar de 
não existirem relações comerciais diretas com os países envolvidos no conflito 
militar, a invasão na Ucrânia pode ter impactos indiretos sobre a atividade da 
empresa. É, no entanto, sua convicção de que os impactos não vão afetar a 
continuidade da empresa. 

 

O Contabilista Certificado                                                                A Direção executiva 

  

 

(André Pinção Lucas) 

 

 

(Carlos Guimarães Pinto) 

 

 

(Filipa Osório)



 

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO 
  



 

 

  



 

 

PARECER DO CONSELHO DE CURADORES 
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