


 

 

PARECER 

PROJETO DE PROPOSTA DE LEI QUE ALTERA O CÓDIGO CIVIL E A LEI-QUADRO DAS FUNDAÇÕES 

Foi solicitado ao Centro Português de Fundações (“CPF”), pela Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias um parecer sobre a Proposta de Lei nº 342/XII/4ª (GOV) que “Altera o Código 

Civil, aprovado pelo Decreto-Lei nº 47/344, de 25 de novembro de 1966, e procede à primeira alteração à Lei-

Quadro das Fundações, aprovada pela Lei nº 24/2012 de 9 de julho”. 

Tendo em conta o acima exposto vem o CPF, pela presente nota, transmitir o seu entendimento em relação 

à proposta de lei apresentada. 

Como nota introdutória o CPF salienta que, numa postura de colaboração com o Governo, e enquanto 

entidade representativa do sector fundacional português, apresentou uma proposta de revisão da Lei-Quadro 

das Fundações que, não correspondendo na íntegra à reformulação que considera fundamental que fosse 

feita, permitia a correção de algumas das incongruências que a lei apresenta e que impediam a sua correta 

aplicação prática. 

Não obstante, consideramos que o diploma carece de uma profunda reformulação, nomeadamente através 

de uma clara separação de regimes entre fundações privadas e fundações públicas e de um maior respeito 

pela vontade do fundador e da autonomia das fundações privadas, o que não é compatível com o simples 

acerto de algumas disposições, como se pretende fazer com a revisão legislativa em curso. 

Contudo o CPF congratula-se por terem sido refletidas, na atual proposta de lei, algumas das propostas de 

alteração por si sugeridas, mas, não obstante, haviam sido feitas outras propostas de alteração, fundamentais 

para o justo funcionamento do instituto fundacional, as quais, não tendo sido acolhidas na proposta em 

análise, em muito prejudicam a gestão das fundações e limitam a instituição de novas fundações que, como 

é do conhecimento geral, têm tido um papel fulcral junto das populações numa época de crise como a que 

Portugal tem vindo a atravessar. Focar-nos-emos, de seguida, nos aspetos que consideramos deverem ser 

alterados: 
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Autorregulação das fundações ao invés da atual hétero-regulação  

Desde logo havia sido sugerido pelo CPF a substituição da hétero-regulação das fundações, nos termos em 

que a mesma está prevista no artigo 9º, por um reforço da autorregulação densificando as matérias que 

deveriam constar do Código de Conduta, tal como vêm identificadas no artigo 7º. 

Esta substituição da hétero-regulação pela autorregulação materializava-se, na Lei-Quadro das Fundações, 

pela atenuação das consequências – de aplicação cega e generalizada, com todos os riscos daí decorrentes 

– atualmente previstas no nº 8 do artigo 9º para o caso de incumprimento de algumas das obrigações aí 

impostas, e substituição de tais consequências pela aplicação de uma coima por parte da entidade 

competente para o reconhecimento.  

Tal sugestão não foi acatada pelo Governo que, não obstante, manteve um reforço das matérias do Código 

de Conduta das fundações, o que em termos práticos, onera estas entidades com mais obrigações ainda. 

 

Obrigações de transparência 

Havia sido proposto pelo CPF a não aplicação às fundações de menor dimensão, da obrigação de criar e 

manter um site da fundação (com todos os custos daí decorrentes), apenas para colocar os documentos 

requeridos pela alínea d) do nº 1 do artigo 9º. 

Na atual versão do nº 3 do artigo 9º da Proposta de Lei, essa obrigação mantém-se, não obstante os únicos 

documentos a colocar no referido site serem os estatutos atualizados e a cópia do documento de atribuição 

do estatuto de utilidade pública sempre que o mesmo exista. Ora, é desproporcionado e desadequado obrigar 

as fundações a suportar os custos de criação e manutenção de site, para aí colocarem dois documentos que, 

constando de documentação obrigatoriamente enviada para a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho 

de Ministros (SGPCM), podem ser pela mesma ser disponibilizados de forma acessível ao público.  

 

 Despesas com pessoal e administração 

No artigo 10º nº 3 da Proposta de Lei substituiu-se a expressão “prática reiterada”, que era causadora de 

grande incerteza jurídica, pela expressão “dois anos seguidos ou interpolados”. 

Caso a fundação não cumpra, por dois anos seguidos ou interpolados, os limites de despesas com pessoal e 

administração, a mesma vê o seu estatuto de utilidade pública caducado. 
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Esta disposição acarreta um grande risco de gestão para as fundações na medida em que, basta que durante 

dois anos, quaisquer que eles sejam, e eventualmente por necessidades pontuais de recursos humanos, as 

fundações excedam aqueles limites, para que o seu estatuto de utilidade pública caduque. 

 É uma consequência bastante onerosa pelo que se deveria limitar a consequência ou a origem de tal 

incumprimento, nomeadamente através de um alargamento do número de anos que contabilizam o 

incumprimento. 

Acresce o facto da atividade das fundações, em particular as que atuam na área da solidariedade social, ter 

um caráter anti cíclico que os últimos anos vieram comprovar, que em tudo aconselharia o alargamento desse 

número de anos. 

 

Alienação de bens que integrem o património da fundação 

As condicionantes impostas pelo artigo 11º à alienação de bens que integrem o património da fundação e o 

risco de morosidade daí decorrentes, podem afastar potenciais compradores em situações que podem ser 

financeiramente determinantes para a fundação.  

Não obstante se prever um prazo máximo de decisão de 45 dias, o seu incumprimento não tem qualquer 

consequência jurídica. Propõe-se que o incumprimento de tal prazo determine a autorização tácita. 

 

Procedimento simplificado de reconhecimento 

Apesar de se reconhecer uma evolução positiva na previsão de um processo de reconhecimento simplificado 

no artigo 22º (nº 6 e seguintes), o CPF mantém a sua posição de defender o reconhecimento normativo da 

personalidade jurídica das fundações, à semelhança do que existe para as demais pessoas coletivas. 

 

Orgânica das fundações públicas de direito privado 

A prática tem demonstrado que a aplicação, às fundações públicas de direito privado, de uma orgânica igual 

à dos institutos públicos, tem afastado alguns mecenas deste tipo de fundações. O facto de os mecenas não 

poderem ter assento nos órgãos sociais da fundação, tem feito com que muitos deles deixem de fazer os seus 

contributos para a instituição, o que tem deixado algumas fundações, injustificadamente, numa situação 

financeira insustentável. 

Neste quadro seria pois desejável uma clarificação do conceito de “fundação pública de direito privado”, aliás 

já referido pelo Conselho Consultivo das Fundações no seu parecer a esta Proposta de lei, e sobretudo que 

a esta tipologia de fundações sejam aplicadas as regras operativas (de orgânica e gestão corrente) aplicáveis 

às fundações privadas, sem prejuízo de regras de transparência adequadas à presença de fundos públicos. 

 


