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I. Análise da iniciativa  

• A iniciativa  

 

A presente Proposta de Lei visa, segundo a respetiva exposição de motivos, dar 

cumprimento ao compromisso do Governo de “proceder a uma revisão global e 

integrada da legislação aplicável às fundações e às entidades com estatuto de utilidade 

pública, de modo a valorizar a iniciativa filantrópica ou de âmbito comunitário, 

reconhecer o papel essencial que estas instituições desempenham no nosso tecido 

social e reforçar os instrumentos de fiscalização da sua atividade.” 

 

Com esse propósito, e complementarmente à Proposta de Lei n.º 72/XIV/2.ª (GOV) - 

Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade pública1, a presente iniciativa, do mesmo 

proponente, altera e adita artigos à Lei-Quadro das Fundações2, visando melhorá-la 

nove anos depois da sua aprovação - que ocorreu no contexto do Programa de 

Assistência Económica e Financeira a Portugal e na sequência de um relatório do 

Tribunal de Contas, de 2011, que identificava “um conjunto de constrangimentos” e 

recomendava a “promoção dos procedimentos legislativos com vista à aprovação de um 

regime jurídico quadro para as fundações, sejam privadas ou públicas, que ataque e 

resolva as fragilidades apontadas”, designadamente as “relacionadas com a 

inconveniência da existência de diversas entidades responsáveis pelo reconhecimento 

de entes fundacionais de direito privado e a inexistência de uma atividade sistemática 

de acompanhamento e controlo dos entes fundacionais” - e de uma primeira revisão (na 

mesma Legislatura, em 2015), no sentido de introduzir ajustamentos para a resolução 

de dúvidas e para agilização de procedimentos, na sequência da experiência de 

aplicação da Lei.  

 
1 Que deu origem ao Decreto da Assembleia da República n.º 143/XIV, enviado para promulgação em 24 

de maio último. Ligação para esta Proposta de Lei retirada do sítio na Internet da Assembleia da República 

(https://www.parlamento.pt ). Salvo indicação em contrário, todas as ligações para iniciativas pendentes ou 

antecedentes parlamentares são feitas para o sítio na Internet da Assembleia da República. 
2 Aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho e alterada pela Lei n.º 150/2015, de 10 de setembro. Diploma 

consolidado retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico (https://dre.pt/). Salvo indicação 
em contrário, todas as ligações para referências legislativas são feitas para o portal oficial do Diário da 
República Eletrónico. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45705
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202105281505/73902748/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22871
https://www.parlamento.pt/
https://dre.pt/
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Da proposta de revisão da lei ora preconizada, destaca o proponente as seguintes 

alterações: 

- a possibilidade da requalificação do tipo de fundação por alteração superveniente da 

composição de fundações qualificadas como públicas, no sentido de deixar de existir 

influência dominante; 

- a necessidade de as dúvidas e litígios sobre os bens afetos à fundação serem reais e 

não meramente potenciais, para efeitos de apuramento de eventual responsabilidade 

criminal e para efeitos de recusa do reconhecimento;  

- a clarificação do elenco dos deveres de transparência, atualizando a referência a 

«auditoria externa», exigindo-se, em alternativa, a certificação legal de contas; 

- a atualização do regime aplicável aos limites de despesas, adequando-os à 

experiência decorrente da sua aplicação prática e determinando que o respetivo 

incumprimento por parte de fundações privadas com estatuto de utilidade pública 

constitui fundamento de revogação ou, se aplicável, de indeferimento do pedido de 

renovação desse estatuto; 

- a clarificação dos critérios aplicáveis à identificação dos bens com especial significado 

para os fins da fundação, cuja alienação fica sujeita a autorização, a qual apenas pode 

ser rejeitada, quanto às fundações privadas, quando puser em causa a prossecução 

dos fins da fundação de forma dificilmente reversível ou a sua viabilidade económico-

financeira; 

- a atualização das normas sobre a instituição de fundações privadas por ato entre vivos, 

que pode ser efetuada não só através de escritura pública, mas também através de 

documento particular autenticado; 

- a adequação do modelo de fiscalização das fundações privadas, dotando a entidade 

competente para o reconhecimento dos mecanismos necessários à identificação de 

causas de extinção da fundação, designadamente garantindo-lhe o acesso a todos os 

dados que lhe permitam aferir se prosseguem ou têm condições para prosseguir o fim 

de interesse social que justificou o respetivo reconhecimento; 

- a estatuição como contraordenação da utilização indevida do termo fundação na 

denominação de pessoas coletivas não reconhecidas como tal, ou da sua utilização 
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indevida com o fim de enganar autoridade pública, de obter para si ou para outra pessoa 

benefício ilegítimo ou de prejudicar interesses de outra pessoa.  

 

Em concreto, a iniciativa sub judice propõe a alteração de normas do Título I - 

Disposições gerais – artigos 4.º (Tipos de fundações), 6.º  (Aquisição da personalidade 

jurídica), 7.º  (Defesa do instituto fundacional),  9.º  (Transparência), 10.º ( Limite de 

despesas próprias), 11.º  (Alienação de bens que integrem o património inicial da 

fundação); e do Título II – Fundações privadas, quer na secção relativa ao 

Reconhecimento e estatuto de utilidade pública  - artigos 20.º  (Reconhecimento) e 

23.º  (Recusa do reconhecimento), quer na secção relativa à sua modificação, fusão e 

extinção - artigos 35.º (Causas de extinção) e 36.º (Declaração da extinção). 

 

Para uma melhor compreensão das alterações cuja introdução se propõe, apresenta-se 

a final, em anexo à presente nota, um quadro comparativo da Lei em vigor e do 

articulado da Proposta de Lei. 

A iniciativa legislativa em apreço é composta por seis artigos preambulares: o primeiro 

definidor do respetivo objeto; o segundo promovendo a alteração da Lei-Quadro das 

Fundações; o terceiro preconizando o aditamento de duas novas normas a este regime 

jurídico; o quarto alterando a epígrafe da secção II do capítulo I do título II da lei; o quinto 

determinando a revogação do artigo 1.º da Portaria n.º 75/2013, de 18 de fevereiro, que 

Regulamenta o disposto nos n.º 2 do artigo 9.º e n.º 3 do artigo 22.º da Lei-Quadro e o 

último diferindo o início da sua vigência para 1 de janeiro de 2022. 

• Enquadramento jurídico nacional  

 

As fundações, no ordenamento jurídico português, enquadram-se no capítulo do Código 

Civil dedicado às pessoas coletivas – artigos 157.º ao 166.º e 185.º ao 197.º. Para além 

deste diploma, o seu regime encontra-se ainda regulado mais específica e 

exaustivamente pela Lei-Quadro das Fundações (doravante Lei-Quadro) aprovada em 

anexo à Lei n.º 24/2012, de 9 de julho (versão consolidada). Por outro lado, a Portaria 

n.º 69/2008, de 23 de janeiro, define as regras a observar no procedimento 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202105281911/73902729/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202105281911/73902742/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202105281911/73902742/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202106011725/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202106011725/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202106011725/73905602/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202106011725/73905633/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/conteudo/248526
https://dre.pt/application/conteudo/248526
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administrativo de reconhecimento de fundações, bem como de modificação de estatutos 

e ainda de transformação e extinção das mesmas. 

 

Importa referir também que a portaria a que se refere o n.º 3 do artigo 22.º que remete 

para o  n.º 2 do artigo 9.º da Lei-Quadro, relativo à transparência, é a Portaria n.º 

75/2013, de 18 de fevereiro. 

 

As fundações são pessoas coletivas que adquirem a sua personalidade jurídica através 

do reconhecimento – n.º 2 do artigo 158.º do Código Civil e n.º 1 do artigo 6.º, da Lei-

Quadro. O reconhecimento é individual e é da competência de uma autoridade 

administrativa. 

A Lei-Quadro define fundação como «pessoa coletiva, sem fim lucrativo, dotada de um 

património suficiente e irrevogavelmente afetado à prossecução de um fim de interesse 

social» (n.º1, do artigo 3.º). 

Nos termos do n.º 2 do artigo 3.º  «são considerados fins de interesse social todos os 

que  se traduzem benefício de uma ou mais categorias de pessoas distintas do fundador, 

seus parentes e afins, ou de pessoas ou entidades a ele ligadas por relações de amizade 

ou de negócio». 

 

A Lei-Quadro distingue dois tipos  de fundações: as fundações privadas, reguladas nos 

artigos 14.º ao 47.º, e as fundações públicas, reguladas nos artigos 48.º ao 61.º da lei. 

 

As fundações privadas são «fundações criadas por uma ou mais pessoas de direito 

privado, em conjunto ou não com pessoas coletivas públicas, desde que estas, isolada 

ou conjuntamente, não detenham sobre a fundação uma influência dominante» [alínea 

a), do n.º 1, do artigo 4.º da Lei-Quadro]. 

A influência dominante é definida como afetação exclusiva ou maioritária dos bens que 

integram o património financeiro inicial da fundação, ou como o direito de designar ou 

destituir a maioria dos titulares do órgão de administração da fundação (n.º 2 do artigo 

4.º da Lei-Quadro). 

 

As fundações privadas podem ser criadas por ato entre vivos ou por testamento (n.º 1, 

do artigo 185.º do Código Civil e n.º 1 do artigo 17.º da Lei-Quadro). Contudo só 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902732/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902715/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/application/conteudo/258694
https://dre.pt/application/conteudo/258694
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202106011725/73905604/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902712/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902709/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902709/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902720/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902764/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902710/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902710/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902710/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902710/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202106011725/73905634/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202106011725/73905634/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902726/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
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adquirem personalidade jurídica após o reconhecimento, nos termos do artigo 188.º do 

Código Civil e do n.º 1, do artigo 6.º da Lei-Quadro. 

A instituição por ato entre vivos deve ter a forma de escritura pública, sob pena de 

nulidade, nos termos do artigo 220.º do Código Civil. Este ato torna-se irrevogável após 

se ter requerido o reconhecimento da fundação, nos termos do n.º 2, do artigo 17.º da 

Lei-Quadro. 

As fundações instituídas por testamento devem observar as normas de Direito das 

Sucessões, mais concretamente o título dedicado à sucessão testamentária prevista 

nos artigos 2179.º e seguintes do Código Civil. 

 

Existe um procedimento simplificado de reconhecimento de fundações privadas, 

previsto no  n.º 6 do artigo 22.º da Lei-Quadro,  cujo modelo de estatutos foi aprovado 

pelo Despacho n.º 11648-A/2016, de 28 de setembro, publicado no Diário da República, 

n.º 188, 1.º Suplemento, Série II, de 29 de setembro de 2016. 

 

Ao longo da sua vida, as fundações privadas podem passar por diversas vicissitudes, 

que vão desde a modificação dos estatutos (artigo 31.º), à transformação do fim para 

que foram criadas (artigo 32.º), à fusão de fundações (artigo 33.º), e por fim à extinção 

(artigos 35.º a 37.º, todos da Lei-Quadro).    

 

De mencionar ainda que as fundações privadas podem requerer a concessão do 

estatuto de utilidade pública, previsto no Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro 

(versão consolidada). Para isso, em primeiro lugar, terão que estar já em funcionamento 

há pelo menos três anos, «salvo se o instituidor ou instituidores maioritários já 

possuírem estatuto de utilidade pública, caso em que esse estatuto pode ser solicitado 

imediatamente após o reconhecimento.» (n.º 2, do artigo 24.º da Lei-Quadro ). 

 

De acordo com as características e especificidades da sua missão, as fundações 

privadas podem ser constituídas como fundações de solidariedade social, (artigos 39.º 

ao 41.º da Lei-Quadro),  fundações de cooperação para o desenvolvimento  (artigos 42.º 

ao 44.º da Lei-Quadro) ou, ainda, fundações para a criação de estabelecimentos de 

ensino superior privados (artigos 45.º ao 47.º da Lei-Quadro). 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202106011725/73905637/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902712/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202106011725/73905682/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902726/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147103599/202106011725/73908104/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902732/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/application/conteudo/75442683
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902743/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902744/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902745/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902747/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902749/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/128865278/202106011845/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902734/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902752/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902752/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902756/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902756/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902760/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
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A existência das fundações de solidariedade social visa dar cumprimento aos preceitos 

da Constituição da República Portuguesa (Constituição) relativamente aos direitos 

sociais universais que devem ser garantidos pelo Estado a toda a população – artigos 

63.º e seguintes, da Constituição3. 

 

As fundações de solidariedade social são necessariamente constituídas com vista a dar 

expressão organizada ao dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos 

prosseguindo, designadamente, um ou mais dos seguintes objetivos: (a) assistência a 

pessoas com deficiência; (b) a educação e formação profissional dos cidadãos; (c) a 

prevenção e erradicação da pobreza; (d) a promoção da integração social e comunitária; 

(e) a promoção e proteção da saúde e a prevenção e controlo da doença; (f) a proteção 

dos cidadãos na velhice, invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de 

meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho; (g) a proteção e apoio a família; 

(h) a proteção e apoio às crianças e jovens; e a (i) resolução dos problemas 

habitacionais das populações. 

Aplica-se a estas  fundações instituídas como instituições particulares de solidariedade 

social o Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro (versão consolidada), nos termos do disposto 

no n.º 3, do artigo 39.º da Lei-Quadro. 

 

São objetivos das fundações de cooperação para o desenvolvimento a conceção, 

execução e apoio a programas e projetos de cariz social, cultural, ambiental, cívico e 

económico, designadamente, através de ações em países em vias de desenvolvimento 

(a) de cooperação para o desenvolvimento, (b) de assistência humanitária, (c) de ajuda 

de emergência e de (d) proteção e promoção dos direitos humanos. 

As fundações de cooperação para o desenvolvimento também se regem pelo «Estatuto 

das Organizações Não Governamentais de Cooperação para o Desenvolvimento 

(ONGD)», definido pela Lei n.º 66/98, de 14 de outubro (n.º 3, do artigo 42.º, da Lei-

Quadro). 

 

 
3 As ligações para a Constituição são feitas para o portal oficial da Assembleia da República 
(https://www.parlamento.pt), salvo indicação em contrário. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art63
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art63
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/69750593/202106011848/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902753/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/application/conteudo/234902
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902757/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://www.parlamento.pt/
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As fundações para a criação de estabelecimentos de ensino superior privados têm como 

objetivo a qualificação de alto nível dos portugueses, a produção e difusão do 

conhecimento, e/ou a formação cultural, artística, tecnológica e científica dos seus 

estudantes, num quadro de referência internacional.  

As fundações para a criação de estabelecimentos de ensino superior privado estão 

também sujeitas ao «Regime jurídico das instituições de ensino superior», aprovado 

pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro (segundo o disposto no n.º 3, do artigo 45.º da 

Lei-Quadro). 

 

As fundações públicas subdividem-se em fundações públicas de direito público e 

fundações públicas de direito privado, nos termos do artigo 48.º da Lei-Quadro. 

 

A alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei-Quadro define as fundações públicas de direito 

público como sendo «as fundações criadas exclusivamente por pessoas coletivas 

públicas, bem como os fundos personalizados criados exclusivamente por pessoas 

coletivas públicas nos termos da lei-quadro dos institutos públicos». São constituídas 

por iniciativa e ato do poder administrativo, por via legislativa, com meios públicos, para 

a prossecução de fins altruístas e sempre no interesse público. Estão sujeitas ao regime 

da Lei-Quadro dos Institutos Públicos, aprovada pela  Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, 

(versão consolidada). 

As fundações públicas de direito público podem ser sujeitas a restruturação, fusão e 

extinção, nos termos do artigo 56.º da Lei-Quadro.  

 

A alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei-Quadro define as  fundações públicas de direito 

privado como sendo «as fundações criadas por uma ou mais pessoas coletivas públicas, 

em conjunto ou não com pessoas de direito privado, desde que aquelas, isolada ou 

conjuntamente, detenham uma influência dominante sobre a fundação». Como acima já 

se referiu, a influência dominante vem definida no n.º 2 do artigo 4.º da Lei-Quadro. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 57.º da Lei-Quadro, o Estado, as Regiões Autónomas, as 

autarquias locais, as outras pessoas coletivas da administração autónoma e as demais 

pessoas coletivas públicas estão impedidas de criar ou participar em novas fundações 

públicas de direito privado.  

https://dre.pt/application/conteudo/640339
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902761/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902766/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902710/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/105825627/202106011854/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902774/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902710/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902710/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902776/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
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NOTA TÉCNICA  

A extinção das fundações públicas de direito privado vem prevista no artigo 60.º da Lei-

Quadro. 

 

II. Enquadramento parlamentar  

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)  

A base de dados da Atividade Parlamentar (AP) não regista nenhuma iniciativa ou 

petição pendentes sobre a matéria. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)  

Sobre a matéria objeto da iniciativa em apreço, destacam-se as seguintes iniciativas 

legislativas apreciadas na XII Legislatura: 

- Proposta de Lei 342/XII/4.ª (GOV) - Altera o Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 47 344, de 25 de novembro de 1966, e procede à primeira alteração à Lei-Quadro 

das Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho; 

- Proposta de Lei 42/XII/1.ª (GOV) - Aprova a lei-quadro das fundações e altera o Código 

Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47344, de 25 de novembro de 1966; 

- Proposta de Lei 18/XII/1.ª (GOV) - Determina a realização de um censo e a aplicação 

de medidas preventivas a todas as fundações, nacionais ou estrangeiras, que prossigam 

os seus fins em território nacional, com vista a proceder a uma avaliação do respetivo 

custo/benefício e viabilidade financeira e decidir sobre a sua manutenção ou extinção. 

 

Na atual Legislatura, foi já concluída a tramitação do processo legislativo da seguinte 

iniciativa sobre matéria conexa, enviada para promulgação em 24 de maio último: 

- Proposta de Lei n.º 72/XIV/2.ª (GOV) - Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade 

pública. 

 

III. Apreciação dos requisitos formais  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/146581979/202106011832/73902779/diploma/indice?q=lei+24%2F2012
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39572
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36735
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36464
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45705
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A iniciativa em apreço é apresentada pelo Governo, no âmbito do seu poder de iniciativa 

e da sua competência política, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 167.º 

e na alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição e no n.º 1 do artigo 119.º do 

Regimento da Assembleia da República (Regimento)4, que consagram o poder de 

iniciativa da lei.  

Toma a forma de proposta de lei, nos termos do n.º 2 do artigo 119.º do Regimento, 

encontra-se redigida sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz 

sinteticamente o seu objeto principal e é precedida de uma breve exposição de motivos, 

mostrando-se, assim, conforme com o disposto no n.º 1 do artigo 124.º do Regimento. 

De igual modo, observa os requisitos formais relativos às propostas de lei constantes 

do n.º 2 do artigo 124.º do Regimento.  

O n.º 3 do artigo 124.º do Regimento prevê que as propostas de lei devem ser 

acompanhadas dos estudos, documentos e pareceres que as tenham fundamentado. 

No mesmo sentido, o Decreto-Lei n.º 274/2009, de 2 de outubro, que regula o 

procedimento de consulta de entidades, públicas e privadas, realizado pelo Governo, 

dispõe, no n.º 1 do artigo 6.º, que “os atos e diplomas aprovados pelo Governo cujos 

projetos tenham sido objeto de consulta direta contêm, na parte final do respetivo 

preâmbulo ou da exposição de motivos, referência às entidades consultadas e ao 

carácter obrigatório ou facultativo das mesmas”. Dispõe ainda, no n.º 2, que “no caso 

de propostas de lei, deve ser enviada cópia à Assembleia da República dos pareceres 

ou contributos resultantes da consulta direta às entidades cuja consulta seja 

constitucional ou legalmente obrigatória e que tenham sido emitidos no decurso do 

procedimento legislativo do Governo”. 

O Governo juntou à proposta de lei pareceres, que se encontram disponíveis para 

consulta na página da iniciativa., a saber: os pareceres dos Governos e das 

Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e Madeira, do Centro 

Português de Fundações e do Conselho Consultivo das Fundações. 

 
4 As ligações para a Constituição e para o Regimento são feitas para o portal oficial da Assembleia da 

República (https://www.parlamento.pt), salvo indicação em contrário. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://dre.pt/application/file/491041
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110840
https://www.parlamento.pt/
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A proposta de lei em apreciação respeita os limites à admissão da iniciativa, previstos 

no n.º 1 do artigo 120.º do Regimento, parece não infringir a Constituição ou os 

princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa. 

É subscrita pelo Primeiro-Ministro e pelo Secretário de Estado dos Assuntos 

Parlamentares, mencionando ter sido aprovada em Conselho de Ministros em 20 de 

maio de 2021, conforme disposto no n.º 2 do artigo 123.º do Regimento.  

Deu entrada em 21 de maio de 2021. Foi admitida em 24 de maio, baixou na 

generalidade, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias (1.ª), e foi anunciada na sessão plenária em 26 de maio.  

 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa - “Altera a Lei-Quadro das Fundações”- traduz  

sinteticamente o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º 

da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 

de julho, conhecida como lei formulário, embora, em caso de aprovação, possa ser 

objeto de aperfeiçoamento formal.  

A iniciativa altera a Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, que  “Aprova a Lei-Quadro das 

Fundações”. 

Consultado o Diário da República Eletrónico, a lei em causa foi alterada pela Lei n.º 

150/2015, de 10 de setembro, pelo que esta, em caso de aprovação, constituirá a sua 

segunda alteração.  Assim, uma vez que, no artigo 1.º da proposta de lei consta o elenco 

das alterações e o número de ordem da alteração, encontra-se cumprida a exigência do 

n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, segunda a qual “os diplomas que alterem outros 

devem indicar o número de ordem das alteração introduzida e, caso tenha havido 

alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, 

ainda que incidam sobre outras normas”.  

https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/application/file/25346100
https://dre.pt/pesquisa/-/search/179571/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70241301/details/normal?p_p_auth=bY5s31A7
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70241301/details/normal?p_p_auth=bY5s31A7
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Sugere-se o seguinte aperfeiçoamento no título: “Altera a Lei-Quadro das Fundações 

aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho”. 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

Quanto à entrada em vigor, prevê o artigo 6.º que a mesma ocorrerá “a 1 de janeiro de 

2022”, mostrando-se conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, 

segundo o qual os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, 

em caso algum, o início de vigência verificar-se no próprio dia da publicação». 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento internacional  

 

Países europeus 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União 

Europeia:  Espanha, França e Itália 

ESPANHA 

O artigo 34.º da Constituição de Espanha5 reconhece o direito à constituição de 

fundações, remetendo para lei ordinária a instituição do respetivo regime jurídico. 

 

A legislação sobre a matéria em apreço encontra-se na Ley n.º 50/2002, 26 de 

diciembre, de Fundaciones, sendo ainda de referir o Real Decreto 1337/2005, de 11 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia 

 
5 Diploma retirado do portal oficial BOE.es. Todas as ligações eletrónicas a referências legislativas 
referentes a Espanha são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25180
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25180
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-19154
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-19154
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estatal, e o Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, que aprova o regulamento do 

registo das fundações públicas. 

 

Nos termos do artigo 2.º e seguintes da Ley n.º 50/2002, 26 de diciembre, as fundações 

são organizações constituídas, sem fim lucrativo, que, por vontade dos seus criadores 

afetam, de forma duradoura, o seu património, com vista à prossecução de fins de 

interesse geral. São organizadas de acordo com a vontade do fundador, o disposto nos 

estatutos e os princípios gerais constantes da lei. As pessoas singulares ou coletivas 

podem criar fundações.  

As fundações adquirem personalidade jurídica, a partir do momento da inscrição no 

Registro de Fundaciones6 da escritura pública de constituição. Devem estar 

domiciliadas em território nacional quando nele desenvolvam a sua atividade principal. 

As fundações estrangeiras, que pretendem exercer a sua atividade, de forma estável, 

em Espanha, devem manter uma delegação em território espanhol, que funciona como 

domicílio para todos os efeitos.  

Dos estatutos da fundação devem constar os elementos fundamentais: aquisição da 

personalidade jurídica, denominação, fins, domicílio, regras básicas de aplicação do 

património, tendo sempre em vista o cumprimento dos fins a prosseguir, o Patronato e 

quaisquer outras disposições que o fundador considere de interesse especificar, 

relativamente à gestão do património e aos órgãos de gestão. 

Em todas as fundações deve existir o Patronato, órgão de gestão e representação dos 

bens e direitos que integram o património, que é composto, no mínimo, por três 

membros, sendo um deles o presidente. 

 

A Lei n.º 50/2002, 26 de dezembro, no seu artigo 38.º refere a criação do Consejo 

Superior de Fundaciones, que tem por competência assessorar e informar sobre 

qualquer disposição legal ou regulamentar de caracter estatal que afete diretamente as 

fundações. Planear e propor medidas necessárias para o seu desenvolvimento e 

promoção, realizando estudos detalhados para o efeito. É composto por representantes 

da administração geral do Estado, das comunidades autónomas e das fundações. 

 
6 Página Fundaciones existente no sítio na Internet do Ministerio de Justicia [Consultado em 28 de maio de 
2021]. Disponível em <https://www.mjusticia.gob.es/ca/ciudadanos/registros/fundaciones-
competencia/informacion-general/registro-fundaciones> 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-978
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25180
about:blank
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Junto do Conselho funciona a Comision de cooperación e infomación registral (artigo 

40.º), da qual fazem parte representantes da administração geral do Estado e das 

comunidades autónomas.  

A Comissão estabelece os mecanismos de colaboração e informação mútua entre os 

diferentes registos, nomeadamente no que respeita às denominações e às 

comunicações em matéria de registo e, se necessário, a extinção das fundações. 

 

Quanto ao regime fiscal, encontra-se previsto na Lei n.º 49/2002, de 23 de dezembro 

que estabelece o regime fiscal aplicável às entidades sem fins lucrativos e os incentivos 

fiscais ao mecenato e o Real Decreto n.º 1270/2003, de 10 de outubro (consolidado) 

que a regulamenta. 

 

FRANÇA 

 

Em França, o regime das fundações encontra-se enquadrado por vários diplomas, dada 

a existência de vários tipos de fundações. 

De acordo com o artigo 18.º da Lei de 23 de Julho de 19877, a fundação consiste no ato, 

através do qual, uma ou várias pessoas singulares ou coletivas decidem, de forma 

irrevogável, afetar bens, direitos ou recursos à prossecução e realização de um fim de 

interesse geral sem fim lucrativo. 

 

A legislação tipifica as fundações de acordo com as seguintes características: 

• La fondation reconnue d'utilité publique (FRUP), o seu reconhecimento 

verifica-se, apenas, a partir do momento da emissão pelo Ministro do 

Interior do decreto de reconhecimento, mediante parecer favorável do 

Conselho de Estado, publicado no jornal oficial. O processo de 

reconhecimento é extremamente exigente, visto que o governo francês 

procura assegurar o real interesse geral e social, consignado no estatuto 

social, como objetivo geral a prosseguir. Tendo em conta o seu carater 

de irrevogabilidade, a vida da fundação torna-se ilimitada. Pode receber 

subvenções públicas ou privadas, doações e legados, apelar à 

 
7 Diploma consolidado retirado do portal oficial Legifrance. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas referentes a França são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-25039
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-19571
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000874956/
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generosidade pública, organizar eventos e vender produtos relacionados 

com seus objetivos. Pode ser proprietária de prédios para investimento. 

A sua gestão é assegurada por um conselho de administração ou conseil 

suveillance avec directoire ou collèges obligatoires, que pode ser 

composto por 7 a 12 membros, pertencendo um terço aos fundadores, 

um terço aos representantes/comissário do Estado, e outro terço a 

entidades externas altamente qualificadas. Tem por base jurídica o artigo 

18.º (modificado) da Lei n.º 87-571, de 23 de julho de 1987 e Decreto n.º 

91-1005, de 30 de setembro de 1991; 

• La fondation abritée ou sous égide, não tem personalidade jurídica, visto 

que é constituída ao abrigo de outra fundação juridicamente reconhecida. 

A vantagem reside na rapidez da constituição destas fundações. São 

criadas, normalmente, no seio do Institut de France8, da Fondation de 

France9, ou de uma outra fundação dita de abrigo. Afetam, de forma 

irrevogável, um património, pertencente à fundação de abrigo para a 

realização de um determinado fim de interesse geral, sendo gerida pelos 

órgãos da fundação de abrigo. Base legal: artigo 20.º (modificado) da Lei 

n.º 87-571, de 23 de julho e Decreto n.º 91-1005, de 30 de setembro de 

1991; 

• La fondation d’entreprise, criada por uma ou várias empresas para a 

concretização de um fim de interesse geral de carácter filantrópico, 

educativo, científico, social, humanitário ou outro. O seu reconhecimento 

concretiza-se mediante arrêté do perfeito do departamento do local onde 

a empresa(s) tem a sua sede. De duração limitada a cinco anos, ainda 

que renováveis. Podem ser subvencionadas pelo Estado, coletividades 

territoriais, institutos públicos e doações de trabalhadores, etc. O 

conselho de administração é o órgão de gestão. Base legal: artigo 19.º 

(modificado) da Lei n.º 87-571, de 23 de julho e Decreto n.º 90-559, de 4 

de julho de 1990; 

 
8 Página oficial do referido instituto existente no seu sítio na Internet [Consultado em 28 de maio de 2021]. 
Disponível em < https://www.institutdefrance.fr/ > 
9 Página oficial da organização existente no seu sítio na Internet [Consultado em 28 de maio de 2021]. 
Disponível em < https://www.fondationdefrance.org/en > 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078106
https://www.institutdefrance.fr/
https://www.fondationdefrance.org/en
https://www.fondationdefrance.org/en
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006078106
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BBE60723B00C411857108DFBA52592AF.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000000351305&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=BBE60723B00C411857108DFBA52592AF.tpdjo06v_1?cidTexte=JORFTEXT000000351305&categorieLien=id
about:blank
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• La fondation de coopération scientifique (FCS), pessoa coletiva de direito 

privado sem fins lucrativos, submetida ao regime jurídico das fondation 

reconnue d'utilité publique (FRUP), sob reserva das disposições 

específicas decorrentes do Código de Investigação no que respeita às 

fundações de cooperação científica. Constituída por estabelecimentos ou 

organismos públicos ou privados, nos quais se incluem os ligados à 

investigação e ao ensino superior. Goza de personalidade jurídica a partir 

do momento da publicação dos seus estatutos no jornal oficial. O 

conselho de administração que gere a fundação é composto 

obrigatoriamente, por representantes dos professores/investigadores. 

Base legal: artigos L.344-12 à L.344-16 do Code de la Recherche e 

subsidiariamente a Lei n.º 87-571, de 23 de julho; 

• La fondation partenariale, pessoa coletiva de direito privado sem fins 

lucrativos, dotada de património afetado à prossecução de atividades de 

interesse geral, conforme as missões de serviço público no âmbito do 

ensino superior. Criadas, apenas, por estabelecimentos de carácter 

científico, cultural e profissional. Os estatutos fixam as regras de gestão, 

estando os estabelecimentos de carácter científico, cultural e profissional 

maioritariamente representado no conselho de administração. Base 

legal: artigos L.123-3, L 719-12 e L719-13 do Code de  l’Éducation, e 

subsidiariamente a Lei n.º 87-571, de 23 de julho; 

• La fondation universitaire é criada ao abrigo de um estabelecimento 

público, por esse facto não possui personalidade jurídica. Instituída, 

apenas, pelos estabelecimentos públicos de caráter científico, cultural e 

profissional, designadamente uma universidade ou um polo de 

investigação ou ensino superior. Prossegue um fim não lucrativo de 

âmbito geral nestas áreas. O conselho de gestão, consagrado no 

estatuto, concretiza o fim para que a fundação foi criada. Base jurídica: 

artigo L 719-12 do Code de l’Éducation e subsidiariamente a Lei n.º 87-

571, de 23 de julho; 

• Le fonds de dotation, pessoa coletiva de direito privado sem fim lucrativo 

que recebe e gere, com vista à sua capitalização, bens e direitos de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8AF3D5361A544EC5EE1F7BBE529A620A.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166553&cidTexte=LEGITEXT000006071190&dateTexte=20110310
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=672F9037DBCBCE31BCDDDA3A38525850.tpdjo16v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006166563&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20120210
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=672F9037DBCBCE31BCDDDA3A38525850.tpdjo16v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182451&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20120210
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=672F9037DBCBCE31BCDDDA3A38525850.tpdjo16v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006182451&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20120210
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000874956&dateTexte=
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qualquer natureza, que lhe são cedidos a título gratuito, para a realização 

de um fim de interesse geral. A sua criação resulta de um simples ato 

declarativo de constituição, junto do perfeito do departamento, da sede 

social do fundo, publicada no jornal oficial. O conselho de administração 

define a política de investimento do fundo, segundo as condições 

precisamente definidas nos estatutos. Base legal: artigos 140.º e 141.º 

da Lei n.º 2008-776, de 4 de agosto de 2008 e Decreto n.º 2009-158, de 

11 de fevereiro; 

• La fondation hospitalière, apenas os estabelecimentos públicos de saúde 

podem criar fundações hospitalares. São pessoas coletivas de direito 

público, dotadas de bens e direitos provenientes de um ou de vários 

fundadores com vista à concretização de fins relacionados com a saúde. 

Constituída mediante decreto do Conselho de Estado e publicado no 

jornal oficial. Regem-se pelas regras gerias relativas às fondations 

reconnues d'utilité publique (FRUP) e pelas regras de funcionamento 

decorrentes do decreto do Conselho de Estado, que precisa, de forma 

particular, as modalidades do exercício de controlo por parte do Estado. 

Base legal: artigo L6141-7-3 do Code de la Santé Publique e Lei n° 2009-

879 de 21 julho de  2009. 

 

Destacamos ainda o portal do Centre Français des Fonds et Fondations10, que contém 

toda a informação respeitante à definição do conceito de fundação, aos diversos tipos 

de fundação e respetivas etapas a percorrer no procedimento de constituição11, a 

quadros comparativos e legislação de enquadramento. 

 

ITÁLIA 

Os artigos 14º e seguintes do Código Civil italiano (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 

26212) (Livro Primeiro, Título I das Pessoas Jurídicas, Capítulo II das Associações e 

 
10 Página oficial da organização existente no seu sítio na Internet [Consultado em 28 de maio de 2021]. 
Disponível em < https://www.centre-francais-fondations.org/> 
11 Página oficial da organização existente no seu sítio na Internet [Consultado em 28 de maio de 2021]. 
Disponível em <https://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/creer-un-fonds-ou-une-
fondation>. 
12 Diploma consolidado retirado do portal oficial Normativa.it. Todas as ligações eletrónicas a referências 
legislativas referentes a Itália são feitas para o referido portal, salvo referência em contrário. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019283050
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020246872
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020246872
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=44BF8C53F73A78CFCF61C2CB924D2BE1.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000020886583&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20090907
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006072665/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020879475
https://www.centre-francais-fondations.org/
https://www.centre-francais-fondations.org/ressources-pratiques/creer-un-fonds-ou-une-fondation
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
about:blank
about:blank
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Fundações) definem Fundação como uma entidade com personalidade jurídica privada 

(caracterizada pelo reconhecimento formal), composta por um fundador por escritura 

pública ou disposição testamentária, cujo património se destine a uma utilidade possível, 

lícita e social (caracterizada pela utilidade pública) e adequada à sua realização. 

Os ativos da fundação destinam-se, portanto, exclusivamente à realização do objetivo 

para o qual a entidade foi criada pelo fundador. Uma vez reconhecida, é atribuível 

exclusivamente à própria fundação, e não ao fundador. 

Refira-se, a este propósito, a decisão do suprema Corte di cassazione13 que especificou 

como a autonomia plena e a separação dos bens de origem surgem e tornam-se efetivas 

apenas quando ocorre o reconhecimento da personalidade jurídica, o que produz a 

transferência da propriedade do anterior proprietário para um novo sujeito. Os bens 

destinados a uma fundação ainda não reconhecida não estão sujeitos a direitos e, 

portanto, não podem permanecer a eles vinculados. Daqui decorre que os responsáveis 

pela administração do património destinado à fundação ou pela gestão da mesma não 

podem, portanto, ser chamados a responder na qualidade de representantes de um 

sujeito inexistente. (Cassação Civil 2096/1967)14. 

Merecem destaque as seguintes tipologias mais frequentes de fundações:  

Fundações familiares ou empresariais (estabelecidas, no caso familiar, para valorizar as 

ideias de uma figura proeminente da família e, no caso das empresas, para valorizar as 

suas competências e qualidade e limitar os seus aspetos negativos)  

Fundações comunitárias (constituídas por uma pluralidade de súditos para arrecadar 

fundos a fim de valorizar certos territórios ou bens públicos de importância local). 

Existem ainda outros tipos específicos de fundações regidas por regulamentos 

especiais, nomeadamente: 

Fundações bancárias, reguladas pelas Leis 218/1990 e 461/1998 e pelo Decreto 

Legislativo 153/1999; 

Fundações lírico-sinfónicas instituídas e regulamentadas pelo Decreto Legislativo 

367/1996 (que transformou em fundações de direito privado as organizações de ópera 

e concertos a que se refere a Lei 800/1967). 

 
13 Página oficial do Tribunal existente no seu sítio na Internet [Consultado em 28 de maio de 2021]. 
Disponível em <https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/> 
14 Não foi possível encontrar esta disposição no sítio web do Tribunal. Contudo, vem referenciada por vários 
autores, nomeadamente em CASTIGLIONI, Andrea; MACALLI, Michela - Associazioni, Fondazioni e 
Comitati: Struttura, Organizzazione E Responsabilità14. Key Editore, 2017, pág. 75. 

https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-07-30;218
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998;461
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-17;153
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996;367
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996;367
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1967;800
https://www.focusdiritto.it/focusamministrativo/wp-content/uploads/2017/02/Castiglioni-Associazioni-fondazioni-e-comitati-EBOOK-1.pdf
https://www.focusdiritto.it/focusamministrativo/wp-content/uploads/2017/02/Castiglioni-Associazioni-fondazioni-e-comitati-EBOOK-1.pdf
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Este país reformou o terceiro setor, onde estão incluídas as fundações sem fins 

lucrativos, pela Legge 6 Giugno 2016, n. 106 - Delega al Governo per la riforma del 

Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, o 

Decreto  Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, - Codice del Terzo settore, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e o Decreto 

Legislativo 3 Agosto 2018, n. 105 - Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 

1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.».  

 

De acordo com o artigo 4.º do Codice del Terzo settore são Entidades do Terceiro Setor, 

desde que inscritas no Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: 

• organizações voluntárias (ODV) (artigos 32.º e seguintes); 

• associações de promoção social (APS) (artigos 35.º e seguintes); 

• órgãos filantrópicos (artigos 37.º e seguintes); 

• empresas sociais, incluindo cooperativas sociais (artigo 40.º); 

• redes associativas (artigos 41.º e seguintes); 

• sociedades de ajuda mútua (SOMS) (artigos 42.º e seguintes); 

• associações, fundações e outras entidades privadas, reconhecidas ou não 

reconhecidas, que não sejam sociedades constituídas com o fim de 

prossecução, sem fins lucrativos, de utilidade cívica, solidária e social, 

exercendo, exclusiva ou principalmente, uma ou mais atividades de interesse 

geral referidas no artigo 5.º, sob a forma de ação voluntária ou fornecimento 

gratuito de dinheiro, bens ou serviços, ou ajuda mútua ou a produção ou troca 

de bens ou serviços. 

As entidades religiosas civilmente reconhecidas podem ser consideradas ETS limitadas 

ao exercício das atividades de interesse geral a que se refere o artigo 5.º. 

  

Algumas das novidades introduzidas pelo Código são: 

• Conselho Nacional do Terceiro Setor (CNTS) (artigos 58.º e seguintes); 

• Órgão Nacional de Controle (ONC) (artigos 64.º e seguintes); 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105


________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 97/XIV/2.ª (GOV)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 20 

 

 

NOTA TÉCNICA  

• a previsão de um procedimento simplificado para o reconhecimento da 

personalidade jurídica do RCLE (artigo 22.º); 

• a revisão, reorganização e utilização dos recursos financeiros previstos na 

legislação anterior a favor de determinados tipos de entidades e dos novos 

instrumentos financeiros instituídos pelo Código; 

• a revisão da legislação fiscal aplicável a cada tipo de entidade.  

 

Sobre a matéria em apreço encontram-se disponíveis online: 

CASTIGLIONI, Andrea; MACALLI, Michela - Associazioni, Fondazioni e Comitati: 

Struttura, Organizzazione E Responsabilità15.  Key Editore, 2017; 

SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI - Riforma del Terzo settore16, 2021. 

 

 

V. Consultas e contributos 

 

Como acima se deixou assinalado, o Governo fez acompanhar a Proposta de Lei, nos 

termos do n.º 3 do artigo 124.º do Regimento e do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

274/2009, de 2 de outubro, de pareceres que se encontram disponíveis para consulta 

na página da iniciativa na Internet, designadamente do Centro Português de Fundações 

e do Conselho Consultivo das Fundações.  

Em 24 de maio de 2021, o Presidente da Assembleia da República promoveu a audição 

dos órgãos de governo próprios das regiões autónomas, nos termos do artigo 142.º do 

Regimento da Assembleia da República, e para os efeitos do n.º 2 do artigo 229.º da 

Constituição.  

Em 26 de maio de 2021, a Comissão promoveu a consulta escrita do Conselho Superior 

da Magistratura, do Conselho Superior do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, 

 
15 Ebook existente no sítio na Internet da Focus DIritto [Consultado em 28 de maio de 2021]. Disponível 
em https://www.focusdiritto.it/focusamministrativo/wp-content/uploads/2017/02/Castiglioni-Associazioni-
fondazioni-e-comitati-EBOOK-1.pdf. 
16 Documento existente no sítio na Internet da Camera dei Deputati [Consultado em 28 de maio de 2021]. 
Disponível em < https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf>. 

https://www.focusdiritto.it/focusamministrativo/wp-content/uploads/2017/02/Castiglioni-Associazioni-fondazioni-e-comitati-EBOOK-1.pdf
https://www.focusdiritto.it/focusamministrativo/wp-content/uploads/2017/02/Castiglioni-Associazioni-fondazioni-e-comitati-EBOOK-1.pdf
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf
https://dre.pt/application/file/491041
https://dre.pt/application/file/491041
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110840
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338314d545269596a41784d6930324e5745774c54526a5a44517459544130597931684d4455794d5755355a6d4a6b5a5751756347526d&fich=514bb012-65a0-4cd4-a04c-a0521e9fbded.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338784d7a51344f4449794d43307a596a6b774c54526a596d5574596a49354f43307a4d54526b4d6a686c4e6d55314d4749756347526d&fich=13488220-3b90-4cbe-b298-314d28e6e50b.pdf&Inline=true
https://www.focusdiritto.it/focusamministrativo/wp-content/uploads/2017/02/Castiglioni-Associazioni-fondazioni-e-comitati-EBOOK-1.pdf
https://www.focusdiritto.it/focusamministrativo/wp-content/uploads/2017/02/Castiglioni-Associazioni-fondazioni-e-comitati-EBOOK-1.pdf
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do Centro Português de Fundações, do Conselho Consultivo das Fundações, do 

Tribunal de Contas e da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 

Os contributos que vierem a ser recebidos pela Comissão serão publicados na página 

da iniciativa na Internet.  

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração neutra do impacto de género.  

• Linguagem não discriminatória 

Na elaboração dos atos normativos a especificação de género deve ser minimizada 

recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem neutra ou inclusiva, mas sem 

colocar em causa a clareza do discurso. 

Sem prejuízo de uma análise mais detalhada, na apreciação na especialidade ou na 

redação final, nesta fase do processo legislativo a redação do projeto de lei não nos 

suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao 

género. 

 

 

VII. Enquadramento Bibliográfico 

 

Enquadramento bibliográfico 

 

BAPTISTA, Cristina Paula Casal – As fundações no direito português. Coimbra : 

Almedina, 2006. 106 p. ISBN 972-40-2890-9. Cota: 748/2006 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110840
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110840
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396d4d7a67354e54517a4f5330335a44566c4c5451314d5749744f544135596930795a475577595755345954566d59324d756347526d&fich=f3895439-7d5e-451b-909b-2de0ae8a5fcc.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396d4d7a67354e54517a4f5330335a44566c4c5451314d5749744f544135596930795a475577595755345954566d59324d756347526d&fich=f3895439-7d5e-451b-909b-2de0ae8a5fcc.pdf&Inline=true
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Resumo: Neste livro a autora analisa o fenómeno fundacional, sobretudo no contexto 

europeu, tendo principalmente em mira as fundações privadas, incluindo as fundações 

privadas de origem pública, sem deixar, no entanto, de fazer referência às fundações 

públicas. Trata-se de uma análise que, apesar de se situar numa perspetiva 

eminentemente jurídica, não perde de vista as implicações sociopolíticas do tema.  

 

CORDEIRO, António Menezes – O regime das fundações. Revista de direito das 

sociedades [Em linha]. A. 5, n.º 4 (2013), p. 715-740. [Consult. 1 jun. 2021]. Disponível 

em WWW:<URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134808&img=

21865&save=true>. 

 

Resumo:  «As fundações inserem-se na categoria geral das pessoas coletivas civis. 

Elas distinguem-se das associações por terem um substrato constituído por um acervo 

de bens ou, pelo menos, por algum esquema suscetível de dar azo a esse acervo.  

A unificação desses bens e a sua sujeição a um regime coerente, dado pela 

personalização jurídica, advém de uma dimensão funcional: eles ficam ao serviço de um 

determinado fim. E esse fim deve ser considerado de interesse social.» 

Ao longo do artigo o autor faz uma apresentação do perfil histórico e do regime das 

fundações tendo em conta os seguintes tópicos: perfil histórico; a necessidade do 

interesse social; evolução recente; as reformas na Europa; o direito europeu das 

fundações, antecedentes; a proposta de Regulamento sobre a Fundação Europeia (FE); 

a Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, generalidades: a aplicação imediata; a Lei-Quadro das 

Fundações: disposições gerais; as alterações ao Código Civil e a conjugação com a Lei-

Quadro; formação, a instituição, a deixa fiduciária (trust); os estatutos; o  e-

conhecimento; a administração e a fiscalização, outros órgãos; a modificação; a 

extinção; as fundações aprovadas por decreto-lei. 

 

ESTORNINHO, Maria João – As fundações públicas no direito português. In Estudos 

de homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda. Coimbra : Coimbra Editora, 2012. 

ISSN 0870-3116. Vol. 4, p. 669-674. Cota: 12.06.4 - 318/2012 (1-6). 

 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134808&img=21865&save=true
https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=134808&img=21865&save=true
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Resumo: Como o próprio título indica este artigo aborda o tema das fundações públicas 

no direito português. Nele a sua autora deixa algumas pistas de reflexão acerca das 

fundações públicas, entidades cuja natureza jurídica, ao contrário do que acontece nas 

associações públicas, continua ainda a suscitar dúvidas no ordenamento jurídico 

português. 

 

FARINHO, Domingos Soares – Fundações e interesse público : direito 

administrativo fundacional : enquadramento dogmático. Coimbra : Almedina, 2014. 

1067 p. ISBN 978-972-40-5530-5. Cota: 12.06.1 – 217/2014. 

 

Resumo: Esta obra corresponde na sua maioria à tese de doutoramento do seu autor 

apresentada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e aborda o tema da 

fundação enquanto realidade jurídica. Nela são analisados os seguintes tópicos: 

enquadramento geral do direito administrativo fundacional; enquadramento do direito 

administrativo da fundação pública; enquadramento do direito administrativo da 

fundação privada. 

 

FARINHO, Domingos Soares – Para além do bem e do mal : as fundações público-

privadas. In Estudos em homenagem ao Professor Doutor Marcello Caetano : no 

centenário do seu nascimento. Lisboa [etc.] : Faculdade de Direito da Universidade 

de Lisboa [etc.], 2006. ISSN 0870-3116. Vol. 1, p. 339-370. Cota: 04.31 - 53/2007 (1) 

 

Resumo: Neste artigo o autor analisa o fenómeno fundacional destacando, 

nomeadamente, as fundações público-privadas. 

Para além do Estado mínimo e do Estado prestador existem hoje outros modelos de 

cooperação entre o Estado e a Sociedade, modelos que não tomam a Sociedade como 

algo uno, para lá do Estado ou dependente do Estado, mas que, à semelhança da 

pulverização de interesses públicos, integram uma multiplicidade de interesses 

convergentes com os do Estado. 

A fundação surge, neste contexto, como um dos institutos típicos de prossecução de 

fins altruístas de interesse geral, sejam eles prosseguidos pelo estado, cuja natureza 

dos fins é sempre altruísta, sejam eles prosseguidos por pessoas coletivas não estatais. 
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Faz por isso todo o sentido que, ultrapassada a desconfiança do Estado em relação a 

uma Sociedade que persegue projetos individuais egoístas, este se associe – 

juridicamente – a tipos de pessoas coletivas que prosseguindo fins altruístas 

prosseguem fins a que a Administração Pública tem estado cometida há mais de cem 

anos. 

 

AS FUNDAÇÕES na Europa : aspectos jurídicos. Lisboa : Fundação Luso-

Americana, 2008. 349 p. ISBN 978-972-8654-34-4. Cota: 12.06.2 - 102/2008 

 

Resumo: A presente obra contém as atas do seminário intitulado As fundações na 

Europa: aspetos jurídicos, que teve lugar no Auditório da Fundação Luso-Americana em 

16 de junho de 2005. Nele foram analisados os aspetos jurídicos do fenómeno 

fundacional na Europa, nomeadamente o desenvolvimento de um quadro jurídico 

europeu para as fundações. 

As tradições jurídicas europeias são tão diversas que quaisquer esforços na tentativa 

de identificar um denominador comum ou uma matéria jurídica geralmente partilhada 

têm sido praticamente infrutíferos. Daí que seja desejável pensar numa estratégia de 

desenvolvimento jurídico europeu que não tenha necessariamente como objetivo a 

harmonização. Esse regime jurídico europeu deve ser facultativo, de modo a que os 

doadores possam optar entre as formas jurídicas nacionais e europeia.   

 

GONÇALVES, Diogo Costa - O reconhecimento das fundações privadas : 

personificação ou limitação da responsabilidade?. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. Coimbra. ISSN 0870-3116. Vol. 57, nº 1 (2016), p. 9-46. Cota: 

RP-226. 

 

Resumo: «Desde o Código Civil de 1966 que as fundações adquirem personalidade (ou 

capacidade) jurídica mediante o reconhecimento. A revisão do Código Civil, em 1977, 

ditou o fim do sistema de concessão para as associações, mas manteve as fundações 

sujeitas ao controlo governamental. Com a Lei Quadro das Fundações a situação não 

foi alterada. Densificaram-se, no entanto, os efeitos normativos do reconhecimento, 

aproximando-os do efeito liberatório do registo das sociedades comerciais e 

associando-o a uma plenitude de poderes de administração e disposição dos bens e 
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direitos que integram a dotação inicial. No presente estudo, propomo-nos uma primeira 

abordagem exploratória do regime do reconhecimento das fundações privadas. Mais 

concretamente, propomo-nos averiguar se o reconhecimento das fundações privadas 

pode ser reconduzido, e em que medida, a um System der freien Körperschaftsbildung, 

ensaiado em outros sistemas jurídicos e com manifestações, entre nós, no Direito 

societário português.» 

 

MACHETE, Rui Chancerelle de ; ANTUNES, Henrique Sousa – Direito das fundações 

: propostas de reforma. Lisboa : Fundação Luso-Americana, 2004. 167 p. ISBN 972-

8654-09-X. Cota: 533/2006 

 

Resumo: A presente obra, como o próprio título sugere, apresenta-se como uma 

proposta de revisão do regime das fundações de direito privado. Tendo em vista 

contribuir para uma discussão pública informada, dão-se igualmente a conhecer os 

resultados dos trabalhos da Comissão dos Assuntos Legais, os resultados dos trabalhos 

da Comissão dos Assuntos Fiscais do European Foundation Center de Bruxelas, 

relativos à reforma e aperfeiçoamento do enquadramento jurídico para a constituição de 

fundações na Europa e o projeto de um Estatuto Europeu para as Fun  



________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 97/XIV/2.ª (GOV)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 26 

 

 

NOTA TÉCNICA  

 

ANEXO 

Quadro comparativo 

 

Lei n.º 24/2012, de 9.7 

 (redação atual) 

Proposta de Lei n.º 97/XIV (GOV) 

Artigo 4.º 

Tipos de fundações 

 

1 - As fundações podem assumir um dos 

seguintes tipos: 

a) «Fundações privadas», as fundações 

criadas por uma ou mais pessoas de direito 

privado, em conjunto ou não com pessoas 

coletivas públicas, desde que estas, 

isolada ou conjuntamente, não detenham 

sobre a fundação uma influência 

dominante; 

b) «Fundações públicas de direito público», 

as fundações criadas exclusivamente por 

pessoas coletivas públicas, bem como os 

fundos personalizados criados 

exclusivamente por pessoas coletivas 

públicas nos termos da lei quadro dos 

institutos públicos, aprovada pela Lei n.º 

3/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei 

n.º 51/2005, de 30 de agosto, pelo Decreto-

Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, pelo 

Decreto-Lei n.º 105/2007, de 3 de abril, 

pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, 

pelo Decreto-Lei n.º 40/2011, de 22 de 

março, pela Resolução da Assembleia da 

República n.º 86/2011, de 11 de abril, pela 

Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, e pelo 

Decreto-Lei n.º 5/2012, de 17 de janeiro, 

doravante designada por lei quadro dos 

institutos públicos; 

c) «Fundações públicas de direito 

privado», as fundações criadas por uma ou 

Artigo 4.º 

[…] 

1 -  […]. 

2 -  […]. 

3 -  […]. 
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mais pessoas coletivas públicas, em 

conjunto ou não com pessoas de direito 

privado, desde que aquelas, isolada ou 

conjuntamente, detenham uma influência 

dominante sobre a fundação. 

2 - Considera-se existir «influência 

dominante» nos termos do número anterior 

sempre que exista: 

a) A afetação exclusiva ou maioritária dos 

bens que integram o património financeiro 

inicial da fundação; ou 

b) Direito de designar ou destituir a maioria 

dos titulares do órgão de administração da 

fundação. 

3 - Persistindo dúvidas sobre a natureza 

privada ou pública da fundação, prevalece 

a qualificação que resultar da pronúncia do 

Conselho Consultivo, nos termos da alínea 

c) do n.º 5 do artigo 13.º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 -  Caso as pessoas coletivas 

públicas deixem 

supervenientemente de deter 

influência dominante sobre uma 

fundação pública de direito 

privado, a fundação pode ser 

requalificada na sequência de 

pronúncia nesse sentido, 

mediante parecer obrigatório e 

vinculativo, do Conselho 

Consultivo.  

 

Artigo 6.º 

Aquisição da personalidade jurídica 

 

Artigo 6.º 

[…] 
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1 - As fundações adquirem personalidade 

jurídica pelo reconhecimento. 

2 - Sem prejuízo das competências das 

regiões autónomas nos termos do disposto 

nos respetivos estatutos político-

administrativos, o reconhecimento das 

fundações privadas é individual e compete ao 

Primeiro-Ministro, com a faculdade de 

delegação. 

3 - O reconhecimento das fundações públicas 

resulta diretamente do ato da sua criação. 

1 -  […]. 

2 -  O reconhecimento das 

fundações privadas é individual 

e segue o procedimento previsto 

no artigo 20.º.  

3 -  […]. 

 

Artigo 7.º 

Defesa do instituto fundacional 

 

1 - As fundações devem aprovar e publicitar 

códigos de conduta que autorregulem boas 

práticas, nomeadamente sobre a participação 

dos destinatários da sua atividade na vida da 

fundação, a transparência das suas contas, 

os conflitos de interesse, as 

incompatibilidades e a limitação, no caso das 

fundações públicas ou públicas de direito 

privado, ao número de mandatos dos seus 

órgãos, devendo ainda prever, de entre outras 

matérias relevantes em função da atividade 

desenvolvida pela fundação, as 

consequências decorrentes do 

incumprimento das disposições aí previstas. 

2 - É condição essencial do reconhecimento 

de qualquer fundação que a disposição de 

bens ou valores a favor do seu património não 

seja um ato praticado em prejuízo dos 

credores. 

3 - Previamente ao reconhecimento, os 

instituidores, os seus herdeiros ou os 

executores testamentários ou os 

Artigo 7.º 

[…] 

1 -  […]. 

2 -  […]. 

3 -  […]. 
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administradores designados no ato de 

instituição declaram, em documento próprio e 

sob compromisso de honra, que não existem 

dúvidas ou litígios sobre os bens afetos à 

fundação. 

4 - A existência de dúvidas ou litígios, ainda 

que potenciais, sobre os bens afetos à 

fundação faz incorrer os seus autores em 

responsabilidade criminal por falsas 

declarações e determina a revogação 

imediata do ato de reconhecimento. 

5 - Em caso de impugnação pauliana, o 

reconhecimento e todos os seus efeitos 

suspendem-se até ao termo do respetivo 

processo judicial. 

6 - O reconhecimento é nulo, caso a 

impugnação pauliana seja julgada procedente 

por sentença transitada em julgado. 

 

 

 

 

 

4 -  A existência de dúvidas ou 

litígios sobre os bens afetos à 

fundação faz incorrer os seus 

autores em responsabilidade 

criminal por falsas declarações e 

constitui fundamento de 

revogação do ato de 

reconhecimento.  

5 -  […]. 

6 -  […]. 

 

Artigo 9.º 

Transparência 

 

1 - As fundações portuguesas e as 

fundações estrangeiras que exerçam a sua 

atividade em território nacional estão 

obrigadas a: 

a) Comunicar aos serviços da Presidência 

do Conselho de Ministros a composição 

dos respetivos órgãos nos 30 dias 

seguintes à sua designação, modificação 

ou substituição; 

b) Remeter aos serviços da Presidência do 

Conselho de Ministros cópia dos relatórios 

anuais de contas e de atividades, até 30 

dias após a sua aprovação; 

c) Submeter as contas a uma auditoria 

externa; 

d) Disponibilizar permanentemente na sua 

Artigo 9.º 

[…] 

1 -  […]: 

a) […]; 

b) […]; 
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página da Internet a seguinte informação: 

i) Cópia dos atos de instituição e de 

reconhecimento da fundação; 

ii) Versão atualizada dos estatutos; 

iii) Cópia do ato de concessão do estatuto 

de utilidade pública, quando for o caso; 

iv) Identificação dos instituidores; 

v) Composição atualizada dos órgãos 

sociais e data de início e termo do 

respetivo mandato; 

vi) (Revogada); 

vii) Relatórios de gestão e contas e 

pareceres do órgão de fiscalização 

respeitantes aos últimos três anos; 

viii) Relatórios de atividades respeitantes 

ao mesmo período; 

ix) Relatório anual de auditoria externa, 

quando obrigatório. 

2 - No caso de fundações privadas com 

estatuto de utilidade pública e de 

fundações públicas, são ainda 

disponibilizadas permanentemente na sua 

página da Internet as seguintes 

informações: 

a) Descrição do património inicial e, 

quando for caso disso, do património afeto 

pela administração direta ou indireta do 

Estado, Regiões Autónomas, autarquias 

locais, outras pessoas da administração 

autónoma e demais pessoas coletivas 

públicas; 

b) Montante discriminado dos apoios 

financeiros recebidos nos últimos três anos 

da administração direta e indireta do 

Estado, Regiões Autónomas, autarquias 

locais, outras pessoas coletivas da 

administração autónoma e demais 

pessoas coletivas públicas. 

3 - Excetuam-se do disposto na alínea c) e 

nas subalíneas i), iv), v), vii), viii) e ix) da 

alínea d) do n.º 1 e do número anterior as 

c) Submeter anualmente as 

suas demonstrações 

financeiras a certificação 

legal das contas;  

d) […]: 

i) […]; 

ii) […]; 

iii) […]; 

iv) […]; 

v) […]; 

vi) […]; 

vii) […]; 

viii) […]; 

ix) Certificação legal das 

contas e relatório do 

revisor oficial de 

contas, quando 

obrigatório.  

2 -  […]. 
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fundações cujos rendimentos anuais sejam 

inferiores ao valor fixado por portaria dos 

membros do Governo responsáveis pelas 

finanças e pelo reconhecimento de 

fundações. 

4 - O relatório anual de atividades e de 

contas deve conter informação clara e 

suficiente sobre os tipos e os montantes 

globais dos benefícios concedidos a 

terceiros e dos donativos ou dos subsídios 

recebidos, bem como sobre a gestão do 

património da fundação. 

5 - A informação de caráter anual fica 

obrigatoriamente disponível para o público 

no prazo de 30 dias após a aprovação do 

relatório anual de atividades e de contas, a 

qual deve ocorrer até ao dia 30 de abril. 

6 - As fundações estão sujeitas ao regime 

declarativo previsto no Decreto-Lei n.º 

8/2007, de 17 de janeiro, que cria a 

Informação Empresarial Simplificada (IES), 

alterado pelos Decretos-Leis n.os 

116/2008, de 4 de julho, 69-A/2009, de 24 

de março, e 292/2009, de 13 de outubro, e 

ao regime de normalização contabilística 

para as entidades do setor não lucrativo, 

previsto no Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 

de março. 

7 - As fundações públicas estão sujeitas ao 

regime de gestão económico-financeira e 

patrimonial previsto na lei quadro dos 

institutos públicos, nos termos previstos no 

título iii da presente lei-quadro. 

8 - O incumprimento do disposto no 

presente artigo impede o acesso a 

quaisquer apoios financeiros durante o ano 

económico seguinte àquele em que se 

verificou o incumprimento e enquanto este 

durar. 

 

 

 

 

 

3 -  Excetuam-se do disposto na 

alínea c) do n.º 1 as fundações 

que não preencham os critérios 

referidos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 

12.º do Decreto-Lei n.º 36-

A/2011, de 9 de março, na sua 

redação atual.  

4 -  […]. 

5 -  […]. 

6 -  […]. 

7 -  […]. 

8 -  […]. 

 



________________________________________________________ 

 

Proposta de Lei n.º 97/XIV/2.ª (GOV)  

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 32 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Artigo 10.º 

Limite de despesas próprias 

 

1 - No caso de fundações privadas com 

estatuto de utilidade pública e de fundações 

públicas, as despesas com pessoal e órgãos 

da fundação não podem exceder os seguintes 

limites: 

a) Quanto às fundações cuja atividade 

consista predominantemente na concessão 

de benefícios ou apoios financeiros à 

comunidade, um décimo dos seus 

rendimentos anuais, devendo pelo menos 

dois terços destes ser despendidos na 

prossecução direta dos fins estatutários; 

b) Quanto às fundações cuja atividade 

consista predominantemente na prestação de 

serviços à comunidade, dois terços dos seus 

rendimentos anuais. 

2 - Para efeitos de enquadramento da 

atividade da fundação numa das duas alíneas 

do número anterior deve atender-se à 

componente que tenha maior expressão nas 

contas da fundação, sendo aplicável, em caso 

de igualdade dos respetivos valores, o regime 

que for mais favorável para a fundação. 

3 - O incumprimento durante dois anos 

consecutivos ou interpolados do disposto no 

n.º 1 determina a caducidade do estatuto de 

utilidade pública que lhes tenha sido atribuído. 

Artigo 10.º 

Limite de gastos com pessoal 

1 -  No caso de fundações privadas 

com estatuto de utilidade pública 

e de fundações públicas, os 

gastos com pessoal não podem 

exceder os seguintes limites: 

a) Quanto às fundações cuja 

atividade consista 

predominantemente na 

concessão de benefícios ou 

apoios financeiros à 

comunidade, 15 % dos seus 

rendimentos anuais; 

b) Quanto às fundações cuja 

atividade consista 

predominantemente na 

prestação de serviços à 

comunidade, 70 % dos seus 

rendimentos anuais. 

2 -  […]. 

3 -  Persistindo dúvidas sobre o 

enquadramento da atividade da 

fundação numa das duas alíneas 

do n.º 1, prevalece a qualificação 

que resultar da pronúncia do 

Conselho Consultivo, nos termos 

da alínea c) do n.º 5 do artigo 

13.º. 

4 -  O incumprimento dos limites 

referidos no n.º 1, aferido com 

base na média dos gastos com 
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pessoal referentes ao período 

pelo qual foi atribuído ou 

renovado o estatuto de utilidade 

pública, constitui fundamento de 

revogação do referido estatuto e, 

se for o caso, o indeferimento do 

pedido de renovação do mesmo, 

sem prejuízo do disposto no 

número seguinte.  

5 -  Mediante pedido devidamente 

fundamentado da fundação 

requerente, e quando assim o 

determinem o excecional 

impacto e relevo sociais das 

atividades por esta 

prosseguidas, pode a entidade 

competente para a atribuição do 

estatuto de utilidade pública 

decidir pela não revogação ou 

pelo deferimento do pedido de 

renovação desse estatuto.  

 

Artigo 11.º 

Alienação de bens que integrem o património 

inicial da fundação 

 

1- No caso de fundações privadas com 

estatuto de utilidade pública e de fundações 

públicas, a alienação de bens da fundação 

que lhe tenham sido atribuídos pelo fundador 

ou fundadores, como tal especificados no ato 

de instituição, e que se revistam de especial 

significado para os fins da fundação, carece, 

sob pena de nulidade, de autorização da 

entidade competente para o reconhecimento. 

Artigo 11.º 

[…] 

 

1 -  […]. 
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2 - A decisão final relativa à concessão da 

autorização referida no número anterior é 

tomada no prazo máximo de 45 dias a contar 

da entrada do pedido, devendo os respetivos 

procedimentos ser instruídos e submetidos a 

despacho no prazo máximo de 30 dias. 

 

2 -  Para os efeitos do número 

anterior, entende-se que se 

revestem de especial significado 

para os fins da fundação:  

a) Os bens que forem 

essenciais para a 

realização do objeto social 

da fundação;  

b) Os bens que forem 

qualificados enquanto tal 

numa declaração expressa 

de vontade do fundador; e  

c) Os bens cujo valor, 

independentemente da sua 

finalidade, seja superior a 

20 % do património da 

fundação resultante do 

último balanço aprovado.  

3 - A autorização de alienação dos 

bens de fundação privada com 

estatuto de utilidade pública só 

pode ser recusada se a sua 

alienação puser em causa a 

prossecução dos fins da 

fundação de forma dificilmente 

reversível ou a sua viabilidade 

económico-financeira.  

4 -  [Anterior n.º 2]. 
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5 -  Quando o pedido referido no 

número anterior não tiver 

decisão final no prazo previsto 

ocorre deferimento tácito.  

 

 «Artigo 13.º-A 

Utilização indevida do termo 

fundação na denominação 

1 - Constitui contraordenação 

punível com coima de € 50,00 

a € 1.000,00, no caso de 

pessoas singulares, e de € 

500,00 a € 10.000,00, no caso 

de pessoas coletivas, a 

utilização indevida do termo 

fundação na denominação de 

pessoas coletivas que não 

tenham sido reconhecidas 

como tal, bem como a 

utilização indevida com o fim 

de enganar autoridade pública, 

de obter para si ou para outra 

pessoa benefício ilegítimo ou 

de prejudicar interesses de 

outra pessoa. 

2 - A tentativa é punível. 

3 - Sem prejuízo das 

competências das regiões 

autónomas nos termos do 

disposto nos respetivos 

estatutos político-

administrativos, compete à 

Secretaria-Geral da 

Presidência do Conselho de 
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Ministros (SGPCM) a 

instauração e instrução dos 

processos de contraordenação 

previstos no presente artigo, 

bem como a aplicação das 

correspondentes coimas. 

4 - O produto das coimas 

aplicadas no âmbito da 

contraordenação prevista no 

presente artigo reverte em: 

a) 50 % para o Estado; 

b) 50 % para a SGPCM. 

5 - O produto das coimas 

aplicadas nas regiões 

autónomas constitui receita 

própria das mesmas. 

6 - O disposto nos números 

anteriores não prejudica 

qualquer outro tipo de 

responsabilidade em que a 

pessoa coletiva ou os titulares 

dos seus órgãos sociais 

possam incorrer. 

 

Artigo 17.º 

Instituição e sua revogação 

 

1 - As fundações privadas podem ser 

instituídas por ato entre vivos ou por 

testamento. 

2 - A instituição por atos entre vivos deve 

constar de escritura pública, salvo o disposto 

em lei especial, e torna-se irrevogável logo 

que seja requerido o reconhecimento ou 

Artigo 17.º 

[…] 

1 -  […]. 

2 -  A instituição por ato entre vivos 

deve constar de escritura 

pública ou de documento 

particular autenticado, e torna-

se irrevogável logo que seja 

requerido o reconhecimento ou 
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principie o respetivo processo oficioso. 

3 - Aos herdeiros do instituidor não é 

permitido revogar a instituição, sem prejuízo 

do disposto acerca da sucessão legitimária. 

4 - O ato de instituição, bem como os seus 

estatutos e suas alterações devem ser 

publicitados nos termos legalmente previstos 

para as sociedades comerciais, não 

produzindo efeitos em relação a terceiros 

enquanto não o forem. 

principie o respetivo processo 

oficioso. 

3 -  […]. 

4 -  […]. 

 

Artigo 20.º 

Reconhecimento 

1 - Sem prejuízo das competências das 

regiões autónomas nos termos do disposto 

nos respetivos estatutos político-

administrativos, o reconhecimento de 

fundações privadas é da competência do 

Primeiro-Ministro, com a faculdade de 

delegação, e observa o procedimento 

estabelecido nos artigos seguintes. 

2 - O reconhecimento de fundações importa a 

aquisição dos bens e direitos que o ato de 

instituição lhes atribui. 

3 - Instituída a fundação e até à data do seu 

reconhecimento, o instituidor, os seus 

herdeiros, os executores testamentários ou 

os administradores designados no ato de 

instituição têm legitimidade para praticar atos 

de administração ordinária relativamente aos 

bens e direitos afetos à fundação, desde que 

tais atos sejam indispensáveis para a sua 

conservação. 

4 - Até ao reconhecimento, o instituidor, os 

seus herdeiros, os executores testamentários 

ou os administradores designados no ato de 

instituição respondem pessoal e 

Artigo 20.º 

[…] 

1 -  […]. 

2 -  […]. 

3 -  […]. 

4 -  […]. 
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solidariamente pelos atos praticados em 

nome da fundação. 

 

 

 

5 -  A delegação referida no n.º 1 

abrange todas as competências 

atribuídas à entidade 

competente para o 

reconhecimento na presente lei-

quadro.  

Artigo 23.º 
Recusa do reconhecimento 

 
1 - Constituem fundamento de recusa do 
reconhecimento as seguintes 
circunstâncias: 
a) A falta dos elementos referidos no artigo 
anterior; 
b) Os fins da fundação não sejam 
considerados de interesse social, 
designadamente se aproveitarem ao 
instituidor ou sua família ou a um universo 
restrito de beneficiários com eles 
relacionados; 
c) A insuficiência dos bens afetados para 
a prossecução do fim ou fins visados 
quando não existam fundadas 
expectativas de suprimento da 
insuficiência, designadamente se 
estiverem onerados com encargos que 
comprometam a realização dos fins 
estatutários ou se não gerarem 
rendimentos suficientes para garantir a 
realização daqueles fins; 
d) A desconformidade dos estatutos com 
a lei; 
e) A existência de omissões, de vícios ou 
de deficiências que afetem a formação e 
exteriorização da vontade dos 
intervenientes no ato de constituição ou 
nos documentos que o devam instruir; 
f) A nulidade, anulabilidade ou ineficácia 
do ato de instituição; 
g) A existência de dúvidas ou litígios, 
ainda que potenciais, sobre os bens afetos 
à fundação. 
2 - A recusa de reconhecimento da 
fundação por insuficiência de meios 

Artigo 23.º 

[…] 

1 - […]: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]; 

d) […]; 

e) […]; 

f) […]; 

 

 

 

 

 

 

 

g) A existência de dúvidas ou litígios 

sobre os bens afetos à fundação. 

2 - […]. 
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prevista na alínea c) do número anterior 
determina: 
a) A ineficácia da instituição da fundação, 
se o instituidor for vivo ou o instituidor ou 
instituidores forem pessoas coletivas; 
b) A entrega, salvo se o instituidor for vivo 
ou se existir disposição estatutária em 
contrário, dos bens a uma associação ou 
fundação de fins análogos, a designar por 
esta ordem: 
i) Pelo instituidor no ato de instituição; 
ii) Pelos órgãos próprios da fundação; 
iii) Pela entidade competente para o 
reconhecimento. 

 

 Artigo 23.º-A 

Regiões Autónomas 

Quando, nos termos dos respetivos 

estatutos político-administrativos, 

os órgãos de governo próprio das 

regiões autónomas sejam 

competentes para o 

reconhecimento de fundações, os 

deveres previstos na presente lei-

quadro são cumpridos perante os 

respetivos serviços competentes e 

os pedidos são efetuados, quando 

aplicável, através de sítio na 

Internet definido pelo respetivo 

governo regional.» 

 

Artigo 35.º 

Causas de extinção 

 

1 - As fundações extinguem-se: 

a) Pelo decurso do prazo, se tiverem sido 

constituídas temporariamente; 

b) Pela verificação de qualquer outra causa 

extintiva prevista no ato de instituição; 

c) Com o encerramento do processo de 

insolvência, se não for admissível a 

continuidade da fundação. 

Artigo 35.º 

[…] 

1 - […]. 

 

 

2 - As fundações podem ser 
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2 - As fundações podem ser extintas pela 

entidade competente para o 

reconhecimento: 

a) Quando o seu fim se tenha esgotado ou 

se haja tornado impossível; 

b) Quando as atividades desenvolvidas 

demonstrem que o fim real não coincide 

com o fim previsto no ato de instituição; 

c) Quando não tiverem desenvolvido 

qualquer atividade relevante nos três anos 

precedentes. 

3 - As fundações podem ainda ser extintas 

por decisão judicial, em ação intentada 

pelo Ministério Público ou pela entidade 

competente para o reconhecimento: 

a) Quando o seu fim seja sistematicamente 

prosseguido por meios ilícitos ou imorais; 

b) Quando a sua existência se torne 

contrária à ordem pública. 

extintas pela entidade 

competente para o 

reconhecimento, ouvido o 

Conselho Consultivo: 

a) […]; 

b) […]; 

c) […]. 

3 - […]. 

 

Artigo 36.º 

Declaração da extinção 

 

1- Quando ocorra alguma das causas 

extintivas previstas no n.º 1 do artigo anterior, 

a administração da fundação comunica o 

facto à entidade competente para o 

reconhecimento, a fim de esta declarar a 

extinção. 

2 - A declaração de extinção proferida pela 

entidade competente para o reconhecimento 

é publicada no jornal oficial. 

Artigo 36.º 

Declaração de extinção 

1 -  […]. 

2 -  Para efeitos do disposto no n.º 2 

do artigo anterior, a entidade 

competente para o 

reconhecimento pode ordenar a 

realização de sindicâncias e 

auditorias, mediante decisão 

fundamentada.  

3 -  [Anterior n.º 2].» 

 

 


