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Plano de Atividades para Ano Rotário 2019 - 2020 

 

 

Introdução 

 

O Plano de Atividades da Fundação Rotária Portuguesa para o ano 

rotário 2019-2020 será o primeiro em que o período temporal de execução 

do mesmo será coincidente com o período temporal do ano rotário e, 

fiscalmente também coincidente, tal como foi oportuna e legalmente 

autorizado pela Autoridade Tributária e Aduaneira. 

O Plano de Atividades será também executado sob a gestão de novos órgãos 

sociais, eleitos na reunião do Conselho de Presidentes, ocorrida no Hotel D. 

Inês, na cidade de Coimbra, no dia 27 de Abril, do ano corrente. 

 

Reportando ao acervo de atividades a planear para execução, no mandato a 

que o mesmo diz respeito não poderá deixar-se de naquelas incluir uma 

grande festa para marcar, vincadamente, a celebração de sessenta anos da 

existência da Fundação Rotária Portuguesa, sempre a ajudar a mudar 

vidas, celebração a materializar-se na realização do IV Congresso da 

Fundação Rotária Portuguesa, sob o tema: 

    

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA 

MISSÃO IGUAL 

EM 

TEMPOS DIFERENTES 

 

de modo que constitua este importante evento o momento mais alto e 

solene das comemorações do 60.º aniversário da nossa Fundação 

Rotária Portuguesa. 
Ademais, para o período a que reporta este Plano de Atividades haverá que 

retomar ações programadas no Plano de Actividades anterior que justificam 

plenamente a sua inclusão neste Plano de Atividades para o ano rotário 

2019-2020 e, como tal, passamos a enumerar, conforme seguem:  
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1 – Manter o apoio ao processo de atualização organizacional da 

nossa Fundação, continuando a assegurar as habituais funcionalidade, 

celeridade e eficácia dos nossos serviços administrativos e de contabilidade, 

sempre no cumprimento rigoroso das normas (imperativas) da Lei-Quadro 

das Fundações e do novo Estatuto das I P S S, bem como do regime jurídico 

fiscal, em vigor. 

2 – Consolidar o Património e o Capital Social da Fundação Rotária 

Portuguesa. Em continuidade com os Planos de Atividades anteriores e 

baseado no acompanhamento constante da situação económica e financeira 

da FRP, procurar-se-á racionalizar e otimizar todos os recursos técnicos, 

humanos e financeiros de que dispõe. Neste aspecto em particular e dadas as 

circunstâncias de mercado muito penalizadoras ao nível da remuneração de 

depósitos, não deixaremos de procurar activamente as melhores soluções de 

rentabilização dos activos da FRP, através de uma estratégia de 

diversificação de investimentos consciente e responsável, numa lógica 

prudencial que possa aceitar risco de rendimento mas não de capital 

investido. 

Com o apoio dos Governadores de Distrito, que decerto não deixarão 

de motivar os sócios dos clubes rotários portugueses a apoiarem e 

trabalharem com a FRP, aliado à concretização bem-sucedida dos programas 

educativos, culturais, sociais e humanitários dos mesmos clubes apoiados 

pela FRP, que geram um maior envolvimento dos rotários portugueses, 

iremos procurar aumentar as doações destinadas a consolidar o património 

da FRP. 

3 - Projetar e tornar operativo e rentável o uso das salas adquiridas, 

contíguas às instalações da sede da F R P, de modo a conseguir rentabilizar 

o investimento feito. 

4 - Elaborar um catálogo e proceder à avaliação de todas as obras 

de pintura, que vieram à propriedade da F R P, na sequência da realização 

dos concursos Prémio Nacional de Pintura – Jovens Artistas e 2.ª Bienal 

Internacional de Pintura/Bolsa Fundação Rotária Portuguesa; 

promover, em seguida, a sua divulgação através de exposições das obras e, 

se assim for deliberado pelos órgãos competentes da F R P, proceder, 

inclusivamente, à sua venda. 
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5 - Criar uma apresentação, em formato digital, que trate a história 

e a acção da F R P, ao longo dos seus sessenta anos de existência, 

apresentação que se destinará a ser amplamente divulgada junto de todos os 

Clubes Rotários Portugueses. 

6 – Esclarecer, fundadamente, que é muito importante e 

imprescindível a comparticipação financeira dos Clubes Rotários, sobretudo 

através da entrega dos donativos regulares à Fundação Rotária 

Portuguesa, estatutariamente consagrados, já na versão original dos 

Estatutos fundacionais, do ano de 1958, como também na versão actual de 

2018, bem como a angariação de outras dádivas, nomeadamente 

subscritores, para assim poder concretizar-se a “MISSÃO” da Fundação 

Rotária Portuguesa, tanto mais que, finalmente, já foi conseguido pelo 

Conselho de Administração da F R P a emissão de uma informação 

prévia vinculativa, emanada da Autoridade Tributária e Aduaneira, 

que reconhece considerar, fiscalmente, os donativos regulares à F R P, 

como doações abrangidas pelos benefícios fiscais, legalmente previstos, 

no âmbito do estatuto do mecenato. 

7 – Manter o habitual apoio, mediante comparticipação financeira - 

nas percentagens a indicar pelos Governadores - aos projetos que vierem 

a ser apresentados pelos Clubes Rotários Portugueses, no tempo, nos termos 

e nas condições previstas em Regulamento próprio. 

8 - Parceria com os Clubes de Jovens 

A parceria da F R P com os Clubes de Jovens será cada vez mais 

intensa, graças naturalmente ao conhecimento dos programas da FRP pelos 

líderes dos Clubes de Jovens e ao seu espírito de iniciativa. Daí tem 

resultado, por um lado, uma maior participação em projetos e atividades 

apoiadas pela F R P e, por outro, crescentes iniciativas dos Clubes Interact e 

Rotaract para angariação de fundos e donativos à F R P. 

9 - Bolsas dos Fundadores e Melhores Bolseiros  

Estas bolsas destinam-se a evocar e homenagear os dez Fundadores 

da FRP. 

Todos os anos, no dia da comemoração do aniversário da FRP, é 

realizado o sorteio dos dez clubes, cada um dos quais indicará um jovem 

estudante com mérito escolar ou cívico para receber essa Bolsa no ano 

seguinte. 
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O melhor bolseiro de cada um dos dois Distritos Rotários será 

agraciado com um prémio monetário complementar da sua bolsa de estudo, 

como estímulo para o seu desempenho. 

10 – Apoio ao 11.º Concurso de canto Lírico 

A F R P manterá o habitual apoio financeiro à realização do 11.º 

Concurso de Canto Lírico. 

11 – Revisão dos Estatutos 

A F R P promoverá a discussão da possível revisão dos seus Estatutos, 

nos artigos e alíneas, que vier a entender-se necessária. 

12 - Relacionamento Institucional da Fundação Rotária 

Portuguesa 

12.1 - Com outras Instituições 

Integrada, como está, no Centro Português de Fundações, a F R P 

manterá com esta Instituição e com outras fundações e organizações de ação 

e solidariedade social ou educativa, dentro e fora do movimento, canais de 

colaboração, que se revelem úteis para a F R P e para o movimento rotário 

em Portugal. 

12.2 - Com o Conselho de Curadores 

O Conselho de Curadores receberá sempre, como é hábito, as 

informações atualizadas, quer sobre os programas que a F R P tem, quer 

sobre as deliberações do Conselho de Administração, que exijam ser 

tomadas com o Parecer e o Conselho avisados de anteriores Governadores 

de Distrito e de todos os Companheiros Rotários, que já exerceram funções 

em órgãos da F R P e que, estatutariamente, pertencem ao Conselho de 

Curadores da F R P.  

O carinho que evidenciam e a ação que desenvolvem em prol da FRP 

são um estímulo para que o Conselho de Administração mantenha o 

estreitamento dessa relação como prioritário. 

 

Coimbra, 21 de Junho de 2019 
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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

Introdução 
 

O presente orçamento para o ano rotário 2019-2020 teve como base uma 

amostra real de atividade baseada nos últimos dez meses de atividade do ano 

rotário 2018-2019, ajustadas para o ano completo, da FUNDAÇÃO 

ROTÁRIA PORTUGUESA (FRP) com ajustes nalgumas rubricas em 

função de alterações previstas. 

 

De seguida explicitamos o conteúdo de cada rubrica: 
 
 

 

 

 

 

RENDIMENTOS 
 
VENDAS DA LOJA ROTÁRIA 
 

A verba desta rubrica tem como pressuposto que no ano rotário 2019-2020, 

a loja rotária, fature valor equivalente ao ano anterior com os ajustes de 

faturação com iva incluído. 

O valor estimado para a venda teve por base a média de 380 € de faturação 

mensal de 2018-2019, ajustado de IVA. 

 
 

SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORACAO 

 

Donativos:  

 

Tendo em conta a reformulação efetuada referentes aos Donativos, 

discriminamos as rubricas conforme tabela abaixo: 
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Donativos a receber no ano de 2019/2020 

Tipo de Bolsa Quantidade  Valor  Total  

1. Donativos à FRP     104.250,00 € 

        

2. Donativos Visitas do Governador     19.450,00 € 

      2.1 Distrito 1960 (média) 17 200,00 € 3.400,00 € 

      2.2 Subscritores de mérito D1960 18 300,00 € 5.400,00 € 

      2.3 Distrito 1970 (média) 15 170,00 € 2.550,00 € 

      2.4 Subscritores de mérito D1970 27 300,00 € 8.100,00 € 

        

3. Donativos  - Pessoas Singulares e Pessoas 
Coletivas (0%) 

    1.000,00 € 

        

4. Donativos - Bolsas Financiadas     98.750,00 € 

4.1 Ensino Superior 123 750,00 € 92.250,00 € 

4.2 Ensino Secundário 13 
             
500,00 €  

6.500,00 € 

        

5. Donativos - Projetos Educativos (50%)     53.000,00 € 

5.1 Ensino Superior 120 375,00 € 45.000,00 € 

5.2 Ensino Secundário 32 250,00 € 8.000,00 € 

        

6. Outros Projetos     31.000,00 € 

6.1 Projetos Apoio aos Clubes - 0% 1 20.000,00 € 20.000,00 € 

6.2 Projetos Financiados pela Fundação (35%) 1 11.000,00 € 11.000,00 € 

Total dos apoios   307.450,00 € 

 

 

 1. Os donativos para a rubrica “Donativos à FRP”, tiveram por base 

a estimativa “natural” de contribuição de cada rotário em Portugal, 

nos moldes habituais que têm vindo a ser praticados, antes da 

situação de descontinuidade verificada no ano rotário 2018/2019. 

 2. Estimamos os donativos provenientes das “Visitas do 

Governador e Subscritores de Mérito” em 19.450 €, face aos 

valores realizados em 2018/2019. 
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 3. Os donativos de Pessoas Singulares e Pessoas Coletivas são 

relativos a donativos singelos à FRP.  

 4. Os donativos referentes a “Bolsas Financiadas” dizem respeito a 

Bolsas financiadas integralmente e inserem-se nas iniciativas que 

os Clubes entenderem promover e corresponde a igual montante de 

despesa orçamentada, sem qualquer comparticipação da Fundação. 

 5. Os Donativos referentes a “Projetos Educativos” foram 

estimados com base nos Projetos em curso e serão financiados em 

50% pela Fundação. 

 6. Os “Outros projetos” dizem respeito a iniciativas promovidas 

pelos Clubes e financiadas integralmente e a iniciativas de combate 

à fome e à pobreza, promoção da saúde e preservação e  

salvaguarda do meio ambiente. 

 
 
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 
 

Consignação AT – Face ao valor consignado em 2018/2019 e anteriores, 

podemos prever igual montante para 2019/2020.  

As rendas a receber foram estimadas pelos respetivos valores. 
 
 
 
JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES 

 

A estimativa de juros a obter teve em conta os valores contratados referentes 

às aplicações em curso.  
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GASTOS 

 
COMPRAS DA LOJA ROTÁRIA 

 

Inclui as compras do material rotário para apoio aos Clubes, na linha das 

vendas da Loja Rotária. 
 
FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS 
 

Para esta rubrica estimam-se valores idênticos aos realizados no ano de  

2018/2019. No entanto a verba referente a “ofertas de material rotário” foi 

transferida para a rubrica de compras, face à alteração na respetiva 

contabilização. 
 
GASTOS C/ O PESSOAL 
 

Os custos com o Pessoal estão estimados considerando dois trabalhadores. 

 

As remunerações previstas respeitam a valores acima do CCT em vigor para 

as IPSS. 

 

Foram considerados 5 diuturnidades para um trabalhador e subsídios de 

alimentação para 2 trabalhadores. 

 

Os custos considerados tiveram por base as remunerações efetivas e 

respetivos encargos. 

 

Os encargos sociais sobre remunerações são: 

 a TSU para as IPSS, 22,3% e  

 o seguro de acidentes de trabalho ao qual atribuímos uma taxa de 

1,5% sobre as remunerações ilíquidas. 

 
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 
 

As depreciações tiveram por base as tabelas oficiais conjugadas com o 

período de vida útil, pelo método dos duodécimos, utilizando o método das 

cotas constantes. 
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OUTROS GASTOS E PERDAS 
 

Pressupõe-se que a atribuição das bolsas seguirá a linha de anos anteriores, 

pelo que foram calculadas não só com base nesse critério como também com 

o já realizado em igual período de 2018/2019.  

 

Assim, o quadro abaixo reflete as bases de cálculo para as várias variantes: 
 

Custos com Bolsas/Projetos a atribuir no ano de 2019/2020 

Tipo de Bolsa Quantidade  Valor bolsa   Total  

BOLSAS     124.125,00 € 

1. Bolsas Financiadas pela Fundação (100%)     3.375,00 € 

1.1 Pedro Ecoffet 2 750,00 € 1.500,00 € 

1.2 Deficientes 3 625,00 € 1.875,00 € 

2. Bolsas dos Fundadores     6.000,00 € 

2.1 Bolsa de Mérito 10 500,00 € 5.000,00 € 

2.2 Casal Melich e Teixeira Lopes  2 500,00 € 1.000,00 € 

3. Bolsas Financiadas por Patrocinadores (0%)     98.750,00 € 

3.1 Ensino Superior 123 750,00 € 92.250,00 € 

3.2 Ensino Secundário 13 500,00 € 6.500,00 € 

4. Outras Bolsas     16.000,00 € 

4.1 Canto Lírico 1 16.000,00 € 16.000,00 € 

PROJETOS     129.850,00 € 

5. Projetos Educativos (50%)     106.000,00 € 

5.1 Ensino Superior 120 750,00 € 90.000,00 € 

5.2 Ensino Secundário 32 500,00 € 16.000,00 € 

6. Outros Projetos     23.850,00 € 

6.1 Projetos Apoio aos Clubes - 0% 1 20.000,00 € 20.000,00 € 

6.2 Projetos Financiados pela Fundação (35%) 1 3.850,00 € 3.850,00 € 

Total dos apoios   253.975,00 € 

 1. Bolsas Financiadas pela Fundação 

Os valores destas bolsas, no montante de 3.375 €, é o que 

efetivamente está previsto pagar no ano de 2019/2020. 

 2. Bolsas dos Fundadores 

Foram calculadas 10 bolsas de mérito e 2 bolsas Casal Melich e 

Teixeira Lopes. 
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 3. Bolsas Financiadas por Patrocinadores 

Refere-se a bolsas patrocinadas pelos clubes através da angariação 

de donativos de terceiros, que se estima, para o ano 2019/2020 em 

98.750,00 €. 

 4. Outras Bolsas 

A par de anos anteriores esta bolsa destina-se a financiar mais um 

Concurso de Canto Lírico. 

 5. Projetos Educativos 

Em parceria com os Clubes esta verba destina-se a patrocinar 

bolsas referentes a projetos educativos, patrocinados em 50% pela 

Fundação. 

 6. Outros Projetos 

Projetos habitualmente propostos pelos Clubes destinados a 

financiamento de ações realizadas dentro do âmbito do estatuído 

pela Fundação, bem como em Fundos próprios da Fundação para 

comparticipar projetos. 

  

 

Resultado: 

Face às despesas e às receitas estimadas, o orçamento para o ano de 

2019/2020 será positivo em 36.219,21 €. 

 

 

Coimbra, 21 de junho de 2019 

    

 

A Comissão Executiva  
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Telef: 239823145 • Fax 239837180 • www.rotaryportugal.pt • e-mail: frp@mail.telepac.pt • Cont. N.º 501 129 081 
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 Armindo Lopes Carolino - Presidente  

 

 

 

José Matias Charneca Coelho – Vice-Presidente 

 

 

 

José Manuel Nunes Romão - Administrador 

 

 

José Ribeiro Ferreira - Administrador 

 

 Filipe Besteir 

Luís Filipe Besteiro Ribeiro - Administrador 
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