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josé neves_
Fundador

Mensagem do Fundador
2021 foi o primeiro ano completo de atividade desde 
que a Fundação José Neves foi dada a conhecer aos 
portugueses. Foi o ano em que pudemos medir
e perceber o impacto dos nossos programas na vida 
dos portugueses e na sua transformação pessoal
e profissional.

Os primeiros resultados alcançados demonstram 
que a aposta na Educação é o fator-chave para 
proporcionar aos portugueses um futuro melhor 
e que só assim conseguiremos potenciar o 
desenvolvimento do nosso País.

Mais ainda num mundo em permanente 
transformação, e que exige de cada um de nós uma 
permanente atualização de conhecimento.
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A educação contínua é uma ferramenta essencial
para enfrentar a evolução que assistimos diariamente
na nossa sociedade. Para o concretizar, é fundamental 
um esforço integrado entre os diversos agentes 
ligados à educação, públicos e privados, de forma 
a incutir e a introduzir nas vidas dos portugueses a 
aprendizagem ao longo da vida.

O “Estado da Nação sobre Emprego, Educação e 
Competências em Portugal” que divulgámos em junho 
de 2021 no evento anual da Fundação é um contributo 
para a sociedade portuguesa. Para percebermos 
onde estamos e por onde temos de caminhar para 
elevarmos o desenvolvimento humano de todos
os portugueses.

Em 2021 demos corpo à dimensão humana inscrita 
nos princípios da FJN através do lançamento da 
aplicação 29k FJN, em parceria com a Fundação sueca 
29k. Acreditamos que o desenvolvimento pessoal tem 
o poder de mudar e transformar o mundo,

e a pandemia só veio demonstrar a importância
do autoconhecimento para atingirmos todo
o nosso potencial e alcançarmos uma vida plena,
feliz e equilibrada.
Estamos comprometidos com o país e com os 
portugueses, e em 2022 queremos aumentar o 
impacto e fazer a diferença na vida das pessoas. 
Queremos dar aos portugueses as ferramentas que 
lhes permitam crescer e melhorar as suas vidas, no 
plano pessoal e profissional, contribuindo assim para 
cumprir o nosso propósito de ajudar a transformar 
Portugal numa sociedade do conhecimento.

Por Amor a Portugal e aos Portugueses
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Carlos oliveira_
coFundador
e presidente
executivo

Mensagem do
Presidente Executivo

Em 2021 promovemos os nossos programas,
com o objetivo de proporcionar aos portugueses
a informação e os meios para acederam à educação 
para as competências do futuro, e de forma
a contribuir para elevar o potencial humano
dos portugueses.

Terminámos o ano com a atribuição de quase
200  bolsas e um investimento de mais de 1.5 milhões
de euros no pagamento de propinas. No total,
o programa ISA FJN já recebeu 1695 candidaturas.
O programa de bolsas reembolsáveis contava no final 
de dezembro com 36 parceiros e 262 cursos elegíveis.

Por sua vez, o Brighter Future é cada vez mais 
reconhecido como uma plataforma que permite
a todas as pessoas, estudantes, profissionais
e instituições tomarem decisões com base em factos 
e informação relevante sobre Emprego, Competências 
e Empregabilidade. Em 2021 processámos mais
de 68GB de dados e a plataforma obteve 25.508 
utilizadores únicos.
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Iniciámos a publicação regular dos Guias FJN. Foram 
lançados os dois primeiros guias, que chegaram a 
milhares de portugueses.

O ano de 2021 ficou marcado pelo evento anual da FJN, 
no qual apresentámos o primeiro relatório “Estado
da Nação sobre Educação, Emprego e Competências 
em Portugal”.

O relatório inclui-se na missão da FJN de ajudar a 
colocar o País na liderança do desenvolvimento 
humano e para tornar Portugal numa sociedade do 
conhecimento, perspetivando o futuro e as metas 
para atingir este objetivo até 2040. Propomos que, 
nessa data, os portugueses adultos (25 aos 64 anos) 
com baixa escolaridade sejam no máximo 15%, que 
pelo menos 25% dos adultos participem em educação 
e formação, e que Portugal esteja nos 10 países da 
União Europeia com maior peso do emprego em 
setores tecnológicos e intensivos em conhecimento, 
uma melhoria de 9 posições face ao ranking atual.
  
No evento, lançámos ainda o nosso programa de 
desenvolvimento pessoal – a aplicação 29k FJN.

A aplicação 29k FJN é gratuita, totalmente digital e 
está ao alcance de todos. Tem como objetivo ajudar 
a fortalecer a saúde mental, o equilíbrio emocional 
e o bem-estar, e potenciar o desenvolvimento 
pessoal dos portugueses. No final de 2021 atingiu 
os 16 mil utilizadores registados, com atualização 
regular dos exercícios, meditações e cursos que 
oferece. Destaque ainda para as empresas que já se 
associaram a este programa, Accenture, Bial, Galp, 
Farfetch e REN.

Deixo um agradecimento a todos os oradores 
nacionais e internacionais que nos deram a honra 
de participar no evento, em especial o Presidente da 
República Marcelo Rebelo de Sousa, o neurocientista 
português António Damásio e o músico e filantropo 
Bryan Adams.

Contamos com o apoio de todos.
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a FUNDAÇÃO
__ JOSÉ NEVES
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Um futuro melhor em que 
todos possam aprender  
com paixão, para impactar  
a felicidade,  
o desenvolvimento  
e a educação em Portugal. 

Uma força transformadora  
de Portugal, numa 
sociedade  
do conhecimento, 
através da educação e do 
desenvolvimento  
do seu potencial humano.

VISÃO_ MISSÃO_

QUEM __ SOMOS
A Fundação José Neves (FJN) é uma Instituição sem 
fins lucrativos que iniciou a sua atividade em 2019. 
Nasceu da ambição de elevar o estatuto e a posição de 
Portugal nos rankings internacionais de educação e 
do desenvolvimento humano. 

O foco da FJN está centrado na educação e promoção 
da aprendizagem ao longo da vida, com uma forte 
aposta nas competências do futuro.

Educar para evoluir. 

PROPÓSITO_
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PILARES __ DE ATUAÇÃO

Promover o acesso generalizado 
à aprendizagem ao longo da vida, 
através da criação de soluções 
inovadoras disponíveis para todos os 
que queiram continuar ou voltar
a estudar.

FINANCIAR A EDUCAÇÃO __

Despertar para o equilíbrio entre
as dimensões intelectual
e espiritual do conhecimento, 
fortalecendo o lado humano,
moral e ético de cada cidadão.

DESPERTAR A CONSCIÊNCIA 
INDIVIDUAL __

Preparar Portugal para se 
transformar numa sociedade 
de conhecimento, adequando a 
aprendizagem à evolução e à 
velocidade do futuro.

PROJETAR A EDUCAÇÃO 
DO FUTURO __

Desenvolver as competências do futuro, 

apoiando as novas gerações, apostando 

na requalificação e na aprendizagem ao 

longo da vida de quem já está no mercado de 

trabalho (upskill e reskill).

POTENCIAR AS
COMPETÊNCIAS DO FUTURO __
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estado da
__ naçãO
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LEITORES
únicos

4526

CONTRIBUTO
parA __
a SOCIEDADE
PORTUGUESA
O  relatório “Estado da Nação sobre Educação, 
Emprego e Competências em Portugal”,
foi divulgado no evento anual da Fundação José 
Neves. O documento faz uma análise à transformação 
destas dimensões na última década e o impacto 
recente da pandemia Covid-19. Tem como 
objetivo abrir à discussão pública as debilidades e 
oportunidades do sistema de desenvolvimento de 
competências e as formas de as ultrapassar. 
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Ambição de longo prazo para 
transformar Portugal __ numa
Sociedade do Conhecimento até 2040

educação
adultos com baixa
escolaridade

15% 33 p.p.

adultos a participar
em educação e formação

25% 15 p.p.

jovens recém-formados
empregados

90% 13 p.p.

jovens adultos com 
baixa escolaridade

5% 20 p.p.

adultos com ensino
superior

45% 19 p.p.

jovens adultos com 
ensino superior

60% 23 p.p.

Uma diminuição de 33 
pontos percentuais face 
ao valor atual, 47,8%

Atualmente esse número 
está nos 10,5%

Aumento de 13 pontos 
percentuais face ao valor 
de 2019, 77,5%

Uma diminuição de 20 
pontos percentuais face 
ao valor em 2019, 24,8%

Um aumento de 19 
pontos percentuais face 
ao valor em 2019, 26,3%

Um aumento de 23 
pontos percentuais face 
ao valor de 2019, 37,4%

emprego portugal entre
os 10 países
da união européia

TOP 10

Um maior peso do 
emprego em setores 
tecnológicos e intensivos 
em conhecimento 
(melhoria de 9 posições 
face ao ranking atual)

alinhamento
educação-
emprego
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No evento anual foi ainda apresentado o programa
de desenvolvimento pessoal da Fundação José Neves. 

A app 29k FJN tem como objetivo melhorar o bem-estar
e a saúde mental dos portugueses.

apresentação
__ app 29k jfn
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O evento anual decorreu em formato híbrido (presencial 
e online) no mês de junho e contou com a participação de 
oradores nacionais e internacionais, de diferentes áreas, 
entre eles o Presidente da República Marcelo Rebelo de 
Sousa, António Damásio (neurocientista), Bryan Adams, 
Pedro Morgado (Professor de Psiquiatria e Comunicação 
Clínica na Escola de Medicina da Universidade do Minho), 
Erik Fernholm (cofundador da Fundação 29k), Fátima Lopes 
(comunicadora), Ana Balcão Reis (Professora Associada 
de Economia e Presidente do Conselho Pedagógico na 
Nova SBE) e João Cerejeira (Professor e investigador em 
Economia na Universidade do Minho).

EVENTO __
ANUAL
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O evento foi conduzido pela apresentadora Catarina Furtado, 
que é também Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das 
Nações Unidas para a População, teve a duração de 3 horas 
e foi transmitido em streaming no Facebook, Youtube e 
Vimeo, e por diversos e prestigiados meios de comunicação 
social, como o Jornal Económico, o Dinheiro Vivo, o ECO, o 
Observador e o Portal Sapo. A cobertura mediática abrangeu 
a generalidade dos media portugueses, mas também 
internacionais. Rádios, televisões, imprensa escrita e online, 
meios generalistas e especializados, meios nacionais e locais, 
deram a conhecer o trabalho desenvolvido e a missão da 
Fundação José Neves.
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dois guias __
publicados
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guias__
fundação josé 
neves
Os Guias da Fundação José Neves exploram essencialmente 
temáticas relacionadas com a atuação da fundação.
São documentos com recomendações muito práticas e 
de fácil leitura, e que pretendem ajudar, com informação 
relevante, os diferentes destinatários a tomarem as 
melhores decisões.

Em 2021 foram divulgados dois guias, com âmbitos 
distintos. O “Guia para jovens e pais: como escolher
o que estudar?”e o “Guia para adultos: como aprender
ao longo da vida?”.
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1_ Guia para jovens
e pais: como escolher
o que estudar?
O primeiro guia lançado pela FJN apresenta um conjunto
de recomendações para Jovens e Pais para ajudar
à tomada de decisão informada sobre o futuro dos estudos, 
nomeadamente recomendações e vantagens associadas
às diferentes áreas de estudo e influência das 
desigualdades sociais.

“Num mundo em acelerada transformação, este Guia que a 

FJN disponibiliza pretende ser uma ferramenta preciosa 

para ajudar os jovens e as suas famílias a tomarem 

uma decisão informada sobre como fazer a escolha do 

curso ou área de formação em benefício do seu futuro 

académico, profissional e pessoal.”

Carlos Oliveira

LEitores
únicos

5002
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2 _ Guia para adultos: 
como aprender ao longo 
da vida?
Focado em promover a educação contínua, o segundo 
guia demonstra que os benefícios da educação e da 
aprendizagem ao longo da vida podem repercutir-se ao nível 
individual e social, e também em diferentes âmbitos da vida, 
nomeadamente na empregabilidade, remunerações, família 
e bem-estar. Pretende ainda ajudar os portugueses adultos 
a entenderem a importância da formação, a tomarem as 
decisões certas e a passarem à ação.

“Vivemos um tempo de profundas e aceleradas mudanças 

sociais, tecnológicas e profissionais. As alterações 

profissionais e no mercado de trabalho trazem 

novos desafios, mas também oportunidades. Muitas 

profissões que conhecemos hoje vão desaparecer e 

novas especializações vão surgir e ter cada vez mais 

procura, nomeadamente na área digital. A aprendizagem 

ao longo da vida é o único caminho para acompanhar esta 

revolução.”

Carlos Oliveira

LEitores
únicos

2454
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os programas
da __ Fundação
josé neves
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ISA

ISA __ FJN

Trata-se de um programa de bolsas reembolsáveis, pioneiro 
a nível nacional, que pretende facilitar e apoiar o acesso dos 
portugueses aos cursos e formações para as competências 
do futuro, sendo que a FJN pretende investir até pelo menos 
5 milhões de euros neste programa até ao final de 2022. 

Podem beneficiar do ISA FJN estudantes ou profissionais 
que já estejam no mercado de trabalho que queiram apostar 
no desenvolvimento das suas competências (mesmo 
aqueles que estejam em situação de desemprego) e que 
estejam inscritos num dos muitos cursos elegíveis.

O valor da bolsa só será reembolsado à FJN quando o 
candidato estiver empregado e atingir um salário acima do 
valor mínimo expetável para a sua formação. Até ao final de 
2021, e com apenas um ano e três meses de execução, a FJN 
atribuiu mais de 1.5 milhões de euros a 199 candidatos que 
viram aprovada a sua candidatura ao ISA FJN.

INSPIRADO NO MODELO INCOME SHARE 
AGREEMENT, O ISA FJN É UM APOIO DA 
FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES PARA POTENCIAR
O ACESSO À EDUCAÇÃO.
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RESULTADOS DO ISA FJN
ATÉ AO FINAL DE __ 2021

+1.500.000
euros 

atribuídos

199
CANDIDATOS 
APROVADOS

1695 
CANDIDATURAS

36 
INSTITUIÇÕES 

PARCEIRAS

262
CURSOS 

ELEGÍVEIS

+11 DO QUE EM 2021 +146 DO QUE EM 2021
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3.400.000 INVESTIMENTO 
DISPONÍVEL __ ATÉ FINAL
DE 2022
É importante também realçar que foi em 2021 que os 
primeiros alunos ISA FJN iniciaram o seu plano de reembolso 
à FJN: depois de concluídas as suas formações, estes alunos 
encontram-se a trabalhar e com um rendimento que lhes 
permite devolver à FJN o valor do apoio. Este facto reflete o 
sucesso do programa, já que aqueles que beneficiaram do 
apoio do ISA FJN, têm condições de fazer o reembolso à FJN.
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BRIGHTER FUTURE __

Cruza dados sobre estes parâmetros e permite identificar 
as grandes tendências em relação às profissões mais 
representativas no mercado de trabalho, às profissões 
mais procuradas, às competências mais valorizadas pelas 
empresas. Permite também aferir da empregabilidade nas 
diversas áreas de formação, entre muitas outras variáveis.

Trata-se da maior base de conhecimento sobre estas 
matérias – um portal gratuito, anónimo e de livre acesso – 
que a Fundação José Neves coloca ao dispor de todos.

O BRIGHTER FUTURE É UM PORTAL 
ÚNICO E INOVADOR EM PORTUGAL, QUE 
DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES SOBRE 
EMPREGO, EDUCAÇÃO E COMPETÊNCIAS. 

BRIGHTER
FUTURE 
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O Brighter Future da FJN é executado em parceria 
com o INE (Instituto Nacional de Estatística) e em 
colaboração com a DGES (Direção Geral do Ensino 
Superior) e com a DGEEC (Direção Geral de Estatísticas 
da Educação e Ciência), entre outras entidades.
 
O trabalho de investigação é realizado em parceria 
com instituições de referência, como é o caso das 
Universidades do Minho e de Aveiro, e conta com as 
parcerias tecnológicas da Microsoft, da Outsystems e 
da Contentful. 

O Brighter Future permite que qualquer pessoa tome a 
melhor decisão para o seu futuro, de forma consciente 
e com base em factos e informação fundamental 
sobre o mercado de trabalho e os empregos do futuro.
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RESULTADOS DO __
BRIGHTER FUTURE 2021

25 508
UTILIZADORES 

ÚNICOS

68GB
DADOS 

PROCESSADOS

+4000
CURSOS E 

FORMAÇÕES

+200 
COMPETÊNCIAS 
RELEVANTES

+200
PROFISSÕES
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29k __ FJN

A aplicação é totalmente digital, gratuita e em português,
e está ao alcance de todos, através de uma aplicação disponível 
para iOS e Android que pode ser descarregada no link
https://joseneves.org/pt/download-29-k-fjn.

Resulta de uma parceria com a Fundação 29k, organização sem 
fins lucrativos sueca, e está comprovada cientificamente por 
psicólogos e investigadores da Universidade de Harvard (EUA), 
da Universidade de Londres (Inglaterra), do Instituto Karolinska 
(Suécia) e da Escola de Medicina da Universidade do Minho.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
PESSOAL DA FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES COM 
O OBJETIVO DE FORTALECER A SAÚDE 
MENTAL, O EQUILÍBRIO EMOCIONAL E 
O BEM-ESTAR, DE FORMA A AJUDAR A 
POTENCIAR O DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
DE 1 MILHÃO DE PORTUGUESES. 
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É baseada em ciência e combina tecnologia e psicologia. 
Promove a ligação entre as pessoas e a partilha 
de experiências de uma forma enriquecedora e 
motivadora. O conteúdo é baseado em terapia cognitivo-
comportamental, combinado com uma conexão humana. 
Oferece cursos de desenvolvimento pessoal, em formato 
de vídeo, meditação áudio e exercícios, orientados por 
embaixadores e validados cientificamente. 

Catarina Furtado, Fátima Lopes, Luís Portela (Fundação 
Bial), Paula Amorim (Galp e Grupo Amorim), José Neves, 
Carlos Oliveira e Cristina Alves são os representantes 
do programa 29k FJN e participam em vários dos cursos 
disponibilizados.

Accenture, Bial, Galp, Farfetch e REN são as primeiras 
empresas parceiras do programa e promovem junto dos 
seus colaboradores a participação nos cursos 29k FJN.
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RESULTADOS DA APP 29K FJN NOS PRIMEIROS
7 MESES __ JUNHO-DEZEMBRO 2021

+16 000
UTILIZADORES 

REGISTADOS

17
MEDITAÇõES

9
CURSOS

2
testes

22
EXERCÍCIOS
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A PLATAFORMA DIGITAL
DA FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES
__ EM NÚMEROS
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PAGE VIEWS
Da plataforma

digital

utilizadores
únicos

253 257

84 950

Os números da plataforma digital da Fundação
José Neves demonstram o interesse que a atividade e os 
seus programas têm despertado junto dos portugueses. 

OS DADOS APRESENTADOS INDICAM 
A FORMA COMO OS PORTUGUESES 
INTERAGIRAM COM A FUNDAÇÃO JOSÉ 
NEVES DURANTE O ANO DE 2021.
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PILARES __ DE ATUAÇÃO

50,9%

IDADE __ DOS 
UTILIZADORES

GÉNERO __

MASCULINO FEMININO
45 – 54 anos 20,5%

25 – 34 anos 19,1%

35 – 45 anos 18,4%

55 – 64 anos 16,9%

65 + 13%

18 – 24 anos 12%

Importa salientar que todas as faixas etárias estão 
representadas entre os utilizadores da plataforma
da FJN, inclusive os mais jovens e os mais velhos.
Uma constatação que a FJN é para todos.

49,1%
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OS PARCEIROS DA __
FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES
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A missão de transformar Portugal numa sociedade do 
conhecimento, através da educação e do desenvolvimento 
humano, exige concertação de esforços e partilha de 
contributos. Ciente desse facto, a Fundação José Neves 
procurou estabelecer uma rede de parcerias com entidades 
públicas e privadas desde a primeira hora. Esse objetivo está 
a ser alcançado gradualmente para todos os programas e 
iniciativas realizadas.
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Parceiros __ na Educação
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Parceiros __ na tecnologia

Parceiros __ INSTITUCIONAIS
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QUINZE MESES DE 
FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES 
DESDE O SEU LANÇAMENTO 
OFICIAL __ 22 SET 2020
Passados quinze meses desde que a FJN foi dada a conhecer 
aos portugueses, começa a ser possível aferir o impacto 
dos seus programas na vida dos portugueses, sobretudo 
das bolsas ISA FJN, que já permitiram a muitos portugueses 
mudar de vida. Até ao final de 2021, foram atribuídas 199 
bolsas e os resultados são surpreendentes: muitos dos 
candidatos já terminaram o curso e encontraram emprego 
na sua área de formação, vários já estão inclusive a retribuir 
o valor investido, permitindo assim que mais portugueses 
possam conseguir uma bolsa.
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_ Colocar Portugal no 
topo do desenvolvimento 
humano:

MAS HÁ AINDA MUITO POR FAZER 
pARA ATINGIR AS METAS TRAÇADAS
PELA FUNDAÇÃO:

O mais recente Índice do Desenvolvimento Humano 
realizado pelas Nações Unidas, relativo ao ano de 2020, 
indica que Portugal está na posição 38 do ranking mundial. 
Uma posição reveladora do muito que há por fazer.
A Fundação José Neves assume como ambição ajudar
a melhorar o posicionamento do país nesse ranking que 
continua a ser liderado pela Noruega, Suíça e Irlanda.
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_ CONTRIBUIR PARA UMA EDUCAÇÃO 
ACESSÍVEL A TODOS:
Através das ferramentas que a FJN criou e que poderão contribuir para que 
ninguém fique impedido de investir na sua formação por dificuldades financeiras. 
O Inquérito às Condições Socioeconómicas dos Estudantes do Ensino Superior 
em Portugal revela que, em 2017, mais de 40% dos casos de abandono no ensino 
superior ficaram a dever-se a dificuldades económicas.

_ INCENTIVAR A EDUCAÇÃO AO LONGO 
DA VIDA:
Só com aprendizagem constante e atualização de conhecimentos, será possível 
os portugueses estarem preparados para as rápidas mudanças que o mundo 
atravessa. Portugal está abaixo da média de muitos países europeus no que toca 
às ações de aprendizagem ao longo da vida. A Fundação José Neves quer contribuir 
para alterar esse paradigma.

_ PROMOVER UMA EDUCAÇÃO DIRECIONADA 
PARA OS EMPREGOS DO FUTURO:
O elevado ritmo a que o mercado laboral está a mudar, com a ajuda da tecnologia e da 
inovação, leva à constante criação de novos empregos e é necessária uma forte aposta na 
requalificação das pessoas que precisam de ganhar novas competências.

_ PROMOVER O ACESSO À INFORMAÇÃO 
SOBRE EDUCAÇÃO E EMPREGO:
Plataformas como o Brighter Future são fundamentais para a partilha de 
informação credível que permita aos cidadãos tomarem decisões sobre o seu 
futuro de forma célere e devidamente informada.
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ORGANIZAÇÃO
INTERNA __ DA
FUNDAÇÃO JOSÉ NEVES
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NOTA FINAL

Conforme deliberação do Conselho de Administração de 28 de março 2022, o resultado líquido positivo do 
período findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de 658.626 € (seiscentos e cinquenta e oito mil, 

seiscentos e vinte seis euros), será transferido para o Fundo Patrimonial na rubrica de resultados transitados.

28 de março de 2022

O Conselho de Administração
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contas __ 2021
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Balanço
em 31/12/2021
(montantes em Euros)

RUBRICAS Notas  
  31/12/2021 31/12/2020

ATIVO      
Ativo não corrente      
   Ativos fixos tangíveis 5 6 393 5 613
   Investimentos financeiros 6 3 844  1 943                    
   Programa ISA 9 1 489 767 290 245
    1 500 004 297 801
           Ativo corrente      
   Créditos a receber 9 31 065  1 146
   Programa ISA 9 36 109         
   Diferimentos 7 22 679 13 276
   Caixa e depósitos bancários 4 743 973 863 094
    833 826 877 516
 Total do ativo   2 333 830 1 175 317
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO      
Fundos patrimoniais     
   Fundos 8 250 000 250 000
   Resultados transitados 8 540 718 281 970
       
   Resultado líquido do período  658 626 258 747 
                                                                          Total dos fundos patrimoniais   1 449 344 790 717
Passivo      

       
Passivo corrente      
   Fornecedores 9 141 499 115 580
   Estado e outros entes públicos 10 10 581 15 096     
   Financiamentos obtidos 9 4 176 2 052
   Outras dívidas a pagar 9 60 248 44 806
   Programa ISA 9 667 982 207 066
    884 486 384 600
 Total do passivo   884 486 384 600
 Total dos fundos patrimoniais e do passivo   2 333 830 1 175 317

PERÍODO

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

28 de março de 2022
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Demonstração dos Resultados por Naturezas
do período findo em 31/12/2021
(montantes em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS Notas PERÍODO 

  31/12/2021 31/12/2020

Subsídios, doações e legados à exploração 13 2 171 305 1 583 086

Fornecimentos e serviços externos 12 -918 643 -1 000 824

Gastos com o pessoal 11 -335 890 -271 424

Outros gastos 12 -254 861 -50 126

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos   661 911 260 712

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 -3 285 -1 965

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   658 626 258 747

Resultado antes de impostos   658 626 258 747

Resultado líquido do período   658 626 258 747

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

28 de março de 2022
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Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
do período findo em 31/12/2021
(montantes em Euros)

DESCRIÇÃO Notas Fundos Resultados Resultado líquido Total Total dos Fundos 
   transitados do período  Patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021   250 000 281 970 258 747 790 717 790 717

ALTERAÇÕES NO PERÍODO           
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais     258 747 -258 747    
   258 747 -258 747    
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO    658 626 658 626 658 626
RESULTADO INTEGRAL      658 626 658 626 658 626
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO            

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021  250 000 540 717 658 626 1 449 344 1 449 344

DESCRIÇÃO Notas Fundos Resultados Resultado líquido Total Total dos Fundos 
   transitados do período  Patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020   250 000  281 970 531 970 531 970

ALTERAÇÕES NO PERÍODO           
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais     281 970 -281 970    
   281 970 -281 970    
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO    258 747 258 747 258 747
RESULTADO INTEGRAL      258 747 258 747 258 747
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO            

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020  250 000 281 970 258 747 790 717 790 717

O Conselho de Administração                                                                                                                          O Contabilista Certificado

28 de março de 2022
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Demonstração
dos Fluxos de Caixa
do período findo em 31/12/2021
(montantes em Euros)

RUBRICAS Notas PERÍODO 
  31/12/2021 31/12/2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais      
Pagamentos a fornecedores    1 659 620 973 552

Pagamentos ao pessoal  315 517 250 715

 Caixa gerada pelas operações   -1 975 137 -1 224 267

Outros recebimentos/pagamentos    -311 224 -77 041

 Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   -2 286 361 -1 301 308
Fluxos de caixa das atividades de investimento      
Pagamentos respeitantes a:      

     Ativos fixos tangíveis  4 065 4 149

Recebimentos provenientes de:      

     Investimentos financeiros     150 545

 Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)   -4 065 146 396
Fluxos de caixa das atividades de financiamento      
Recebimentos provenientes de:      

     Doações    2 171 305 1 583 086 

                                Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)   2 171 305 1 583 086
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   -119 121 428 174
Caixa e seus equivalentes no início do período 4  863 094  434 920

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4  743 973 863 094

O Conselho de Administração

O Contabilista Certificado

28 de março de 2022
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1. Identificação da entidade 2. Referencial contabilístico de preparação  
das demonstrações financeiras

ANEXO ÀS CONTAS DO ANO 2021

Nota Introdutória

 A Fundação José Ferreira Neves (doravante “Fundação”), NIPC 514934409, com 
sede no Largo de Nevogilde n.º 9, união de freguesias de Aldoar, Foz do Douro e 
Nevogilde, 4150-527, concelho do Porto, foi instituída por escritura pública no dia 
dezasseis de julho de dois mil e dezoito.

 A Fundação foi reconhecida através do Despacho n.º 7380/2019, de 2 de agosto 
de 2019, emitido pelo Gabinete do Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros.

 A Fundação tem fins de natureza filantrópica, caritativa, científica, 
desportiva, religiosa, literária, cultural, educacional, com vista à promoção do 
desenvolvimento social, cultural e económico e da cidadania, à promoção do 
empreendedorismo, ao desenvolvimento e à inovação tecnológica.

 As demonstrações financeiras são apresentadas em euro, dado que esta
 é a divisa utilizada preferencialmente no ambiente económico em que a 

Fundação opera.

2.1. Referencial contabilístico utilizado  

 As demonstrações financeiras foram preparadas no quadro das disposições em 
vigor em Portugal, em conformidade com a Norma Contabilística e de Relato 
Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) prevista pelo 
Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 158/2009, de 13 de Julho, republicado pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de 
junho, as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações 
Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as 
Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF).

 Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os 
seguintes pressupostos:
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 • Pressuposto da continuidade
 As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da 

continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da 
entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos 
geralmente aceites em Portugal.

 • Regime da periodização económica (acréscimo)
 A Fundação reconhece os rendimentos e gastos à medida que são gerados, 

independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As 
quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou 
liquidados são reconhecidas em “Devedores por acréscimos de rendimento”; 
por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou 
liquidados são reconhecidas “Credores por acréscimos de gastos”.

 • Materialidade e agregação
 As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a 

outros itens das demonstrações financeiras. A Fundação não definiu qualquer 
critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações 
financeiras.

 • Compensação
 Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados 

separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos 
resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem 
nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

 • Comparabilidade
 As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de 

dezembro de 2021 são comparáveis com os utilizados na preparação das 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020.

2.2. Disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido 
derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações 
financeiras

 Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram 
derrogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL que tenham produzido efeitos 
materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e 
apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da Fundação.
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3. Políticas contabilísticas, alterações
 nas estimativas contabilísticas e erros

3.1.  Principais políticas contabilísticas

 As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as 
seguintes:

 
 3.1.1   Ativos fixos tangíveis
 Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, 

deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.
 As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método 

da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada 
classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

 As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como 
gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais 
façam aumentar a vida útil, ou a capacidade produtiva, são capitalizadas no item 
de ativos fixos tangíveis.

 As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis 
são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido 
contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo 

registadas na demonstração dos resultados nos itens “Outros rendimentos 
e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos 
valias, respetivamente.

 3.1.2   Investimentos financeiros
 Os investimentos financeiros noutras empresas são inicialmente escriturados 

pelos respetivos valores de aquisição, que são os justos valores das retribuições 
dadas por eles, incluindo despesas de transação, deduzidos de eventuais perdas 
de imparidade acumuladas.

 
 3.1.3   Programa ISA FJN
 No âmbito do programa ISA FJN, a Fundação regista no momento da celebração 

dos acordos com as Instituições de Ensino a totalidade dos pagamentos futuros 
acordados, por contrapartida de uma conta do ativo.

 As perdas por imparidade são registadas quando o estudante não efetuar o valor 
do reembolso contratualizado, de acordo com as condições estabelecidas no 
contrato ISA FJN, nomeadamente, quando a maturidade ou o número máximo de 
prestações mensais do contrato forem atingidas.

 Atendendo à fase inicial do projeto, ainda não existem dados históricos sobre 
incumprimento que sirvam de base à determinação de imparidades. 
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 3.1.4   Créditos a receber
 As contas de “Créditos a receber” estão reconhecidas pelo seu valor nominal 

diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de “Perdas 
por imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia 
recuperável. 

 
 3.1.5   Caixa e depósitos bancários
 Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os 

descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, 
expresso no “passivo corrente”.

 3.1.6   Fornecedores e outras dívidas a pagar
 As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são 

registadas pelo seu valor nominal.

 3.1.7   Financiamentos bancários
 Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido 

de comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros 
apurados com base na taxa de juro efetiva são registados na demonstração dos 
resultados em observância do regime da periodização económica.

 3.1.8   Regime do acréscimo
 A Fundação reconhece os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime da 

periodização económica, pelo qual os rendimentos e os gastos são reconhecidos 
à medida que são gerados, independentemente do momento em que são 
recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as 
correspondentes receitas e despesas geradas são reconhecidas nas rubricas 
“Diferimentos” ou “Outros passivos correntes”.

 

 3.1.9   Benefícios dos empregados
 Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, 

complementos de trabalho noturno, retribuições eventuais por trabalho 
extraordinário, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal e abonos 
para falhas. Para além disso, são ainda incluídas as contribuições para a 
Segurança Social de acordo com a incidência contributiva decorrente da 
legislação aplicável.

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

 Os benefícios decorrentes da cessação de emprego, quer por decisão unilateral 
da Fundação, quer por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período 
em que ocorreram.

  3.1.10   Subsídios
 As doações recebidas do Fundador para realizar os fins estatutários da 

Fundação, são reconhecidos como rendimentos do período.
 
 3.1.11   Eventos subsequentes
 Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional 

sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações 
financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do 
balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.
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4. Fluxos de caixa

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa  
e em depósitos bancários:

Descrição 31-12-2021 31-12-2020

Depósitos à ordem 743.973 863.094

Total 743.973 863.094

5. Ativos fixos tangíveis

5.1. Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de 
depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:

Vidas úteis consideradas:

Equipamento Administrativo:   3 anos
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Descrição 31-12-2021 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2020
 Equipamento  Equipamento 
 administrativo TOTAL administrativo TOTAL 

Valor bruto no início 8.186 8.186 4.037 4.037

Depreciações acumuladas 2.573 2.573 608 608

Saldo no início do período 5.613 5.613 3.429 3.429

Variações do período 780 780 2.184 2.184

Total de aumentos 4.065 4.065 4.149 4.149

Aquisições em primeira mão 4.065 4.065 4.149 4.149

Total de diminuições 3.285 3.285 1.965 1.965

Depreciações do período 3.285 3.285 1.965 1.965

Saldo no fim do período 6.393 6.393 5.613 5.613

Valor bruto no fim do período 12.251 12.251 8.186 8.186

Depreciações acumuladas no fim do período 5.858 5.858 2.573 2.573

5.2.   Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:
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6. Participações financeiras 7. Diferimentos

Diferimentos de gastos

Descrição 31-12-2021 31-12-2020

Rendas 2.361 2.361
Seguros 3.918 2.280
Serviços 16.400 8.635

Total 22.679 13.276

Investimentos Financeiros

 O valor registado na rubrica “Investimentos financeiros”, no montante de 3.843 
euros (1.943 euros em 2020), refere-se ao Fundo de Compensação do Trabalho.
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8. Fundos Patrimoniais

 O Fundo de 250.000 euros foi totalmente realizado pelo fundador no período 
2019 e apresenta a seguinte composição:

Dotações do Fundador 31-12-2021 31-12-2020

José Neves Foundation 250.000 250.000

Total 250.000 250.000

 O Conselho de Administração da Fundação propõe que o resultado líquido do 
período findo em 31 de dezembro de 2021 no montante de 658.626 euros, seja 
transferido na sua totalidade para a rubrica de resultados transitados.

9.1   Resumo das categorias de ativos e passivos financeiros, 
conforme quadro seguinte:

9. Instrumentos financeiros

Descrição 31-12-2021 31-12-2020

Ativos financeiros: 1.556.941 291.392
Ativos não correntes  
     Programa ISA 1.489.767 290.246
Ativos correntes  
     Créditos a receber 31.065 1.146
     Programa ISA 36.109 

Passivos financeiros: 873.905 369.504
Passivo corrente  
     Fornecedores 141.499 115.580
     Financiamentos obtidos 4.176 2.052
     Programa ISA 667.982 207.066
     Outras dívidas a pagar 60.248 44.806

 Os valores incluídos na rubrica créditos a receber referem-se a adiantamentos a 
fornecedores.



R&C ___ 2021

56_

9.2   Detalhe da rubrica outras dívidas a pagar

Descrição 31-12-2021 31-12-2020

Remunerações a liquidar 58.057 37.496
Outros acréscimos de gastos 2.191 2.782    
Outros credores 0 4.528
     
Total 60.248 44.806

Descrição 31-12-2021 31-12-2020

Retenção de impostos sobre rendimentos 4.349 7.184
Contribuições para a Segurança Social 6.059 7.760
Outras tributações 173 152

Total  10.581 15.096

10. Impostos e contribuições

Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições
 No final do período 2021, a Fundação tinha 7 colaboradores.

11. Benefícios dos empregados

Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição 31-12-2021 31-12-2020

Remunerações do pessoal 270.071 217.147
Encargos sobre as remunerações 62.772 50.526
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 1.598 1.501
Outros gastos com o pessoal 1.449 2.250

Total 335.890 271.424
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Descrição 31-12-2021 31-12-2020

Trabalhos especializados 676.395 947.921
Publicidade e comunicação 145.833 2.671
Honorários 34.559 24.020
Material de escritório 1.437 2.146
Deslocações e estadas 38.261 4.407
Rendas e alugueres 12.947 11.842
Comunicação 2.365 1.402
Seguros 3.089 449
Contencioso e notariado 1.587 4.806
Outros Fornecimentos e Serviços 2.170 1.160

Total 918.643 1.000.824

12. Rendimentos e gastos

12.1.    Detalhe da rubrica de fornecimentos e serviços externos 12.2.   Outros gastos

Nome 31-12-2021 31-12-2020

Correções relativas a períodos anteriores 0 106
Donativos 254.750 50.000
Outros 111 20

Total 254.861 50.126

 Na rubrica de trabalhos especializados destacam-se os gastos com o portal 
“Brighter Future” no montante de 80.062 euros (238.852 euros em 2020) e 
ainda os gastos com o Programa ISA FJN no valor de 70.182 euros (133.354 
euros em 2020). O valor empreendido na organização do Evento Anual, 
denominado Estado da Nação: Educação, Emprego e Competências, influenciou 
principalmente as rubricas de Publicidade e Comunicação (123.147 euros) e 
Deslocações e Estadas (30.895 euros).
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14.1. Autorização para emissão  

 As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de 
Administração no dia 28 de março de 2022.

14.2. Outras divulgações

 Entre a data de reporte das Demonstrações Financeiras (31/12/2021) e a 
data de autorização para a sua emissão (28/03/2022), não ocorreram factos 
relevantes que justifiquem alterações às Demonstrações Financeiras do 
período.

O Conselho de Administração                                                          O Contabilista Certificado

Outras divulgações

 O valor total das doações recebidas e registadas no período 2021,
 no montante de 2.171.305 euros (1.583.086 euros em 2020), foram efetuadas 

na totalidade pelo Fundador – José Neves Foundation. 

13. Subsídios, doações e legados à exploração 14. Acontecimentos após a data do balanço

Descrição 31-12-2021 31-12-2020

Subsídios, doações 2.171.305 1.583.086

Total 2.171.305 1.583.086

28 de março de 2022
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