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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
PLANO DE AÇÃO – ANO 2021/2022
1. Considerações Gerais
Nos termos estatutários que regem a gestão da Fundação Lions de Portugal,
compete ao Conselho de Administração nos termos do Artigo 16º, al. a)
“elaborar os programas de ação da Instituição”
2. Plano de Ação para o Ano de 2021-2022
2.1 Princípios fundamentais da actividade e gestão da Fundação
O Conselho de Administração deliberou sobre os princípios fundamentais da
actividade e gestão da Fundação, dando assim cumprimento ao disposto nos
termos do art.º 16º al. b) dos Estatutos.

2.2 Boas Práticas da Fundação
O Conselho de Administração recomenda a adopção das Boas Práticas
aprovadas, seguindo as recomendações do Centro Português das Fundações.
2.3 Regras de Transparência
O Conselho de Administração recomenda a adopção das Regras de
Transparência a que está obrigada nos termos do art.º 9º da Lei-Quadro das
Fundações n.º 24/2012 de 9 de julho.
2.4 Regulamento Interno

DR II Série, nº 216 de 7/11/2014, Despacho nº 13495/2014

Fundação Lions de Portugal
Rua do Cais, 13
3100-440 Pombal - Portugal
E-mail: fundacao@fundacaolionsportugal.pt
www.fundacaolionsportugal.pt
NIPC 513322825

O Conselho de Administração recomenda sobre o funcionamento da Fundação
observando o respectivo regulamento interno, dando assim cumprimento ao
disposto nos termos do art.º 16 al. a) dos Estatutos.
2.5 Actividades a Desenvolver
Nos termos estatutários a Fundação tem por objecto fins filantrópicos,
desenvolver e fomentar actividades artísticas, formativas ou educativas e
culturais, criar bolsas de estudos e facultar serviços ou satisfazer carências de
carácter social, tendo âmbito nacional.
Para a realização dos seus fins, a Fundação propôe-se manter, entre outras, as
seguintes actividades:
a) Facultar serviços ou satisfazer carências de carácter social,
designadamente de apoio a menores até aos dezasseis anos de idade e a
essoas idosas, inválidas e carenciadas;
b) Desenvolver e fomentar todas as actividades artísticas, formativas ou
educativas e culturais, criando designadamente bolsas de estudo.
Para a prossecução das actividades a Fundação privilegiará o apoio a actividades
através dos Lions Clubes, dos Distritos e Distrito Múltiplo, mediante pedido
prévio de apoio devidamente fundamentado.
2.6 Receitas da Fundação
As principais receitas da Fundação são nomeadamente nos termos do art.º 7º
al. c) dos Estatutos, “as contribuições do Distrito Múltiplo 115 de Lions Clubes e
dos seus sócios”, a arrecadar e a entregar pelo Distrito Múltiplo 115 de Lions
Clubes.
2.7 Despesas da Fundação
As despesas da Fundação abrangem despesas de actividades, funcionamento e
investimento.
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As despesas de actividade serão privilegiadas tendo em conta os fins
filantrópicos da Fundação.
3. Orçamento para o Ano de 2022
O Orçamento da Fundação para o Ano de 2022 a organizar pelo Conselho
Executivo nos termos do art.º 19º al. a) dos Estatutos deverá reflectir,
nomeadamente, uma gestão e utilização de recursos prudente e sustentável,
de harmonia com princípios fundamentais de gestão aprovados pelo Conselho
de Administração da Fundação.
(Aprovado em Reunião do CA de 27.03.2021
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