
 

Relatório do Conselho de Administração - 2019 

Em 2019 a Fundação José Saramago continuou a sua actividade em defesa da divulgação 

da cultura em língua portuguesa, prosseguindo assim os objectivos para que José 

Saramago a instituiu. 

A) Designadamente, organizou e/ou interveio em sessões de apresentação de livros, 

sessões de poesia, peças de teatro, debates, conferências, concertos, mantendo-se ainda no 

início do ano algumas actividades relacionadas com os 20 anos de celebração do Prémio 

Nobel, que se cumpriram em dezembro de 2018.  

B) Por razões que têm de ser apuradas e levadas em consideração, para que a situação 

possa ser invertida, em 2019 houve uma diminuição de cerca de 4800 visitantes à 

Fundação, que se reflectiu numa quebra de quase 50% na receita de bilheteira, embora 

tenha havido um ligeiro aumento na receita da livraria. Concretamente, a fundação foi 

visitada por 3048 portugueses e 11965 estrangeiros, de várias nacionalidades, como vem 

sendo hábito. 

C) A Fundação realizou 49 sessões na sua sede, número idêntico a 2018, tendo efectuado 

31 outras sessões que comparam com 17 do ano anterior. 

D) No que se refere a visitas de grupos, em 2019 tivemos um aumento de cerca de 2400 

visitas, tendo o número de participantes dos percursos de O Ano da Morte de Ricardo Reis 

sido semelhante. Esta situação dá-nos alguma satisfação, em contrapartida com a quebra 

de visitas não-organizadas à Fundação, já que é muito compensador saber que grupos 

portugueses, nomeadamente de escolas, associações e outras entidades portuguesas, 

visitaram a Fundação em muito maior número. 

E) No esforço de dinamizar a Delegação local da Fundação em Azinhaga, realizaram-se 

naquele espaço agora renovado sessões com escolas e uma exposição. 
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F) Quanto ao número de registos nas redes sociais, houve um aumento de mais de 4000 

seguidores no Facebook, cerca de 1000 no Twitter e 6400 no Instagram, elevando os 

números, respectivamente, para 120.051, 34.910 e 18.400. 

G) Quanto à informação enviada pela Fundação através de newsletters, tivemos um ligeiro 

aumento, sendo agora de 4081 o número de registos. 

H) No ano de 2019, os rendimentos da Fundação ascenderam a 400.934,30 € (458.558,38 

€ em 2018), tendo sido o resultado líquido, negativo, de 115.929,87 € (113.610,33 €, em 

2018), que se propõe seja transferido para a conta de resultados transitados.  

Embora tenha havido uma diminuição de 297.248,41 € para 269.901,23 € nos gastos com 

pessoal, que não inclui qualquer custo com os membros do Conselho de Administração, 

que exercem as suas funções gratuitamente, houve um aumento no rácio de despesas com 

o pessoal de 65,01% em 2018 para 67,32% em 2019, devido essencialmente à quebra de 

receitas. 

Na sequência destes resultados, o património líquido da Fundação, que era a 31 de 

dezembro de 2018 de 1.564.596,41 € reduziu-se para 1.373.116,69 .  

Neste momento, é já possível perceber que o ano de 2020 será difícil, em resultado da 

pandemia, que obrigou ao encerramento da Fundação durante 2 meses e meio, sem 

qualquer apoio público apesar das diligências para o efeito, e tendo mantido os 

trabalhadores da Fundação com as mesmas condições salariais e regalias. 

Todavia, com o avanço nas negociações para a venda de direitos de autor de obras de José 

Saramago para produção televisiva pela Apple TV, concretamente, em fase final de acordo 

que está a ser conduzido pela The Wylie Agency, acreditamos que o final do ano de 2020 e 

seguintes, a que se irá juntar a celebração do Centenário do nascimento de José Saramago, 

trará para a Fundação melhores resultados e menos preocupações.  

I) A Fundação José Saramago tem a sua situação regularizada ao Estado e à Segurança 

Social. Para efeitos da b) do Art.º 10.º da Lei 24/2012, de 9 de julho, deve referir-se que em 

2019 os gastos com pessoal representaram 67,32% das receitas totais da Fundação, o que, 

embora ligeiramente acima do previsto naquele diploma, se justifica pelo que atrás ficou 

dito. 
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J) O Conselho de Administração da Fundação José Saramago agradece aos seus 

trabalhadores, ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Curadores e a todas as entidades e 

pessoas que com ele colaboraram todo o empenho, disponibilidade e solidariedade 

manifestadas em 2019, bem como a todos os voluntários que com o seu contributo 

ajudaram na realização de muitas das actividades desenvolvidas ao longo do ano. 

Lisboa, 4 de julho de 2020 

Fundação José Saramago 

O Conselho de Administração 

María del Pilar del Río Sánchez Saramago 

José António de Melo Pinto Ribeiro 

José Élio Sucena
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J
r fundação 

José Saramago 

Balanço individual em 31/12/2019 

Rubricas 

ACTIVO 

Activo não corrente 

Activos fixos tangíveis 

Activos Intangíveis 

Investimentos Financeiros (F. Comp) 

Activo corrente 

Inventários 

Créditos a receber 

Estado e outros entes publicos 

Outros activos correntes 

Diferimentos 

Outros instrumentos financeiros 

Caixa e depósitos bancários 

Total do ACTIVO 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO 

Fundos Patrimoniais 

Fundos 

Resultados Transitados 

Outras variações nos fundos patrimoniais 

Resultado liquido do período 

Total dos Fundos Patrimoniais 

Passivo 

Passivo Corrente 

Fornecedores 

Estado e outrso entes públicos 

Outros passivos correntes 

Total do Passivo 

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 

Certificado 

2 

Unidade Monetária (eur) 

Notas 
Datas 

31-12-2019 31-12-2018

5 44 047,52 48 360,39 

6 60 000,00 70 000,00 

7 2 149,35 1 651,53 

106 196,87 120 011,92 

8 104 352,85 107 140,30 

9 63 238,49 58 101,28 

10 1 963,15 2 213,35 

11 197 388,62 182 611,44 

12 9 606,05 8 449,29 

13 435 022,60 438 622,60 

4 516 717,89 762 106,52 

1 328 289,65 1 559 244,78 

1434 486,52 1 679 256,70 

14 2 184 726,49 2 184 726,49 

14 -704 413,19 -515 253,01

14 8 733,26 8 733,26 

14 / 25 -115 929,87 -113 610,3 3

15 

10 

16 

1 3 73 116,69 1 564 596,41 

16 210,33 47 277,79 

8 633,88 8 712,33 

36 525,62 58 670,17 

61 369,83 114 660,29 

61 3 69,83 114 660,29 

1434 486,52 1 679 256,70 

A Administração 

Maria dei Pilar dei Rio Saramago 
José António Pinto Ribeiro 

José Élio Sucena 
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