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NOTA INFORMATIVA 
 

RENOVAÇÃO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA DAS FUNDAÇÕES 
 
As fundações que obtiveram ou viram confirmado o seu estatuto de utilidade pública ao 

abrigo do artigo 25.º da Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9.7. e 

alterada e republicada pela Lei n.º 150/2015, de 10.9., devem pedir a sua renovação no 

prazo de cinco anos sobre a publicação do ato de atribuição ou de confirmação, conforme 

dispõe o n.º 5 daquele preceito legal. 

 

PARA MELHOR ESCLARECIMENTO, PEDE-SE A LEITURA ATENTA DAS INFORMAÇÕES QUE SE 

SEGUEM: 

 

1. QUE FUNDAÇÕES ESTÃO ABRANGIDAS? 

Só as que obtiveram a declaração de utilidade pública ou a sua confirmação ao abrigo da lei-

quadro das fundações (exclui fundações de solidariedade social, fundações de cooperação 

para o desenvolvimento, fundações para a criação de estabelecimentos de ensino superior 

privados), ou seja, posteriormente a 14 de julho de 2012. 

 

2. QUAL O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO? 

O pedido deve ser apresentado antes do termo do prazo de cinco anos sobre a publicação no 

Diário da República da declaração de utilidade pública ou do despacho de confirmação. 

É aconselhável fazê-lo cerca de 90 dias antes dessa data. 

NÃO SENDO APRESENTADO PEDIDO DE RENOVAÇÃO, O ESTATUTO CADUCA NO FINAL DO 

PRAZO. 

 

3. COMO É APRESENTADO O PEDIDO? 

O órgão de administração deve dirigir o pedido à Secretaria-Geral da Presidência do Conselho 

de Ministros (Mod. 1) e remetê-lo para o endereço utilidade.publica@sg.pcm.gov.pt . 

 

4. COMO DECORRE O PROCEDIMENTO? 

Após validação do pedido, o processo é numerado e a requerente recebe informação sobre os 

códigos de acesso à área privativa de utilizador, devendo então juntar documento (Mod. 2) 

onde fornece todos os dados necessários à instrução do pedido. Este documento é livremente 

editável por forma a poder conter toda a informação que a fundação entenda pertinente. 

Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Na mesma ocasião, a fundação pode 

mailto:utilidade.publica@sg.pcm.gov.pt


 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Secretaria-Geral 
 

juntar todos os documentos que entender necessários, tendo o cuidado de não enviar 

novamente documentos que já tenham sido submetidos atempadamente. 

Seguidamente, os serviços analisam o pedido e, consoante as conclusões a que chegarem, 

propõem superiormente a renovação do estatuto de utilidade pública ou procedem à 

audiência de interessados se houver intenção de indeferir o pedido. 

A decisão é publicada na 2.ª série do Diário da República. 

 

5. EM QUE CONSISTE A ANÁLISE DOS SERVIÇOS? 

A análise dos serviços da Secretaria-Geral incide sobre os seguintes aspetos: 

a) Relevância social da atividade efetivamente desenvolvida nos últimos cinco anos  

[cfr. alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º e alínea c) do n.º 2 do artigo 35.º, ambos da Lei-Quadro 

das Fundações] 

b) Adequação dos estatutos à lei  

[cfr. alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º da Lei-Quadro das Fundações] 

c) Atividade principal consonante com os fins estatutários  

[cfr. alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º e alínea b) do n.º 2 do artigo 35.º, ambos da Lei-Quadro 

das Fundações] 

d) Suficiência de meios materiais e humanos 

[cfr. alínea d) do n.º 1 do artigo 24.º da Lei-Quadro das Fundações] 

e) Cumprimento dos deveres legais ao longo dos últimos cinco anos  

[cfr. alínea d) do n.º 6 do artigo 25.º da Lei-Quadro das Fundações] 

 

6. QUAL É A ORDEM DE ANÁLISE DOS PEDIDOS?  

Os pedidos serão analisados por ordem da data de caducidade do estatuto de utilidade 

pública de cada fundação. SE A DECISÃO OCORRER EM MOMENTO POSTERIOR A ESTA DATA, O 

DESPACHO PRODUZIRÁ EFEITOS RETROATIVOS. 

 

QUALQUER COMUNICAÇÃO RESPEITANTE AO PROCEDIMENTO DEVE SER APRESENTADA ATRAVÉS 

DO ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÓNICO INDICADO NO PONTO 3 COM ESPECIFICAÇÃO EM 

ASSUNTO DO NOME DA FUNDAÇÃO SEGUIDO DA MENÇÃO «RENOVAÇÃO DO ESTATUTO DE 

UTILIDADE PÚBLICA». 

 

 


