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Órgãos de governança

Patronato

Comitê de Diretoria

Presidente

Antonio Huertas Mejías

Primeiro
Vice-presidente

Antonio Núñez Tovar

Segundo
Vice-presidente

Luis Hernando de Larramendi Martínez

Vogais

Ignacio Baeza Gómez

Presidente

Antonio Núñez Tovar

Vice-Presidente

Julio Domingo Souto

Vogais

Aristóbulo Bausela Sánchez
Antonio Guzmán Córdoba
Luis Hernando de Larramendi Martínez
José Manuel Inchausti Pérez

José Barbosa Hernández

Pablo Jiménez Burillo

Rafael Beca Borrego
Rafael Casas Gutiérrez

Rafael Márquez Osorio

Montserrat Guillén i Estany

Jesús Monclús González

José Manuel Inchausti Pérez

Daniel Restrepo Manrique

Andrés Jiménez Herradón

Mercedes Sanz Septién

Ana López-Monís Gallego
Francisco Marco Orenes
Rafael Márquez Osorio
Antonio Miguel-Romero de Olano
Alfonso Rebuelta Badías
Esteban Tejera Montalvo

Secretária
não Vogal

María Luisa Linares Palacios

Áreas de Atividade
Diretor Geral

Julio Domingo Souto

Ação Social

Daniel Restrepo Manrique

Cultura

Pablo Jiménez Burillo

Secretário
não Vogal

Ángel Luis Dávila Bermejo

Promoção
da Saúde

Antonio Guzmán Córdoba

Vice-Secretário
não Vogal

Claudio Ramos Rodríguez

Prevenção e
Segurança Viária

Jesús Monclús González

Diretor Geral

Julio Domingo Souto

Seguro e
Previdência Social

Mercedes Sanz Septién

Presidentes de Honra
Julio Castelo Matrán
José Manuel Martínez Martínez
Composição dos órgãos de governança na data de emissão do relatório

Órgãos de governança
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Informação geral

A Fundación MAPFRE é uma
instituição sem fins lucrativos
criada pela MAPFRE em 1975,
que desenvolve atividades
de interesse geral na Espanha
e em outros países para contribuir
para o bem-estar da sociedade
por meio da consecução dos
seguintes fins:
Segurança pessoal e patrimonial,
com especial atenção à segurança viária,
à prevenção e à saúde.
Melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Difusão da cultura, artes e letras. Pesquisa
e divulgação de conhecimentos relacionados
à história.
Promoção do conhecimento e da cultura
do seguro e da previdência social.
Melhoria das condições econômicas,
sociais e culturais das pessoas e dos setores
menos favorecidos da sociedade.
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cerca de

beneficiários:
Atividades
realizadas em 2017
mais de 300
atividades

mais de

presenciais

não presenciais

20.000.000

3.200.000
mais de

16.000.000

mais de

outros acessos web

8.400

eventos

Cursos, jornadas
e similares

21

257

18.138

15.568

0

14

139

0

262.571

98

210.722

436.361

492.391

7.856

2.019.037

17.442.232

13.472.266

28

785.767

3.204

5.615

1

46

250.092

224.551

178

203.385

1.885.929

1.395.027

Total

Total

Total

Bolsas e prêmios

9
Publicações

60
Programas de divulgação,
educativos e de
conscientização

113
Exposições

28
Central
de Documentação

1
Projetos
e Ajudas Sociais

108
Total

340

8.432

3.237.234

20.033.386

Total

15.852.421

Para o cumprimento dos seus fins,
a Fundación MAPFRE realiza uma ampla
variedade de atividades no mundo todo
através de cinco áreas especializadas: Ação
Social, Cultura, Prevenção e Segurança Viária,
Promoção da Saúde, e Seguro e Previdência
Social. Suas atividades, que em 2017 foram
desenvolvidas em 34 países, incluem:
> Ajuda às pessoas ou aos grupos menos favorecidos da
sociedade.
> Concessão de bolsas de estudo e auxílios à pesquisa.
> Organização de exposições de arte.
> Atividades docentes e de formação especializada.
> Conferências, simpósios, seminários e eventos similares.

Informação geral

> Campanhas e programas orientados à prevenção
de acidentes, à segurança viária e aos hábitos de vida
saudáveis.
> Publicações, tanto monográficas como periódicas.
> Realização de trabalhos de pesquisa e estudo em matérias
relacionadas aos objetivos da fundação.
> Gestão e difusão de conhecimentos através das
tecnologias da comunicação e de um centro de
documentação especializado.
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Ação Social

Cultura

Ajudamos as pessoas e os coletivos mais vulneráveis com
ações concretas e os recursos adequados. Agimos em todos
os países em que a Fundación MAPFRE está presente, sempre de acordo com diretrizes claras. Além disso promovemos
o voluntariado e a solidariedade como valores fundamentais
de convivência.

Nossa principal linha de atuação gira ao redor da organização em nossas sedes de Madrid e Barcelona de exposições de artes plásticas, centradas no estudo e conhecimento das vanguardas internacionais em uma cronologia
que abrange de meados do século XIX a meados do século
XX. Também desenvolvemos uma programação de exposições fotográficas protagonizada por artistas de prestígio
internacional.

Nossos eixos estratégicos são:
Na Espanha, a empregabilidade e a integração ao mundo do
trabalho de coletivos vulneráveis. Para isso desenvolvemos
o Programa Social de Emprego, que inclui vários projetos
dirigidos a coletivos em risco de exclusão. Além disso, o
programa #SejaSolidário canaliza a solidariedade através do
apoio a pequenas entidades sociais. Nosso propósito é implantar este programa progressivamente em todos os países
nos quais a Fundación MAPFRE está presente.
No âmbito internacional, nossos Programas Sociais Internacionais, desenvolvidos em 23 países, trabalham na erradicação da pobreza e na exclusão de crianças e jovens por
meio de mais de 90 projetos integrais que incluem educação,
nutrição, saúde e formação.
Além disso, continuamos com as atividades de nosso Programa de Voluntariado, que promove e gerencia os coletivos
de empresas e entidades participantes do nosso plano, e as
do Programa Educativo, que desenvolve diversas atividades
presenciais e virtuais para promover a inovação educativa e
o emprego.

Paralelamente, e com o objetivo de promover a difusão
dos conteúdos de nossas atividades, desenvolvemos uma
série de atividades infantis e juvenis, ciclos de conferências,
cursos de arte e publicações que complementam nossa
programação expositiva.
Parte de nossas exposições circulam por instituições de
prestígio internacional, de forma que estendemos e ampliamos sua repercussão fora de nossas redes, além de promover a projeção internacional da Fundación MAPFRE.

Prevenção e Segurança Viária
Nosso principal objetivo é prevenir lesões não intencionadas de todos os tipos, pois estamos convencidos de que
a imensa maioria pode ser evitada. Prestamos especial
atenção à segurança viária, pois é o âmbito em que se produz o maior número de feridos e mortos.
A educação de crianças e jovens na prevenção de lesões
provocadas por sinistros de trânsito, incêndios, lesões
domésticas, afogamentos, etc., é um dos nossos principais
eixos de atuação, assim como conscientizar e convencer os
responsáveis de políticas públicas, técnicos e profissionais,
trabalhadores em geral e o conjunto da sociedade de que é
possível alcançar o objetivo zero no que se refere a lesões
graves ou mortais.
Para isso promovemos a pesquisa em prevenção de lesões
para elaborar ações baseadas na objetividade e na equação
custo-benefício e, também, para atrair a atenção dos multiplicadores e meios de comunicação como via para chegar à
sociedade.
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Nosso alcance supera o âmbito nacional e desenvolvemos
ações e campanhas de prevenção e segurança viária em
23 países nos quais implementamos inúmeras atividades,
principalmente na América Latina, em Portugal, na Turquia e
em Malta.

Promoção da Saúde
Temos como objetivo melhorar a saúde e a qualidade de
vida das pessoas. Para isso, voltamos nossos esforços em
fomentar hábitos de vida saudável, em parceria com áreas
de serviço público, instituições de ensino e empresas
científicas, para prevenção de doenças não transmissíveis
relacionadas com estilos de vida e que provocam três de
cada quatro mortes no mundo. Prestamos especial atenção
à prevenção de doenças cardiovasculares e a atuação urgente em emergências sanitárias para reduzir a mortalidade e a
morbidade.

Seguro e Previdência Social
Promovemos o conhecimento e a cultura do seguro e da
previdência social. Com este propósito, realizamos, especialmente entre os jovens, programas educativos, aprendizagem
baseada em jogos (gamificação), cursos para professores, e
colocamos nossos recursos à disposição da sociedade em
nossa web Seguros e Pensões para Todos.
Também contribuímos para o fomento da pesquisa e inovação em seguros através de ajudas e prêmios.
Publicamos e difundimos trabalhos, relatórios e pesquisas,
além de guias de divulgação sobre seguros e previdência social. Também contamos com um Centro de Documentação
especializado no tema.
Destaca-se entre nossas atividades a organização de jornadas, seminários online (webinars) e jogos de simulação
empresarial (bugaMAP).

Nossas atividades estão presentes em todas as etapas
da vida por intermédio da realização de programas educacionais em escolas, medidas de promoção da saúde no
ambiente de trabalho e medidas voltadas à família. Nossos
projetos possuem vocação internacional: em 2017, estivemos
presentes em 12 países, a maioria deles na América Latina,
além da Espanha, Malta, Portugal e da Turquia.
No campo profissional, incentivamos as pesquisas científicas e o ensino especializado concedendo bolsas e subsídios, realizando convocatórias para cursos de e-learning e
organizando ou participando de encontros e congressos
científicos relacionados com doenças não transmissíveis,
avaliação de danos físicos e segurança clínica de pacientes.

Informação geral
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Informação econômica

No exercício de 2017, as receitas da Fundación MAPFRE
totalizaram 59 milhões de euros, valor que representa um
acréscimo de 40,1% em relação ao exercício anterior.
O anterior decréscimo da receita, previsto no orçamento
inicial, está justificado pelo aumento do dividendo da
Carteira MAPFRE.

Receitas
dados em milhões de euros
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Rendimentos
do Patrimônio

Doações
da MAPFRE

Receitas de atividades
e outras doações

Receitas totais

Atividades e gastos
As quantidades utilizadas na realização de atividades fundacionais e outros gastos, incluindo os gastos de administração, alcançaram o valor de 49,8 milhões de euros, com
aumento de 6% em relação ao exercício anterior.

dados em milhões de euros
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Real 31-12-2016

10

Orçamento 31-12-2017
Real 31-12-2017
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Tais quantidades foram destinadas principalmente às atividades relacionadas à Ação Social (31,8%), Cultura (31,5%),
Prevenção e Segurança Viária (18,6%), Promoção da Saúde
(12,3%) e Seguro e Previdência Social (5,8%).

Aplicação de fundos
por áreas de atividade

O excedente positivo do exercício de 2017 totaliza 9.2 milhões de euros.

31-12-2017

31,5 %

31,8 %

O orçamento aprovado pelo Patronato para 2018 será destinado às atividades relacionadas com a Ação Social (30,6%),
a Cultura (32,1%), a Prevenção e a Segurança Viária (19,7), a
Promoção da Saúde (11,8%) e o Seguro e a Previdência Social
(5,8%).
Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio da Fundación se
elevava a 2.761,9 milhões de euros.

5,8 %
18,6 %
12,3 %

Aplicação de fundos
por áreas de atividade

Patrimônio da
Fundación MAPFRE

Orçamento 2018

30,6 %

32,1 %

2.761,9

milhões de euros

5,8 %
11,8 %

19,7 %

Ação Social
Cultura
Prevenção e Segurança Viária
Promoção da Saúde
Seguro e Previdência Social
Informação econômica
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Balanço da situação
ATIVO
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado intangível
Bens do patrimônio histórico
Imobilizado material
Investimentos materiais
Investimentos em empresas do grupo e associadas a longo prazo
Aplicações financeiras a longo prazo
ATIVO CIRCULANTE

31 Dezembro 2016

31 Dezembro 2017

2.879,5

2.881,3

0,1

0

19,4

19,4

78

80,4

181,3

180,6

2.600,2

2.600,2

0,5

0,7

44,9

35

Usuários e outros devedores da atividade própria

0,1

0

Devedores comerciais e outras contas a cobrar

0,7

0,6

11

25,1

0,3

0,2

Aplicações financeiras a curto prazo
Amortizações a curto prazo
Numerário e outros ativos líquidos equivalentes

32,8

9,1

2.924,4

2.916,3

31 Dezembro 2016

31 Dezembro 2017

PATRIMÔNIO

2.752,9

2.761,9

Provisão fundacional

2.630,5

2.630,5

120,6

115,6

TOTAL ATIVO
Dados em milhões de euros

PASSIVO

Reservas e outros
Resultado

(4,9)

9,2

6,7

6,6

146,9

132,2

1,1

1,3

0,6

0,7

145,2

130,2

24,6

22,2

Provisões a curto prazo

1,6

1,3

Débitos a curto prazo

0,4

0,1

Subvenções, doações e legados recebidos
PASSIVO NÃO CORRENTE
Provisões a longo prazo
Dívidas a longo prazo
Dívidas com empresas e entidades do Grupo e associadas a longo prazo
PASSIVO CORRENTE

Beneficiários credores
Dívidas com empresas e entidades do grupo e associadas a curto prazo
Credores comerciais e outras contas a pagar
TOTAL PASSIVO
Dados em milhões de euros
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1

0,9

14,9

15,2

6,7

4,7

2.924,4

2.916,3

Conta de menos-valias e lucros
31 Dezembro 2016

31 Dezembro 2017

2,7

1,5

(12,2)

(12,7)

2,4

4,5

(9,2)

(8,3)

Outros gastos de exploração

(21,8)

(22,2)

Amortização do imobilizado

(3,6)

(3,8)

1,1

0

2

0

CONTAS DE RESULTADOS
Receitas da entidade pela atividade própria
Ajudas monetárias e outros
Outras receitas de exploração
Despesas com pessoal

Subvenções transferidas ao resultado
Deterioração e resultado por alienações do imobilizado
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO

(38,6)

(41)

Receitas financeiras.

33,8

53

Despesas financeiras

0

(2,7)

Diferenças de câmbio.

(0,1)

(0,1)

RESULTADO FINANCEIRO

33,7

50,2

RESULTADO DO EXERCÍCIO

(4,9)

9,2

Dados em milhões de euros

Liquidação orçamentária 2017
31 DEZEMBRO 2017
Orçamento

Real

Rendimentos do patrimônio

57,1

57,5

Doações da MAPFRE

0,4

0,3

CONCEITOS

Receitas de atividades e outras doações
Atividades e outros gastos incluindo de administração.
Excedentes

1,0

1,2

51,6

49,8

6,9

9,2

Dados em milhões de euros

Informação econômica
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Órgãos de governança

Patronato

Comissão Diretiva

Presidente

Ignacio Baeza Gómez

Presidente

Ignacio Baeza Gómez

Vice-Presidente

José Barbosa Hernández

Vice-Presidente

José Barbosa Hernández

Vogais

Tomás Bobo Díaz

Vogais

Julio Domingo Souto

Luis Caballero Compta

Alfredo Montes García

José Luis Catalinas Calleja

Humberto Pérez Hidalgo

Julio Domingo Souto

Julián Pedro Sáenz Cortés

Fundación Ignacio Larramendi

Isabel Suárez Velázquez

Repres. Miguel Hernando de Larramendi

Miguel Herreros Altamirano
Andrés Jiménez Herradón

Secretário
não Vogal

Jaime Álvarez de las Asturias
Bohorques Rumeu

Directora

Esther Martel Gil

Alfredo Montes García
Humberto Pérez Hidalgo
Jorge Carlos Petit Sánchez
Asunción Rodríguez Betancort
Julián Pedro Sáenz Cortés
Juan Francisco Sánchez Mayor
Isabel Suárez Velázquez

Secretário

Jaime Álvarez de las Asturias
Bohorques Rumeu

Diretora Geral

Esther Martel Gil

Presidentes de Honra
Julio Caubín Hernández
Composição dos órgãos de governança na data de emissão do relatório

Órgãos de governança
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Informação geral

A Fundación MAPFRE Guanarteme é uma entidade privada
e sem fins de lucro constituída em 1985.

mais de

Contribuímos e servimos de apoio ao desenvolvimento
formativo, social e cultural com programas e atividades elaboradas e adaptadas à realidade da Comunidade Autônoma
Canária.

162.000

beneficiários
presenciais

O quadro seguinte reflete de forma numérica as atividades
realizadas pela Fundación em 2017:

Atividades
realizadas em 2017

mais de

mais de

atividades

eventos

175

120

ações
Bolsas

8

2

46

11

46

4.132

2

2

20

Campanhas de
prevenção e difusão

10

58

102.769

Projetos sociais

30

Exposições

15

22

12.945

Shows

32

35

13.602

Publicações

13

11

11.331

121

176

162.083

Cursos de
especialização
Cursos de
capacitação

Total
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17.238

3

Informação econômica

No exercício de 2017, as receitas da Fundación MAPFRE
Guanarteme chegaram a 3,9 milhões de euros, valor que
representa um decréscimo de 17% em relação ao exercício
anterior.

As quantidades utilizadas na realização de atividades fundacionais, incluindo os gastos de administração, totalizaram
3,2 milhões de euros, cifra que representa uma diminuição
de 11% em relação ao exercício anterior.

Receitas

Despesas

dados em milhões de euros

dados em milhões de euros
5

3,6

4

3,4

3

3,2

2

3,0

1

2,6

0

Doações
da Fundación MAPFRE

Receitas financeiras
e outros

As quantidades empregadas nas diferentes atividades
fundacionais durante o exercício 2017 foram destinadas
principalmente a: Formação (42%), prevenção e difusão
(20%), atividade social (22%) e atividade cultural (16%).
O orçamento aprovado pelo Patronato para 2018 será
destinado a atividades relacionadas com:

Real 31-12-2016

Receitas totais

Orçamento 31-12-2017
Real 31-12-2017

Formação (52%); prevenção e difusão (18%); atividade social
(14%); e atividade cultural (16%).
O excedente do exercício de 2017 foi positivo, no valor de 0,7
milhões de euros.
Em 31 de dezembro de 2017, o patrimônio da Fundación
chegava a 85,4 milhões de euros.

Aplicação de fundos
por áreas de atividade

Aplicação de fundos
por áreas de atividade

31-12-2017

Orçamento 2018
16 %

52 %

16%

42 %

22 %

14%

Formação
Prevenção e difusão
Atividade social

20 %

18 %

Atividade cultural
Informação econômica
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Balanço da situação
31 Dezembro 2016

31 Dezembro 2017

81,9

80,3

7,1

7,0

Aplicações financeiras a longo prazo

74,7

73,3

ATIVO CIRCULANTE

4,6

5,6

Aplicações financeiras a curto prazo

2,3

2,3

ATIVO
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado

Tesouraria

2,3

3,3

86,5

85,9

31 Dezembro 2016

31 Dezembro 2017

86,1

85,4

PASSIVO CORRENTE

0,4

0,5

Credores comerciais e outras contas a pagar

0,4

0,5

86,5

85,9

TOTAL ATIVO
Dados em milhões de euros

PASSIVO
PATRIMÔNIO

TOTAL PASSIVO
Dados em milhões de euros

Liquidação orçamentária 2017
31 DEZEMBRO 2017
Orçamento

Real

Doações da Fundación MAPFRE

0,9

0,9

Receitas financeiras e outros

2,7

3,0

Atividades e gastos de administração

3,4

3,2

Excedentes

0,2

0,7

CONCEITOS

Dados em milhões de euros
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O Resumo do Relatório 2017 da Fundación MAPFRE
foi impresso com papel 100% reciclado com Certificado
FSC® e com etiqueta ecológica europeia.
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