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Mensagem do Presidente

O actual conselho de administração (CA)
da Fundação Centro Cultural de Belém
(FCCB) iniciou as suas funções a 15 de Março
de 2016, estando já em execução, àquela
data, os respectivos orçamento e programa
anual de actividades, previamente
estabelecidos pelo anterior CA.
Uma vez devidamente avaliados pela nova
administração, o enquadramento orgânico
interno, os compromissos existentes,
e a situação financeira da FCCB, foi possível
concluir que ao longo do anterior mandato,
e atento o contexto programático que
presidira à entrada do anterior CA em funções
(no quadro da Resolução do Conselho
de Ministros n.º 44/2015), a FCCB em Março
do ano transacto fora já objecto de alterações
significativas, quer relativamente à sua
própria organização interna, como também
no que se refere aos objectivos e metas
da sua política orçamental e de investimento.
Tais alterações tinham sido objectivamente
direccionadas em função de um contexto
futuro que seria totalmente diverso
daquele que, nos aspectos genéricos
de gestão, e ao longo dos anos anteriores,
era de dominante continuidade na linha
de acção de sucessivos conselhos
de administração.
Ora, uma vez revogada a RCM atrás referida,
pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 9/2016, e uma vez extinta a “Estrutura
de Missão da Estratégia Integrada de Belém”,
foi objectivamente nesse quadro de mudança
que este novo CA entrou em funções,
a 15 de Março de 2016, e com o objectivo
de recentrar (nos termos da RCM n.º 9/2016)
“…a missão e o papel daquele equipamento
cultural (CCB) no quadro da sua intervenção
prioritária.”
Interessa referir, com a devida relevância,
que uma parte significativa dos activos
financeiros desta Fundação, tinham sido

utilizados numa série de candidaturas
ao POR-Lisboa (no total de 3,569M€),
em regime de “aprovação condicionada”
(overbooking), verbas essas que foram
executadas, e das quais até à presente
data a FCCB não foi ainda ressarcida
na devida comparticipação, por parte
da CCDR-LVT.
Os primeiros meses de gestão foram
assim, pelas razões já enunciadas,
de grande complexidade na gestão
dos recursos financeiros disponíveis,
e face a um exercício de programação
orçamental que, apesar de contextualizado
em objectivos diversos, se poderá agora
considerar como excessivamente optimista
na expectativa de resultados, quando
o actual CA se viu confrontado com o cenário
real da situação da FCCB no 2.º trimestre
de 2016. Tal situação, sentida de imediato
numa manifesta dificuldade em dar satisfação
ao normal pagamento a fornecedores,
foi ainda acrescida pelo facto de ter ficado
por liquidar junto da FCCB, por parte
do Fundo de Fomento Cultural,
a última prestação da subvenção anual
contratualizada, relativa a 2015,
e que só mais tarde viria a ser regularizada
na sua quase totalidade.
Também durante o exercício do anterior
CA, a FCCB tinha sido objecto de uma
reestruturação interna, na sua orgânica
funcional, com o objectivo da sua adequação
ao programa da referida “Estrutura de Missão”
(extinta pela RCM n.º 9/2016), a qual teve
um impacte visível nos presentes resultados
e demonstrações de 2016, nomeadamente
no acréscimo de recursos humanos
e no consequente aumento de despesa.
Assim, o facto de se terem rescindido
os contratos de concessão ⁄ exploração
na área da restauração, passando a FCCB
a exercer essa actividade em regime
de auto-exploração, bem como, também,
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no que se refere ao processo de conservação
e manutenção das infra-estruturas do seu
património edificado, rescindindo-se também
a contratualização externa de alguns sectores
dessa actividade, trouxe à FCCB um natural
aumento de encargos na área dos recursos
humanos, com especial impacto no ano
de 2016, como se constatará pela leitura
do presente Relatório.
Não obstante, atento o quadro existente
a 15 de Março de 2016, o CA deu de imediato
a devida prioridade a uma necessária
reestruturação orgânica interna, já em vigor,
no sentido de recentrar e reenquadrar,
com ligeiras adaptações de natureza
operativa, a sua actividade estatutária
dominante. E será de todo o interesse realçar,
neste processo, o responsável e cooperativo
posicionamento por parte dos quadros
e dos trabalhadores da FCCB, cuja dedicação
e empenho têm sido fundamentais
ao longo do nosso mandato.

te x to escrito na antiga ortografia

No que se refere ao desempenho da FCCB
no exercício de 2016, importa registar com
apreço que houve uma significativa redução
do Resultado Líquido negativo relativamente
ao ano anterior. Esta evolução positiva
registada deve associar-se ao incremento
da actividade do CCB em cerca de 12%,
entre outros indicadores positivos
de progresso, amplamente descritos
e demonstrados no ponto 8 do presente
Relatório. Sob o ponto de vista da estabilidade
da gestão, interessa sublinhar um acréscimo
das disponibilidades financeiras, o que
constitui um significativo factor de segurança,
relativamente à capacidade da FCCB
em assumir compromissos. Outro ponto
relevante a ter em conta é a redução
do Passivo da FCCB (-11%), enquanto
factor de fortalecimento e reposicionamento
da FCCB junto dos seus stakeholders.
Em conclusão, poderemos constatar
que os resultados do exercício de 2016
são demonstrativos de um esforço positivo,
continuado e persistente, por parte do CA
da FCCB, em retomar um desejável equilíbrio
de resultados que consiga garantir com

prudência e no limite das suas possibilidades,
a sua missão estatutária, com uma forte
componente de serviço público, tal como
a que se apresenta no ponto 9 do presente
Relatório.
Atentos os conhecidos condicionalismos
conjunturais que o País atravessa, e cientes
do que representa o esforço público de
financiamento anual à FCCB, temos a plena
consciência de que estas melhorias, que
serão progressivas, estão ainda aquém do
que seria idealmente desejável, e apesar do
âmbito fortemente restritivo e condicionador
do quadro jurídico actual, que se entende ser
imprescindível rever. Mas a sustentabilidade
da FCCB, mais do que a dependência,
no quadro de um posicionamento algo
irrealista e acomodado, de um regresso
às subvenções públicas anuais de anos
anteriores, dependerá agora mais,
na sua gestão, de um esforço conjugado
de reequilíbrio financeiro, que tenha também
em conta a potencialidade do seu património
imobiliário. A conclusão do projecto inicial
do CCB, com a construção dos módulos
4 e 5, será por certo outro decisivo factor
de sustentabilidade futura para a FCCB.
Será assim este esforço conjugado,
entre as diversas componentes da actividade
da FCCB, aquele que gradualmente poderá
permitir uma programação cultural sempre
mais ambiciosa, tal como deverá ser a oferta
que os públicos esperam por parte de um
equipamento cultural com as características
únicas do CCB.
Finalmente, uma palavra necessária
de apreço e reconhecimento pelo seu
empenho e continuado apoio, aos restantes
membros do CA da FCCB – Dr.ª Isabel Cordeiro,
e Dr.ª Luísa Taveira; e sem esquecer,
também, o importante e positivo contributo
por parte do Dr. Miguel Leal Coelho,
que integrou este CA até ao termo
do seu mandato, em Novembro de 2016.
O meu agradecimento é naturalmente
extensível a todos os dirigentes e trabalhadores
da FCCB, enfim, àqueles que constituem
as nossas equipas de excelência
reconhecida.
E l í s io Summa v ie l l e
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Produção CCB
Co-produções

Produções
Externas

190 65
69 257 69 873

139 130
Espetadores

Espetáculos

Espetáculos

Espetadores

Espetadores

218 87

Sessões

Salas

Sessões

61% 71%

Ocupação

Ocupação

Grande
Auditório

255

Sala Luís de
Freitas Branco

51

espetáculos

44 489

26

espetadores

Espetáculos
305

57

espetáculos

781

espetadores

2 883

sessões

29

Espetadores ⁄ sessão

sessões

Mé dia

99

Sessões

Espetadores ⁄ sessão

66%

Ocupação

24 465

Entrada de artistas e staff
pela Porta de artistas

296

Afinações de piano e cravo

Pequeno
Auditório
65

espetáculos

14 934
espetadores

77

sessões

194

Espetadores ⁄ sessão
Média

Mé dia

Outras
salas
43

espetáculos

6 355

espetadores

43

sessões

148

Espetadores ⁄ sessão
Mé dia

Sala
de Ensaio
5

espetáculos

596

espetadores

12

sessões

50

Espetadores ⁄ sessão
Mé dia
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Produções CCB e co-produções

13%

Festival
Dias da Música
em Belém 2016

Dança

10%

Teatro

63%
Música

015

22 057

6%

Outros

Espetadores

16 828

80

5%

Cinema

Concertos

3%

Ocupação

Espetadores
Participantes

72%

Ópera

967m

56

2

13%

de palco

Dança
43%

13%

Ocupação

Atividades
285

Orquestras

10%

55%

Ocupação

Teatro

Sessões

79%

Ocupação

84,7%
Ocupação

8%

Fado

20%

70%

Ocupação

Música
de Câmara

7%

45%

Jazz
74%

Ocupação

Ocupação

154

CCBeat
Ocupação

Espetáculos

Espetadores

6%
67%

28
12 777

6%

Outros
15%

Ocupação

Sessões

5%

2%

Cinema
76%

3%

Ocupação

4%

3%

Barroco Outras
24%
Músicas
Ocupação
52%

Ocupação

Ópera
64%

Ocupação

Coral
23%

Ocupação

85,1%
Ocupação

22
2 835

Oficinas

Participantes

118

Sessões

86,3%

Ocupação

6
1 216

Outras atividades

Participantes

13

Sessões

38,7%
Ocupação

Literatura e Pensamento
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017

Atividades

16 135

História da
Europa

Leitores da
Sala de Leitura

História da
Língua
Portuguesa

7 378

Vasco Graça Moura:
Entre o mito
e Camões

Participantes
nas atividades

Poder e
Contrapoder
na Hístória
da Música

7 Ciclos
3 960
Espetadores

38

Sessões

Vergílio Ferreira e
Mário Deonísio
Belém subterrânea:
arqueologia e cidade

Arquivo
9 648

Documentos avaliados

227

metros lineares
de documentação
classificada

Dia Mundial
da Poesia
2 000
Participantes

Exposição
Memória
da Liberdade
1 009
Visitantes

Direitos
humanos

Garagem Sul

18 317
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Participantes

Visitas
guiadas

4
Exposições

1 369

+ 25,5%

13 756

Participantes

de visitantes em 2016

Visitantes

Conferências

2 316
Participantes

Eduardo Souto
de Moura:
Continuidade
7 030

Oficinas

Visitantes

1 325

O Mundo nos
Nossos Olhos

Carrilho da Graça: Lisboa

2 394

1 764

Visitantes

Visitantes

Arquitetura em Concurso

2 568
Visitantes

Participantes

Programação
Paralela

920

Participantes

019

Eventos
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Tipologias
relevantes
dos eventos
realizados

85 869

Participantes

296

Eventos
2015

437
Eventos

Reuniões

Apresentação
de Produtos
8

107

2014
2015

95 023

Jantares
9

381

Almoços
10

Eventos

Participantes
2014

67 517
Participantes

Conferências
34

Espetáculos
21

Ações
de formação
16

021

Bilhetes
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131 915

Bilhetes vendidos

62 773

Bilheteira CCB
23 255
Convites

Cartão
Amigo
CCB

11 124

585

Cartões emitidos

Gratuitos

354

Renovações

31 897

Postos
Ticket Line

37 245
Online

153

Novos cartões

023

Comunicação

Edifício
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025

8
Programação
geral

Referências
na imprensa

Divulgação
aos espetáculos

316 000

5 774

26 000

3 956

98 300

Postais

85 000
Brochuras
Trimestrais

70 000

Desdobráveis
Mensais

1 627 255
Visualizações
Site CCB

Artigos online

Brochuras

Artigos na
imprensa escrita

Desdobráveis

539

Cartazes

TV

206
Rádio

2 794
333

Mupis

127

Cartazes
Formatos especiais

46

Outdoors

23

Telas
Fachada CCB

Apoio
aos espetáculos

70

Anúncios
de imprensa

14

Campanhas
online

24

Spots
+ publicidade
cinemas UCI

12 848
Programas
de sala

10 000

Porta bilhetes

Ações de
requalificação
do edifício

1 981
Ações de
manuteção
preventivas

10 000

UTA
Ventiladores
Quadros eléctricos
...

8 151

11

Indiduais
Restauração
Convites

7 000
Mapas

438

T-shirts

Novos projetos
Tecnologias
de informação
e comunicação

6 828
Ações
manutenção
corretiva

Reparações de torneiras
portas
pinturas
retoques de pintura
esgotos
infiltrações
...

Equipa
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O Centro Cultural de Belém agradece
às empresas e parceiros que potenciaram
os resultados alcançados em 2016

Alkantara
Amigos CCB
ANQEP
Bimbo

167

Câmara Municipal de Lisboa

M80
Maria Matos Teatro Municipal
Massimo Dutti /Grupo Inditex
Metropolitana

Câmara Municipal de Torres Vedras

Colaboradores

Ministério da Educação e Ciência
Direção Geral da Educação

Casa da América Latina

Museu do Fado

Centro de Arqueologia de Lisboa

53%

Museu Nacional de Arqueologia

Centro Nacional de Cultura

Navigator

Clece

Ordem dos Arquitetos

Companhia Nacional de Bailado

Plano Nacional de Leitura

CTT
Culturgest

Programa Europa Criativa
da União Europeia

Delta

São Luiz Teatro Municipal

Diário de Notícias

Smooth FM

EGEAC

Sony Music

Faculdade de Arquitetura
da Universidade Técnica de Lisboa

SOV

Homens

47%

Mulheres

43,55 anos
Média etária

18

Estagiários
8 Estágios
curriculares

17
Ações de
formação

Festas de Lisboa

Teatro Municipal do Porto
Rivoli / Campo Alegre

Festival de Almada

Teatro Nacional D. Maria II

FNAC

Teatro Nacional de São Carlos

Fundação Calouste Gulbenkian

Teatro Nacional de São João

Fundação para Ciência e Tecnologia

Teatro Vila Flor

Galeria 111

Teatro Viriato

Grupo RTP media partner

Temps d’Images Lisboa

Hertz

Trienal de Arquitetura de Lisboa

Hot Clube Portugal

Turismo de Portugal

IKEA

Unicer

Imprensa Nacional – Casa da Moeda

Vodafone

Junta de Freguesia de Belém
Leya
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Uma Programação
Diversificada
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031

Artes
Performativas

3.1

A atividade das artes performativas
do centro de espetáculos do CCB registou
durante o ano de 2016, à semelhança
do que aconteceu nos anos anteriores,
uma forte presença da música nos
seus múltiplos géneros.

O ano de 2016 veio confirmar a evolução
dos custos de produção e dos rendimentos obtidos
com a atividade de espetáculos.

De salientar o projeto Há Fado no Cais, numa
parceria com o Museu do Fado, e os concertos
de música urbana CCBeat pela enorme adesão
de público.

A taxa de cobertura dos custos de produção dos
espetáculos (produções, coproduções e externos)
pelos rendimentos fixou-se em 58,02%, 1,22 p.p.
abaixo da registada em 2015.

Na música erudita optou-se por uma programação
de continuidade no que diz respeito ao acolhimento
das temporadas de algumas das grandes orquestras
nacionais, na criteriosa seleção de concertos
de música de câmara e no grande evento
dos Dias da Música que, desta vez, se inspirou
em Júlio Verne e na diversidade musical suscitada
pela localização geográfica.

O número de espetáculos e de sessões foi
ligeiramente inferior ao do ano de 2015,
contabilizando um total de 560, contra os 584
registados em 2015. Este decréscimo teve,
naturalmente, repercussão no número global
de espetadores, embora a taxa de ocupação
total se tenha mantido muito próxima
dos valores registados no ano anterior.

Essa evolução, muito semelhante à de 2015,
consolida a inversão do ciclo descendente,
que vinha a registar-se desde 2011.

No âmbito do teatro e da dança registou-se
a ausência de grandes produções internacionais,
como consequência dos orçamentos disponíveis.
Verificou-se, contudo, um acréscimo da criação
nacional, em regime de coprodução com outras
instituições.

Atividade do Centro de Espetáculos
Produção CCB
co-produções

Produções
Externas

		 2015		 2015		2015

Espetadores

139 130

158 679

69 257

74 261

69 873

84 418

Espetáculos

255

262

190

192

65

70

Sessões

305

322

218

228

87

94

Ocupação

66%

68%

61%

63%

71%

73%

vendas + convites + entrada livre
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Música
Atividade por salas
Grande
Auditório

Pequeno
Auditório

Sala de
Ensaio

Espetadores

44 489

14 934

596

2 883

6 355

Espetáculos

51

65

5

26

43

Sessões

57

77

12

29

43

Espetadores ⁄ Sessão

781

194

50

99

148

Sala Luís de
Outras
Freitas Branco		

A oferta cultural teve na diversidade uma
das suas qualidades distintivas, alinhada com
a missão da Fundação Centro Cultural de Belém.
Estiveram presentes as grandes áreas programáticas
cujas percentagens se distribuíram da seguinte
forma:

Apesar dos grandes eventos, como os Dias
da Música, se distribuírem pelos vários espaços
do Centro Cultural de Belém, é nos espaços
indicados no quadro abaixo que se realiza
a maioria dos espetáculos. Neste quadro não
está contabilizada a ocupação relativa
à manutenção técnica dos auditórios
que, normalmente, ocupa todo o mês
de Agosto.

Música 66% ⁄ Teatro 10% ⁄ Dança 13%
Cinema 5% ⁄ Outros 6%.
Em 2016, é de salientar a adesão do público
aos espetáculos de Teatro, Fado e Cinema,
onde se verificaram as maiores taxas de ocupação.

( . . . ) o C C B tem sido , desde o in í cio ,
uma esp é cie de prolongamento do meu instrumento .
F a z parte do meu trabalho de artista .
J o ã o P au l o E s te v e s da Si l v a
m ú sico

Música Erudita
Em 2016 o CCB voltou a acolher as temporadas
sinfónicas de três dos principais agrupamentos
nacionais no domínio da Música Erudita:
a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra
Metropolitana de Lisboa e a Orquestra de Câmara
Portuguesa. A estas orquestras juntaram-se,
numa iniciativa partilhada com a Temporada
Darcos, a Real Filharmonía de Galicia e a Orquesta
Ciudad de Granada, duas orquestras de referência
em Espanha, contribuindo desta forma para uma
temporada de dimensão Ibérica, com uma aposta
clara na diversidade e na qualidade e que tem
permitido a apresentação em Portugal de maestros
e solistas de referência.
Neste ano destaca-se também a produção lírica,
que contou com títulos do Barroco ao séc. XXI.
Retomaram-se assim uma série de parcerias
com o intuito de se apresentarem óperas, em
versão concerto, semi-encenadas, ou totalmente
encenadas, tirando partido das excelentes
condições oferecidas pelo Grande Auditório
para a apresentação destes espetáculos.
Foram apresentados títulos como As Bodas
de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart,
com o Atelier de Ópera da Metropolitana,
The Flowering Tree de John Adams, com a OPART,
a oratória dramática La Giuditta de Francisco
António de Almeida, com os Músicos do Tejo,
Prima la Musica e poi le Parole de Antonio Salieri
e O Empresário de Wolfgang Amadeus Mozart,
com a Orquestra de Câmara Portuguesa e,
por fim, L’Isola Disabitata de David Perez,
com os Divino Sospiro.
Por sua vez, a música barroca teve também
um lugar de destaque na programação de 2016,
com a participação dos principais agrupamentos
residentes em Portugal, como os Músicos
do Tejo, o Ludovice Ensemble e os Divino
Sospiro. Apresentaram-se obras de compositores
fundamentais desse período como Handel, Bach,
Rameau e Vivaldi, mas também uma aposta muito
forte na recuperação do enormíssimo património
nacional que foi produzido durante este período,
como é o caso das obras de Francisco António
de Almeida. Para além dos grandes compositores,
em 2016 a temporada de Música Antiga ⁄ Barroca
também procurou inspiração numa das maiores
figuras da história de Portugal: o Padre António

Vieira, com concertos dos Ludovice Ensemble
e do Agrupamento Vocal Officium.
O Barroco esteve também presente com a Orquestra
Metropolitana assinalando-se as grandes festas
do calendário litúrgico, através da música de Johann
Sebastian Bach.
Também a Música de Câmara continua a encontrar
no CCB um local por excelência para a sua execução.
Seja através de recitais a solo, seja através
de pequenas orquestras de câmara, este género
intimista e de verdadeiro amor pela música teve
em 2016 dois locais privilegiados para a sua
execução: o Pequeno Auditório e a Sala
Luís de Freitas Branco.
A Sala Luís de Freitas Branco viu nascer em 2016
o ciclo Quintas às Sete em Parceria com os Concertos
da Antena 2 da RTP. Com uma periodicidade
de quinze em quinze dias este ciclo pretende
fortalecer os laços entre a comunidade musical
e o CCB, tornando-se no palco natural para
aí serem apresentados os projetos dos muitos
solistas e agrupamentos que enriquecem o nosso
panorama musical, mantendo-se um olhar especial
para os novos talentos, muitos deles associados
ao Prémio Jovens Músicos da Antena 2.
No Pequeno Auditório apresentaram-se nomes
de referência como os pianistas António Rosado,
Andrei Korobeinikov e João Bettencourt
da Câmara, a violinista Tatiana Samouil
e o violoncelista Pavel Gomziakov. Este foi também
o ano em que o DSCH – Schostakovich Ensemble
celebrou os seus 10 anos de vida e de muitos
concertos realizados no CCB, contribuindo mais
uma vez para enriquecer a temporada, com nomes
de referência internacional no âmbito da música
de câmara. Destaque ainda para a 2.ª edição
do Verão Clássico, uma Academia de Música
de Câmara inédita em Portugal e organizada
conjuntamente pelo CCB e pelo DSCH
– Schostakovich Ensemble, com direção artística
de Filipe Pinto-Ribeiro.

033

Relatório de Atividades e Gestão 2016

035

Dias da Música
Em 2016, os Dias da Música tiveram como tema:
a Volta ao Mundo em 80 Concertos. Foram 80
Concertos que tiveram como ponto de partida
o desafio deixado por Júlio Verne no seu livro
Volta ao Mundo em 80 Dias, e cujo objetivo
foi levar o ouvinte numa viagem ao mundo
através da música. Para além dos concertos
que decorreram nas diversas salas, este ano
programaram-se igualmente danças do mundo
para o palco da Sala Júlio Verne, onde as pessoas
puderam experimentar os ritmos sul-americanos
e ritmos africanos, tendo sido uma das
programações de maior sucesso deste Festival.

Concertos
Espetadores

80
22 057

Lotação Bilhetes vendidos

72%

Convites

4 116

Lotação ⁄ convites

13%

Receita efectuada

218 639 €

Custos de produção efetivos

454 195 € €

Há Fado no Cais
Com uma grande adesão do público, Há Fado
no Cais continua a apresentar as mais recentes
vozes do fado, a par dos mais consagrados nomes
deste género musical. A programação, repartida
entre o Pequeno e Grande Auditórios, espelha
a emergência de novos intérpretes, instrumentistas

e letristas, tais como Marco Oliveira, Carolina,
Vânia Conde ou Matilde Cid Marçal e dos nomes
consagrados como Camané, Raquel Tavares
ou Hélder Moutinho. Esta programação, iniciada
em 2012, é uma colaboração entre o CCB
e o Museu do Fado ⁄ EGEAC.

CCBeat
Inteiramente dedicada às novas músicas urbanas,
e tentando cobrir o vasto território de sonoridades
que vão do psicadelismo à pop, da folk ao hip hop
ou do rock ao experimentalismo das colagens
e citações, a programação iniciou-se com
um dos mais pujantes projetos da cena musical,
os Orelha Negra, que já se tornou num grupo
de culto, passando pelos muito novos Los Waves,

pela folk de Minta & The Brook Trout,
do cantautor pop Benjamim, dos First Breath
After Coma, pelos ritmos dançantes de Mirror
People and The Voyager Band, X-Wife
para terminar o ano no Grande Auditório
com outro nome destacado pela crítica
nacional, Capicua, num concerto
especial.

Jazz

N os ú ltimos de z anos o C C B tornou - se
para mim uma casa que habito todas
as semanas . P ara ouvir m ú sica , certamente ,
mas mais do que isso ; para trabalhar ,
para escrever , para ler , para tomar caf é
ou simplesmente para estar .
A ntónio P inho Varga s
compositor

Em 2016, o Pequeno Auditório acolheu alguns dos
mais notáveis músicos que têm vindo a redesenhar
a paisagem sonora do jazz praticado em Portugal.
Ricardo Toscano e o seu Quarteto, reconhecido
pela crítica como um extraordinário intérprete
do saxofone e cuja sensibilidade tem vindo
a surpreender o público mais exigente, Desidério
Lázaro, que se destaca pelas suas capacidades
de solista, improvisador e compositor, apresentou o

seu mais recente trabalho discográfico,
assim como Nuno Costa, guitarrista e compositor,
cujo talento ficou demonstrado no seu mais
recente trabalho discográfico. O Ensemble Super
Moderne, formado por oito músicos, e cujas
composições e virtuosismo mereceram o prémio
para o melhor disco de jazz em 2014, completaram
a presença do jazz nacional na programação
do CCB.
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Fábrica das Artes
Dança
Victor Hugo Pontes com Se Alguma Vez Precisares
da Minha Vida, uma coprodução do CCB, Teatro
Nacional de S. João e do Centro Cultural Vila
Flor, conheceu o aplauso do público no GA pela
sua extraordinária criatividade eruptiva e plástica,
onde se destaca uma inovadora atenção à escrita
coreográfica e apurada dramaturgia. Luís Guerra
trouxe em reposição o seu Nevoeiro ao Pequeno
Auditório, assim como Marlene Monteiro
de Freitas, com De Marfim e Carne, uma das suas
peças mais internacionais, inspirada nos mitos
de Orfeu e Pigmaleão. Israel Galván fez a sua
estreia no CCB com Flacomen, peça aplaudida

nas maiores salas de espetáculos da Europa,
e que se tornou no ex-libris do seu trabalho
que, a partir do flamenco, construiu uma obra
de rutura com a tradição. No âmbito da Bienal
Artista na Cidade, Faustin Linykuela esteve
no Pequeno Auditório com duas peças de dança,
Statue of Loss e Triptyque Sans Titre.
Por fim, a programação de dança completou-se
com a Box Nova, que neste ano acolheu obras
de Dinis Machado, João dos Santos Martins,
Cristina Planas Leitão e Marco da Silva Ferreira
e Jorge Jácome.

Teatro
Quarteto, de Heinner Muller, com encenação de
Carlos Pimenta e coprodução do Teatro Nacional
de S. João, marcou o início da programação
de teatro e teve o sucesso do público e da crítica.
Um Diário de Preces, com encenação de Miguel
Loureiro e Isabel Abreu como protagonista, leitura
encenada a partir do livro da escritora Flannery

O’Connor com o mesmo título, e Sonho
de uma Noite de Verão, pela Companhia Maior,
com encenação de Tonan Quito. No âmbito
do Festival de Almada foram apresentadas
duas peças, Susn, com encenação de Thomas
Ostermeier e Pinocchio, com encenação
de Joel Pommerat.

D esde que cheguei a P ortugal este
foi sempre e sem compara ç ã o , ainda
que por ve z es sujeito a variadas intemp é ries
àquais sobreviveu reificando ainda mais
a sua for ç a , o local de elei ç ã o
que atravessou o meu crescimento .
A ndr é e . T eodó s io
encenador , ator e escritor

A Fábrica das Artes continuou em 2016
a afirmar-se como um espaço de criação
através de encomendas lançadas
a criadores portugueses.
Foram apresentadas no CCB oito estreias
que deram continuidade à pesquisa
sobre criação artística contemporânea
para todas as infâncias.
A Fábrica das Artes, tal como em 2015, viu a sua
atividade crescer quantitativamente, consolidando
a sua posição como espaço de criação ⁄ produção,
bem como de espaço de referência internacional
na área dos centros educativos.
À semelhança das Artes Performativas, verifica-se
uma evolução nos custos de produção e nos
rendimentos obtidos com as atividades desenvolvidas.
A taxa de cobertura dos custos de produção
das atividades pelos rendimentos fixou-se em 29,82%,
1,30 p.p. abaixo da registada em 2015.
A Fábrica das Artes continuou em 2016
a afirmar-se como um espaço de criação, através
de encomendas lançadas a criadores portugueses.
Foram apresentadas no CCB oito estreias que deram
continuidade à pesquisa sobre criação artística
contemporânea para todas as infâncias.
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pelo espaço de interceção entre a Arte e a Educação),
debates e mesas redondas. Em seu redor e ao longo
do ano foram organizadas jornadas de reflexão
com os artistas da programação e convidados:
educadores e pensadores de várias áreas que cruzam
o território da arte e da educação. Foram também
organizados grupos de observação constituídos
por crianças e jovens espetadores: escolas, durante
a semana, e um grupo de fim de semana, os “Amigos
FA”. Proporcionámos encontros ⁄ conversas entre
espetadores, artistas e equipa. Esta é uma marca
distintiva da Fábrica das Artes no que se refere
ao seu trabalho artístico e educativo.
Depois do Espanto é o nome da conferência
sobre programação artística para a infância que
decorreu em Maio de 2016. Nela, lançámos o livro
Nós Pensamos todos em Nós, sobre o projeto de
programação Best of Fábrica das Artes que decorreu
em 2015, e estreamos o filme de Graça Castanheira
sobre o mesmo projeto e que integra o livro.
No segundo dia abrimos o debate público alargado
e, para além dos artistas do projeto, convidámos
oradores de diversas áreas do conhecimento
que cruzam este campo específico da criação
artística (educação artística; crítica; programação;
gestão das artes; filosofia da educação).

Tudo no mundo começou com um sim,
espetáculo-jogo de dança e música de Sara Anjo
e Filipe Raposo; E então, Pinocchio sou eu?,
de Ainhoa Vidal, Gonçalo Alegria e Tiago Barbosa;
À procura de Lem, espetáculo de marionetas
do Teatro de Ferro; Ícaro, performance transdisciplinar
de Pedro Moura e Marta Bernardes; Alice, do Teatro
da Garagem; ZYG, um projeto que reuniu
a Companhia de Música Teatral com a coreógrafa
norueguesa Siri Dybwik e que contou com o apoio
do Programa Pegada Cultural – Primeiros Passos;
CorAR, espetáculo ⁄ percurso sensorial e instalação
interativa do coletivo Sonoscopia; Larasati ou canções
de adormecer estrelas, espetáculo interativo
de música de Elisabeth Davis e Teresa Gentil;
e Barlavento – Cantigas portuguesas ao relento,
espetáculo de música de Fernando Mota,
Carla Galvão e Rui Rebelo.

A Fábrica das Artes realizou em outubro de 2016
a 7.ª edição do Big Bang – Festival Europeu
de Música e Aventura para um Público Jovem.
O Big Bang é um projeto internacional que integra
doze parceiros de sete países europeus. O Big Bang
tem o apoio do Programa Europa Criativa da União
Europeia, continuando o caminho que desde
há vários anos vem a fazer com os seus parceiros
no sentido da partilha, da reflexão, da vontade
de criar, trocar e impulsionar projetos musicais
para crianças europeias. Portugal, através das
criações artísticas nacionais propostas e produzidas
pelo CCB ⁄ Fábrica das Artes, tem obtido um forte
reconhecimento sobre a qualidade e inovação
artística dirigidas aos mais novos. Muitos destes
projetos portugueses por nós produzidos têm,
posteriormente, circulado pelas várias edições
Europeias. Durante 2016 foram três os projetos
encomendados pelo CCB a circular em sete festivais.

A programação integrou ainda dois concertos em
colaboração com a Orquestra Sinfónica Portuguesa
(Romeu e Julieta, de Tchaikovsky, e A Minha Mãe
Ganso, de Ravel), o quinto ano de miniconcertos
Música para ti, Artes nas Férias do Verão, oficinas,
formações (dirigidas a artistas, professores,
educadores e todos os que se interessam

No âmbito do Festival Big Bang, foi dada continuidade
à parceria com o Programa de Educação Estética
e Artística do Ministério de Educação ⁄ Direção Geral
da Educação, com a realização da 7.ª edição
da Formação para docentes e com a participação
dos seus alunos no Festival.
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Literatura e Pensamento
A área de Literatura e Pensamento
propôs uma programação transversal,
promovendo o encontro entre
literatura, humanidades e pensamento
e desenvolvendo outras linhas de
trabalho, tendo em vista a preservação
da “memória” da FCCB e a permanente
conservação das obras integrantes
do seu património.
Durante o ano de 2016 foi possível regularizar
a situação de parte dos acervos de arte

Com um total de 38 sessões os sete ciclos iniciados
em 2016 venderam 3960 bilhetes. Destaca-se,
de seguida, o elenco dos Ciclos apresentados em
2016, bem como a respetiva frequência por parte
de um público diversificado mas muito atento
que plenamente justifica e incentiva a contínua
programação desta importante linha de atividade
do CCB.
Ciclo História da Europa
Bernardo Vasconcelos e Sousa, Nuno Gonçalo
Monteiro e Rui Ramos (9 sessões)
Bilhetes: 1826
Vasco Graça Moura: Entre o mito e Camões
Mafalda Viana (5 sessões)
Bilhetes: 128
Vergílio Ferreira e Mário Dionísio: literatura,
pensamento e arte
Maria Alzira Seixo (5 sessões)
Bilhetes: 476

O C C B é cada ve z mais um espa ç o
de comunidade e isso agrada - me .
G on ç a l o M . T a v are s
escritor

História da Língua Portuguesa
Ivo Castro (5 sessões)
Bilhetes: 373
Poder e contrapoder na História da Música
Rui Vieira Nery (4 sessões)
Bilhetes: 653
Belém subterrânea: arqueologia e cidade
Coordenação: Fernando Real
Clementino Amaro, Iola Margarida Filipe,
Alexandre Sarrazola, António Marques e António
Carvalho (5 sessões)
Bilhetes: 351
Direitos Humanos
Armando Marques Guedes, Pedro Velez, Helena
Pereira de Melo, Fernando Pereira Marques
e António Cluny (5 sessões)
Bilhetes: 153
A Conferência sobre os Direitos Humanos,
que contou com a participação de Diogo Freitas
do Amaral, reuniu 57 participantes no Pequeno
Auditório.

Exposição
A Exposição Memóire de la Liberté = Memória
da Liberdade: arte e direitos Humanos, integrando
um conjunto de 53 obras de alguns dos artistas
mais representativos dos principais movimentos
artísticos da segunda metade do século XX,

3.3

em depósito nos espaços do Centro Cultural
de Belém, organizar sete ciclos temáticos,
comemorar o Dia Mundial da Poesia, a Exposição
alusiva aos Direitos Humanos, entre outras
iniciativas de relevo. O projeto da Sala de Leitura
prosseguiu as suas atividades e trabalhou-se
para o crescimento e desenvolvimento do Arquivo
da Memória Centro Cultural de Belém (“AMCCB”).
O conjunto das atividades que promoveu na
área da Literatura e Pensamento atingiu as 7378
presenças, número a que acrescem as 16 135
entradas na Sala de Leitura, o que perfaz
um total de 23 513 visitantes ⁄ utilizadores.

Ciclos
Os Ciclos abordaram temáticas tão diversificadas
como a língua e a literatura, a arqueologia
e a história, a música e os direitos humanos.
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um conjunto de obras adquiridas em 1992
para o CCB e pela primeira vez apresentadas,
foi comissariada por António de Campos Rosado
e visitada por 1009 pessoas.
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Dia Mundial da Poesia
Pelo nono ano consecutivo e numa iniciativa
conjunta do Plano Nacional da Leitura
(Ministério da Educação e Ministério da Cultura)
e do Centro Cultural de Belém, comemorou-se,
no dia 19 de Março, o Dia Mundial da Poesia,
uma animada atividade que contou com
a participação estimada de 2000 pessoas.
Na edição de 2016 do Concurso Faça lá um Poema,
o Plano Nacional de Leitura (PNL), anunciou
o lançamento da antologia poética Dança
das Palavras que reuniu todos os poemas
vencedores de todas as edições – 2010 a 2016 –
para a data de celebração do Dia Mundial

da Poesia, em parceria com o Centro Cultural
de Belém, a Leya (Editores), o Automóvel Club
de Portugal (âmbito ACP Kids) e a Nissan Portugal
(âmbito ‘Jovens Autores de Histórias Ilustradas’).
Esta antologia foi oferecida às Bibliotecas Escolares
das Escolas Sede de todos os Agrupamentos
da rede nacional do Ensino Público e às escolas
privadas que tiveram alunos vencedores
nas diferentes edições.
Os espaços do Centro Cultural de Belém foram
vividos num ambiente de festa com muita poesia,
para todas as idades.

Sala de Leitura
A Sala de Leitura teve uma procura acrescida,
atingindo o limite de capacidade de acolhimento
de leitores, pelo que a aposta para os próximos
anos deverá centrar-se também no empréstimo
domiciliário.
A Sala de Leitura, na prossecução dos seus
objetivos, contou com 1369 novos leitores,

e com 16 135 presenças nos 289 dias em que
esteve aberta ao público, o que representa
uma utilização de 140 %.
Já no que concerne o empréstimo domiciliário,
foram efetuados 668 empréstimos.

Garagem Sul
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Exposições
de Arquitetura
Em 2016, a Garagem apresentou quatro
exposições, numa abordagem tão rica
quanto diversificada do vasto universo
da Arquitetura, propondo-nos temas,
abordagens e interrogações.

Exposições
Carrilho da Graça:
Lisboa
Curadoria Marta Sequeira e Susana Rato
22 setembro 2015 – 14 fevereiro 2016

Arquivo Memória
No que concerne o Arquivo Memória do CCB
foi dado um passo significativo com o levantamento
das massas documentais acumuladas ao longo
dos últimos 24 anos.
O tratamento arquivístico desenvolvido durante
o ano de 2015, que compreendeu tarefas
de recenseamento e inventariação, descrição
arquivística em Folhas de Recolha de Dados
e higienização de documentação, prosseguiu
em 2016, não tendo ainda sido possível suprimir
a escassez de recursos humanos com competências
específicas na área da arquivística.

Yoga (ccb-a-gosto)
Paralelamente, foram também organizadas
nos meses de julho e agosto aulas de yoga
aos sábados de manhã, na Praça CCB, tendo-se
contado com um total de 409 participantes
nesta atividade.

Contudo, foi contratualizado o fornecimento
de serviços de avaliação e seleção da documentação
acumulada de forma faseada, tendo em vista
a concretização do Projeto de Avaliação Documental
do acervo CCB que envolve transferências
documentais, uma atenta monitorização
e validação dos trabalhos, a elaboração
da Proposta de nova localização do Serviço
de Arquivo Definitivo AMCCB, em simultâneo
com a resposta a pedidos de consulta
e informação.

Apesar de um certo caráter antológico, o objeto
principal da exposição foi a cidade de Lisboa.
Lisboa construída sobre o território ao longo
da História, sobre uma topografia quase barroca,
banhada pela luz do sol refletida na superfície
do Tejo. A cidade, construção artificial
do homem, até à contemporaneidade.

Arquitetura em Concurso.
Percurso Crítico pela
Modernidade Portuguesa
Em parceria com a Secção Regional Sul
da Ordem dos Arquitetos
Curadoria Luís Santiago Baptista
29 março – 29 maio
Esta exposição possibilitou uma leitura
das transformações em Portugal desde o início
do século XX. Dos pavilhões nacionais nas
grandes exposições universais aos programas
de equipamentos públicos financiados pela
Comunidade Europeia, passando por exemplos
singulares como a Expo’98, os concursos podem
apresentar um retrato possível da transformação
do país. Neste sentido, a exposição “Arquitectura
em Concurso” é o registo crítico desse percurso
pela modernidade portuguesa. Um percurso
em que os arquitetos portugueses e a Ordem
dos Arquitectos têm desempenhado
um papel fundamental.

Por ocasião do encerramento da exposição,
foi lançado o catálogo em co-produção
com a Ordem dos Arquitectos – OASRS.

Eduardo Souto de Moura:
Continuidade
Curadoria António Sérgio Koch
e André de França Campos
21 junho – 18 setembro
Na obra de Eduardo Souto de Moura,
os simbolismos e as analogias são elementos
fundamentais na composição arquitetónica.
De uma forma latente, no caso dos simbolismos,
ou claramente assumidas, no caso das analogias,
funcionam como elementos catalisadores
de um desenvolvimento mental de procura
de soluções que permitem consolidar e contextualizar
as suas intervenções. O suporte expositivo pretendeu
estabelecer uma ordem clara de leitura da obra
do arquiteto Eduardo Souto de Moura, onde
cada núcleo é um território disciplinar, ao mesmo
tempo que dá lugar ao informe, permitindo
uma promenade onde o somatório sequencial
das partes resulta numa obra total.
A propósito da exposição Eduardo Souto de Moura:
Continuidade foi também organizada uma
conferência de encerramento com a participação
do arquiteto, seguida de uma conversa
com João Belo Rodeia.
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O mundo nos nossos olhos
Curadoria geral da 4.ª Edição da Trienal
de Arquitectura de Lisboa: André Tavares
e Diogo Seixas Lopes
Curadoria da exposição: Fig Projects
7 outubro – 15 janeiro 2017
A exposição O Mundo nos Nossos Olhos
incidiu sobre o espaço urbano e o título podia
ser interpretado a vários níveis. Os curadores
deste núcleo foram Fabrizio Gallanti e Francisca
Insulza que, em 2003, fundaram o FIG Projects
como uma plataforma que promove iniciativas
interdisciplinares e explora as fronteiras entre
arquitetura, investigação urbana e artes visuais.
Para esta exposição, a dupla promoveu o debate
entre formas de descrição e análise da condição

urbana e territorial, no presente e no passado,
e incidiu sobre dois aspectos desse olhar.
O primeiro, traçava uma retrospetiva de inquéritos
recentes a várias realidades urbanas, comparando
metodologias e resultados; e o segundo,
concentrava-se em cartografia e representações
de fenómenos urbanos. A exposição apresentava
uma extensa lista de participantes, com projectos
oriundos de vários pontos do globo, como Damon
Rich do Newark Planning Office, Rualab + MAS,
Cohabitation Strategies, Cities Without Ground,
MAP Office, Harvard School of Design,
entre muitos outros.

Serviço Educativo
O Serviço Educativo conta com pouco mais
de dois anos e tem sido um importante veículo
para aumentar e diversificar os públicos
da Garagem Sul.
Em 2016 o número de participantes em oficinas
teve um aumento significativo, registando mais

400 participantes nas atividades. Além das visitas
e oficinas, em 2016 realizou-se pela primeira
vez uma de férias, no período de Natal, atividade
que será continuada no futuro, para que
se afirme e conquiste o seu público.

Conferências
O ciclo de Conferências Distância Crítica,
realizado em co-produção com a Trienal de
Arquitectura de Lisboa, continua a ser uma
grande referência no universo da arquitetura,

e, por esse motivo, teve continuidade em 2016,
com a presença de nomes maiores da arquitetura
internacional como Ellen van Loon e Christopher
Kerez, a encher o Grande Auditório.

Em relação a 2015, a Garagem Sul registou
um aumento de visitantes na ordem dos 25,5%,
constituindo um estímulo à prossecução do
trabalho realizado e à abertura de novas linhas
de apresentação e reflexão sobre Arquitetura,
nos seus mais amplos domínios e práticas.

O C C B soube manter at é hoje a sua posi ç ã o
cimeira enquanto polo cultural em L isboa
e no pa í s , resistindo às dificuldades ,
ultrapassando e vencendo as crises
e os obst á culos , renascendo para novas
direc ç õ es e desafios , sem perder nunca
a capacidade de renovar a sua oferta
nas mais diversas á reas ( … ) .
R ui C hafe s
escultor
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Atividade Comercial
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A prossecução de uma estratégia
comercial assente na renovação de lojas,
na inovação permanente dos serviços
de cedência de espaços e organização
de eventos, bem como na captação
de mecenas e parcerias, orientaram
a atividade desenvolvida neste domínio
em 2016.

Lojas

4.1

Procurou-se ao longo de 2016 promover
a captação de novos negócios, ao mesmo tempo
que se procurou solucionar situações inerentes
à boa gestão e estabilidade de rendimentos
essenciais ao bom desempenho e sustentabilidade
da Fundação.
A prossecução de uma estratégia de comercialização
que permita encontrar as marcas e os estabelecimentos
comerciais que mais se adequem aos espaços
disponíveis, à luz do que é a atividade cultural
e comercial do CCB e a afirmação do lugar
enquanto Cidade Aberta, deu novos passos
em 2016. A aposta em novos conceitos que
permitam renovar as lojas e atrair novos públicos
ao CCB constituiu uma linha de ação definida
ainda em 2016 e que terá a sua concretização
em 2017 com a abertura de novas lojas.
A instalação temporária do Espaço Binter,
para promoção da ilha das Canárias
(entre 1 de outubro 2016 e 31 janeiro 2017)
na loja 11 da Praça CCB e a apresentação da ISVK,
Lda, na loja 3 do Caminho José Saramago com
uma pop up store para venda de artigos de moda
(1 de novembro 2016 e dia 31 dezembro 2016)
permitiram a ocupação destes espaços no período
antecedente do Natal. Na loja 10 a instalação
dos Espacialistas, concretizou-se a partir
do dia 1 de novembro 2016.

Estrategicamente foi identificada a necessidade
de colocar no caminho pedonal do CCB um
espaço de cafetaria/ geladaria, com esplanada.
Desejava-se assim diversificar a oferta já existente
no CCB, motivar a entrada de turistas, e promover
o bom acolhimento do público, nomeadamente,
assegurando serviço de cafetaria antes do início dos
espetáculos. Foram estabelecidos vários contactos
que resultaram em propostas de interesse, tendo
prevalecido a proposta de exploração considerada
mais criativa e inovadora, com capacidade para
atrair novos públicos e prestar um serviço de
qualidade. A Gelato Davvero, loja de gelados
artesanais tipicamente romanos e servidos
à italiana abrirá neste espaço em 2017.
A loja 7 do CCB (Antigo Arco do Vinho) ⁄ Galeria
da Rua Bartolomeu Dias. Também a esta loja
suscitou bastante interesse, tendo sido decidido
manter a mesma área de negócio com a Garrafeira
Estado d’alma, a partir de Dezembro de 2016.

[ O C C B ] É uma refer ê ncia como espa ç o
de cultura e afirmou - se at é aos dias de hoje
como um lugar ú nico que prima pela
qualidade e diversidade das suas iniciativas .
F ernando N ogueira
P residente da F unda ç ã o M iillenium B C P
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Eventos: Reuniões
e Congressos
O ano de 2016 foi muito positivo para a área
de Eventos. Com a realização de seis importantes
Congressos, um número assinalável e muitos
eventos de pequena e média dimensão, foi possível
terminar o ano com resultados muito positivos
e um crescimento de 13% da faturação,
face ao ano anterior.
Foram realizados 296 eventos, dos quais
63 foram ações internas, com um número total
de 85 869 participantes nas atividades da área
de eventos. Face ao ano anterior, verifica-se
que houve uma diminuição significativa
do número de ações realizadas para clientes
(437 eventos, em 2015 para 296 eventos,
em 2016), mas o facto de seis destes eventos
terem sido grandes congressos justifica
o aumento no volume de faturação.
É o caso do Congresso Outsystems (maio),
FCUL – Euclid Consortium Meeting 2016 (maio),
ESPO 2016 – 13th Congress of the European
Society of Pediatric Otorhinolaryngology (junho),
ECVS 25th Annual Scientific Meeting (julho),
APDC – 26.º Congresso das Comunicações
(setembro) e Associação de Estudantes da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa|
7.0 IMED Conference (outubro).
A própria natureza dos eventos concretizados
permite-nos obter uma segmentação, de acordo
com a sua tipologia. Comparativamente com o ano
anterior, destaca-se um aumento do número de
Reuniões (mais 17), em detrimento dos “jantares”
(menos 75) e “almoços” (menos 14), que tiveram
menos procura este ano. Embora tenham existido
muitos pedidos de catering, eles estiveram quase
sempre associados a reuniões.
A renovação da sala do antigo Restaurante
Commenda, convertida numa sala de refeições
e realização de eventos de pequena dimensão,
bem como a oferta de novo kit de banquetes,
constituíram duas novidades importantes para
a melhoria dos serviços e espaços oferecidos
aos cientes.
Nos questionários realizados após cada evento,
a satisfação dos clientes relativamente ao trabalho
das gestoras de eventos e à qualidade dos vários
serviços prestados, mantém-se muito positiva,
sempre próxima dos quatro valores, a nota
máxima.

Ao nível das participações em feiras e eventos,
o CCB participou no 4.º Congresso APECATE,
em janeiro; no mês de março esteve presente
na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, onde
se apresentou com um stand, com o objetivo
de promover o CCB e Belém enquanto ponto
de interesse turístico e local privilegiado
para a organização de eventos nacionais
e internacionais; e em abril esteve também
na IMEX 2016, integrando o stand de Portugal
do Turismo de Portugal, um evento mundial
de Meeting & Industry executado por profissionais
de organização de eventos, para profissionais,
local de encontro de profissionais com influência
neste universo de eventos e viagens de incentivo,
desde agentes de turismo, empresas internacionais
de hotéis, companhias aéreas a empresas
de gestão de destino, fornecedores de tecnologia
e outros.
Para reforçar a divulgação do Centro de Reuniões
e estreitar a relação com os nossos clientes
manteve-se o envio da Newsletter de Eventos
(para cerca de 600 contactos) e, periodicamente
foi assegurada a publicidade em canais específicos,
como jornais económicos e revistas da especialidade,
designadamente a Event Point, que tem distribuição
internacional e está presente nas Feiras IMEX
Frankfurt e EIBTM Barcelona.
O projeto Mercado do CCB – Novo & Antigo,
iniciado em outubro de 2012, continuou em 2016
a atrair mensalmente ao CCB participantes
e visitantes, que se associam a esta atividade
para apresentar e conhecer produtos
e marcas nacionais.
Em cada edição do mercado é convidada
uma associação de solidariedade social,
para dar a conhecer o seu trabalho e fazer ações
de fundraising. Em 2016 as associações convidadas
foram, entre outras, convidadas a União
Humanitária dos Doentes com Cancro,
a CerscerSer – Associação Portuguesa
para o Direito de Menores e da Família (APDMF),
a Mimos Solidários – Associação Portuguesa
de Ajuda Humanitária, a Latitudes Solidária
– Associação Cooperativa de Apoio Psicológico
e Psicopedagógico, a Casa da Criança de Tires,
a Associação UMAR – União de Mulheres
Alternativa e Resposta.
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Restauração
e Catering
Em Outubro de 2015, a FCCB assumiu
a exploração direta dos serviços de restauração
anteriormente concessionados à Gertal (Cerger),
com o objetivo “de um melhor acolhimento
de reuniões e eventos, bem como de visitantes
e do público que frequenta as atividades no CCB”.
Mais de um ano de operação decorrido ressalta
da atenta monitorização efetuada a necessidade
de diferenciação da natureza das operações
de restauração (no Bar Terraço, no Sandwich Bar
e no Bar dos Artistas) da atividade de banqueting
⁄ catering, associada a eventos que decorrem
de atividade de realização de eventos comerciais
e da cedência de espaços no CCB. Se, no primeiro
caso, as tentativas de oferta de um serviço
mais inovador, de maior diversidade de menus
e qualidade tiveram uma reduzida melhoria,
no caso dos serviços de catering foi possível obter
uma melhoria razoável dos serviços oferecidos face
aos anteriormente prestados pelo concessionário.
Pese embora o impacto das despesas e das receitas
geradas com as duas atividades se revele positivo,
o resultado alcançado encontra-se indubitavelmente
alicerçado no bom desempenho das atividades
de catering.
A medida corretiva que se implementou de subida
dos preços nos espaços de restauração, a partir
de 1 de Setembro, veio ajudar a corrigir o deficit
da operação de restauração.
Já na operação de catering de eventos,
a documentação demonstra que o resultado
é positivo (vd ponto 8. do presente Relatório).
A necessidade de compatibilizar o modus
operandi dos serviços de restauração e catering
com a tramitação processual administrativa
inerente ao cumprimento do Código de Contratação
Pública representou um esforço suplementar
das equipas responsáveis que progressivamente
procederam à respetiva adequação, pese embora
a natureza imprevisível do tipo de aquisições
de bens e serviços neste tipo de operações.
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O volume da despesa neste domínio, com
a correspondente sobrecarga e redireccionamento
do orçamento para áreas que não são da vocação
do CCB, mas que paradoxalmente geram receita
efetiva, a quantidade de micro procedimentos
administrativos e de processamento financeiro
que sobrecarregam uma pequena equipa
responsável pela tramitação processual e execução
e controlo orçamental, aliada à constante
imprevisibilidade ditada pela tipologia de eventos
muitas vezes apenas confirmados com mínima
antecedência e repentina alteração de menus,
com potencial implicação na alteração de
contratos, são fatores que foram ao longo de 2016
permanentemente ponderados na avaliação que
se impunha para este tipo de exploração que sai
da vocação e do âmbito de atividade da Fundação,
mas tem um impacto fortíssimo na globalidade
da estrutura e, em particular, no setor administrativo
e financeiro.
Considerando os constrangimentos referidos,
bem como a convicção da necessidade de melhor
acolhimento dos públicos e melhoria da oferta
no serviço de restauração, em particular no que
se refere ao Bar Terraço e ao Sanduiche bar,
e ainda a acentuada decrepitude de grande
parte dos equipamentos em uso nas cozinhas
há 23 anos que colocaria a opção de investimentos
avultados na requalificação de instalações
e equipamentos, bem como a necessidade
de recentrar o investimento de acordo com
a vocação do CCB na sua essência, conduziu
à tomada de decisão de proceder ao arrendamento
e devolver à exploração por terceiros dos dois
espaços de restauração, devendo em 2017
desenvolver-se os procedimentos administrativos
e de gestão de recursos para o efeito, optando por
manter a gestão direta dos serviços de catering
de apoio a eventos por mais algum tempo,
mas sujeito a avaliação e tendo sobretudo
em conta a natureza diferenciada das operações
e a necessidade de aposta clara num serviço
de restauração inovador e requalificado.
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Comunicação e Marketing

053

Relatório de Atividades e Gestão 2016

055

O desenvolvimento de uma estratégia
de comunicação e relação próxima
com os media, nas redes socias e nos
canais tradicionais de relações públicas,
capaz de recentrar a imagem institucional
do CCB e de garantir o contínuo reforço
da sua identidade, constituiu uma aposta
forte de 2016, a prosseguir em 2017.

Relação com os Media
e Presença nas Redes Sociais
A relação do CCB com os órgãos de comunicação
social continua a ser, predominantemente, relativa
à promoção da atividade cultural. A intensa
e diversificada programação cultural obriga
ao estabelecimento de contactos diários com
os diferentes meios. Em 2016 estes contactos
deram origem a 10 475 referências ao CCB,
repartidas da seguinte forma: 3 956 (imprensa
escrita), 5 774 (online) 539 (televisão) e 206 (rádio).
Neste domínio cabe destacar a consolidação
da relação com a RTP como media partner
do CCB, fundamentalmente concretizada
através da divulgação, gravação e transmissão
de espetáculos e atividades da Fundação. Neste
âmbito, as três rádios do grupo RTP apoiaram
vários segmentos da programação CCB.
A Antena 1 apoiou maioritariamente Fado,
Teatro e Dança, a Antena 2, a Música Erudita,
e a Antena 3 foi a rádio que apoiou programação
CCBeat e outras músicas.
Ao longo de 2016, a RTP apoiou quase diretamente
a atividade dos espetáculos com 8 campanhas
de spots e a gravação de quatro concertos
(três integrados no Dias da Música e a Carta Branca
a Mário Laginha). Sob a chancela das três rádios
do Grupo RTP foram gravados e emitidos na rádio
25 concertos e 52 espetáculos foram divulgados
com o apoio das três antenas.
Maximizar as notícias, reportagens e críticas
da imprensa através de outros canais, nomeadamente
no online (website, redes sociais e Newsletters)
revelou-se também uma boa forma de comunicar
e chegar a mais públicos, capitalizando as notícias
geradas.

5.1

O ano de 2016 marca de facto uma nova
abordagem que o CCB adotou em relação
à gestão e aproveitamento das redes sociais.
Com um trabalho mais sistematizado foi possível
aumentar os seguidores, tanto no Facebook
como no Instagram, e também aprofundar
o nível de envolvimento que estes têm com a vida
e a atividade do CCB. A interação com os nossos
seguidores aumentou, o que gerou um grande
número de “gostos” e “partilhas” de conteúdos,
referentes tanto à programação do CCB como
ao Centro de Reuniões. Em 2016 o Facebook
disponibilizou uma nova forma de interação com
os utilizadores, os live videos. Da experiência com
esta ferramenta, regista-se a gravação em direto
do ensaio do bailarino e coreógrafo Israel Gálvan,
aquando da sua passagem no CCB em Setembro.
Passámos assim de 139 841 seguidores,
para 150 198 seguidores no final do ano.
No Instagram, adoptámos uma linguagem
mais informal e apelativa a um público mais jovem
(que constitui a maioria dos utilizadores desta
rede social). Desde o final de 2015 o número
de seguidores não parou de subir: de 1438
para 4209 até ao momento. É nesta rede social
que se verifica o aumento de engagement com
os utilizadores, dado que angariamos cerca
de 6/7 amigos por dia. Com a nova ferramenta
de “Live videos” e “Stories” desta rede social,
foi possível apurar os conteúdos que mais
interesse suscitam nos nossos seguidores e que
são: fotografias/vídeos de backstage, ensaios,
montagens de espetáculos, entrevistas a artistas
que se realizam no CCB, entre outros. A este nível,
o momento mais marcante da atividade do CCB
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no Instagram foi em outubro e novembro, quando
o Instagrammer Nuno Gervásio fez um ‘take over’
e criou conteúdos para promoção de dois
concertos: Anna Meredith (outubro) e a interpretação
de L’Isola Disabitata pela orquestra Divino Sospiro.
Pela primeira vez foi realizada uma consultoria
na área de media digital com uma empresa
externa, a Performance Sales, com o objetivo
de dar formação às equipas do CCB, e desenvolver
campanhas muito concretas para divulgação
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de espetáculos, exposições e todo o tipo de ações
que acontecem no CCB. Assim, apostámos
na criação de anúncios, inseridos em campanhas
de comunicação, e foram desenvolvidas
e implementadas campanhas para o Programa
Amigo CCB, Assinaturas 2017 e Centro
de Reuniões. Esta consultoria trouxe
a mais-valia de dotar as equipas de mais
ferramentas para trabalhar e crescer no universo
da comunicação digital.

Amigos, Mecenas
e Parcerias Institucionais
Em 2006 criámos o Cartão Amigo CCB destinado
a aproximar o público da nossa programação
cultural, com condições bastante atrativas,
permitindo aos seus portadores aceder aos bens
culturais de produção CCB, com descontos
e condições únicas, em qualquer dia do ano.
Acreditamos hoje que o Cartão Amigo CCB
continua a ser uma boa ideia. Atualmente o
programa conta com mais de 600 Amigos CCB,
que recebem informação antecipada e beneficiam
de condições especiais de acesso à nossa
programação e atividades. São 600 pessoas
que acompanham atentamente a nossa
programação.
Para assinalar o 10.º aniversário do Cartão
Amigo CCB foram desenvolvidas várias ações
de promoção, divulgação e fidelização, merecendo
destaque o aumento e diversificação das vantagens
e descontos, o convite a diferentes personalidades
da vida portuguesa, transversais às diversas áreas
de programação, com quem o CCB tem uma
relação estreita para serem “Embaixadores Amigo
CCB” e darem o seu testemunho; a realização
de visitas guiadas exclusivas; o convite para um
concerto no Grande Auditório, precedido de
cocktail e apresentação do concerto; a renovação
da linha gráfica, materiais impressos e mecanismos
que facilitam as compras online; o desenvolvimento
e implementação de uma campanha online
específica para o Amigo CCB.
Também em 2016 continuámos a estabelecer
parcerias com empresas no âmbito do cartão
Amigo CCB, oferendo condições especiais aos
colaboradores e clientes, na adesão e renovação
do cartão. No total foram emitidos 585 cartões
(354 renovações 153 novos cartões), registando-se
um aumento de 103 cartões face a 2015.

Em 2016 tivemos como empresas Amigas
a Clece, CTT, SOV, Unicer e Vodafone.
Foi dada continuidade ao trabalho de captação
de mecenato e parcerias de empresas para que
participem no projeto cultural do CCB, no acesso
às artes, concedendo-lhes benefícios de que
se destacam os convites para espetáculos
e condições vantajosas no aluguer de espaços
do Centro de Reuniões, oferta de cartões
Amigos CCB, facilidade no estacionamento
e prioridade no acesso à programação.
Por ocasião do festival Dias da Música contámos
com o apoio de várias instituições e marcas,
das quais se destacam a Delta, Hertz, FNAC,
Bimbo, Navigator, entre outras, com quem
mantemos relações privilegiadas.
À semelhança de 2015, foi novamente renovada
a parceria com a Massimo Dutti, grupo Inditex,
o que permitiu atualizar o fardamento das equipas
de atendimento ao público com a qualidade
e imagem a que o CCB se propõe.
No início do ano o CCB apoiou a iniciativa
do Núcleo de Estudos de Ciência Política e Relações
Internacionais, da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Também foi dado apoio ao projeto “Natal
Diferente”, um projeto da Associação de
Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa
e da Associação de Estudantes da Faculdade
de Ciências Médicas (ambas instituições
sem fins lucrativos) em que um dos objetivos
é levar presentes a doentes internados
na véspera de Natal.

Relação com os Públicos
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Em 2016, a equipa de Frente de Casa passou
a ser assegurada pela empresa Run & Slide
na sequência de concurso público.
Esta alteração implicou um enorme esforço
e empenho dos elementos das Relações Públicas
na integração, organização e formação,
para o melhor funcionamento e desempenho
no acolhimento ao público.

Neste ano fez-se um ensaio de venda de bilhetes
no estrangeiro (Espanha, Alemanha, Reino Unido
e Itália) com a empresa espanhola Ticketea.
Embora não tenha tido uma grande expressão,
esta experiência mostrou-se muito positiva e será
repetida em 2017, tendo em vista a diversificação
dos canais de venda e a penetração em mercados
internacionais, ainda que de forma experimental.

Fruto de uma intensa atividade, em 2016 foram
dirigidas ao CCB 38 reclamações (15 no livro
de reclamações e 23 por e-mail), todas elas
respondidas aos reclamantes e remetidas à IGAC.
Verificou-se neste ano uma diminuição significativa
do número de reclamações apresentadas,
comparativamente ao número de 54 reclamações
registadas no ano anterior.

Para melhor receber quem nos visita foi lançado
o projeto de remodelação das Bilheteiras.
No novo espaço os operadores de bilheteira
passarão a estar mais próximos da entrada,
privilegiando o contacto pessoal com o público,
e a informação será mais clara, através da utilização
de monitores de grande formato. Também será
valorizada a área de venda de livros e discos, que
passará a estar junto a uma confortável e mais
acolhedora zona de estar.

2016 foi o ano em que se privilegiou o digital.
Através da plataforma Interspire, integrada
no website do CCB e desenvolvida pela empresa
Full It, foi possível fazer a integração e utilização
das várias bases de dados para divulgações
pontuais e direcionadas para espetáculos,
exposições, conferências ou qualquer outra
atividade de acordo com as necessidades.

No ano de 2016 recebemos duas visitas de inspeção
por parte da IGAC. A primeira, fruto da fraca
visibilidade dos lugares nos camarotes laterais
do Grande Auditório, resultou na correção da
lotação dos mesmos, passando de 4 para 3 lugares,
originando a redução em 18 lugares na lotação
do Grande Auditório. Na sequência da segunda
visita, procedeu-se à colocação da lotação máxima
dos Auditórios nas plantas que se encontram
expostas, para consulta ao público, na bilheteira
bem como a colocação da informação da
classificação etária dos espetáculos a decorrer,
em lugar visível, nos acessos à sala dos mesmos.

As alterações na forma de divulgação reduziram
drasticamente o número de envios por correio,
embora estes se mantenham em casos pontuais,
tais como inauguração de exposições e outros
momentos especiais. Privilegiou-se a distribuição
em locais públicos, tendo neste caso sido
reforçadas as parcerias com a Postalfree
e a Complet’arte.
O desenvolvimento de uma nova aplicação
para venda de Assinaturas CCB a implementar
em 2017 foi solicitado à Ticketline, tendo
em 2016 prevalecido ainda a venda por descontos.
No total venderam-se 58 assinaturas (mais 20
do que em 2015), registando maior número
de vendas a “Assinatura CCB Cidade Aberta”.

Com a entrada em vigor de legislação que veio
estabelecer as novas regras de atendimento
prioritário, foi colocada sinalética em todos
os postos de atendimento ao público do CCB.
Tratou-se de um ano de intenso trabalho, ao longo
do qual foram atingidos muitos dos objetivos
definidos, designadamente na venda de bilhetes
através da internet, nas vendas do cartão amigo
CCB, no crescimento da base de dados do CCB,
e na captação de novos públicos.

E m 1 9 9 2 , tinha eu on z e anos e os meus pais di z iam - me que em breve
ir í amos visitar um s í tio m á gico . U m s í tio que iria acolher todas as formas de arte
e onde poder í amos passar a ver coisas maravilhosas . ( … ) A vida tem destas coisas ,
o poder de nos surpreender e de nos levar aos s í tios que far ã o parte de nós .
R ita R ed s hoe s
cantautora
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O Edifício,
as Instalações
e os Equipamentos
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6.1

Destacam-se nos pontos seguintes
as principais empreitadas desenvolvidas
em 2016.
Remodelação do Bar de Artistas
A obra de remodelação do espaço consistiu
na substituição dos revestimentos de pavimento,
paredes e tetos, na renovação do mobiliário
e equipamentos de iluminação, e na criação
de uma copa de apoio às refeições dos artistas
e dos funcionários da FCCB.
O programa do espaço manteve-se inalterado,
assim como a respetiva área útil, mas foram
substancialmente melhoradas as condições
de conforto da sala, dotando-a de um ambiente
mais vibrante e moderno.
Correção de corrimãos de escadas
As alterações implementadas aos corrimãos
de escadas interiores e exteriores, visaram
a melhoria das condições de apoio aos visitantes
com mobilidade condicionada, corrigindo-se
as alturas e desenvolvimentos dos corrimãos,
e adicionando novos elementos onde não existiam.
Execução do cais de recolha 1 e beneficiação
do cais de carga da Restauração
A empreitada consistiu na adaptação da entrada
na Central Térmica a partir da Rua 1/2 a um novo
cais de recolha de resíduos sólidos urbanos (RSU),
designado por Cais de Recolha 1, libertando
o Cais de Carga da Restauração desta função.
Esta alteração permitiu libertar a zona afeta
aos serviços de Restauração, aproveitando-se
para realizar um conjunto de beneficiações
aos revestimentos de pavimentos, paredes,
tetos e portas neste espaço.
Beneficiação das fachadas e cobertura
do Centro de Exposições
Fruto do ambiente marítimo vizinho,
com correspondência a uma exposição
de grande corrosividade, as superfícies de betão
e metálicas nas fachadas e na cobertura do Centro
de Exposições, encontram-se deterioradas,
necessitando de uma intervenção cuidada
e tecnicamente competente, de modo
a dar garantias de proteção das superfícies,
por um período não inferior a 15 anos.
Igualmente projetou-se melhorar o escoamento
de águas pluviais em algumas zonas da cobertura.

Recuperação da cozinha e balneários do
restaurante Este Oeste
As instalações de apoio ao Restaurante Este Oeste,
no Centro de Exposições, que consistem
na cozinha, salas de armazém anexas e balneários,
encontravam-se em muito mau estado
de conservação e com um nível de serviço
muito inferior ao exigido de uma das principais
áreas de restauração do CCB.
O desgaste da utilização destes espaços nos últimos
20 anos, e a necessidade de cumprimento
da legislação atual nas matérias de segurança
e higiene alimentar, conduziram à realização
de uma recuperação profunda com o objetivo
de melhorar as condições de armazenamento,
confeção e preparação de alimentos,
e as condições de trabalho dos funcionários.
Substituição do elevador monta-pratos
do restaurante do Centro de Exposições
Em complemento à empreitada de remodelação
da cozinha do restaurante do Centro de Exposições
– Restaurante Este Oeste – foi também executada
a substituição do elevador monta-pratos que serve
o piso da cozinha, a sala de refeições e o bar
no segundo piso.
Substituição da alcatifa do Grande Auditório
Foi substituída a alcatifa do Grande Auditório,
por estar muito desgastada. A última substituição
de alcatifa tinha ocorrido em 2003 cobrindo
unicamente os corredores das coxias da plateia
e o piso dos camarotes. Grande parte da plateia
ainda era revestida com alcatifa da origem,
aquando da construção do CCB.
Substituição dos Sistemas UPS
do Posto de Transformação
Foram substituídas as unidades UPS – uninterruptible
power supply instaladas no Posto de Transformação,
equipamentos fundamentais ao funcionamento
do CCB.
As unidades, montadas aquando da construção
do CCB, com mais de 24 anos de serviço,
tinham ultrapassado largamente o seu tempo
de vida.
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Manutenção
e Gestão Técnica
O Centro Cultural de Belém é um imóvel
classificado formado por um conjunto de edifícios
que ocupam cerca de 100 mil metros quadrados
de área coberta, com uma complexa organização
de espaços e instalações técnicas.
A manutenção dos edifícios e respetivas instalações
e equipamentos técnicos requer uma intervenção
e um controlo permanentes, de modo a garantir
as devidas condições de funcionamento,
conforto e segurança dos seus utilizadores.
A Manutenção do edifício e suas instalações
técnicas, continua a ser assegurada por uma
reduzida equipa interna de técnicos da FCCB,
distribuídos nas diferentes especialidades
(eletricidade, eletrónica, AVAC e construção civil).
Os contratos de manutenção para as Instalações
Elétricas e para as Instalações Mecânicas ⁄ AVAC
e Posto de Transformação do CCB, foram
prorrogados dada a qualidade do serviço obtido.
O CCB e as suas instalações técnicas têm
23 anos de intensa utilização, ocorrendo situações
em que os equipamentos ou as instalações
ultrapassaram em muito o seu tempo de vida
útil. Faseadamente têm sido realizados alguns
investimentos, que têm minorado as anomalias
e tem-se conseguido garantir a operacionalidade
e o regular funcionamento de todas as instalações
e equipamentos em condições adequadas
de conforto e segurança dos utentes do CCB.

6.3

Tecnologias de Informação
e Comunicação

A gestão dos consumos de energia assume no CCB
particular relevância, dado os elevados custos
que lhe estão associados. Fruto da otimização
e ajustes ao sistema de produção de água gelada
– sistema de AVAC e da regulação eficaz das UTA’s
do Módulo 3, foram obtidos ganhos na redução
de consumos.
Em 2016, o custo total da energia elétrica e gás,
expurgado de estimativas de consumos pelas
entidades fornecedoras, foi de 492 mil euros,
inferior em 9,6% ao ano de 2015. Em relação
ao consumo total de energia elétrica e gás,
obteve-se uma redução significativa de 10,7%.
Na imputação de custos, os valores globais foram:

FCCB
Centro de Reuniões
Centro de Espetáculos

€ 44,7%

Museu Coleção Berardo

36,8%

Restauração
Lojas

18,5%

O CCB subiu um patamar na classificação
energética do edifício de D para C, sendo essa
a conclusão da Certificação Energética obrigatória
realizada ao edifício durante o ano de 2016.

Ambiente, Qualidade
e Acessibilidades
Na política de potencializar os recursos internos,
a equipa de técnicos de espaços manteve a sua
importante participação na organização das
atividades do Centro de Reuniões e do Centro
de Espetáculos, com relevo para a exigente
e constante preparação de espaços para
os eventos comerciais.

As atividades de montagem das exposições
de arquitetura na Garagem Sul e o apoio ao Serviço
de Manutenção na recuperação e pintura de áreas
interiores e exteriores do CCB prosseguem, assim
como o restauro e conservação do vasto mobiliário
e de outros equipamentos do património do CCB.
O Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza
do Centro Cultural de Belém com a empresa
CLECE, S.A., foi prorrogado por um ano.

A TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação)
é uma área transversal, suportando os processos
e visando dotar a FCCB com as ferramentas
informáticas e de apoio à atividade, procurando
permanentemente aproximar os sistemas,
tecnologias de informação e comunicação
à orientação estratégica da Fundação.
Em 2016, foram realizados alguns projetos
e várias atividades que possibilitaram a continuação
da modernização dos sistemas informáticos
e de suporte à atividade da Fundação.
Implementação do Sistema Aplicacional de
Assinatura Centralizada de correio eletrónico
A renovação do sistema de email, com uma
solução de alta disponibilidade, onde a troca
de informação “inter” e “intra” empresarial
são executadas de forma fácil, rápida e acessível
em qualquer parte do mundo, possibilitou
darmos o próximo passo no sentido da unificação
automática das assinaturas. O projeto permitiu
a homogeneização das assinaturas, nas mensagens
de correio eletrónico, passando estas a serem
inseridas automaticamente, com gestão centralizada
e segmentação por áreas e destinos.
Centralização da informação digital
O crescimento exponencial do volume de dados
da FCCB, consequência direta da utilização
dos vários sistemas informáticos e da informação
por eles gerada, criou e continuará a criar

Na área de exposições, para além da vigilância
ao Museu Coleção Berardo e às reservas de arte,
que são da responsabilidade direta da FAMC
– CB, a equipa de vigilância teve intervenção
nas exposições realizadas no espaço
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enormes desafios à TIC. O projeto centralização
da informação deu o primeiro passo para
a reorganização da informação e sua localização,
com o intuito de se definir e implementar
uma concentração dos dados de cada direção
ou área.
Rede de suporte à gestão do Edifício
A TIC desenvolveu uma análise exaustiva
a toda a rede de apoio à gestão do edifício,
tendo resolvido definitivamente os problemas
existentes e preparando a infraestrutura
para as futuras necessidades. Adicionalmente
foi implementada a gestão e intervenção
remota aos equipamentos de rede.
Implementação de um Sistema de Apoio
à Gestão do Helpdesk
Foi realizado, no último trimestre de 2016,
a implementação de um sistema para tornar
mais eficiente todo o processo de apoio
informático aos colaboradores da Fundação,
proporcionando uma gestão profissional
e otimizando os escassos recursos humanos
da TIC.
TIC – Eventos
Salienta-se uma evolução de 15% na quantidade
de eventos e um aumento substancial de cerca
de 70% nas receitas referentes à TIC – Eventos.

Segurança
Dentro do quadro financeiro restritivo,
as atividades de vigilância e segurança foram
adequadas às necessidades existentes e executadas
de acordo com o planeado, nomeadamente
no aconselhamento e acompanhamento
dos eventos comerciais realizados no Centro
de Reuniões e nos espetáculos dos Auditórios.
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6.5
da Garagem Sul, mantendo ainda a atenção sobre
toda a área de circulação pública e espaços
comerciais.
O Contrato de Prestação de Serviços de Segurança
do Centro Cultural de Belém com a empresa
S.O.V. – Serviços de Operação e Vigilância, SA,
foi prorrogado por mais um ano, tendo a o posto
de vigilância da área da restauração deixado
de fazer parte da prestação de serviços em Maio.
Em Agosto, foi realizado o simulacro
de evacuação do complexo do CCB.
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A conclusão do projeto de implementação
do sistema integrado de gestão de RH
que se iniciou em 2015 (Time e Portal RH)
permitiu uma agilização dos processos
de trabalho e a sua consequente
simplificação. Será assim possível,
a médio prazo, atingir um novo patamar
da gestão do tempo de trabalho
e da gestão do capital humano,
mais centrada no desenvolvimento
de Recursos Humanos, um universo
de 167 trabalhadores.
No decurso de 2016, foi necessário proceder
a ajustamentos que se prenderam fundamentalmente
com os registos dos tempos de trabalho relativos
aos intervalos de descanso, tendo estes

pontualmente (no período de 1 de maio
a 15 de agosto de 2016), passado de registo
automatizado, para um processo de picagem
manual até ser implementada a funcionalidade
de auto-registo no Portal RH. Esta alteração
ao procedimento inicial introduziu algum atraso
apuramento dos saldos de horas, tendo sido
necessário proceder posteriormente ao registo
de 8 021 lançamentos no sistema.
De referir, também, o âmbito da consultoria laboral
e técnico-jurídica e o constante apoio prestado
nas mais diversas áreas do domínio da gestão dos
recursos humanos. Destacam-se seguidamente as
áreas de especial envolvimento do Departamento
de Recursos Humanos, de apoio à caracterização,
balanço social e gestão dos recursos humanos
da Fundação.

Rotatividade
A rotatividade, indicador também denominado
por turnover, sofreu um ligeiro aumento no que
respeita à saída de colaboradores, por comparação
com 2015. Deste modo, ocorreram 17 saídas
em 2016 contra 14 em 2015, representando
uma média mensal de 1,42 saídas, contra
de 1,17, em 2015. No que diz respeito a entradas,
verificaram-se 25 admissões. Embora não tendo
atingido o número de ocorrências em 2015,
38, este indicador contínua num movimento
ascendente, i.e., as entradas são superiores
às saídas. Deste modo, a média mensal de entradas
fixou-se em 2,08, contra 3,17, verificadas
em 2015, conforme tabela comparativa
que a seguir se apresenta:

Importa referir, como se observa no gráfico
seguinte, que houve uma distribuição do número
de admissões ao longo do ano, tendo-se verificado
quatro admissões em janeiro e em junho, três
em março, em maio e em novembro, duas em
fevereiro, em setembro e em outubro e uma em
abril e em dezembro. As admissões destinaramse, maioritariamente, a reforçar a equipa da DEIT,
Restauração, secretariado da Administração,
Direção de Cena, Produção e Fábrica das Artes, i.e.,
houve criação de postos de trabalho.
Das 25 admissões, apenas 3 se destinaram
a substituição de pessoas ausentes por
maternidade. Relativamente às saídas,
verificaram-se 4 cessações por mútuo acordo,
sendo as restantes saídas resultantes de cessações
de contratos a termo e rescisões por iniciativa
		
2015
do trabalhador:

Entradas

2,08

3,17

Saídas

1,42

1,17

média mensal
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Entradas e saídas de colaboradores
Ano

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

média ⁄ mês

Entradas

25

4

2

3

1

3

4

0

0

2

2

3

1

2,08

Saídas

17

1

0

3

1

0

2

1

2

1

0

5

1

1,42

Recrutamento e Seleção
		
2015

Apesar do incremento ao nível do headcount,
a área de recrutamento e seleção apresentou
apenas um ligeiro aumento no número
de entrevistas, 45, contra 36 em 2015,
como se observa no gráfico que se segue.
A contribuir para este aumento está o recrutamento
de estagiários, num total de 10 processos, contra
oito no ano anterior. Das 45 entrevistas efetuadas,
apenas nove dizem respeito aos dois processos
de seleção, um para assessor do diretor financeiro
e outro, no final do ano, para Gestor de Eventos.

2

-

Respostas a anúncios

35

-

Seleção a partir de base de dados

9

-

Concursos internos

-

-

Média ⁄ ano

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Processos externos de colaboradores

2

3

167

162

163

166

164

166

170

168

167

168

170

167

167

Processos de estágio

8

10

142

135

135

135

137

136

135

135

140

143

148

159

159

Convocatórias

45

39

Entrevistas

45

36

2015

Situação Contratual
		
2015
Exames médicos periódicos

51

34

Exames médicos de admissão

25

38

7

8

Exames médicos ocasionais

Número de Colaboradores
Contrariamente ao que se verificava até 2014,
ou seja, um decréscimo no headcount do CCB
assistiu-se, em 2015, a uma inversão desta
tendência. Deste modo, a média mensal de
colaboradores que vinha no sentido descendente,
de forma significativa desde 2012, tendo passado
de uma média mensal de 152 colaboradores nesse
ano para 144 em 2013, e para 134 em 2014,
subiu abruptamente para 142 colaboradores
em 2015, por razões que, em parte, tiveram que
ver com assunção da gestão interna da restauração
e da manutenção. Assim, o número de 135

Verifica-se assim um incremento médio entre 2014
e 2016 de 25 colaboradores, o que corresponde
a um aumento médio do headcount de 17,6%.
Deste modo, verificou-se em dezembro de 2015,
159 colaboradores, tendo sido admitidos
4 colaboradores para a Manutenção, 1 colaborador
para os Projetos e Obras, 5 para os Espetáculos,
2 para o Secretariado, 3 para a Restauração,
2 dos quais em regime de substituição,
2 para a Fábrica da Artes, 2 para a Garagem Sul,

1 dos quais em regime de substituição,
2 para a DFA e 1 para DMD. Por outro lado,
só se verificaram 4 cessações por mútuo acordo,
sendo as restantes 10 saídas resultantes
de cessações de contratos a termo ou pedidos
de demissão. Deste modo, ao procedermos
à análise evolutiva por meses, podemos observar
que existem oscilações relevantes no número
de trabalhadores ao longo de 2016 por comparação
com 2015, terminando o ano de 2016 com
167 colaboradores, mais 8 colaboradores
do que os 159 existentes em dezembro de 2015,
como se pode observar, no quadro que
se apresenta:

Anúncios colocados

Saúde no Trabalho
A área da medicina no trabalho continua
a refletir as consequências do crescente número
de colaboradores. Deste modo, pelo facto de ter
havido um acréscimo significativo no número
de efetivos, o número de exames periódicos,
naturalmente, aumentou. Em 2016, realizaram-se
51 exames médicos periódicos, sete exames
médicos ocasionais e 25 exames médicos
de admissão, como se pode observar no quadro
que a seguir apresentamos:

11 das quais rescisões por mútuo acordo.
Em 2016, a tendência de subida continuou,
de forma acentuada, tendo-se situado numa
média mensal de 167 colaboradores

colaboradores que se verificou em dezembro
de 2014 subiu para 159 em dezembro de 2015,
tendo sido admitidos 12 colaboradores
para a manutenção, um colaborador para
a sala de gestão, um para os espetáculos,
um para as relações públicas, um para o gabinete
de design, 19 para a restauração, um para
o aprovisionamento e um para a assessoria
de imprensa. Regressou, também, ao seu posto
de trabalho um colaborador que estava em
requisição no exterior. Todavia, este acréscimo
foi atenuado pelas 14 saídas que se verificaram,

No que diz respeito à situação contratual
dos colaboradores do CCB, constatamos
que os contratos de trabalho por tempo
indeterminado decresceram ligeiramente,
tendo passado de 123 em 2015 para 121
em 2016. O decréscimo neste indicador é,
ainda, o resultado do programa de rescisões
por mútuo acordo que ocorreu em 2015.
Mantendo a tendência de subida já verificada
em 2015 face a 2014, o ano de 2016 apresenta
um incremento substancial no número de contratos
a termo certo, tendo-se situado em 38
os colaboradores contratados a termo certo,
mais 10 do que em 2015, que resulta em parte
da gestão direta da restauração. No que concerne
às requisições não há alterações mantendo-se uma
colaboradora em situação de desempenho

de funções por cedência de interesse público.
As duas contratações em comissão de serviço
mantêm-se, conforme se observa no quadro
que se segue.

		
2015

Efetivos ao serviço

121

123

38

28

Nomeados

3

3

Comissão de serviço

2

2

Efetivos em requisição

1

1

Efetivos em licença sem vencimento

1

2

Contratados a termo incerto

1

0

Contratados a termo certo

Número de Colaboradores por Género
No que diz respeito à composição da equipa
de colaboradores por género podemos constatar
que o número de colaboradores do género
masculino fixou-se em 89 colaboradores,
constituindo 53,29% relativamente ao universo
dos colaboradores do CCB. No que diz respeito
ao género feminino, de 71 colaboradoras em 2015

passou-se para 78 em 2016, correspondendo
a 46,71% da população do CCB, como se
apresenta no quadro seguinte.
			
2015

Homens

89

53%

88

Mulheres

78

47%

71
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Remunerações		
2015
2016 – 2015

Estrutura Etária
Em consequência do programa de rescisões
por mútuo acordo ocorrido em 2015 e também
das novas admissões efetuadas nesse ano
e em 2016, a média etária decresceu ligeiramente,
mantendo a tendência verificada já no ano
anterior, tendo-se fixado nos 43,55 anos.
No gráfico que a seguir se apresenta, podemos
verificar a estrutura etária do CCB, diferenciada
por género e por faixas etárias.
Deste modo, podemos concluir que a maioria
da população do CCB pertence a um universo
com uma média etária bastante baixa, embora
com tendência para subir.

4 872 990 €

4 455 729 €

+ 417 261 €

2 889 554 €

2 600 851 €

+ 288 703 €

Subsídios de férias e Natal

545 052 €

491 450 €

+ 53 602 €

Subsídios de Isenção de horário

329 998 €

353 567 €

– 23 569 €

Segurança Social

820 725 €

755 277 €

+ 65 448 €

Acidentes de trabalho

20 894 €

18 595 €

+ 2 299 €

Fundos de compensação

5 566 €

1 786 €

+ 3 780 €

Horas extra

22 489 €

7 931 €

+ 14 558 €

-

-

-

Subsídios de refeição

213 176 €

206 787 €

+ 6 389 €

Outros custos

25 534 €

19 485 €

+ 6 049 €

Vencimentos base

Prémios

valores ex purgados de estimativas com encargos

		
homens mulheres
Menores 30 anos

14

8

6

30 – 39 anos

36

21

15

40 – 49 anos

75

38

37

50 – 59 anos

36

18

18

6

4

2

Maiores 60 anos

Remunerações
e Absentismo

( … ) o segredo mais bem guardado do C C B
penso que s ã o as pessoas , as pessoas que c á
trabalham h á 2 0 , h á 2 3 , 2 4 anos , 1 0 , 5 , 2 anos ,
todos d ã o tudo por esta casa , para esta casa
continuar a andar e ser uma das melhores casas
de cultura no pa í s e talve z da E uropa .
J o s é Si l v a
D a B oca para fora , mar . 2 0 1 6
mini - entrevistas a funcion á rios C C B , editados online

O total de remunerações no ano de 2016
apresenta um acréscimo substancial que se situou
em 9,3645% por comparação com 2015, como
se pode constatar na tabela que se apresenta
à direita, que corresponde a um valor absoluto
de 417 261€. Neste aumento estão excluídas
as indemnizações por cessação de contrato de
trabalho que em 2016 ascenderam a 189 695,42€.
O incremento na massa salarial resultou
das admissões verificadas a partir de agosto
de 2015 e que vieram inflacionar todo o ano de
2016, bem como aquelas que se fizeram durante
o ano de 2016. Enquanto o acréscimo em 2015
foi fortemente esbatido pelo facto de, a partir
de setembro, terem saído alguns colaboradores
através do programa de rescisões amigáveis
que detinham remunerações elevadas e que
tiveram um forte impacto na massa salarial,

Absentismo
em 2016, apenas quatro pessoas saem por
acordo, ou seja, não há nenhuma variável de peso
que possa conter o acréscimo de remunerações.
Todavia, a concorrer para a contenção do
incremento da massa salarial está, como
habitualmente, o absentismo, no que diz respeito
às baixas por doença, acidentes de trabalho
e licenças parentais, cujas rubricas têm um impacto
direto no payroll. Como se pode observar no mapa
que se segue, uma das rubricas que merece
uma particular atenção e reflexão é a que
diz respeito a ‘Horas extra’. Este indicador
que já esteve no sentido descendente, quando
foram implementados os regimes de adaptabilidade,
sofreu um aumento de cerca de 14 500€,
sem encargos. A Fundação tem a funcionar
todos os mecanismos de flexibilidade que
a lei permite na elaboração de horários
e de escalas de trabalho, nomeadamente,
no que diz respeito ao regime de adaptabilidade
e de banco de horas.
O indicador de trabalho suplementar que vinha
a decrescer nos últimos anos, inverte a tendência
em 2015, agravando a tendência de subida
em 2016, sendo um ponto negativo a assinalar.
Além do trabalho suplementar, todos os outros
indicadores subiram uma vez que headcount
aumentou, à exceção da rubrica subsídio
de isenção de horário. Este indicador reduziu,
em valores absolutos, 23 569€ correspondendo
a um decréscimo percentual de 6,66 %.

		
2015
Doença

184,5

126,63

640

339

464,57

155,5

Casamento

26

45

Licença parental

581

266

Licença parental ⁄ Pai

85

30

Aleitação

39,87

15,78

Assistência à família

155,73

89,7

Nojo

17,24

38,38

Fim educativo

16,29

7,19

-

1,38

4,36

14

-

15

Baixa ⁄ Segurança Social
Baixa ⁄ Acidente de trabalho

Ação letiva
Frequência de aula
Prova escolar
Obrigação legal

6,75

1,6

Falta justificada

12,62

6,25

Dispensa

7,35

0,94

Falta injustificada

5,32

-

15

-

0,21

0,5

Suspensão
Sem retribuição

	valores em dias
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Situação Patrimonial
Estrutura do Balanço (mil €)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

96 604

95 256

94 304

93 695

93 466

93 554

92 161

Ativos financeiros

8 603

7 418

7 604

8 073

6 834

4 315

3 924

Ativo Corrente exceto ativos financeiros

5 698

5 708

4 750

3 421

4 670

2 656

3 628

110 905

108 382

106 659

105 190

104 970

100 525

99 714

4 533

4 552

4 082

3 823

4 236

2 885

2 575

Fundos patrimoniais

106 372

103 830

102 577

101 367

100 734

97 639

97 139

Total dos Fundos patrimoniais e Passivo

110 905

108 382

106 659

105 190

104 970

100 525

99 714

Ativos fixos tangíveis e intangíveis (líquidos)

Total do Ativo
Passivo

O quadro anterior apresenta a composição
do balanço da FCCB e a sua evolução no período
de 2010 a 2016.
Os Fundos patrimoniais iniciais da FCCB são de 165
M€ (nota 3.7 do anexo) e resultam da valorização
atribuída à dotação inicial do Estado Português,
que incluí o edifício do Centro Cultural de Belém
(159 M€) e mobiliário (5 M€), e das dotações
financeiras dos restantes instituidores iniciais
(1 M€).
No final de 2016, o valor de balanço
dos Fundos patrimoniais era de 97 M€, i.e.,
59% dos Fundos patrimoniais iniciais, e o valor
acumulado de resultados de exercícios anteriores
(resultados transitados) de -83 M€. É conveniente
ter uma perspetiva das razões desta redução.
O Estado Português criou a FCCB com a missão
de promover a cultura, atribuindo-lhe para
tal o usufruto gratuito, mas não a propriedade,
do Centro Cultural de Belém (a FCCB tem também
o fim especial assegurar a sua conservação,
administração e desenvolvimento).

A FCCB não participou na decisão inicial sobre
o nível de recursos financeiros a alocar à construção
do CCB pois foi criada em momento posterior,
e através da sua atividade corrente não é razoável
esperar que gere fluxos financeiros suficientes
para a reposição do investimento inicial, i.e.,
a amortização anual do edifício. De facto,
a amortização anual do edifício é a principal razão
para a apresentação de tais resultados acumulados
negativos. Não considerando as amortizações
acumuladas do edifício (70 M€ até ao final
de 2016) os resultados transitados seriam
de -13 M€ em 24 anos de atividade
e os Fundos Patrimoniais positivos de 167 M€.
Em 2016, não foram recebidos subsídios
ao investimento. Em 2015, os Fundos patrimoniais
foram acrescidos do subsídio ao investimento
de 500 mil euros recebido nesse ano.
No Balanço a 31 de dezembro de 2016
apresenta-se o Ativo de 99,7 M€, constituído
em mais de 90% por Ativos fixos tangíveis,
e o Passivo de 2,6 M€.

Ativo
A 31 de dezembro de 2016 o total do ativo
era de 99,7 M€ (100,5 M€ em 2015).

Ativo não corrente
O ativo não corrente (95,7 M€) é constituído
principalmente por ativos fixos tangíveis
(92,1 M€) nos quais se incluí o direito de superfície
e usufruto perpétuo dos edifícios e outras
construções constituintes dos Módulos I, II e III
que integram o complexo do Centro Cultural
de Belém. Os outros ativos financeiros registam

aplicações em obrigações corporativas e títulos
de dívida pública da República Portuguesa no total
de 3,6 M€. Os ativos financeiros têm registado
uma trajetória descendente, desde 2013,
em virtude da necessidade de fundos para financiar
investimentos em ativos fixos e também, de 2014
para 2015, atendendo à forte redução no apoio
público ao funcionamento.

informático (62,5 mil euros) e de equipamentos
de sonorização e audiovisual (31 mil euros),
na renovação do Bar dos Artistas (37 mil euros),
na beneficiação de outras áreas de restauração
e do cais de carga (25,5 mil euros), na conclusão
do sistema aplicacional de recursos humanos
(25,5 mil euros) e na reabilitação de salas do centro
de reuniões (21 mil euros). Em curso, à data de 31
de dezembro de 2016, permaneceu essencialmente
a obra de beneficiação da fachada e da cobertura
do centro de exposições (101 mil euros).

A análise ao ativo fixo tangível evidencia um
dos principais desafios enfrentados pela FCCB:
a necessidade de encontrar financiamento para
a requalificação dos espaços e equipamentos
do CCB, cuja vida útil está em muitos casos
ultrapassada. Os ativos fixos tangíveis incluem
Edifícios e outras construções que têm um valor
líquido de 88,5 M€ (valor bruto 159,2 M€
e amortizações de 70,7 M€). Incluem também
outras rubricas como o Equipamento básico
e o Equipamento administrativo e outros ativos
tangíveis cujas amortizações acumuladas se
aproximam dos 90% do preço de aquisição
(valor bruto de 30,6 M€ e amortizações
de 27,0 M€).

No ano anterior os investimentos atingiram
os 3,4 M€, no âmbito de uma vasta intervenção
na reabilitação de salas do centro de reuniões,
na renovação da rede de iluminação e na aquisição
de novos equipamentos, a propósito da qual
a FCCB se candidatou e obteve a aprovação a três
convites lançados pela CCDR-LVT, em regime de
aprovação condicionada – overbooking
(POR – Lisboa). Até ao fecho do exercício de 2016,
não foram recebidas transferências das referidas
candidaturas.

Em 2016, a aquisição de ativos fixos atingiu
os 751 mil euros (sem IVA), como se pode observar
pelo quadro seguinte. Os investimentos de maior
valor consistiram na empreitada de substituição
da alcatifa do grande auditório (145 mil euros),
na renovação do posto de transformação
do sistema de alimentação UPS (77,5 mil euros),
na aquisição de equipamento e software
Investimento (mil €)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Investimento concluído no exercício*

313

230

557

1 116

667

3 341

615

4

7

161

59

832

48

136

317

237

718

1 175

1 499

3 389

751

Investimento em curso

Total

* Composto pelas aquisições do ano e transfer ências de ativos fix os tangíveis e intangíveis que passaram a firme do decurso do e x ercí cio

Ativo corrente
No quadro seguinte apresenta-se a composição
do ativo corrente e a sua variação face ao
ano anterior. A 31 de dezembro de 2016 era
constituído maioritariamente por disponibilidades,
onde se inclui a transferência, no último dia
do ano, do apoio ao funcionamento pelo Ministério
da Cultura ⁄ Fundo de Fomento Cultural
de 833 mil euros e também investimentos
financeiros com maturidade a menos de 12 meses,
no valor de 343 mil euros. A variação de 81%
no valor dos inventários, líquidos de perdas
por imparidades, deve-se apenas ao ajustamento
em baixa dessas perdas por imparidades, dado
que na realidade o valor dos inventários físicos
aumentou apenas 1% em relação a 2015
(de 363 para 366 mil euros, conforme nota 10
do anexo). O saldo de 292 mil euros em dívidas
de Clientes equivale a apenas 22 dias das Vendas
e prestações de serviços médias diárias de 2016
(36 dias em 2015).

Ativo corrente (mil €)

2016

Inventários

114

63

81%

Clientes

292

420

– 30%

Adiantamentos a fornecedores

55

13

324%

Estado e outros entes públicos

–

–

–

249

412

– 39%

65

109

– 40%

Caixa, depósitos bancários
e investimentos de curto prazo

3 195

2 003

60%

Total do Ativo corrente

3 972

3 020

32%

Outros créditos a receber
Diferimentos

2015 2016 ⁄ 2015
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Passivo
A 31 de dezembro de 2016, o total do passivo
era de 2,6 M€ (2,9 M€ em 2015), não existindo
recurso a financiamento bancário.
No processo de encerramento de contas foram
ajustadas as imparidades pelos valores adequados
ao justo valor dos ativos e constituídas as provisões
que, à data de 31 ⁄ 12 ⁄ 2016, permitem
com razoabilidade cobrir as responsabilidades
contingentes da Fundação.

Resultado Líquido do Exercício

O passivo não corrente manteve-se sensivelmente
ao nível do ano anterior e é constituído apenas
por provisões. As provisões no montante 362 mil
euros salvaguardam eventuais gastos provenientes
de responsabilidades decorrentes da atividade
da Fundação no âmbito de projetos cofinanciados
(280 m€) e de responsabilidades com rescisões
de contratos de trabalho (83 m€).

8.2

Passivo corrente
O passivo corrente e a sua composição nos últimos
dois anos são evidenciados no quadro seguinte.

Passivo corrente (mil €)

2016

Fornecedores

623

1 082

– 42%

13

6

100%

167

164

2%

1 210

1 022

18%

199

217

– 8%

2 213

2 492

– 11%

Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Outros passivos

Passivo não corrente

077

Diferimentos

Total do Passivo corrente

2015 2016 / 2015

Em “ O utros passivos” , incluem- se 6 8 1 mil euros
referentes a gastos com férias e subs í dios de férias do pessoal ,
a liquidar em 2 0 1 7 (5 7 9 mil euros , em 2 0 1 5 ).

O resultado líquido de 2016 foi negativo
em -345 m€, recuperando significativamente
do resultado negativo de -3,4 M€ apurado
em 2015. As principais razões para tal variação
são o aumento de 12% das vendas e prestações
de serviços (+500 m€) e o retomar da normalidade
nas transferências do apoio ao funcionamento
pelo Ministério da Cultura. O apoio recebido
em 2015 foi de apenas 4,6 M€, quando
se previam transferências de 6,7 M€, valor inscrito
em orçamento e também o mesmo nível de apoios
que se verificava desde 2012. Já em 2016,
foi recebido o apoio anual de 6,7 M€ e também
uma transferência de 687 m€ relativa a 2015,
assumida na contabilidade de 2016, pois não era
esperada à data do fecho de contas de 2015.

Resultado líquido do Exercício (em m€)

O quadro seguinte apresenta a evolução
do Resultado líquido desde 2010, mas destacando
o Resultado de exploração, que reúne apenas os
rendimentos e os gastos diretamente relacionados
com a gestão do negócio1. O resultado de
exploração de 2016 foi positivo em 842 m€
e também o mais elevado do período em análise.
Mesmo que não se considerasse o apoio de 687
mil euros transferido pela tutela em 2016,
porque respeita a 2015, o resultado seria
positivo em 155 m€.
1

Assim, o Resultado de exploração não inclui: a depreciação do edifício
(tendo em conta que a Fundação não detém a sua propriedade,
apenas o seu usufruto perpétuo e gratuito), mas inclui todos os encargos
com a sua manutenção e as depreciações e amortizações de investimentos
e aquisições efetuadas após a constituição da Fundação; imparidades
e provisões; correções de anos anteriores; rendimentos e gastos financeiros;
outros rendimentos de caráter extraordinário.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Vendas e serviços prestados

5 547

4 999

3 998

3 455

3 572

4 264

4 764

Subsídios à exploração (Ministério Cultura)

8 870

7 140

6 720

6 720

6 720

4 490

7 352

Subsídios ao investimento (reconhecimento)

399

258

394

150

131

166

156

Outros rendimentos

717

610

368

308

375

442

286

Rendimentos de Exploração

15 532

13 008

11 481

10 634

10 798

9 363

12 559

Fornecimentos e serviços externos e cmv

(8 849)

(8 513)

(6 991)

(5 864)

(5 770)

(6 345)

(5 539)

Gastos com o pessoal

(5 657)

(4.938)

(4 923)

(4 784)

(4 368)

(4 770)

(5 223)

Gastos de Depreciação ⁄ Amortizações (exceto edifício)

(480)

(401)

(484)

(442)

(490)

(1.290)

(914)

Outros gastos

(236)

(264)

(154)

(49)

(43)

(40)

(40)

(15 222)

(14 115)

(12 552)

(11 140)

Resultado de exploração

310

(1 108)

(1 071)

(506)

127

(3 084)

842

Rendimentos – gastos financeiros

668

635

538

797

566

279

(76)

Recuperação de IVA

536

-

-

-

-

-

-

83

48

91

7

29

(12)

(1)

(26)

(679)

653

(204)

(45)

567

69

(1 178)

(1 179)

(1 179)

(1 179)

(1 179)

(1 179)

(1 179)

393

(2 283)

(968)

(1 086)

(502)

(3 428)

(345)

Gastos de Exploração

Outros Ganhos – Outros Gastos
Imparidades e provisões
Gastos de Depreciação ⁄ Amortizações (do edifício)

Resultado líquido do exercício

(10 671) (12 446) (11 716)
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Rendimentos
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Rendimentos próprios ⁄ Gastos de exploração

44%

42%

38%

35%

38%

39%

44%

Rendimentos próprios (Gastos exploração
excluindo os encargos com a FAMC – CB)

48%

46%

42%

39%

43%

43%

49%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6 663

5 868

4 761

3 914

4 078

4 872

5 207

Variação face ao ano anterior		

– 12%

– 19%

– 18%

4%

19%

7%

Rendimentos próprios (em m€)

Vendas e Prestações de serviços
O financiamento público ao funcionamento,
pelo Ministério da Cultura, continua a ser essencial
para o desenvolvimento da atividade da Fundação,
mas é de salientar que esta dependência tem
diminuído de forma sustentada desde 2013.
De facto, o grau de cobertura dos seus gastos
de exploração pelos rendimentos próprios
(rendimentos de exploração deduzidos do subsídio
do Ministério da Cultura e sem consideração
dos rendimentos e gastos financeiros) passou
de apenas 35% em 2013 para 44% em 2016.
E esse grau de cobertura seria de 49% em 2016
se não se considerasse os encargos assumidos
pela FCCB, desde 2006 e por determinação legal,
com o funcionamento da Fundação de Arte
Contemporânea Coleção Berardo (FAMC-CB)
que, em 2016, ascenderam a 1 M€.
Em 2016 foram alienados títulos da carteira
da FCCB, composta por obrigações soberanas
e corporativas, que apresentavam um risco
considerado demasiado elevado. Tais operações
geraram ganhos de 237 m€ e perdas de
426 m€. Por sua vez, os juros totalizaram 128
m€. Por conseguinte, entre rendimentos e gastos
financeiros, apurou-se uma perda de 76 m€.
A distribuição do Resultado de exploração de 2016,
por áreas funcionais é a seguinte:

Resultados de exploração (em m€)

2016

Vendas e prestação de serviços

4 764

Bilheteira
Apoios e patrocínios
Outros
Aluguer de auditórios e salas
Eventos
Comissões restauração (concessão)
Rendas
Restauração

501
88
313
261
1 521
134
569
1 378

Subsídios à exploração (Ministério Cultura)

7 352

Subsídios ao investimento (reconhecimento)

156

Outros rendimentos

286

Apoios e patrocínios
Outros

117
170

Rendimentos de Exploração

12 559

Fornecimentos e serviços externos e cmv

(5 539)

Programação Cultural
Manutenção
Comercial
Administrativa e de gestão
Comunicação e relações públicas
Eventos
Restauração

(1 893)
(1 784)
(49)
(313)
(301)
(273)
(926)

Gastos com o pessoal

(5 223)

Programação Cultural
Manutenção
Comercial
Administrativa e de gestão
Comunicação e relações públicas
Indemnizações
Restauração

(1 559)
(770)
(333)
(1 362)
(586)
(190)
(423)

Gastos de Depreciações/amortizações (exceto edifício)

Os rendimentos de exploração aumentaram
34% de 2015 para 2016. A principal razão
para essa variação foi o aumento das transferências
do Ministério da Cultura (+64% ou 2,8 M€),
que retomaram o nível de 6,7 M€ registado
entre 2012 e 2014, para além de uma transferência
parcial de 687 m€ dos 2,2 M€ que ficaram
por transferir em 2015. As vendas e prestações
de serviços também desempenharam um contributo
importante, com uma variação de +12%
(+500 m€) entre os dois anos. Inversamente,
a rubrica de outros rendimentos, que inclui receitas
acessórias, como o custo de energia faturado
a lojistas e concessionários, diminuiu 35%
(-155 m€), o que se deve essencialmente ao facto
de a Fundação ter assumido a gestão direta
de alguns serviços de restauração a partir
do 2.º semestre de 2015 e os encargos consequentes
que antes eram repercutidos a terceiros.
Como se pode observar pelo quadro anterior,
os rendimentos próprios (rendimentos de exploração
excluindo o financiamento do Ministério da Cultura
e sem consideração dos rendimentos e gastos
financeiros), cresceram 7%, de 2015 para 2016.
Os rendimentos próprios têm registado uma
recuperação sustentada desde 2013, depois
de registarem uma quebra acumulada de 40%
entre 2010 e 2013 devido ao forte impacto
que a conjuntura económica recessiva exerceu
na procura de espaços para a realização de eventos
institucionais e no negócio das lojas arrendadas
e dos espaços concessionados do CCB.

Prestações de serviços (em m€)

(40)

Programação Cultural
Manutenção
Comercial
Administrativa e de gestão
Comunicação e relações públicas
Restauração

(0,2)
(0,3)
(5)
(11)
(23)
(1)
(11.716)

Aluguer de espaços e outros

As prestações de serviços atingiram 4,7 M€
em 2016 (4,3 M€ em 2015) e a sua proveniência
é apresentada no quadro seguinte.
O aluguer de espaços (para eventos institucionais
e programadores externos) e serviços acessórios
representa 64% (3,0 M€), o arrendamento de lojas
e a concessão de espaços de restauração 15%
(0,7 M€), a bilheteira 11% (0,5 M€), as vendas
nos espaços de restauração explorados diretamente
pela FCCB 9% (0,4 M€) e os patrocínios 2%
(88 m€).
A exploração direta de alguns espaços de restauração
do CCB, cujo primeiro mês de vendas foi outubro
de 2015, gerou 88 m€ em 2015 e 428 m€
em 2016. Simultaneamente, a FCCB passou
a explorar também o serviço de banqueting
para os eventos realizados no CCB, obtendo
rendimentos de 163 m€ no 4.º trimestre de 2015,
e de 950 m€, em 2016. Assim, no seu conjunto,
os rendimentos da exploração dos serviços
de restauração totalizaram de 252 m€ em 2015
e 1,4 M€ em 2016. Por sua vez, a FCCB deixou
de auferir os rendimentos cobrados pela exploração
destes espaços por uma entidade externa, principal
razão para a redução em Rendas e concessões.

2016

2015	Var % 	Var €

3 010

2 800

8%

211

Espaços restauração – gestão CCB

428

88

100%

339

Bilheteira

501

440

14%

61

Rendas e concessões

703

792

– 11%

– 89

88

121

– 27%

– 33

5

6

– 17%

–1

4 735

4 248

11%

487

Patrocínios
Outros

Resultado de exploração

As vendas de livros, catálogos e mercadorias
relacionadas com a programação da FCCB foram
de 29 m€ em 2016 (16 m€ em 2015).

(914)

Outros gastos

Gastos de Exploração

As vendas e as prestações de serviços representaram
um peso de 92% nos rendimentos próprios
da Fundação (4,8 M€ em 5,2 M€) em 2016.

842
Total de Prestação de Serviços
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Gastos
		

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

43%

42%

37%

35%

39%

42%

47%

Vendas e Prestações de Serviço + Outros rendimentos

÷

FSE + CMV + Gastos com o Pessoal

Entre 2010 e 2016, os gastos de exploração
da FCCB diminuíram 23% (-3,5M€) como
consequência do insistente esforço de contenção
de custos e de melhoria da eficiência da atividade.
No mesmo período, os FSE diminuíram 37%
e os Gastos com o pessoal 8%.
O grau de cobertura das Vendas e prestações
de serviços (e outros rendimentos) sobre
os gastos com FSE e Pessoal tem aumentado
significativamente desde 2013, como se pode
observar no quadro anterior. Esta evolução pode
ser considerada como uma melhoria da eficiência
da atividade, na medida em que para a formação
da Vendas e prestações de serviços são agora
necessários menos FSE e Gastos com o pessoal.
Na análise da evolução dos gastos de exploração,
salientam-se ainda algumas decisões de gestão
tomadas em 2015. No 2.º semestre de 2015, foram
contratadas equipas para as áreas de restauração
e manutenção que passaram a integrar os quadros
de pessoal da Fundação, serviços que antes
estavam externalizados. Como resultado, os Gastos
com o pessoal aumentaram e os Fornecimentos
e serviços externos (FSE) diminuíram. Por outro
lado, 2015 foi um ano de fortes investimentos,
entre os quais, em equipamentos audiovisuais
de apoio à área de eventos, pelo que a partir
daí se passou a recorrer menos ao seu aluguer,
o que também contribui para a redução dos FSE.
Por último, em 2015 realizaram-se despesas
no âmbito do Plano estratégico para Belém,
não repetidas em 2016, que tinham sido
registadas em FSE.

Fornecimentos e serviços externos
e Custo das mercadorias vendidas (CMV)
O quadro anterior apresenta a evolução dos FSE
e do CMV nos últimos sete anos.
Os serviços externos ligados à atividade cultural
mantiveram o valor do ano anterior, de 1,9 milhões
de euros. Os de apoio à atividade comercial
registaram uma redução acentuada, passando
de 753 mil euros, em 2015, para 209 mil euros,
em 2016 – como explicado no ponto anterior,
a exploração direta do serviço de restauração
e a aquisição de equipamentos diminuíram
a necessidade de recorrer a serviços externos.
Por outro lado, a opção pela exploração direta
dos serviços de restauração dos módulos I e II
do CCB é a causa da variação registada
nos CMV, que passaram de 132 mil euros,
em 2015, para 534 mil euros, em 2016.
Já as despesas de Conservação e reparação
diminuíram de 627 mil euros para 415 mil
euros, porque a FCCB passou a desempenhar
internamente parte destes serviços em meados
de 2015, pela contratação de equipas próprias.
Por último, os Trabalhos especializados que tinham
atingido 785 mil euros em 2015, totalizaram
400 mil euros em 2016. Este é o resultado
de dois efeitos de sentido contrário: redução
(por não se repetirem em 2016) das despesas
incorridas em 2015 relacionadas com o Plano
estratégico para Belém, e aumento pelo recurso
intensivo a pessoal temporário na restauração,
para apoio a eventos institucionais contratados
por entidades externas com a FCCB.

Execução Orçamental no Perímetro
do Orçamento de Estado
8.3
Natureza

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

De apoio à atividade cultural

3 553

3 487

2 601

1 940

1 814

1 891

1 891

De apoio à atividade comercial

1 402

1 243

973

742

705

753

209

Conservação e Reparação

1 054

947

797

845

895

627

415

Vigilância e Segurança

792

732

556

409

438

426

434

Água, Eletricidade, Combustíveis

607

675

801

755

747

726

660

Limpeza, Higiene e Conforto

512

534

369

371

368

385

417

Comunicações

130

130

114

120

97

97

91

Seguros

148

147

129

127

119

121

140

Honorários

110

181

177

133

77

50

55

98

86

77

85

99

126

67

Trabalhos Especializados

152

104

147

92

183

785

400

Outros

199

192

204

185

192

227

226

8 759

8 457

6 944

5 805

5 734

6 214

5 005

90

56

48

59

35

132

534

Publicidade e Propaganda

Total de FSE
CMV (custo materiais vendidos)

A partir de 2015, a FCCB passou a figurar
na lista das Entidades Públicas Reclassificadas
(EPR) incluídas no setor público administrativo
(no âmbito do SEC2010). Assim, a par das
obrigações de registo contabilístico em SNC,
o orçamento anual tem de ser elaborado segundo
as classificações económicas necessárias à sua
integração no Orçamento de Estado e a execução
orçamental é reportada mensalmente à Direção
Geral do Orçamento, além de outras obrigações.
Na conta de gerência de 2015 – primeiro ano
de integração no perímetro do OE – foi apurado
um saldo global deficitário de -3,7 M€, ano em
que o apoio público ao funcionamento ficou 2,2
M€ abaixo do orçamentado2. Para o resultado,
concorreu igualmente o facto de não terem
sido confirmados os apoios das candidaturas
ao POR Lisboa3.

Já em 2016, o saldo global apurado foi positivo
em 1 M€ (dados da execução orçamental
de dezembro).
A despesa efetiva foi 12,6 M€, um valor inferior
ao de 2015 em 2,0 milhões de euros, tendo
para tal contribuído principalmente um menor nível
de despesas de investimento (0,7 M€ em 2016
vs. 3,0 M€ em 2015).
A receita efetiva totalizou 13,5 M€.
Foi superior à de 2015 em 2,5 milhões de euros
pela normalização das transferências do subsídio
público ao funcionamento (+2,5 M€), aumento em
Vendas de bens e serviços (1 M€) e redução
em Rendimentos da propriedade (juros, -0,3 M€)
e outras receitas correntes (reembolso de IVA,
-0,5 M€).
O quadro seguinte apresenta a execução
orçamental de 2016, a sua comparação
com o orçamento disponível do ano
e a execução de 2015.
Orçamento e execução em 2016

Total de FSE + CMV

8 849

8 513

6 992

5 864

5 769

6 345

5 539

Gastos com o pessoal

Encargos Financeiros

Em 2016, os Gastos com o pessoal totalizaram
5,2 M€, o que representa um crescimento
de 9% (+0,5 M€) face ao ano anterior.
Também em 2015, a variação face ao ano anterior
tinha sido de +9% (+0,4 M€). Estas variações
explicam-se, em grande medida, porque os serviços
de restauração e de manutenção passaram
a ser prestados internamente a partir de meados
de 2015. Ainda assim, estão 8% abaixo do que
verificava no final de 2010, ano em que o número
médio de funcionário era sensivelmente o mesmo.

A FCCB não tem recorrido a financiamentos
bancários. Logo, os gastos financeiros registados
em 2016, no montante aproximadamente
de 16 m€, referem-se apenas a encargos
bancários correntes.

Os Gastos com o pessoal representam agora 45%
do total dos gastos de exploração. Essa percentagem
tinha sido de 38% em 2015 e 41% em 2014.
Mais uma vez, há que ter em conta que a decisão
tomada em 2015, de contratação de pessoal
de restauração e de manutenção contribuiu,
por sua vez para uma redução acentuada
dos fornecimentos e serviços externos.

Execução Orçamental (valores em €)

Orçamento
Orçamento
Execução
Execução
Inicial
disponível
em 2016
em 2015
		
*
**

Despesa (pagamentos)
Despesas com pessoal

5 017

5 019

5 019

4 805

Aquisição bens e serviços correntes

7 877

7 327

6 650

6 867

Juros e outros encargos

32

–

–

–

301

217

217

24

1 600

771

671

2999

Despesa efetiva

14 827

13 334

12 557

14 696

Ativos financeiros

4 175

4 175

2 295

–

19 002

17 509

14 852

14 696

Outras despesas correntes
Despesa de investimento

Gastos com Depreciações / Amortizações

Despesa total

Em 2016, o montante reconhecido na demonstração
de resultados com depreciações e amortizações
rondou os 2,1 M€ (2,4 M€ em 2015).
É de realçar o facto de que, só por si,
a amortização anual do edificado de 1,2 M€
tem um peso de 60% no total de depreciações
e amortizações. De referir ainda que entre 2010
e 2014, a média anual das depreciações
e amortizações rondava os 1,6 M€.
O acréscimo verificado em 2015 e 2016 é resultado
direto dos investimentos avultados na reabilitação
de instalações e renovação de equipamentos
operada em 2015.

Receita (recebimentos)
312

312

159

450

Transferências correntes (apoios do Fundo de Fomento Cultural)

Rendimentos da propriedade (juros)

6 720

6 720

7 352

4 990

Vendas de bens e serviços correntes

7 095

7 095

6 035

5 114

700

700

–

474

Despesa efetiva

14 827

14 827

13 546

11 028

Ativos financeiros

4 175

4 175

2 503

2 215

19 002

19 002

16 049

13 243

989

– 3 668

Outras receitas correntes

Receita total

Saldo global = Receita efetiva – Despesa efetiva			
* Orçamento inicial, dedu zido de cativos de 1,4 M€ e após alterações or çamentais efetuadas no período de ex ecução
** V alores de reporte da ex ecução or çamental de dezembro, prévios à conta de gerência

2

A Secretaria de Estado da Cultura submeteu no 1.º semestre de 2015
um pedido de parecer prévio ao Ministério das Finanças para a transferência
do apoio ao funcionamento à FCCB previsto no OE, de 6,7 M€.
O parecer emitido pelo IGF limitou a 4,5 M€ o valor máximo das transferências
para 2015, menos 2,2 M€ do que o previsto, facto de que a FCCB
só tomou conhecimento formal no mês de outubro.
Em 2015, foi recebido um apoio ao investimento de 500 m€.

3

As candidaturas ao POR Lisboa foram apresentadas em 2015
em resposta a avisos ⁄ concursos lançados pela CCDR-LVT
e aprovados em regime de aprovação condicionada – overbooking.
O montante máximo de financiamento esperado era de 2,0 M€.
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Perspetivas para o Triénio
2017-2020
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São dois os Eixos Programáticos
que estruturam e orientam a oferta
de atividades e serviços do CCB:
• Uma programação cultural assente na diversidade
e qualidade que, apesar dos constrangimentos
financeiros existentes, tem em vista o reconhecimento
do CCB como lugar de fruição cultural de referência
na cidade, no país, e também por parte das instituições
congéneres internacionais.

• Uma oferta de serviços comerciais, tendo
em vista o incremento da captação de receitas
próprias, a diversificação dos segmentos
de públicos relativamente à oferta cultural,
mas também o envolvimento do tecido empresarial
e das comunidades nos serviços prestados, que de
forma equilibrada concorram para uma progressiva
e justamente ambicionada sustentabilidade
financeira da Fundação.

Numa perspetiva de desenvolvimento
e inovação, a FCCB procura alargar
este âmbito de atuação através
de uma orientação estratégica definida
em torno da necessária concretização
de um conjunto de objetivos
estruturantes da sua atividade:
• O enriquecimento da programação cultural
nos domínios da criação artística contemporânea,
das artes performativas, da arquitetura, da fotografia,
do cinema e das artes plásticas; mas também
na igualmente vasta e desafiante área da Literatura
e Pensamento.
• A promoção da integração da FCCB nos circuitos
internacionais de programação cultural, em particular
no que respeita à Música, à Dança e às Exposições
nas áreas acima referidas;
• O desenvolvimento de uma programação
articulada e transversal ao CCB, capaz de apoiar
e incentivar o desenvolvimento de artistas
e criadores emergentes, de abarcar os domínios
da educação artística, da formação e captação
de públicos diversificados e garantindo a inovação
e o apoio à criação contemporânea nos mais
diversos media;
• A consolidação e o desenvolvimento
de relações institucionais e parcerias estratégicas,
pela potenciação do trabalho em rede, tendo
em vista a programação, a itinerância de projetos
no País e a internacionalização do CCB, quer
através da captação de produções internacionais,
quer por meio da afirmação internacional
da produção própria ou de coproduções,
em particular no domínio das artes performativas
e dos projetos educativos associados;

• A afirmação da dimensão do conceito
de “Cidade Aberta”, junto dos principais
stakeholders da FCCB, designadamente no tecido
empresarial, agentes do turismo, da comunicação
social, de instituições culturais, dos artistas
e agentes da Cultura, das comunidades
envolventes e do público em geral;
• A prossecução de uma estratégia comercial
assente na renovação de lojas, na inovação
permanente da restauração, dos serviços
de cedência de espaços e organização de eventos,
bem como na captação de mecenas e parcerias;
• O desenvolvimento de uma estratégia
de comunicação nos media, nas redes socias
e nos canais tradicionais de relações públicas,
capaz de recentrar a imagem institucional do CCB
e de garantir o contínuo reforço da sua identidade,
e no reforço do seu imprescindível posicionamento
estratégico
• Enquanto lugar de fruição cultural que oferece
uma programação de excelência no panorama
da Cultura em Portugal
• Enquanto lugar da contemporaneidade,
nas suas mais diversas dimensões e vivências
• Enquanto quartier das artes, da atualidade
cultural e lazer, “Cidade Aberta” às comunidades,
famílias e empresas, de centralidade incontornável,
localizado numa área patrimonial de exceção
da cidade de Lisboa, contextualizada pelo conjunto
monumental Belém-Ajuda.
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A concretização destes principais
objetivos no triénio de 2017-2020
implicará uma clara aposta:
• Na afirmação do CCB como um equipamento
cultural de referência para a cidade, o País
e o contexto internacional, capaz de assumir
uma centralidade própria no conjunto das políticas
culturais nacionais e de definir os mais elevados
padrões de qualidade e excelência das práticas
culturais nas suas mais diversificadas componentes.
• Na definição de uma programação plurianual
como instrumento de gestão, imprescindível
à prossecução de uma oferta qualificada,
sustentada, e orientada para o desenvolvimento
e inovação, que diferencie atividades isoladas
de programas, que viabilize uma relação orientada
para o êxito e para a excecionalidade, com
criadores e produtores e, ainda, capaz de permitir
a integração do CCB nos circuitos de programação
internacional;
• No desenvolvimento de uma capacidade crescente
de comunicação e difusão da sua oferta, com
recurso aos mais diversos suportes e tecnologias
e com base em parcerias consolidadas
e permanentemente renovadas com
os meios de comunicação.
• Numa clara assunção do investimento na
conservação e requalificação do seu património
construído, legalmente protegido enquanto
“Monumento de Interesse Nacional”,
e na modernização contínua das respetivas
instalações e equipamentos (auditórios, salas
de reuniões, restaurantes, galerias, sinalética, etc.);

• Na concessão ou externalização de serviços
em gestão direta, capazes de garantir uma
menor sobrecarga da gestão administrativa,
permitindo-lhe recentrar o seu desempenho
de gestão nas atividades nucleares da Fundação
e a prossecução do esforço de maior captação
de receitas próprias, em conjunto com
as demais atividades comerciais do CCB.
• Nos resultados de uma renegociação virtuosa
do acordo de cedência do “Módulo 3”
do CCB para o Museu Berardo, consagrando
a autonomização de financiamento concedido
e reforçando os laços institucionais existentes.
• Na concretização de projetos de desenvolvimento
e sustentabilidade, em particular com a construção,
há muito referida mas ainda por concretizar,
dos chamados “módulos 4 e 5”, e pela
consequente oferta qualificada, concessionada,
de equipamentos hoteleiros e de natureza
comercial, de excelência, cujas receitas venham
a permitir perspetivar uma clara sustentabilidade
futura da Fundação;
• Na revisão do suporte orgânico e orçamental
da Fundação, bem como do atual modelo
de gestão, que cada vez mais se revela essencial
à sua identidade e à salvaguarda e prossecução
dos seus objetivos e missão estatutária.
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Notas

2016

2015

Ativo
Ativo não corrente

Balanços

Ativos fixos tangíveis

6

92 076 217

93 446 584

Ativos intangíveis

7

84 738

107 351

Investimentos financeiros

9

Total do ativo não corrente		

3 581 077

3 950 601

95 742 032

97 504 536

Ativo corrente

Em 31 de dezembro
de 2016 e 2015
montantes e x pressos em euros

Inventários

10

114 007

63 088
419 977

Clientes

11

292 262

Adiantamentos a fornecedores

11

55 328

13 034

Outras créditos a receber

11

249 266

411 539

Diferimentos

13

65 403

109 215

Investimentos financeiros

9

343 330

364 035

Caixa e depósitos bancários

4

Total do ativo corrente		

2 852 128

1 639 335

3 971 724

3 020 223

Demonstrações
dos Resultados
por natureza dos exercícios
findos em 31 de dezembro
de 2016 e 2015
montantes e x pressos em euros

Notas

Total do Ativo		

99 713 756

100 524 759

Fundos patrimoniais e passivo

Resultados transitados

3

179 570 374

17

4 764 432

4 264 446

18

7 468 607

4 615 414

179 570 374

Custo das mercadorias vendidas
e das matérias consumidas

10

(533 959)

(131 774)

Fornecimentos e serviços externos

19

(5 005 032)

(6 213 662)

Gastos com o pessoal

20

(5 222 751)

(4 770 459)

Ajustamentos de inventários (perdas ⁄ reversões)

10

48 346

7 928

Imparidade de dívidas a receber
(perdas ⁄ reversões)

11

1.676

(63.124)

Provisões (aumentos ⁄ reduções)

15

31.016

887 699

(82 672 163)

(79 243 946)

585 358

741 166

		

97 483 569

101 067 594

(344 718)

(3 428 217)

Resultado líquido do exercício

3

Total dos Fundos Patrimoniais		

97 138 851

97 639 377

Passivo

Outras Imparidades ⁄ Investimentos
não depreciáveis/amortizáveis (perdas / reversões)

9

(11 810)

(265 847)

Outros rendimentos

21

370 282

485 973

Outros gastos

22

(86 261)

(54 715)

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos		

Passivo não corrente
Provisões

Rendimentos e gastos		
Vendas e serviços prestados

Ajustamentos / Outras variações
nos fundos patrimoniais		

3

15

Total do passivo não corrente		

362 395

393.411

362 395

393 411

622 950

1 081 730

Passivo corrente
Fornecedores

16

Adiantamentos de clientes

16

12 834

6 430

Estado e outros entes públicos

12

167 204

164 339

Outros passivos

16

1 210 452

1 022 292

Diferimentos

13

199 070

217 180

2 212 510

2 491 971

Total do passivo corrente		

2015

Subsídios e doações e legados à exploração

Fundos patrimoniais
Fundos

2016

Gastos ⁄ reversões de depreciação e de amortização

23

Resultado operacional (antes de gastos
de financiamento e impostos)		

1 824 546 (1 238 121)
(2 093 424)

(268 878) (3 707 585)

Juros e rendimentos similares obtidos

24

365 677

364 485

Juros e gastos similares suportados

24

(441 517)

(85 117)

Resultado antes de impostos		

(344 718) (3 428 217)

Imposto sobre o rendimento do exercício		

Total do Passivo		

2 574 905

2 885 382

(2 469 464)

Resultado líquido do exercício		

–

–

(344 718) (3 428 217)

					

Total dos Fundos Patrimoniais
e do Passivo		

O anex o faz parte integrante da demonstração dos resultados por natureza do ex ercício
findo em 31 de Dezembro de 2016

99 713 756

100 524 759
O C ontabilista C ertificado		O C on selho de Administraç ão	

O anexo fa z parte integrante do balanço do exercí cio findo em 3 1 de Dezembro de 2 0 1 6

O Contabilis ta Certificado		O Con s elho de A dminis traçã o	
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Demonstração das Alterações
dos Fundos Patrimoniais

Demonstração dos Fluxos
de Caixa

dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2016 e 2015

dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2016 e 2015

montantes e x pressos em euros

montantes e x pressos em euros

Notas
Fundos
Resultados
Outras variações
			
transitados
nos fundos
				patrimoniais

Resultado líquido
do exercício

095

2016 		

2015

31 de Dezembro 		

31 de Dezembro

Notas		

Total

			

Fluxos de caixa
das atividades operacionais
Posição em 1 de janeiro de 2015		179 570 374 (78 742 097)

407 355

(501 849) 100 733 783

Aplicação do resultado líquido do período
findo em 31 de dezembro de 2014		

–

(501 849)

–

501 849

–

Aumentos de subsídios
ao investimento no exercício

18

–

–

500.000

–

500 000

Reconhecimento no período
dos subsídios ao investimento

18

–

–

(166 189)

–

(166 189)

		 179 570 374

(79 243 946)

741 166

–

101 067 594

Resultado líquido do exercício de 2015		

–

–

–

(3 428 217)

(3 428 217)

Resultado integral		

–

–

–

(3 428 217)

(3 428 217)

Outras variações nos fundos patrimoniais		

–

–

–

–

–

Posição em 31 de dezembro de 2015		 179 570 374

(79 243 946)

741 166

(3 428 217)

97 639 377

Posição em 1 de Janeiro de 2016		 179 570 374
Aplicação do resultado líquido do período
findo em 31 de dezembro de 2015		

(79 243 946)

741 166

(3 428 217)

97 639 377

(3 428 217)

–

3 428 217

–

Recebimentos de Clientes e utentes		

6 151 270		

Recebimento de Subsídios e doações		

7 468 607		

4 615 414

Pagamentos a Fornecedores		

(6 989 390)		

(7 291 849)

Pagamentos ao Pessoal 		

(5 035 696)

Caixa gerada pelas operações		
Outros recebimentos / pagamentos 		

5 650 932

1 594 791

(4 769 253)

1 594 791		

(1 794 756)

64 213

Fluxos das atividades operacionais [1]			

64 213

(1 794 756)

505 626

505 626

1 659 004		

(1 289 130)

Fluxos de caixa
das atividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a
Ativos fixos tangíveis		

(760 509)		

(3 128 321)

Ativos fixos intangíveis		

(42 541)		

(179 459)

Investimentos financeiros		

(2 294 903)

(3 097 953)

–

(3 307 780)

Recebimentos provenientes de
–

Aumentos de subsídios
ao investimento no exercício

18

–

–

–

–

–

Reconhecimento no período
dos subsídios ao investimento

18

–

–

(155 808)

–

(155 808)

		 179 570 374

(82 672 163)

585 358

–

97 483 569

Resultado líquido do exercício de 2016		

–

–

–

(344 718)

(344 718)

Resultado integral		

–

–

–

(344 718)

(344 718)

Investimentos financeiros

9

2 484 765		

2 215 281

Subsídios ao investimento

18

–		

500 000

Juros e rendimentos similares		

182 959

Fluxos das atividades de investimento [2] 			

2 667 724

450 034

3 165 315

(430 229)		

(142 465)

Fluxos de caixa das atividades
de financiamento
Pagamentos respeitantes a						
Juros e gastos similares		

Posição em 31 de dezembro de 2016		179 570 374 (82 672 163)

585 358

(344 718)

O ane x o fa z parte integrante desta demonstraç ã o das altera çõ es nos fundos patrimoniais do exercí cio findo em 3 1 de dezembro de 2 0 1 6

O C ontabi l i s ta C ertificado		O Con s elho de A dminis traçã o	

97 138 851

(15 982)

(15 982)

(20 868)

(20 868)

Fluxos das atividades de financiamento [3]			

(15 982)		

(20 868)

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]		

1 212 793		

(1 452 463)

		

Caixa e seus equivalentes no início do exercício

4		

1 639 335		

3 091 798

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício

4

		

2 852 128		

1 639 335

O anex o faz parte integrante da demonstração dos flux os de caix a do ex ercício findo em 31 de Dezembro de 2016		
O C ontabilista C ertificado		O C on selho de Administraç ão	
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Anexo
às Demonstrações
Financeiras
Em 31 de Dezembro de 2016
montantes e x pressos em euros

1.

Nota Introdutória
A Fundação Centro Cultural de Belém (“Fundação”) é
uma instituição de direito privado e utilidade pública, com
sede em Lisboa, criada pelo Decreto-Lei n.º 361/91 de 3
de Outubro e alterada pelo Decreto-Lei n.º 391/99 de 30
de Setembro, tendo por fins a promoção da cultura, em
particular a portuguesa, no domínio de todas as artes, para
além de assegurar a conservação, administração e desenvolvimento do património designado de Centro Cultural
de Belém. A Fundação iniciou a sua atividade em 31 de
Maio de 1992.
No âmbito Decreto-Lei n.º 391/99 de 30 de Setembro, acima referido, foi alterada a denominação da Fundação, de
Fundação das Descobertas para Fundação Centro Cultural
de Belém e alterados os seus estatutos. Com esta alteração, ampliaram-se os fins e as atividades do Centro Cultural de Belém, modificou-se o elenco e as competências
dos órgãos sociais da Fundação, nomeadamente suprimindo-se o conselho de mecenas que não correspondia
a nenhuma coresponsabilização das empresas fundadoras
na vida da Fundação harmonizando-se a responsabilidade
financiadora do Estado com o seu empenho na definição e
condução da política cultural do Centro Cultural de Belém.
Neste sentido, a Fundação Centro Cultural de Belém passou a aplicar o regime previsto nos artigos 61 e 62 dos
Estatutos dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei
108/2008 de 26 de junho, sem sujeição ao reconhecimento do regime patrimonial e financeiro por parte da Administração Fiscal.
O n.º 5 do artigo 2.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto,
alterada pela Lei n.º 37/2013, de 14 de Junho (7.ª alteração à Lei do Enquadramento Orçamental), define o universo das entidades que integram o setor público administrativo, nelas se incluindo as que independentemente da sua
natureza e forma, tenham sido incluídas em cada subsetor
no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, nas últimas contas setoriais publicadas pela autoridade estatística nacional, referentes ao ano anterior ao da
apresentação do Orçamento.
De acordo com a informação prestada pelo Instituto Nacional de Estatística, a Fundação Centro Cultural de Belém
passou a constar na lista das entidades que integram o
setor institucional das Administrações Públicas para efeitos
de Orçamento de Estado de 2015 (OE 2015). Esta informação foi recebida em abril de 2014, através do ofício processo n.º P3469/2014 da Direção Geral do Orçamento (DGO),
onde constam as principais consequências desta integração, nomeadamente ao nível da preparação do Orçamento do Estado (OE), obrigações de reporte e a adaptação
de procedimentos internos e dos sistemas de informação
tendo em consideração aos normativos legais definidos na
Lei do Orçamento do Estado e Execução Orçamental. Face
a esta alteração, a Fundação passou a ser uma Entidade
Pública Reclassificada em Contas Nacionais integrada no
perímetro do setor público administrativo e subsetor dos
Serviços e Fundos Autónomos, coordenada pela Secretária-geral da Presidência do Conselho de Ministros – Programa Orçamental 002.

Na sequência da integração no perímetro do setor público
administrativo e subsetor dos Serviços e Fundos Autónomos, a Fundação passou a cumprir o princípio da Unidade
de Tesouraria do Estado (UTE) no exercício de 2016. Pelo
despacho n.º 580/16 – SEATF de 27 de Junho de 2016, foi
concedido à Fundação algumas exceções no cumprimento
do UTE, nomeadamente nas operações bancárias não efetuadas pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida
Pública – IGCP, EPE (IGCP), como sejam:
• Custódia de Títulos que não sejam de dívida pública;
• Sistema de débito direto;
• Operações de financiamento;
• Cartões refeições;
• Compra de moeda estrangeira.
O Conselho de Administração entende que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da Fundação, bem como a sua posição e desempenho financeiro e fluxos de caixa.
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em
euros, sendo esta divisa igualmente a moeda funcional da
Fundação, dado que esta é a divisa utilizada preferencialmente no ambiente económico em que a Fundação opera.

2.

Referencial Contabilístico
de Preparação das
Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas
no quadro das disposições em vigor em Portugal, efetivas para os exercícios iniciados em 1 de Janeiro de 2016,
em conformidade com o Decreto-lei 36-A/2011, de 9 de
Março, republicado pelo Decreto-lei 98/2015 de 2 de Junho,
e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo (“NCRF –
ESNL”) – parte integrante do Sistema de Normalização
Contabilística (“SNC”) – incluindo a correspondente estrutura conceptual e modelos de demonstrações financeiras.
Instrumentos legais da NCRF-ESNL:
• Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março – Modelos de
demonstrações financeiras;
• Portaria n.º106/2011, de 14 de Março – Código de cotas;
• Aviso n.º 6726 – B/2011, de 14 de Março – NCRF – ESNL;
• Decreto-Lei n.º 36 – A/2011, de 9 de Março;
• Decreto-lei 98/2015 de 2 de Junho.

3.

Principais Políticas
Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:
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3.1

Bases de Apresentação
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no
pressuposto da continuidade das operações e de acordo
com o regime contabilístico do acréscimo, a partir dos livros
e registos contabilísticos da Fundação, mantidos de acordo
com a norma contabilística e de relato financeiro para entidades do sector não lucrativo (“NCRF-ESNL”) e em caso
de informação aí omissa, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro (“NCRF”).
A Administração procedeu à avaliação da capacidade da
Fundação operar em continuidade, tendo por base toda a
informação relevante, factos e circunstâncias, de natureza
financeira, comercial ou outra, incluindo acontecimentos
subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras, disponível sobre o futuro. A dotação prevista em
sede de orçamento de 2017 para a Fundação é superior
ao montante recebido referente ao exercício de 2016. Em
resultado da avaliação efetuada, a Administração concluiu que a Fundação dispõe de recursos adequados para
manter as atividades, não havendo intenção de cessar as
atividades no curto prazo, pelo que considerou adequado
o uso do pressuposto da continuidade das operações na
preparação das demonstrações financeiras.

3.2

Ativos Fixos Tangíveis
De acordo com os estatutos da Fundação, é seu património o direito de superfície perpétuo e gratuito dos imóveis
designados por Módulos I, II e III que integram o Centro
Cultural de Belém e dos terrenos que constituem suas partes integrantes, bem como o direito de superfície perpétuo
e gratuito dos terrenos que se encontram afetos à construção dos Módulos IV e V.
No decurso do exercício de 1995, a Fundação procedeu ao
registo do valor do ativo fixo relativo aos Módulos I, II e III.
Embora este ativo fixo já estivesse a ser utilizado em exercícios anteriores, apenas no exercício de 1995 foi possível
obter os autos de entrega e o auto de alienação que veio
regularizar a cedência a título gratuito dos imóveis e de
todo o equipamento móvel e mobiliário dos Módulos I, II e
III, por parte do Estado Português à Fundação. Assim, esses
ativos fixos encontram-se de acordo com a sua natureza,
por respeitarem a essa categoria de ativos fixos.
Da área total de 118 528 m2 das instalações da Fundação,
esta destina parte deste espaço (7090 m2) para obtenção
de rendimentos via rendas (essencialmente a lojistas) e não
para uso no curso ordinário da sua atividade ou para fins
administrativos. Esta área não foi contudo autonomizada
no balanço como propriedade de investimento, por fazer
parte integrante do imóvel acima referido.
Refira-se também, que conforme o artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 164/2006, de 9 de Agosto, a Fundação contribuiu para
a constituição do património inicial da Fundação de Arte
Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo (“Fundação
Berardo”), juntamente com outros instituidores (o Estado
Português, o Sr. José Manuel Rodrigues Berardo e a Asso-

ciação Coleção Berardo), sendo a forma de entrada da
Fundação, a cedência do espaço do centro de exposições
do imóvel que constitui o Centro Cultural de Belém, a
título gratuito pela Fundação Berardo. A área ocupada pelo
centro de exposições da Fundação Berardo é de 13 403 m2.
Para efeitos de apresentação de contas, a Fundação não
isolou, contudo, do seu património, a parcela do imóvel
ocupada pela Fundação Berardo, dada a dificuldade de
mensuração subsequente dessa parcela como investimento
em associadas e por ser entendimento do Conselho de
Administração da Fundação de que não tem influência
significativa sobre a gestão das políticas financeiras e
operacionais da Fundação Berardo. Esta cedência de espaço
não teve qualquer reflexo no balanço da Fundação.
Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de
2009 (data de transição para as NCRF), encontram-se registados pelo seu valor considerado (“deemed cost”), ao
abrigo da NCRF 3 – Adoção pela primeira vez das NCRF, o
qual corresponde ao custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliado ao abrigo de diplomas legais, ou no caso
dos bens cedidos pelo Estado Português em 1 de Janeiro
de 1995, com base em avaliação efetuada por uma entidade especializada naquela data, deduzida das depreciações acumuladas até 1 de Janeiro de 2009. Os ativos fixos
tangíveis adquiridos após a data de transição (1 de Janeiro
de 2009) encontram-se registados ao custo de aquisição,
deduzido das depreciações acumuladas e de perdas de imparidade acumuladas, quando aplicável, não tendo havido
qualquer impacto com a adoção das NCRF – ESNL.
As depreciações são calculadas, após o momento em
que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de
acordo com o método das quotas constantes lineares, em
conformidade com o período de vida útil estimado para
cada grupo de bens, em regime anual, pelas taxas mínimas, nos termos do Decreto Regulamentar 25/2009 de 14
de Setembro, por se considerar que refletem a vida útil
dos ativos.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:
Classe de Bens

Edificios e outras construções
Equipamento básico

Anos

20 a 97
4 a 10

Equipamento de transporte

4a6

Equipamento administrativo

4 a 10

Outros ativos fixos tangíveis

4 a 10

Na rubrica equipamento administrativo, as obras de arte
incluídas, cujo valor em 31 de Dezembro de 2016 ascendia a 117 mil euros, não são sujeitas a depreciações e os
elementos de valor inferior a 1000 euros são depreciados
integralmente no período em que são incursos, excetuando-se os elementos cuja vida útil se preveja superiores a
um ano e que justificadamente sejam depreciados em mais
do que um período contabilístico.
Os valores residuais dos ativos, as respetivas vidas úteis e
o método de depreciação utilizado são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será

reconhecido na demonstração dos resultados por natureza
prospectivamente.

Locações em que a Fundação
age como locadora

Os dispêndios subsequentes incorridos com renovações,
melhoramentos e grandes reparações, que aumentem a
vida útil ou capacidade produtiva dos ativos, são reconhecidos no custo do ativo.

As situações em que a Fundação age como locadora respeitam aos contratos com terceiros nos espaços cedidos
para exploração pela Fundação.

Os encargos com reparações e manutenção de natureza
corrente e que não sejam suscetíveis de gerar benefícios
económicos futuros adicionais são reconhecidos como
gastos do período em que são ocorridos.

O rendimento relacionado com recebimentos de locações
operacionais é reconhecido no período em que ocorre a
locação.

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate
de um ativo fixo tangível é determinado como a diferença
entre o justo valor do montante recebido na transação ou
a receber e a quantia líquida de depreciações acumuladas
e perdas de imparidade, escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou
a alienação.

3.4

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos que
ainda não se encontram em condições para iniciar a sua
utilização/funcionamento. Passarão a ser depreciadas a
partir do momento em que os ativos subjacentes estejam
nas condições necessárias para operar.

As depreciações de ativos intangíveis são reconhecidas
numa base linear em conformidade com o período de
vida útil estimado dos ativos intangíveis. As vidas úteis e
o método de depreciação dos vários ativos intangíveis são
revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas
estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados
por natureza prospectivamente.

3.3

Locações
As locações são classificadas como financeiras sempre
que os seus termos transfiram substancialmente todos os
riscos e vantagens inerentes à propriedade do ativo para
o locatário. As restantes locações são classificadas como
operacionais.
A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da forma do
contrato.

Locações em que a Fundação
age como locatário
Os ativos fixos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes responsabilidades
são registados no início da locação pelo menor de entre o
justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos
mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da
responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro
constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas
devidas são reconhecidas como gastos do período na rubrica Fornecimentos e serviços externos, da demonstração
dos resultados por natureza, de forma linear durante o
período do contrato de locação. As rendas contingentes
são reconhecidas como gastos do período em que são
incorridas.

Ativos Intangíveis
Os ativos intangíveis adquiridos pela Fundação encontramse registados ao custo de aquisição deduzido de depreciações e perdas por imparidade acumuladas.

Os dispêndios com atividades de pesquisa são registados
como gastos no período em que são incorridos.
Os ativos intangíveis da Fundação incluem, essencialmente
programas de computador, estudos e projetos sendo depreciados numa base linear durante uma vida útil estimada
de três anos.

3.5

Inventários
Os inventários são registados ao menor de entre o custo de
aquisição e o valor líquido de realização. O valor líquido de
realização representa o preço de venda estimado deduzido
de todos os custos estimados necessários para concluir os
inventários e para efetuar a sua venda.
Nas situações em que o valor de custo é superior ao valor
líquido de realização, é registado um ajustamento (perda
por imparidade) pela respetiva diferença.
A Fundação utiliza o custo médio como método de custeio
das saídas, em sistema de inventário permanente.

3.6

Ativos e Passivos Financeiros
Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no
balanço quando a Fundação se torna parte das correspondentes disposições contratuais, sendo utilizado para o
efeito o previsto na NCRF – ESNL.
Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados
de acordo com os seguintes critérios:
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3.8

Subsídios
• ao custo, menos qualquer perda por imparidade;
• ou ao justo valor, com as alterações de justo valor reconhecidas na demonstração dos resultados por natureza.
Nesta categoria incluem-se, consequentemente, os seguintes ativos e passivos financeiros:

a) Clientes e outros créditos a receber
Os saldos de clientes e outros créditos a receber são
registados ao custo deduzido de eventuais perdas por imparidade.

Sempre que se verifiquem estes indícios, é analisada a existência de perdas por imparidade, que é determinada pela
diferença entre a quantia escriturada do ativo e o seu correspondente valor recuperável.

Os subsídios do Governo e outras entidades só são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a
Fundação irá cumprir com todas as condições para a sua
atribuição e de que os mesmos serão recebidos.

As perdas por imparidade são registadas em resultados na
rubrica “Perdas por imparidade” no período em que são
determinadas.

Os subsídios ao investimento (relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis) atribuídos à Fundação, a fundo perdido, associados à aquisição ou produção de ativos
não correntes são registados, inicialmente no balanço,
na rubrica de outras variações nos fundos patrimoniais, e
subsequentemente imputados numa base sistemática na
demonstração dos resultados por natureza proporcionalmente às depreciações dos ativos subjacentes como rendimentos do período durante a vida útil dos ativos com os
quais se relacionam.

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui, esta é revertida por resultados e registada na
rubrica “Reversões de perdas por imparidade”.

b) Caixa e depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica de “Caixa e depósitos
bancários”, mensurados ao custo, correspondem aos valores de caixa, depósitos à ordem e depósitos a prazo e outros investimentos de curto prazo, de elevada liquidez e
para os quais o risco de alteração de valor é insignificante.

c) Fornecedores e outros passivos
Os saldos de fornecedores e de outros passivos são
registados ao custo.

d) Outros Ativos Financeiros
A carteira de investimentos da Fundação a 31 de Dezembro de 2016 é composta por obrigações, que se encontram registadas ao custo. Os títulos que compõem a carteira são adquiridos numa perspetiva de manutenção até à
maturidade e não com o intuito de negociação. O eventual
diferencial negativo existente entre o valor escriturado e
o valor de mercado é registado na rubrica de “Perdas de
imparidades acumuladas” por contrapartida da rubrica
de “Outras Imparidades ⁄ Investimentos não depreciáveis
⁄ amortizáveis (perdas ⁄ reversões)” da demonstração dos
resultados por natureza.

Ao justo valor com as alterações
reconhecidas na demonstração
de resultados por natureza
Todos os ativos e passivos financeiros não classificados na
categoria “ao custo” são classificados na categoria “ao
justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados por natureza”.

Desreconhecimento de ativos
e passivos financeiros
A Fundação desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram,
ou quando transfere para outra entidade o controle desses
ativos e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.
A Fundação desreconhece passivos financeiros apenas
quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou expire.

3.7

Outros subsídios são, de uma forma geral, reconhecidos
como rendimentos de uma forma sistemática durante os
períodos necessários para os balancear com os gastos que
é suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm
por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não
têm gastos futuros associados são reconhecidos como
rendimentos do período em que o recebimento se torna
efetivo.

Fundos
A Fundação regista diretamente na rubrica de Fundos, o
seguinte:
• As contribuições dos Mecenas no exercício em que estes
se comprometem à respetiva entrega;
• O valor atribuído ao património doado pelo Estado de
acordo com o artigo 5.º dos Estatutos da Fundação Centro
Cultural de Belém;
• As dotações do Estado ao abrigo do Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração
Central (PIDDAC), até 31 de Dezembro de 1995 (data da
regularização da cedência pelo Estado Português, do ativo
fixo tangível).
Na rubrica “Fundos” estão incluídas as dotações iniciais,
conforme se segue:

Tais ativos e passivos financeiros são mensurados ao justo valor.
No caso concreto da Fundação, não existem ativos e passivos financeiros a classificar nesta categoria.

Caso os ativos não sejam depreciados, os subsídios ficam
apenas registados no balanço, na rubrica de outras variações nos fundos patrimoniais.

Dotação Inicial – Instituidores

Banco Comercial Português, SA

99 759

Banco Totta & Açores, SA

99 759

Imparidade de ativos financeiros
(usualmente créditos a receber)

Caixa Geral de Depósitos

99 759

Companhia de Seguros Mundial Confiança, SA

99 759

Sempre que existam indicadores objetivos de que a Fundação não irá receber os montantes a que tinha direito
de acordo com o estabelecido entre as partes, é registada
uma perda de imparidade na demonstração dos resultados
por natureza. Os indicadores utilizados pela Fundação na
identificação de indícios de imparidade são os seguintes:
• Incumprimento de prazo de vencimento e/ou de outras
cláusulas acordadas entre as partes;
• Dificuldades financeiras do devedor;
• Probabilidade de falência do devedor.

Crédito Predial Português

99 759

Petróleos de Portugal – PetrogalL, SA

99 759

Siderúrgia Nacional, EP

49 879

Tabaqueira – Empresa Indústrial de Tabacos, EP

99 759

TAP – Air Portugal, EP

99 759

Telefones de Lisboa e Porto, SA

99 759

Lisnave, SA

99 759

Instituidores iniciais
Dotação Inicial – Estado Português

1 047 475
164 139 997

3.9

Rédito
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação
recebida ou a receber. O rédito reconhecido está deduzido
do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos e não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.
O rédito da Fundação corresponde essencialmente aos
rendimentos obtidos provenientes da receita de bilheteira,
da exploração do seu Centro de Reuniões com a organização de eventos, utilização e exploração de espaços por
terceiros, da exploração do parque de estacionamento,
da exploração da área de restauração (a partir do quarto
trimestre do exercício de 2015) e do reconhecimento em
resultados dos subsídios (Nota 3.8).
Os rendimentos provenientes relacionados com os contratos de cedência de utilização de espaços celebrados com
terceiros são imputados em resultados numa base linear
durante o prazo do contrato de locação respetivo (Nota
3.3).
O rédito resultante da venda de bens é reconhecido, líquido de impostos, quando se encontrarem satisfeitas as seguintes condições:
• Todos os riscos e vantagens associados à propriedade
dos bens foram transferidos para o comprador;
• A Fundação não mantenha qualquer controlo sobre os
bens vendidos;
• O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;

• É provável que benefícios económicos futuros associados
à transação fluam para a Fundação;
• Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem
ser mensurados com fiabilidade.
O rédito resultante das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber e com referência à fase de acabamento da transação
à data de relato, desde que sejam cumpridas as seguintes
condições:
• O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
• É provável que benefícios económicos futuros associados
à transação fluam para a Fundação;
• Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade;
• A fase de acabamento da transação/serviço pode ser
mensurada com fiabilidade.
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do
juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a Fundação e o seu montante possa
ser mensurado com fiabilidade.

3.10

Juízos de Valor Críticos e Principais
Fontes de Incerteza Associadas
a Estimativas
Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram
efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos
pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e
passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos
e gastos do exercício.
As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente
à data de aprovação das demonstrações financeiras dos
eventos e transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não
sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações
financeiras, não foram consideradas nessas estimativas.
As alterações às estimativas que ocorram posteriormente
à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de
forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em
questão poderão diferir das correspondentes estimativas.
Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na
preparação das demonstrações financeiras anexas, encontram-se, quando aplicável, descritos nas notas correspondentes deste anexo.

3.11

Imposto Sobre o Rendimento
À Fundação foi reconhecido o estatuto de isenção fiscal
em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (IRC), decorrente das atividades previstas nos
seus estatutos.
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6.

3.12

3.15

Transações e Saldos
em Moeda Estrangeira

Acontecimentos Subsequentes

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da
moeda funcional da Fundação) são registadas às taxas de
câmbio das datas das transações. Em cada data de relato
os itens monetários denominados em moeda estrangeira
são atualizadas às taxas de câmbio dessa data.
As diferenças de câmbio resultantes das atualizações atrás
referidas são registadas na demonstração dos resultados
por natureza do período em que são geradas.

3.13

Provisões, Ativos
e Passivos Contingentes
São reconhecidas provisões apenas quando a Fundação
tem uma obrigação presente (legal ou implícita) resultante dum acontecimento passado e é provável que para a
liquidação dessa obrigação ocorra uma saída de recursos
e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço
e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a
essa data.
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre que a
possibilidade de existir uma saída de recursos englobando
benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de
uma entrada de recursos futuros.
As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões. Existe um contrato oneroso quando a Fundação é parte integrante das disposições de um contrato ou acordo, cujo
cumprimento tem associado gastos que não são possíveis
de evitar, os quais excedem os benefícios económicos
derivados do mesmo.

3.14

Regime Contabilístico do Acréscimo
A Fundação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime contabilístico do acréscimo, pelo qual os
rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são
gerados, independentemente do momento do respetivo
recebimento ou pagamento. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas como “Devedores por
acréscimo de rendimentos” ou “Credores por acréscimo
de gastos”.

Ativos Fixos Tangíveis

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam à
data do balanço (“adjusting events” ou acontecimentos
após a data do balanço que dão origem a ajustamentos)
são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos
após a data do balanço que proporcionam informação
sobre condições ocorridas após a data do balanço (“non
adjusting events” ou acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos) são divulgados
nas demonstrações financeiras, se forem considerados
materialmente relevantes.

4.

Fluxos de Caixa

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, caixa
e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários
imediatamente mobilizáveis e aplicações de tesouraria no
mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e
de outros financiamentos de curto prazo equivalentes.
Caixa e seus equivalentes em 31 de dezembro de 2016 e
2015 detalha-se no quadro seguinte.

Numerário
Depósitos bancários
imediatamente mobilizáveis
Depósitos a curto prazo

103

2016

2015

16 553

8 970

2 835 573

993 363

–

637 000

2 852 127

1 639 334

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016
e 2015 o movimento ocorrido na rubrica de ativos fixos
tangíveis, bem como nas respetivas depreciações e perdas
por imparidade, foi o seguinte:

Edifícios e
outras construções

2016

Equipamento
básico

Equipamento
de transporte

Equipamento
administrativo

Outros ativos
Ativos fixos
fixos tangíveis tangíveis em curso

Total

Ativos							
Saldo inicial

159 188 198

15 226 289

66 439

6 886 290

8 259 047

1 261 189 627 524

Aquisições

–

143 807

–

20 425

350 862

150 920

666 014

Alienações / Abates

–

(244 184)

–

(243 455)

(192)

–

(487 831)

Transferências

–

–

–

7 292

38 946

(46 238)

–

Outras regularizações

–

–

–

–

–

–

–

159 188 198

15 125 912

66 439

6 670 552

8 648 663

69 560 792

13 365 848

66 439

6 789 963

6 397 898

–

96 180 940

Saldo final

105 943 189 805 707

Depreciações acumuladas
e perdas por imparidade
Saldo inicial
Depreciações do exercício

1 181 745

488 650

–

71 954

291 378

–

2 033 727

Alienações ⁄ Abates

–

(244 184)

–

(240 801)

(192)

–

(485 177)

Transferências

–

–

–

–

–

–

–

Outras regularizações

–

–

–

–

–

–

–

Saldo final

70 742 537

13 610 314

66 439

6 621 116

6 689 084

–

97 729 490

Ativos líquidos

88 445 661

1 515 598

–

49 436

1 959 579

105 943

92 076 217

Nota 23

2015
Ativos							

5.

Políticas Contabilísticas,
Alterações nas Estimativas
Contabilísticas e Erros

Saldo inicial

159 188 198

13 690 289

66 439

6 827 555

6 717 396

Aquisições

–

1 501 501

–

150.812

283 157

479 104

2 414 574

Alienações ⁄ Abates

–

(637)

–

(93 360)

–

–

(93.997)

Transferências

–

35 136

–

1 283

1 258 494

(1 294 913)

–

Outras regularizações

–

–

–

–

–

–

–

159 188 198

15 226 289

66 439

6 886 290

8 259 047

Saldo final

Alteração em estimativas contabilísticas

Depreciações acumuladas
e perdas por imparidade						

No decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de
2016, não foram efetuadas alterações de políticas contabilísticas na metodologia de cálculo das estimativas.

Saldo inicial

Correção de erros

Alienações ⁄ Abates

No decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de
2016, não foram efetuadas correções decorrentes de erros
materiais de períodos anteriores.

68 379 047

12 642 785

66 439

1 181 745

723 700

–

(637)

Transferências

–

Outras regularizações

817 070 187 306 947

1 261 189 627 524

6 792 535

5 994 610

–

93 875 416

–

90 788

403 288

–

2 399 521

–

(93 360)

–

–

(93 997)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Saldo final

69 560 792

13 365 848

66 439

6 789 963

6 397 898

–

96 180 940

Ativos líquidos

89 627 406

1 860 441

–

96 327

1 861 149

1 261

93 446 584

Depreciações do exercício
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8.

Locações
Conforme indicado na Nota 3.2, no exercício de 1995 foram
registadas nas rubricas de “Edifícios e outras construções”
e “equipamento administrativo”, os montantes de 158
808 mil euros e 5 332 mil euros respetivamente, relativos
aos ativos fixos cedidos pelo Estado Português.
De acordo com os estatutos da Fundação, o ativo cedido
relativo aos Módulos I, II e III encontra-se afeto à realização
de atividades de relevante interesse nacional, sendo causa
especial de extinção destes direitos a mudança de fins da
Fundação.
No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de
2016 e 2015, as alienações e abates de equipamento básico, administrativo e outros investimentos, nomeadamente
equipamento informático – hardware, mobiliário danificado e outros bens obsoletos e algumas obras de beneficiação absorvidas no tempo pela sua utilização, encontravam-se totalmente depreciados.
Os aumentos do ano referem-se, essencialmente, à empreitada da substituição da alcatifa do Grande Auditório, renovação do posto de transformação do sistema
de alimentação UPS, à reabilitação de salas do Centro
de Reuniões, equipamentos de sonorização e audiovisual para apoio aos Auditórios e outras salas, às obras de
beneficiação nas áreas de restauração do centro de exposições e no cais de carga e à renovação do Bar dos Artistas,
iniciado no exercício de 2015 e concluída no decorrer do
exercício findo em 2016.
A Fundação, no decorrer do exercício findo em 31 de dezembro 2015, apresentou 3 candidaturas ao Programa
Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa), em regime
de aprovação condicionada (“overbooking”). As três candidaturas foram aprovadas e executadas integralmente em
2015. Dos 3 230 mil euros em aumentos de ativos fixos
tangíveis (composto pelas aquisições e transferências do
Ativo em curso de 2015 e 2014), 2 497 mil euros foram
incluídos nas candidaturas ao Por Lisboa, das quais se
poderá obter um incentivo máximo de 1 586 mil euros.
Este incentivo financeiro não foi recebido até ao final do
exercício de 2016, havendo ainda a possibilidade do seu
recebimento no decorrer do exercício de 2017.

7.

Ativos Intangíveis
Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016
e 2015 o movimento ocorrido na rubrica de ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas por
imparidade, foi o representado no quadro ao lado.
Os aumentos do ano referem-se essencialmente à conclusão de um Sistema aplicacional de Recursos Humanos, à
aquisição de software de desenho arquitetónico – Autodesk ⁄ Autocad e à aquisição de Software Backup.
O valor registado em Ativos Intangíveis em curso refere-se,
essencialmente, à Implementação de um Sistema de Informação de Gestão de Espaços e Eventos. Este investimento
foi iniciado no exercício de 2015, estando prevista a sua
conclusão apenas no decorrer do exercício de 2017.
A Fundação, no decorrer do exercício findo em 31 de dezembro 2015, apresentou 3 candidaturas ao Programa Opera-

cional Regional de Lisboa (POR Lisboa), em regime de
aprovação condicionada (“overbooking”). As três candidaturas foram aprovadas e executadas integralmente em
2015. Dos 111 mil euros em aumentos de ativos intangíveis (composto pelas aquisições e transferências do Ativo
em curso de 2015 e 2014 que passaram a firme) e em
curso, 110 mil euros foram incluídos nas candidaturas ao
Por Lisboa, esperando-se um incentivo máximo no montante de 46 mil euros. Este incentivo financeiro não foi
recebido até ao final do exercício de 2016, havendo ainda
a possibilidade do seu recebimento no decorrer do exercício de 2017.

2016

Programas de
computador

Ativos
intangíveis
em curso

Total

Ativos			
Saldo inicial
Aquisições
Abates e Alienações
Transferências
Outras regularizações
Saldo final

1 051 819

46 525

1 098 344

28 788

8 296

37 084

(54)

–

(54)

24.871

(24 871)

–

–

–

–

1 105 424

29 950

1 135 374

Amortizações
do exercício Nota 23

Os pagamentos mínimos das locações operacionais em 31
de Dezembro de 2016 e 2015 são detalhados no quadro
ao lado.

		
990 993

–

990 993

–

–

–

430 920

(118 649)

312 271

515 195

–

515 195

515 95

–

515 195

OT’S 4,45%

15 Jun 18

–

–

–

622 557

–

622 557

OT’S 4,75%

14 Jun 19

–

–

–

311 719

–

311 719

PT INT FIN – 5%

4 Nov 19

–

–

–

382 472

(167 075)

215 397

PORTUCEL 5,375%

15 Mai 20

–

–

–

330 960

(24 831)

306 129

EDP FIN – 4,125%

29 Jun 20

509 034

–

509 034

509 034

–

509 034

17 Out 49

–

–

–

415 446

–

415 446

1 024 229

–

1 024 229

3 518 303

(310 555)

3 207 748

BNP PARIBAS – 4.875%

Outras regularizações

–

–

–

		

1 050 636

–

1 050 636

54 788

29 950

84 738

Aquisições
Transferências
Outras regularizações
Saldo final

32 445

142 776

–

–

–

625

(625)

–

–

–

–

1 051 819

46 525

1 098 344

Amortizações acumuladas
e perdas por imparidade
Saldo inicial
Amortizações
do exercício Nota 23

Finantia – Obrigações não convertíveis								
KPN NV – 4,75%

17 Jan 17

–

–

–

343 330

–

343 330

UBS AG – 6%

18 Abr 18

300 000

–

300 000

300 000

–

300 000

BNP PARIBAS – 4,875%

29 Out 49

–

–

–

99.523

–

99 523

300 000

–

300 000

742 853

–

742 853

		

110 331

		
921 050

–

921 050

Perdas por 	Valor
imparidade
líquido
acumuladas

31 Jan 18

–

Abates e Alienações

74 579

24 Mar 17

–

955 568

–

74 311

REN 4,125%

–

14 705

–

BPI – Obrigações não convertíveis							

Transferências

940 863

54 361

A mais de 5 anos

Ao custo							

(54)

Saldo inicial

20 218

46 698

Investimentos financeiros não correntes								

–

Ativos			

27 613

Entre 1 ano e 5 anos

Data de	Valor
Perdas por	Valor	Valor bruto
maturidade
bruto
imparidade
líquido		
			acumuladas			

(54)

2015

Até 1 ano

				 2016			2015

59 697

Ativos líquidos

2015

As categorias da rubrica “Investimentos Financeiros”, em 31
de Dezembro de 2016 e 2015, são detalhadas no quadro
seguinte.

–

Saldo final

2016

Investimentos Financeiros

59 697

Abates e Alienações

Pagamentos mínimos

9.

PT INT – 4.375%

Amortizações acumuladas
e perdas por imparidade
Saldo inicial

Em 31 de Dezembro de 2016, a Fundação é locatária em
contratos de locação operacional relacionados com viaturas ligeiras, os quais se encontram denominados em euros.
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, os pagamentos mínimos dos contratos de locação operacional da
Fundação ascenderam a 29 mil euros e foram registados
na rubrica de “Fornecimentos e serviços externos”.

IGCP – Obrigações não convertíveis								
OTRV AGOSTO 2,05%

12 Ago 21

20 047

-

20 047

–

–

–

OTRV NOVEMBRO 2%

30 Nov 21

318.000

-

318 000

–

–

–

OT’S 2,2%

17 Out 22

989 849

(1 748)

988 101

–

–

–

21 Jul 26

967 008

(36 308)

930 700

–

–

–

		

2 294 904

(38 056)

2 256 848

–

–

–

Investimentos financeiros não correntes		

3 619 133

(38 056)

3 581 077

4 261 156

(310 555)

3 950 601

OT’S 2,875%

Investimentos financeiros correntes								
Ao custo							
BPI – Obrigações não convertíveis								

69 943

–

69 943

Abates e Alienações

–

–

–

		

Transferências

–

–

–

Finantia – Obrigações não convertíveis								

Outras regularizações

–

–

–

Saldo final
Ativos líquidos

BRISA 4,5%

KPN NV – 4,75%

05 Dez 16

17 Jan 17

–

–

–

365 450

(1 415)

364 035

–

–

–

365 450

(1 415)

364 035

343 330

–

343 330

–

–

–

343 330

–

343 330

–

–

–

990 993

–

990 993

		

60 826

46 525

107 351

Investimentos financeiros correntes		

343 330

–

343 330

365 450

(1 415)

364 035

Investimentos financeiros		

3 962 463

(38 056)

3 924 407

4 626 606

(311 970)

4 314 636

Relatório de Atividades e Gestão 2016

107

11.
	Saldo inicial

Aumentos

Reversões

Utilizações	Saldo final

311 970

38 056

(26 246)

(285 724)

38 056

46 123

302 472

(36 625)

–

311 970

2016
Imparidades em Investimentos Financeiros

Imparidades em Investimentos Financeiros

Perdas por imparidade

Custo das mercadorias vendidas

A evolução das perdas por imparidade acumuladas de investimentos financeiros nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é detalhada no quadro anterior.

O custo das mercadorias vendidas reconhecido nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é detalhado conforme se segue:

Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica de “Perdas para
imparidades acumuladas”, no montante de 38 056 euros,
respeita à diferença entre o valor de aquisição dos investimentos financeiros da Fundação e o seu valor de mercado. Os aumentos e as reversões efetuados nesta rubrica
foram registados por contrapartida da rubrica de “Outras
Imparidades ⁄ Investimentos não depreciáveis ⁄ amortizáveis
(perdas ⁄ reversões) ” da demonstração dos resultados por
natureza.
A carteira de investimentos da Fundação a 31 de dezembro de 2016 é composta por obrigações, que se encontram registadas ao custo. Os títulos que compõem a carteira são adquiridos numa perspetiva de manutenção até à
maturidade e não com o intuito de negociação.
No decorrer do exercício de 2016, procedeu-se à venda
antecipada de algumas obrigações detidas nessa carteira
de investimentos em 2015, cujo valor de aquisição ascende a 2 959 047 euros, tendo gerado um diferencial
positivo entre o valor escriturado e o valor de mercado ⁄
nominal no montante de 236 976 euros, sendo este registado na rubrica de Outros Rendimentos Financeiros da
demonstração dos resultados por natureza (Nota 24) e um
diferencial negativo entre o valor escriturado e o valor de
mercado ⁄ nominal no montante de 425 534 euros, sendo
este registado na rubrica de Outros Gastos Financeiros da
demonstração dos resultados por natureza (Nota 24) sendo utilizadas imparidades no montante de 285 724 euros).

Saldo inicial
Compras
Saldo final
Custo das mercadorias vendidas

2016

2015

314 117

310 258

539 067

135 633

(319 225)

(314 117)

533 959

131 774

Perdas por imparidade
A evolução das perdas por imparidade acumuladas de
inventários nos exercícios findos em 31 de Dezembro de
2016 e 2015 é detalhada conforme se segue:
Saldo inicial

Aumentos

Reversões	Saldo final

Inventários

Loja
Armazém principal

48 006

–

(13 427)

34 579

251 922

–

(34 919)

217 003

299 928

–

(48 346)

251 582

2015			
Loja
Armazém principal

34 764

13 242

–

48 006

273 092

–

(21 170)

251 922

307 856

13 242

(21 170)

299 928

2016

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, os inventários da
Fundação eram detalhados no quadro abaixo.
Em 31 de Dezembro de 2016, não se encontra refletido na
rubrica de mercadorias, o montante de 1 286 euros que
respeita a mercadorias de terceiros à guarda da Fundação.

2015

Reversões de perdas por imparidade		
Perdas por imparidade em inventários

(48 346)

(21 170)

Aumentos de perdas por imparidade		
Perdas por imparidade em inventários

Tais inventários consistem, essencialmente em catálogos.

–

13 242

(48 346)

(7 928)

			2016			 2015
Valor
bruto

	Valor
Perdas por	Valor	Valor bruto
		
bruto
imparidade
líquido		
			acumuladas			

Perdas por 	Valor
imparidade
líquido
acumuladas

Clientes		

387 467

(95 705)

291 762

508 284

(88 307)

Clientes de cobrança duvidosa		

251 845

(251 345)

500

286 376

(286 376)

–

		

639 312

(347 050)

292 262

794 660

(374 683)

419 977

Adiantamentos a fornecedores		

55 328

–

55 328

13 034

–

13 034

419 977

Outras créditos a receber							
Outros devedores		

121 836

(31 260)

90 576

111 917

(31 747)

80 170

Devedores por acréscimos de rendimento							
Subsídios acordados		

62 281

(62 281)

–

124 782

(124 782)

–

Juros decorridos a receber		

66 254

–

66 254

120 512

–

120 512

Outros		

92 436

–

92 436

210 857

–

210 857

		

220 971

(62 281)

158 690

456 151

(124. 782)

331 369

		

342 807

(93 541)

249 266

568 068

(156 529)

411 539

Créditos a receber		

1 037 447

(440 591)

596 856

1 375 762

(531 212)

844 550

2016

As perdas por imparidade em inventários foram registadas
nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
nas seguintes rubricas da demonstração dos resultados por
natureza:

10.

Materiais diversos

Os créditos a receber em 31 de Dezembro de 2016 e 2015
são detalhados no quadro seguinte.
				 2016			2015

2015

Mercadorias

Créditos a Receber

Perdas por	Valor	Valor
imparidade
líquido
bruto

Perdas por	Valor
imparidade
líquido

319 225

(251 582)

67 643

314 117

(299 928)

14 189

46 364

–

46 364

48.899

–

48 899

365 589

(251 582)

114 007

363 016

(299 928)

63 088

Clientes
A antiguidade do saldo da rubrica “Clientes” em 31 de
Dezembro de 2016 e 2015 é detalhado no quadro que
se segue.
				 2016			2015
	Valor
Perdas por	Valor	Valor bruto
		
bruto
imparidade
líquido		
			acumuladas			

Perdas por 	Valor
imparidade
líquido
acumuladas

Conta corrente							
Não vencido		

34.912

–

34.912

119.457

–

119.457

Vencido							
0-30 dias		

91 007

–

91 007

96 385

–

96 385

31-60 dias		

43 830

–

43 830

64 975

–

64 975

61-90 dias		

47 132

–

47 132

20 851

–

20 851

91-180 dias		

14 063

–

14 063

66 112

–

66 112

+ 181 dias		

156 523

(95 705)

60 818

140 504

(88 307)

52 197

		

352 555

(95 705)

256 850

388 827

(88 307)

300 520

		

387.467

(95 705)

291 762

508 284

(88 307)

419 977

Cobrança duvidosa							
Não vencido		

–

–

–

23 314

(23 314)

–

Vencido		

251 845

(251 345)

500

263 062

(263 062)

–

		

251 845

(251 345)

500

286 376

(286 376)

–

		

639 312

(347 050)

292 262

794 660

(374 683)

419 977

Relatório de Atividades e Gestão 2016

109

12.

Estado e Outros Entes Públicos

Na rubrica de clientes, com a antiguidade de saldo a mais
de 181 dias, a Fundação apenas constituiu imparidade no
valor de 95 705 euros (88 307 euros a 31 de Dezembro
de 2015), dada a existência de planos de pagamentos, os
quais, no decorrer do exercício de 2016, têm sido cumpridos.

Perdas por imparidade
A evolução das perdas por imparidade acumuladas de
clientes nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016
e 2015 é detalhada conforme segue:

Outros créditos a receber
Devedores por acréscimos de rendimento
– Subsídios acordados
Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica de “Devedores
por acréscimos de rendimentos – Subsídios acordados”
no montante de 62 282 euros é composta pelo subsídio
a receber do POSI referente à candidatura “CCB Digital”
No exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, foi mantida a perda por imparidade constituída em exercícios
anteriores no valor total do subsídio a receber para fazer
face ao incumprimento das entidades competentes, dada
a antiguidade da candidatura.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais
estão sujeitas durante um período de quatro anos (cinco
anos para a Segurança Social) a revisão e correção por parte
das autoridades fiscais exceto quando tenham ocorrido
prejuízos fiscais e tenham sido concedidos benefícios
fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou
impugnações, casos estes em que, dependendo das
circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos.

declarações de impostos não terão um efeito significativo
nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de
2016 e 2015.
À Fundação foi reconhecido o estatuto de isenção fiscal
em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (IRC), decorrente das atividades previstas nos
seus estatutos.

Deste modo, as declarações fiscais da Fundação dos anos
de 2013 a 2016 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 as rubricas de “Estado e outros entes públicos” apresentavam a composição
indicada no quadro seguinte.

O Conselho de Administração da Fundação entende
que as eventuais correções resultantes de revisões e ⁄
ou inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas

Em 31 de Dezembro de 2016 não se encontrava em mora
qualquer pagamento de dívidas ao Estado ou a Outros
Entes Públicos.

		
2016		2015
Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

Imposto sobre o valor acrescentado (“IVA”)

–

10 023

–

9 546

2016

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (“IRS”)

–

63 047

–

62 868

Imparidades de créditos a receber						

Contribuições para a segurança social (“SS”)

–

89 949

–

87 151

Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (“IRC”)

–

1 667

–

2 030

Outros impostos

–

2 518

–

2 744

–

167 204

–

164 339

	Saldo inicial

Clientes, conta corrente

Aumentos

Reversões

Transferências

Utilizações	Saldo final

88 307

14 384

(6 923)

–

(63)

95.705

Clientes cobrança duvidosa

286 376

4 633

(13 282)

–

(26 382)

251 345

Outros créditos a receber

156 529

–

(488)

–

(62.500)

93 541

531 212

19 017

(20 693)

–

(88 945)

440 591

2015
Imparidades de créditos a receber						
Clientes, conta corrente

63 567

39 056

(9 737)

–

(4 579)

88 307

Clientes cobrança duvidosa

299 345

37 808

(3 650)

–

(47 127)

286 376

Outros créditos a receber

156 882

169

(522)

–

–

156 529

519 794

77 033

(13 909)

–

(51 706)

531 212

As perdas por imparidade em clientes e as respetivas
reversões foram registadas nos exercícios findos em 31
de Dezembro de 2016 e 2015 nas seguintes rubricas da
demonstração dos resultados por natureza:
2016

Gastos
Imparidades em dívidas de clientes
Imparidades em dívidas
de outros devedores

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de “Devedores por acréscimos de rendimentos – juros decorridos a receber” é detalhada conforme se segue:
2016

2015

Juros decorridos a receber
19 017

76 864

–

169

19 017

77 033

Juros de obrigações não convertíveis

Diferimentos Ativos e Passivos
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 as rubricas de ativo e
passivo corrente “Diferimentos” apresentavam a seguinte
composição:

Juros decorridos a receber

2015

13.

66 254

120 081

Juros de aplicações financeiras

–

320

Juros de depósitos à ordem

–

111

66 254

120 512

2016

2015

Seguros

19 608

5 453

Gastos espetáculos

26 197

22 571

7 630

73 750

11 968

7 441

65 403

109 215

Ativo corrente – Diferimentos

Gastos gerais funcionamento
Outros

Rendimentos		
Reversão de imparidades em dívidas
de clientes
Reversão de imparidades
em dívidas de outros devedores

(20 205)

(13 387)

(488)

(522)

(20 693)

(13 909)

(1 676)

63 124

Devedores por acréscimos de rendimento
– Outros
Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica de “Devedores por
acréscimos de rendimentos – Outros ” no montante de
92 436 euros é composta essencialmente pelo montante
a receber de clientes de eventos comerciais no valor de 31
774 euros e pelo apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) a receber no exercício de 2017, no
montante de 28 729 euros.

2 971

14 137

Rendimentos de eventos

97 126

135 478

Rendimentos de espetáculos

94 190

64 897

4 783

2 668

199 070

217 180

Outros

Em 31 de Dezembro de 2016, a rubrica de “Passivo corrente
– Diferimentos” no montante de 97 126 euros é composta
essencialmente por eventos comerciais e/ou culturais a realizar-se no exercício seguinte.

14.

Fundos

Passivo corrente – Diferimentos
Apoios e Patrocínios

Em 31 de Dezembro de 2016, a rubrica de “Ativo corrente
– Diferimentos” no montante de 65 403 euros é composta, essencialmente, pelos gastos com espetáculos e a sua
publicidade a ocorrer no exercício de 2017, no montante
de 26 197 euros e pelos seguros de viaturas, responsabilidade civil e acidentes de trabalho no montante de 18 057
euros (diferido para o primeiro semestre de 2017).

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 e
2015 não foram recebidos fundos patrimoniais.
Nos períodos anteriores a 2009, estes subsídios eram registados no passivo, contudo tratando-se de subsídios ao investimento, recebidos a fundo perdido, passaram subsequentemente a ser registados em Outras variações nos fundos patrimoniais (Nota 3.8).
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17.

Provisões, Passivos e Ativos
Contingentes

Rédito
2016

2015

O rédito reconhecido pela Fundação nos exercícios findos

em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é detalhado conforFornecedores		

Provisões

Fornecedores, conta corrente

A evolução das provisões nos exercícios findos em 31 de
Dezembro de 2016 e 2015 é detalhada conforme se segue:

	Saldo inicial

2016

Despesas e receitas (não)
elegíveis de projetos co-financiados

–

Fornecedores, faturas
em receção e conferência

Aumentos

Reversões

–

Transferências

–

Utilizações	Saldo final

–

–

–

Processos judicais em curso

288 909

341

(10 000)

–

–

279 250

Acordos laborais

104 502

-

(21 357)

–

–

83 145

393 411

341

(31 357)

–

–

362 395

2015					
–

(920 178)

–

–

–

Processos judicais em curso

278 909

10 000

–

–

–

288 909

82 023

55 967

(33 488)

–

–

104 502

1 281 110

65 967

(953 666)

–

–

393 411

No exercício de 2016, procedeu-se à reversão da provisão no montante de 10 000 euros face à conclusão do
processo judicial instaurado contra a Fundação por um excolaborador.
Em dezembro de 2016, procedeu-se a um reforço na provisão de 341 euros referente ao processo em aberto com
o Instituto da Gestão Financeira para fazer face a eventuais gastos resultantes euros e Segurança Social (IGFSS)
referente a alegadas “quotizações em atraso”, ao qual a
Fundação recorreu por não terem fundamento, estando à
data de 31 de Dezembro de 2016 o processo por concluir.
A 31 de dezembro de 2016, foi mantida a provisão no
montante de 262 332 euros, para fazer face a eventuais
gastos resultantes do processo judicial em curso referente
à Candidatura “CCB Digital”, referentes a recebimentos
ocorridos em exercícios anteriores. Foi revogado em Maio
de 2013, o Acórdão favorável do Tribunal Administrativo
de 2009. A Fundação, suportada pelo parecer favorável
dos seus consultores jurídicos, interpôs recurso ao Supremo Tribunal Administrativo, aguardando resolução.
Os aumentos e reversões foram registados nos períodos
findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 na rubrica de
“Provisões” da demonstração dos resultados por natureza
do exercício findo naquela data.

Contas a Pagar
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 as rubricas de contas a pagar apresentavam a composição representada no
próximo quadro.
Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o saldo da rubrica
de “Outros passivos” respeita, essencialmente, a encargos com férias e subsídio de férias com colaboradores da
Fundação a pagar no exercício subsequente, bem como a
gastos incorridos com serviços de manutenção, trabalhos
especializados e gastos com espetáculos que aguardam
documento de despesa.

1 081 730

12 834

6 430

Vendas de mercadorias

2015

29 356

16 219

Prestação de serviços		
440 345

Outros passivos		

702 668

791 944

88 242

121 440

Alugueres de espaços e outros
Cedência espaços comerciais
Patrocínios

Fornecedores de investimentos

115 015

60 074

5 338

6 463

Outros credores

118 553

103 368

4 735 076

4 248 227

Credores por acréscimos de gastos			

4 764 432

4 264 446

Gastos incorridos com
espetáculos ⁄ eventos
Gastos incorridos com manutenção
e reparação
Gastos incorridos com consumos gerais
Gastos incorridos com honorários
e trab. especializados

Contas a pagar

681 323

578 911

–

–

106 770

108 236

Comissões recebidas

18.

6 178

20 050

53 537

59 486

Subsídios

14 382

55 789

Subsídios à exploração

114 694

36 378

976 884

858 850

1 210 452

1 022 292

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016
e 2015, a Fundação beneficiou dos seguintes subsídios à
exploração:

1 846 236

2 110 452

A antiguidade do saldo da rubrica de contas a pagar em 31
de Dezembro de 2016 e 2015 tem a seguinte composição:
2016

2015

2016

2015

7 351 982

4 490 334

100 425

108 833

Subsídios à exploração
Fundo Fomento Cultural
– Apoio Corrente
Apoio à atividade operacional
Outros

16 200

16 247

7 468 607

4 615 414

Fornecedores		
Não vencido
0-30 dias
31-60 dias

16.

622 950

2016

2 888 035

Ativos contingentes
A Fundação, no decorrer do exercício findo em 31 de dezembro 2015, apresentou 3 candidaturas ao Programa Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa), em regime de
aprovação condicionada (“overbooking”). As três candidaturas foram aprovadas e executadas integralmente em
2015. Nestas candidaturas foram submetidas despesas
no âmbito corrente e/ou exploração e de investimento.
O incentivo máximo que a Fundação estima vir a receber
ascende a 2 037 mil euros. Este incentivo financeiro não
foi recebido até ao final do exercício de 2016, havendo
ainda a possibilidade do seu recebimento no decorrer do
exercício de 2017.

990

500 974

Outros gastos incorridos

Procedeu-se à reversão do montante de 21 357 euros da
rubrica ”Provisões – acordos laborais”, no seguimento dos
acordos laborais que a Fundação estabeleceu durante o
exercício de 2016.

2 722

me se segue:

3 437 854

Indemnizações a pagar ao pessoal
920 178

1 080 740

			
Vendas de bilhetes

Férias e subsídio de férias

Despesas e receitas (não)
elegíveis de projetos co-financiados

Acordos laborais

Adiantamentos de clientes

620 228

+ 60 dias

547 357

647 014

35 064

259 968

–

1 201

40 529

173 547

622 950

1 081 730

Adiantamentos de clientes
Não vencido

12 834

6 430

1 210 452

1 022 292

1 846 236

2 110 452

Outros passivos
Não vencido

O saldo desta rubrica em 31 de dezembro de 2016 e 2015
refere-se essencialmente a subsídios públicos concedidos
pelo Ministério da Cultura e destinados ao financiamento
corrente das operações da Fundação. Nos subsídios recebidos em 2016, encontra-se refletido o montante de 687
mil euros referente a 2015, valor desconhecido no final do
exercício anterior.
Em 31 de dezembro de 2016, o montante de 100 425
euros (108 833 euros em 31 de Dezembro de 2015) registado na rubrica de “Subsídios – apoio à atividade operacional” diz respeito a subsídios concedidos a título gratuito
e o montante de 16 200 euros (16 247 euros em 31 de
Dezembro de 2015) registado na rubrica de “Outros” diz
respeito a doações mecenáticas entregues durante o exercício findo naquela data, conforme se detalha:
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20.

Fornecimentos e Serviços
Externos
2016

Gastos com o Pessoal

2015

Outros Subsidios ⁄ Apoios		
Casa da América Latina

383

368

Zonzo Compagnie Vzw

30 042

38 465

Câmara Municipal de Lisboa

70 000

70 000

100 425

108 833

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é
detalhada conforme se segue:
2016

2015

1 890 559

1 891 382

Água, Eletricidade, Combustíveis
e Outros Fluidos

660 406

725 528

Vigilância e Segurança

434 160

425 903

Limpeza, Higiene e Conforto

417 483

385 466

Conservação e Reparação

415 157

627 026

Trabalhos Especializados

400 390

784 988

Serviços Externos de Apoio
à Atividade Comercial

208 622

752 576

Seguros

140 409

120 993

Comunicações

90 507

96 948

Alugueres

77 980

21 001

Publicidade e Propaganda

66 626

125 903

Honorários

55 211

49 981

2016		

Material de Escritório e Livros

54 229

53 998

Subsídios
ao investimento

Rendas

28 892

37 836

Deslocações e Estadas

9 938

9 856

Despesas de Representação

1 274

3 744

53 189

100 533

5 005 032

6 213 662

Doações ⁄ Mecenato		
Deloitte e Associados Sroc, SA

16 200

Francisco Soares, Lda

16 200

–

47

16 200

16 247

116 625

125 080

Subsídios ao investimento
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016
e 2015, o movimento dos subsídios ao investimento foi
o seguinte:

Saldo inicial
Aumentos Reconhecimento	Saldo final
			
no exercicío
			

Nota 21

2016
Subsídios
ao investimento

697 225

363 414

–

500 000

(155 808) 541 417

(166 189) 697 225

No exercício de 2016, a Fundação não recebeu subsídios
para fazer face a novos investimentos.
De acordo com a NCRF – ESNL, estes subsídios são apresentados no património líquido.

Subsídios ao investimento

2016

2015

155 808

166 189

Em 31 de Dezembro de 2016, o montante de 155 808
euros (166 189 euros em 31 de Dezembro de 2015) corresponde à parcela da amortização destes subsídios no período
findo naquela data, sendo reconhecida na rubrica de “Outros rendimentos” (nota 21) da demonstração dos resultados por natureza.

Serviços Externos de Apoio
à Atividade Cultural

Outros Serviços

113

O saldo da rubrica de “Serviços externos de apoio à Atividade Cultural” no montante de 1 890 559 euros em 2016
(1 891 382 euros em 2015) respeita a gastos diretos relacionados com as atividades culturais, nomeadamente nas
áreas de espetáculos e exposições, como sejam cachets,
viagens e alojamentos de artistas, transporte e afinações
de instrumentos, serviços de carregadores e frente casa e
publicidade relacionados com estes eventos.
O saldo da rubrica de “Serviços externos de apoio à Atividade Comercial” no montante de 208 622 euros em
2016 (752 576 euros em 2015) respeita a gastos diretos
relacionados com a atividade comercial, nomeadamente
nas áreas de catering, audiovisuais, hospedeiras de apoio,
decoração floral, etc. A área de restauração e catering passou a ser explorada pela Fundação desde do último trimes-

tre de 2015, justificando o forte decréscimo nos serviços
externos nesta área no exercício de 2016.
A Fundação, no decorrer do exercício findo em 31 de dezembro 2015, apresentou 3 candidaturas ao Programa Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa), em regime de
aprovação condicionada (“overbooking”). As três candidaturas foram aprovadas e executadas integralmente em
2015. Dos 6 214 mil euros em Fornecimentos e Serviços
Externos, 926 mil euros distribuídos pelas rúbricas de “Serviços externos de apoio à Atividade Cultural” e “Trabalhos
especializados”, foram submetidos no âmbito das candidaturas Por Lisboa, esperando um incentivo máximo no
montante de 382 mil euros. Este incentivo financeiro não
foi recebido até ao final do exercício de 2016, havendo
ainda a possibilidade do seu recebimento no decorrer do
exercício de 2017.
Em 2016, o montante de 415 157 euros registado na rubrica de Conservação e reparação (627 026 euros em 31
de Dezembro de 2015) respeita principalmente a gastos
com reparação e manutenção do edifício Centro Cultural
de Belém. A área de manutenção e conservação do edifício
deixou de ser subcontratada externamente desde de Agosto de 2015, passando este trabalho a ser desempenhado
internamente.
Em 2016, o gasto suportado pela Fundação com o Protocolo celebrado com a Fundação de Arte Moderna e
Contemporânea – Coleção Berardo é de 1 008 896 euros
(1 068 161 euros em 31 de Dezembro de 2015) do qual,
685 808 euros em “Fornecimentos e Serviços Externos”
(809 408 euros em 31 de dezembro de 2015), como a
seguir se detalham:
2016

2015

Água, eletricidade, combustíveis
e outros fluídos

253 654

292 182

Vigilância e segurança

198 600

198 600

Conservação e reparação

104 020

190 279

Limpeza, higiene e conforto

101 573

100 256

24 521

24 447

3 440

3 644

685 808

809 408

Protocolo FCCB ⁄ FAMC – CB

Seguros
Comunicações

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2016 e em 31 de Dezembro de
2015 é detalhada conforme se segue:
2016

2015

3 787 137

3 368 560

Remunerações dos orgãos sociais

272 315

245 004

Encargos sobre remunerações

860 665

759 273

Indemnizações ao pessoal

189 695

355 250

5 498

9 849

107 441

32 523

5 222 751

4 770 459

Remunerações do pessoal

Gastos com formação
Outros

O número de empregados a 31 de Dezembro de 2016 era
de 167 e a 31 de Dezembro de 2015 de 159. O valor médio do número de empregados foi de 166 em 2016 e de
142 no ano anterior.
Este aumento no número de empregados à data de 31
de Dezembro de 2016, deve-se essencialmente à área de
restauração e da manutenção do edifício passar a ser explorada internamente e não externamente.
A Fundação, no decorrer do exercício findo em 31 de dezembro 2015, apresentou 3 candidaturas ao Programa
Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa), em regime
de aprovação condicionada (“overbooking”). As três candidaturas foram aprovadas e executadas integralmente em
2015. Dos 4 770 mil euros em Gastos com o pessoal, 5
mil euros na Rúbrica de “Gastos com formação”, foram
submetidos no âmbito das candidaturas Por Lisboa, esperando um incentivo máximo no montante de 2 mil euros.
Este incentivo financeiro não foi recebido até ao final do
exercício de 2016, havendo ainda a possibilidade do seu
recebimento no decorrer do exercício de 2017.
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Outros Rendimentos

Ativos fixos tangíveis (Nota 6)

A decomposição da rubrica de “Outros rendimentos” nos
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é
conforme se segue:

Subsídios ao investimento (Nota 18)
Correções relativas a períodos anteriores
Ganhos em investimentos
Outros

2016

2015

155 808

166 189

44 634

3 275

–

–

169 840

316 509

370 282

485 973

Em 31 de Dezembro de 2016, o saldo da rubrica de “Outras rendimentos” é composto essencialmente pela cedência de consumos às entidades residentes no edifício CCB,
no montante de 112 397 euros (157 614 euros em 2015).

Ativos intangíveis (Nota 7)

2 033 727

2 399 521

59 697

69 943

2 093 424

2 469 464

2016

2015

Juros suportados e gastos similares		
91

2

425 534

64 250

15 892

20 865

441 517

85 117

Juros obtidos e rendimentos similares		

A decomposição da rubrica de “Outros gastos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 conforme
se segue:
2016

2015

Ofertas e amostras

24 821

23 614

Correções relativas a períodos anteriores

46 018

14 943

Outros

15 422

16 158

86 261

54 715

Em 2016, a rubrica de “Ofertas e amostras” no montante
de 24 821 euros (23 614 euros em 2015) diz respeito a
ofertas de livros, catálogos e bilhetes de espetáculos realizados nas instalações do Centro Cultural de Belém.

23.

Gastos ⁄ Reversões de
Depreciação e de Amortização
O detalhe da rubrica de “Gastos ⁄ reversões de depreciação
e de amortização” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é conforme se segue:

Outras aplicações em meios
financeiros líquidos

(128 701)

(336 100)

Ganhos em investimentos (Nota 9)

(236 976)

(26 284)

–

(2 101)

(365 677)

(364 485)

Outros rendimentos similares

Acontecimentos
Após a Data do Balanço
Após o encerramento do período não ocorreram eventos
materialmente relevantes que afetem a situação patrimonial e o equilíbrio financeiro da Fundação e que, consequentemente, devam ser objeto de referência.

Outras Informações
Complementares

Os juros e outros rendimentos e gastos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 31 de Dezembro
de 2016 e 2015 são detalhados conforme se segue:

Juros de mora

25.

26.

Juros e Outros Rendimentos
e Gastos Similares

Outros financiamentos

Outros Gastos

2015

24.

Perdas em investimentos (Nota 9)

22.

2016

Em 2016, a rubrica de “Outras aplicações em meios financeiros líquidos”, no montante de 128 701 euros (336 100
euros em 2015) diz respeito aos juros obtidos relativos a
aplicações financeiras e a depósitos bancários.
Em 2016, a rubrica de “Perdas em investimentos” diz respeito ao diferencial negativo entre o valor escriturado e o
valor de mercado / nominal gerado pela venda de parte da
carteira de títulos da Fundação no montante de 425 534
euros (nota 9).
Em 2016, a rubrica de “Ganhos em investimentos” diz respeito ao diferencial positivo entre o valor escriturado e o
valor de mercado / nominal gerado pela venda de parte da
carteira de títulos da Fundação no montante de 236 976
euros (nota 9).

A Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, aprovou a Lei-Quadro
das Fundações, estabelecendo a necessidade de adequação dos estatutos das fundações ao novo enquadramento
legal, num prazo de seis meses. Por sua vez, a publicação
do despacho n.º684/2013 de 11 de Janeiro determinou a
prorrogação por 6 meses, do prazo previsto no n.º 4 do
art.º 6 da referida Lei.
Foi publicada a 10 de setembro a Lei n.º 150/2015, que
altera o Código Civil e procede à primeira alteração à
Lei-Quadro das Fundações (“LQF”), aprovada pela Lei nº
24/2012 de 9 de julho.
No âmbito da adequação imposta pela Lei-Quadro das
Fundações, em Julho de 2013, a Fundação remeteu ao
Gabinete do Secretário de Estado da Cultura a proposta
de alterações aos estatutos da Fundação CCB, aprovada
em Conselho de Administração.
A alteração dos estatutos da Fundação depende única e
exclusivamente da tutela do Secretário de Estado da Cultura, sendo que a Fundação aguarda a publicação dos novos
estatutos em Diário da República.

27.

Data de Aprovação das
Demonstrações Financeiras
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela
Administração e autorizadas para emissão em 30 de março
de 2017.
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O DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
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