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Mensagem do Presidente

O ano de 2017 foi marcado por uma intensa
renovação que procurou recentrar a atividade
da Fundação Centro Cultural de Belém
(FCCB) em torno da programação e oferta
cultural, da prossecução de uma estratégia
comercial mais orientada para a melhoria
do acolhimento e a qualidade de prestação
de serviços associados, da aposta na
requalificação de espaços e equipamentos
agora iniciada e a desenvolver nos próximos
anos.
Relativamente à atividade cultural, missão
essencial estatutária, de serviço público,
os principais indicadores evidenciam
uma maior diversidade, com a adesão
de públicos muito diferenciados, e um aumento
da oferta em todas as áreas programáticas,
das Artes Performativas, Cinema, Literatura
e Pensamento, Exposições de Arquitetura
da Garagem Sul, até às múltiplas atividades
da Fábrica das Artes.
A este esforço correspondeu também
uma forte aposta na comunicação,
quer através da divulgação orientada
para novos suportes editoriais, quer através
de uma presença mais efetiva nas diferentes
redes sociais, quer na relação com os meios
de comunicação, como também nos canais
de publicidade.
A apresentação da programação
com uma configuração de Temporada,
a partir do mês de setembro, veio permitir
um alinhamento do CCB com os seus parceiros
institucionais e anunciar antecipadamente
a sua oferta, com o objetivo de captar
mais públicos e de fidelizar os hábitos
de consumo cultural na instituição.
Paralelamente, a beneficiação do espaço
da Bilheteira – que continua a ser o meio
preferencial de subscrição de assinaturas
e aquisição de bilhetes –, e das respetivas
condições de acessibilidade e acolhimento
de públicos, a par do aumento significativo
de subscritores do Cartão Amigo CCB,

representou também um contínuo
e renovado empenho na relação com
o público do CCB.
O aumento da despesa com a oferta
de programação em 2017 foi acompanhado
por um sensível aumento da receita
de bilheteira, com um impacto negativo
no resultado líquido do exercício, conforme
demonstrado no ponto 8. do presente
Relatório, o que recorrentemente acontece
devido aos preços sociais praticados no
âmbito da missão de serviço público da FCCB.
No entanto, haverá sempre uma ponderação
necessária a fazer, no quadro de um eventual
realinhamento da oferta, mais redirecionada
agora para os fatores qualitativos em detrimento
da quantidade, e sem esquecer a aposta
na internacionalização da oferta, nas parcerias
institucionais de coprodução e na relação
com produtores externos de referência.
A área comercial foi responsável por
um fundamental esforço de captação de receita
própria, mais visível através do aluguer
de espaços a entidades terceiras, bem
como através do arrendamento das lojas.
Em 2017 esta área conduziu um processo
de mudança, evidenciado não só na renovação
do arrendamento de diversas lojas como
também na alteração do modelo existente
de gestão dos espaços de restauração
e serviços de catering associados aos eventos
comerciais, cuja experiência demonstrara ser
financeira e operacionalmente incomportável,
e desadequado à missão estatutária da FCCB.
Tal mudança implicou o fim da gestão direta
e a sua evolução, através do arrendamento
dos espaços, para diferentes funções e modos
de gestão externa. Realizou-se um apreciável
investimento na requalificação do espaço
de refeitório (Bar-terraço), transformado
agora em restaurante, bem como no espaço
da cafetaria, já arrendados a partir do último
trimestre de 2017,e dotados de um acolhimento
renovado e qualificado. Com identidade
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e imagem próprias, os novos espaços propiciam
também uma relação renovada com
os principais clientes, que se espera ainda
poder desenvolver, associando cada vez mais
empresas e instituições a este projeto.

otimismo, a possibilidade do reinvestimento
de uma parte desses montantes em
intervenções inadiáveis de conservação
e requalificação de espaços e equipamentos
do CCB.

Este processo de mudança e de reorientação
do modelo de negócio, acompanhado pela
área financeira e administrativa, não podia
deixar de ter neste ano naturais implicações
ao nível da despesa, sobretudo com a rescisão
de contratos de trabalho, com o consequente
impacto negativo no resultado líquido do
exercício, conforme demonstrado no ponto
8. do presente Relatório. Porém, o impacto
decorrente da alteração implementada
será previsivelmente compensado em 2018,
desde logo com a significativa redução
da despesa com a aquisição de bens
e serviços, com a redução dos encargos
com o pessoal decorrente da diminuição
do headcount em 20 postos de trabalho
e, ainda, com o resultado das rendas
provenientes destes espaços, de evidente
impacto positivo direto na receita própria.

Refira-se ainda que a gestão da carteira
de títulos permitiu apurar um saldo positivo
de 212m€, permitindo um ligeiro reequilíbrio
das reservas da Fundação, uma vez alienados
os títulos considerados de risco elevado,
a que se deverá juntar, em 2018, parte
da contrapartida nacional a receber
do POR – Lisboa (em ponderação).

A par desta mudança, a Fundação
empreendeu um esforço de projeto e
investimento, que cumpre sublinhar,
relativamente à requalificação de espaços
e instalações, designadamente o Pequeno
Auditório, a Sala Freitas Branco, para
além dos espaços de restauração acima
referidos e ainda, ao nível da manutenção,
nas coberturas do módulo 3, no espaço
do Museu Berardo, entre muitas outras
intervenções fundamentais para o bom
estado de conservação do edifício, instalações
e equipamentos, ações amplamente
demonstradas no ponto 6. do presente
Relatório.
No tocante à componente estrutural
de suporte financeiro, cumpre realçar
que prosseguiram, em 2017, os insistentes
contactos institucionais tendentes à obtenção
do ressarcimento da contrapartida nacional
do investimento realizado com as candidaturas
ao POR-Lisboa. Os efeitos práticos
verificaram-se finalmente no início de 2018,
o que nos permite agora encarar, com maior

Em 2017, consolidada a posse dos terrenos,
iniciaram-se os trabalhos preparatórios para
a operação prioritária de desenvolvimento
e construção dos módulos 4 e 5, no quadro
do futuro procedimento legal internacional,
com o início da realização dos estudos
pluridisciplinares necessários à sua
concretização, e uma vez obtida
a imprescindível clarificação relativa
à consignação da receita que advirá
da construção dos módulos, enquanto
receita própria da Fundação, o que lhe
permitirá equacionar uma sustentabilidade
financeira futura, mais efetiva e robusta.
Cumprido que está mais um ano de trabalho,
perspetivar o ano de 2018 passará,
naturalmente, por uma renovada atenção
a todas as áreas de programação,
por um maior incentivo às dinâmicas
de mudança nas áreas do marketing,
comunicação e desenvolvimento,
bem como pela concretização de alguns
investimentos inadiáveis no edifício,
instalações e equipamentos.
Sem esquecer uma desejada renovação,
formação e qualificação das equipas,
no sentido de as tornar cada vez mais capazes
de abraçar com eficácia as constantes
dinâmicas de mudança, e de resposta
aos novos desafios da contemporaneidade.
No momento em que celebra o 25.º aniversário,
a FCCB consolida-se enquanto referência
pública, e lança os alicerces de um ciclo
futuro, que se deseja à escala da excelência
construída pela sua história.
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A Atividade
da Fundação em Números
Principais Indicadores

Programação

Programação

209

Espetáculos

Festival
Dias da Música
em Belém

63

Concertos

Espetáculos
apresentados no CCB
por produtores
externos

45

Espetáculos

Relatório
Relatório
de de
Atividades
Atividadese eGestão
Gestão2017
2017

Programação
Fábrica das Artes
Para todas as Infâncias

33
18

Espetáculos

Oficinas

5

Outras
atividades

Programação
Literatura e Pensamento

Festival
Big Bang

21

8

Espetáculos
Atividades

Eventos

Dia Mundial
da Poesia

13

Ciclos temáticos
Ciclos de entrevistas
Dias literários
Comemorações
Abolição da pena de morte
Revolução russa

Conferências
Exposições

Eventos

Programação
Garagem Sul
Exposições de Arquitetura

4

Exposições

5

Atividades
complementares
Visitas guiadas
Oficinas
Conferências
Outras atividades
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Artes Performativas

195 800
Espetadores

254

Espetáculos

299

Sessões

65%
Ocupação
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Produções
e co-produções

209
78 666

Aumento de

10%
relativamente
a 2016

Espetáculos

Produções
Externas

Espetadores

243

45
46 725

Sessões

Espetáculos

62%
Ocupação

Espetadores

56

Sessões

69%

Ocupação

Grande
Auditório
64

50 241

Pequeno
Auditório

68

55

Espetáculos

739

15 426

Sala
Luís de Freitas
Branco

73

33

Espetáculos

211

3 358

Sessões

33

Espetadores ⁄ sessão

Espetáculos
Espetadores
Sessões
Espetadores ⁄ sessão
M é dia

Espetadores
sessões

Espetadores ⁄ sessão
M é d ia

Espetadores
Sessões

102

Espetadores ⁄ sessão
M édia

Sala
de Ensaio

Outros
espaços
50

Espetáculos

7

8 898

Espetáculos

Espetadores

743

53

Espetadores

Sessões

16

168

Espetadores ⁄ sessão

46
M édia

M édia

015

18,9%

Orquestras

11 299
Espetadores

19
Ocupação

1,1%

46%
Ocupação

Outros
espetáculos

2,4%

Música
Coral

1 436

653

14,6%
Fado

8 757
Espetadores

14

Espetadores

Sessões

21

76%

Sessões

Ocupação

59%

Ocupação

Espetadores

11,8%

3

Outras
Músicas

Sessões

3,3%

71%

Ocupação

7 053

66,1%

Música
Câmara

1 979

Espetadores

21

Sessões

Programação

82%

Música

Espetadores

21

Sessões

52%

Ocupação

Ocupação

3,7%
Jazz

2 219

10,7%

11

6 345

Cinema

Espetadores
Sessões

Espetadores

58%

Ocupação

16

5,0%

Sessões

CCBeat

9,1%

2 974

Dança

Espetadores

10

Sessões

52%

Ocupação

Música
Barroca

5,4%

12

3 236

Espetadores

37%

4

Espetadores
Sessões
Ocupação

19 517
Espetadores

67%

Ocupaçãoo

8,7%

Teatro

3 170

Dias da Música
em Belém

5 431

5,3%

Ópera
Espetadores
Sessões

95%

Ocupação

5 191
25

Sessões

64%

Ocupação

Espetadores

23

Sessões

76%

Ocupação

56%

Ocupação

Fábrica das Artes

12 913

Espetadores
Participantes

56

Atividades
302
Sessões

Inclui Festival Dias da Música

33

81,6%

Espetáculos

Ocupação

10 130
Espetadores

209

Sessões

80,6%
Ocupação

Festival
Big Bang

3 639
7
36

18

Oficinas

Espetadores

Espetáculos

Sessões

87%

Ocupação

5
1 126

Outras atividades

Participantes

8

Sessões

1 657
Participantes

85

Sessões

81,1%
Ocupação

Literatura e Pensamento

Sala de Leitura

14 774

12 542

Entradas

277

Participantes nas atividades
Literatura e Pensamento

Dias abertos ao público

53

Leitores diários

1438

Novos leitores

682

Empréstimos
domiciliários

2

Exposições
3 200
Visitantes

Comemorações
dos 150 Anos da Abolição
da Pena de Morte

5

220

Ciclos
temáticos
3 197

Participantes

Conferências
333

Participantes

Participantes

Dia Mundial
da Poesia
2 400
Participantes

13

Eventos

Comemorações
dos 100 anos
da Revolução Russa

3

Ciclos de
entrevistas
1 950
Participantes

7

Dias
literários
703
Participantes

539

Participantes

5

Eventos

Garagem Sul

14 604

Visitantes ⁄ Participantes

1 623

Visitantes ⁄ Participantes por mês

4
Exposições
11 002
Visitantes

Conferências

1516

Oficinas

Participantes

1463

7

Conferências

Participantes

39

oficinas

Visitas
guiadas

977
Participantes

37

Visitas guiadas

Uma Praça
no Verão
Cinema

525
Espetadores

6

sessões

Programação
Paralela

361
Participantes

4

sessões

48.ª edição

Moda
Lisboa

32 834

Visitantes

449

Acreditações
imprensa nacional
e internacional

Comunicação

Divulgação
Programação geral

Divulgação
Espetáculos ⁄ Eventos

1 421 580

2

Visualizações
Site CCB

27 340
Visualizações
App CCB

122 000

Brochuras

5

Desdobráveis

36

Cartazes
Outdoors

1 328

Postais
Programação anual

Cartazes
Mupis

12

41

Desdobráveis
Programação mensal

Anúncios
Imprensa

1

Encarte
Imprensa escrita

52

Campanhas
online

184

Vídeos
promocionais

1 521
Cartazes internos

20

Telas na fachada

27

Cartazes internos
Outros formatos

Apoio
Espetáculos ⁄ Eventos

34 720

Folhas de sala
80 espetáculos

6 000
Convites

7 000

Porta bilhetes

13 000

Indiduais
para restauração

263
T-shirts
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Divulgação
por correio

021

Referências
na imprensa

73%

8 904

Postais
Programação anual

Notícias
online

9%

Aumento de

Convites

54,2%
relativamente
a 2016

8%

Desdobráveis
Programação mensal

5%

Programa anual
Fábrica das Artes

5 001

5%

Outros

726

Notícias
Rádio

1 683
Notícias
TV

Aumento de

312,2%
Aumento de

352,4%
relativamente
a 2016

1 837

metros de papel

O CCB cria e imprime
internamente grande parte
dos seus cartazes e sinalética

relativamente
a 2016

Notícias
Imprensa escrita
Aumento de

26,4%
relativamente
a 2016

Bilhetes
57 125

Bilheteira CCB
21 150
Convites

17 264

Gratuitos

119 304

Bilhetes vendidos

23 638

Postos
Ticket Line

38 541
Online

Cartão
Amigo
CCB
Aumento de

28,8%
relativamente
a 2016

52,2%

Cartão Amigo Sénior

721

Cartões
ativos

35,7%
Cartão Amigo Individual
10,2%
Cartão Amigo Família

1,9%
Cartão Amigo Jovem

Eventos

105 069

Participantes
2016

85 869

Participantes
296
Eventos

101

Aumento de

18,3%

Reuniões

relativamente
a 2016

55
Jantares

40
Conferências

294

Eventos
realizados
40
Ações internas

20
Ações de formação

17
Espetáculos

9
Jantares

7

Apresentações
de produtos

5

Almoços

Edifício

3 632
Trabalhos realizados
no edifício

Equipa
6

Intervenções
de requalificação
de espaços
89% dos trabalhos foram:

2043

Manutenção preventiva
programada

1184

Preparação de eventos
culturais e comerciais

153

Colaboradores
a 31 de dezembro

Energia elétrica
consumida

5 021 945 kWh

44,3%

Média anual de colaboradores

Museu Coleção
Berardo

34,8%

Poupança

Centro de Reuniões
e Congressos
Centro de Espetáculos

relativamente
a 2016

20,9%

4,4%

167

55,56%
Homens

44,44%
Mulheres

Restauração
e lojas

A faixa etária

Gás consumido

40-49

109 419 kWheq

46,4%

Água consumida

49 572 m

3

Resíduos enviados
para reciclagem

453 toneladas
Circularam nas áreas técnicas do CCB

643 919

técnicos, artistas ou outros profissionais

Corresponde

anos

O Centro Cultural de Belém agradece
às empresas e parceiros que potenciaram
os resultados alcançados em 2017
Academia de Amadores de Música
Academia de Santa Cecília
Academia Musical dos Amigos das Crianças
ACORDARTE

Adega Mayor
Aguirre Newman
Amigos CCB
Amorim Isolamentos
ANQEP
ANTT ⁄ DGLAB

Arquivo Municipal da Câmara de Lisboa
Assembleia da República
Bertrand
BoCA – Biennial of Contemporary Arts
Câmara Municipal de Lisboa
Câmara Municipal de Torres Vedras
Canon
Casa da América Latina
Casa Pia de Lisboa
Centro Nacional de Cultura
Clece
Conservatório de Lisboa
Conservatório de Música de Sintra
Convento de Cristo
Colégio Moderno
Colorphoto
CP – Comboios de Portugal, EPE
Darcos Associação cultural
Delta ⁄ Delta Q
Diário de Notícias
DGArtes ⁄ EGEAC – Museu do Fado
Ensemble Sociedade de Atores
Escola de Música Nossa Senhora do Cabo
Escola Superior de Música de Lisboa
Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Lisboa
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova
Festas de Lisboa
Festival de Almada
FNAC

Fundação Calouste Gulbenkian
Fundação Cupertino de Miranda
Fundação para a Ciência e Tecnologia
Fundação Princesa das Astúrias
Fundação Ricardo Espírito Santo Silva
Fundação Rotária
Galeria 111
Galeto
Goethe-Institut
Hertz
Hot Clube Portugal

Hotéis Vila Galé
IKEA

Imprensa Nacional-Casa da Moeda
Instituto Italiano de Cultura
Junta de Freguesia de Belém
Leya
Lisboa, Capital Ibero Americana de Cultura
Lusoflorestal
Maria Matos Teatro Municipal
Massimo Dutti ⁄ Grupo Inditex
Metropolitana
Midas Filmes
Ministério da Educação e Ciência ⁄ Direção Geral
da Educação – Programa de Educação Estética e Artística
Ministério da Justiça
Moda Lisboa
Museu Nacional de Arqueologia
Museu Nacional do Azulejo
O Bando
Oficio das Artes – Associação para o Ensino, Formação
e Desenvolvimento de Atividades Artísticas
Ordem dos Arquitetos
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Pastéis de Belém
Plano Nacional de Leitura
Porsche
Programa Europa Criativa da União Europeia
Rádio Renascença
Rivoli ⁄ Campo Alegre
RTP Media Partner (Antena 1 ⁄ Antena 2 ⁄ Antena 3)
São Luiz Teatro Municipal
Sistema Solar
Sony Music
Sonoscopia – Associação Cultural
SOV
SPA – Sociedade Portuguesa de Autores

The Navigator Company
Ticketline
Teatro Municipal do Porto
Teatro Nacional D. Maria II
Teatro Nacional de São Carlos
Teatro Nacional de São João
Teatro Praga
Teatro Vila Flor
Teatro Viriato
Trienal de Arquitetura de Lisboa
Turismo de Portugal
Unicer
Universidade Lusófona de Lisboa / Departamento
de Arquitetura
Universidade do Porto
Vodafone
Zonzo Compagnie

Uma Programação
Diversificada
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Artes
Performativas
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3.1

Música
Em 2017 o CCB voltou a contar com 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.
Manteve-se assim a aposta na diversidade
e na qualidade, que tem permitido a apresentação
em Portugal de maestros e solistas de referência,
bem como a apresentação de novas obras, das
quais se destacam o Concerto para Violoncelo
e Orquestra de Luís Tinoco e a peça “Paisagem
Interior” de Clotilde Rosa. A estas orquestras
juntaram-se ainda, numa iniciativa partilhada com
a Temporada Darcos, a Orquestra de Extremadura,
contribuindo desta forma para uma temporada
de dimensão Ibérica, e a Mahler Chamber Orchestra,
sem dúvida uma das melhores orquestras mundiais
da atualidade. Desta temporada deve-se sublinhar
o sucesso dos concertos que marcam o calendário,
como os concertos de Ano Novo, Páscoa e Natal,
bem como concertos integrados em efemérides
e ciclos do próprio CCB, como foi o caso do concerto
da Orquestra Metropolitana de Lisboa integrado
no Ciclo A Revolução Russa 100 Anos Depois.
Neste ano destaca-se igualmente a produção lírica,
que contou com títulos desde o Barroco ao século
XXI. Apresentaram-se óperas, em versão concerto,
semi-encenadas, ou totalmente encenadas, tirando
partido das excelentes condições oferecidas pelos
dois Auditórios do CCB para a apresentação destes
espetáculos. Foram apresentados títulos como
A Clemência de Tito de Wolfgang Amadeus
Mozart, com o Atelier de Ópera da Metropolitana,
Tristão e Isolda de Richard Wagner, em coprodução
com a OPART, o Orfeo de Claudio Monteverdi,
Le Bourgeois Gentilhomme de Jean-Baptiste

Lully, The Fairy Queen e Dido e Eneias de Henry
Purcell (esta última em parceria com a prestigiada
Academia de Ambronay), ou, numa aposta clara
no reportório nacional, O Rapaz de Bronze de Nuno
Côrte-Real, O Doido e a Morte de Alexandre
Delgado e L’Angelica de João de Sousa Carvalho.
Também a música barroca teve um lugar
de referência na programação de 2017,
com os agrupamentos Concerto De’Cavalieri
(num concerto centrado na voz de Ana Quintans),
Músicos do Tejo, Academia Barroca Europeia
de Ambronay e La Paix du Parnasse.
Do ciclo de Música Barroca assumiu particular
relevância o Festival Monteverdi, em que foi
apresentada a integral dos Madrigais de Claudio
Monteverdi com os agrupamentos La Venexiana,
Officium Ensemble, Coro Ricercare e Grupo Vocal
Olisipo, bem como a apresentação das Vésperas
de 1610 com o Ludovice Ensemble e a ópera
Orfeo, novamente com os La Venexiana, sem
dúvida uma das referências absolutas
na interpretação da música de Monteverdi.
No âmbito da Música de Câmara deu-se
continuidade ao ciclo Quintas às Sete, iniciado
em 2016, ciclo este que conta com a parceria
da Antena 2, sendo todos os concertos transmitidos
em direto na rádio a partir da Sala Luís de Freitas
Branco. Já o Pequeno Auditório foi mais uma vez
o palco de agrupamentos de referência como
DSCH-Schostakovich Ensemble que nos trouxe
programas ambiciosos como a integral dos Trios
de Schubert ou o Quarteto para o Fim dos Tempos
de Olivier Messiaen, ou a Camerata Nov’Arte com
a sua versão de Câmara da 10ª Sinfonia de Gustav
Mahler, numa apresentação que teve um grande
elogio da crítica.

Dias da Música
Em 2017 o mote para os Dias da Música foi
a relação entre a música e a palavra, sob o título
de “As Letras da Música”. Foram apresentadas
óperas, oratórias, música coral sinfónica, poemas
sinfónicos, música de inspiração literária e música
que inspirou a literatura. Centenas de intérpretes
nacionais e internacionais, jovens e consagrados,
exploraram através dos seus programas esta
relação entre a música e a palavra de onde
se destacam as participações de Sérgio Godinho
ou Gisela João, Artur Pizarro e António Rosado,
os concertos do DSCH-Schostakovich Ensemble
com o Carnaval dos Animais, na versão de António
Mega Ferreira lida por Pedro Lamares; A Menina
e o Mar de Bernardo Sassetti a partir de Sophia
de Mello Breyner Andressen; as Óperas o Doido

e a Morte de Alexandre Delgado e o Rapaz
de Bronze de Nuno Côrte Real, o Requiem
à Memória de Camões de João Domingos
Bomtempo, ou a participação de atores como
protagonistas de concertos, como foi o caso
de Miguel Moreira, na interpretação de Ivan,
o Terrível de Sergey Prokofiev, Pedro Gil na
interpretação do Egmont de Goethe (música
de cena de Beethoven) e na leitura das Sete
Últimas Palavras de José Saramago com a música
de Joseph Haydn ou, ainda, a atriz Rita Blanco,
com os sonetos de Shakespeare com música de
Purcell. Um Festival que contou com o prestigiado
Coro da Fundação Princesa das Astúrias como
agrupamento convidado.

Há Fado no Cais
Com um público já fidelizado, a programação
que resulta da parceria Museu do Fado e Centro
Cultural de Belém continua a suscitar enchentes
dos auditórios por que ela se reparte- Pequeno
e Grande Auditórios. Em 2017 foi altura de
recordar os mestres (António Rocha, Artur Batalha,
Cidália Moreira, etc.), e a participação das vozes
mais contemporâneas e consagradas como Cristina

Branco, Mísia, Teresa Siqueira, Fábia Rebordão,
Gonçalo Salgueiro, Carlos Leitão. O ano terminou
com o concerto comemorativo dos 52 anos de
Carreira de Carlos do Carmo e uma das vozes
da nova geração do fado, Joana Amendoeira.
Rui Vieira Nery foi responsável por um ciclo
de conferências dedicadas à história do Fado,
Viagens pela História do Fado.

Jazz e Outras Músicas
A decorrer essencialmente no Pequeno Auditório,
o ciclo de jazz foi protagonizado por músicos
portugueses, alguns deles já com projeção
internacional como Rodrigo Amado ou o mais
recente talento João Barradas Trio. Miguel
Amado, Gonçalo Prazeres Trio, João Paulo Esteves
da Silva e Ricardo Toscano, o duo Mano a Mano
e as grandes formações com a Big Band Junior
e a Orquestra Jazz do Hot Clube de Portugal foram
outras das propostas musicais deste

género musical que tem ganhado maior visibilidade
na cena nacional. No dia em que faria 70 anos,
decorreu no Pequeno Auditório um concerto com
versões das composições mais icónicas de David
Bowie, com interpretações de David Fonseca e uma
conversa moderada por Nuno Galopim com João
Lopes, Xana e David Ferreira. No Grande Auditório,
esgotado, a Carta Branca foi dada a Ricardo Ribeiro
que prestou homenagem às canções de Zeca
Afonso.
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Teatro
O Despertar da Primavera, de Wedekind, abriu
a programação de teatro, no Pequeno Auditório,
num espetáculo da companhia Teatro Praga.
O Teatro da Comuna teve a comemoração
do seu 45º aniversário com a reposição
de Henrique IV, de Pirandello. Outro Shakespeare,
Rei Lear, com encenação de Rogério de Carvalho,
trouxe até ao Grande Auditório o Ensemble
Sociedade de Atores, sediada no Porto. No
âmbito da Capital Ibero-Americana, São José Lapa
encenou A Atriz, O Medo, da autoria de Graziela
Gambaro, dramaturga natural da Argentina.
Em parceria e no âmbito do Festival de Almada,
apresentou-se Mother, da companhia belga
Peeping Tom. Com a preocupação de explorar
estéticas e linguagens mais experimentais,

acolhemos duas propostas do Festival BoCA
– uma, com conceção e encenação do artista
visual VHILS e Salomé Lamas, realizadora de
cinema, com Fatamorgana. O Teatro O Bando,
a partir de um romance de Hélia Correia, Adoecer,
levou à Black Box uma peça centrada na vida
do pintor e poeta pré-rafaelita Dante Gabriel
Rossetti e da sua relação com Elisabeth Siddal,
também pintora e poeta. Também a partir
de um outro romance, Orlando, de Virginia Woolf,
e com texto de Luísa Costa Gomes, Carlos Pimenta
encenou Retratos de Orlando. A Companhia
Maior convidou o encenador Pedro Penim que,
juntamente com os atores seniores que integram
este projeto, apresentaram Humor Maligno,
no Pequeno Auditório.

Dança
Clara Andermatt, com Suspensão, a Companhia
Paulo Ribeiro, com Ceci n’est pas un film-Dueto
para Maçã e Ovo e a Companhia de Dança
Contemporânea de Évora, com Terra Chã, foram
as propostas nacionais em dança que decorreram
no Pequeno Auditório. No Grande Auditório,
Anne Teresa de Keersmaeker apresentou RAIN,
considerada uma peça seminal no já longo
e aclamado percurso desta coreógrafa belga,
e Sasha Waltz & Guests, outro dos grandes
nomes da dança contemporânea europeia,
ue nos apresentou a sua última criação, Kreatur.

Com Aneckxander, de Alexander Vantournhout,
performer belga, que nos surpreendeu com
um solo ousado e surpreendente, e que
pela primeira vez se apresentou em Portugal,
fechou-se a programação internacional de dança
contemporânea. Na programação inteiramente
dedicada aos mais jovens coreógrafos nacionais,
Box Nova, apresentaram as suas criações Davi
Pontes, Ricardo Machado e Anna Réti, Rogério
Nuno Costa e Tom Colin.

CCBeat
O ciclo de concertos dedicado às novas músicas
urbanas iniciou-se com um dos mais prestigiados
grupos da cena musical nacional, You Can’t Win
Charlie Brown, no Grande Auditório. Entre alguns
nomes já consagrados e com carreira consolidada,
como Sean Riley and the Slowriders e Norton,
2017 assistiu ao surgimento de novos talentos

que tiveram a oportunidade de atuar no Pequeno
Auditório – Vaarwell, Cachupa Psicadélica,
Golden Slumbers, White Haus, Xinobi, Jibóia e,
no Grande Auditório, a fechar o ano, Bruno
Pernadas Ensemble e Ricardo Toscano, dois artistas
cujo talento e notoriedade têm merecido o aplauso
do público e da imprensa especializada.
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Fábrica das Artes
A Fábrica das Artes continuou em 2017 a afirmar-se
como espaço de criação, através de encomendas
lançadas a criadores portugueses. Foram
apresentadas no CCB nove estreias que deram
continuidade à pesquisa sobre criação artística
contemporânea portuguesa dirigida a todas
as infâncias:
Isto não é uma Nuvem, espetáculo-oficina para
bebés, de Mara Maravilha; Qual é o som da tua
cara?, concerto para piano e desenho, de Filipe
Raposo e António Jorge Gonçalves; Manipula#Som,
um espetáculo de música e artes circenses,
da companhia Radar 360º; e MUSAico, composição
Operática Plástica, da companhia Trupe dos Bichos
de Pedro Moura; Crevescer, um espetáculo de
António-Pedro e Caroline Bergeron que nos fala
do tempo que passa e que faz do crescer envelhecer;
Voo de Peixe, um espetáculo de música e animação,
de Joana Bagulho e Beatriz Bagulho, que junta mãe
e filha para nos contar como Beatriz deambula
por Lisboa… cavalgando o peixe de Bosch;
Nocturno, de Victor Hugo Pontes e Joana Gama.
Quatro dos cinco espetáculos apresentados
no ciclo Memórias de Intenção Política para jovens
públicos resultaram de encomendas. Este ciclo
integrou cinco projetos que têm em comum a
transposição literária de histórias autobiográficas
para um espaço performativo íntimo: A Minha
Casa Era a Sede, de Judite Fernandes e Teresa Gentil;
Cartas de Damasco, de Ana Lázaro; Agora Eu Era,
de Pedro de Moura e Marta Bernardes; Um Mini
Museu Vivo de Memórias do Portugal Recente,
de Joana Craveiro / Teatro do Vestido. Ensaiámos
assim possíveis proximidades entre juventude,
política e participação. O ciclo integrou ainda
a reposição de Terra Sonâmbula – A partir de
Mia Couto, de Nuno Pino Custódio e Rosinda
Costa. Estas aproximações exploraram a dimensão
educativa da programação através de conversas
entre artista e públicos. Ainda no âmbito deste
ciclo, desafiámos um grupo jovens, os Amigos
FA, que têm vindo a acompanhar, ao longo dos
últimos quatro anos, a programação da Fábrica
das Artes, a integrar um laboratório de pesquisa para
a criação jovem. Numa proximidade aos processos
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de criação e de fruição dos projetos apresentados
e em diálogo com estes artistas, desafiámo-los
a escutar as inquietações que os projetos
desencadearam em cada um e desenvolver
objetos artísticos, explorando as linguagens
artísticas de preferência, a partir das provocações
que os espetáculos e as conversas desencadearam.
O resultado desta experiência foi apresentado
em Abril no culminar desta programação.
A dimensão internacional da programação teve
expressão a vários níveis, a começar pela 8.ª edição
do Big Bang – Festival de Música e Aventura para
um Público Jovem, um projeto internacional que
visa a criação e troca de projetos musicais dirigidos
a públicos jovens. Destacamos 3ACH – Stairway
to Heaven, a nova criação da Zonzo Compagnie.
Esta dimensão internacional reflete-se também
na 5.ª edição de Música pra Ti – miniconcertos
informais para famílias. Esta programação tem como
objetivo deslocar para um espaço íntimo pequenos
concertos de estilos musicais que normalmente se
localizam longe destes jovens públicos. Depois de
um concerto de 30 minutos, as crianças, jovens
e adultos que os acompanham podem fazer
perguntas que geralmente não é possível satisfazer.
Este ano, sob o tema Instrumentos Improváveis,
objetos sonoros de forte componente visual
foram trazidos por músicos do universo da música
eletrónica e experimental que chegam ao CCB
vindos de todo o mundo: Elis Gras, Pamelia Stickney,
Thierry Madiot, Vicent Martial e Hanna Hartman.
Por fim, foi também apresentada a performance
interativa “A Princesa e a Ervilha”, da companhia
norueguesa Dybwikdans com coreografia de Siri
Dybwik que convidou crianças até aos cinco anos
e os pais a entrar neste universo dos contos
de fadas.
Como consequência das criações apresentadas
na programação do CCB/Fábrica das Artes ao longo
dos anos configurou-se uma coleção de reportório
que deu origem a um espaço para reposição na
programação. Foi o caso de INsono – Instalação
sonora interativa ⁄ percurso sensorial ⁄ oficina,
um espaço habitado por um conjunto de objetos ⁄

esculturas sonoras acústicas e eletrónicas,
de Sonoscopia (Henrique Fernandes, Gustavo
Costa, Miguel Ferraz). Esta proposta desdobrou-se
num laboratório de formação em continuidade
(Entre a Arte e a Educação) e duas Mesas Redondas
(com Madalena Wallenstein, Ana Veloso, Paulo
Maria Rodrigues, Graça Mota e Henrique Fernandes)
sobre processos de programação, criação
e educação artística dirigidos a profissionais
da arte e educação.

A Formação Big Bang 2017, em parceria
com o Ministério da Educação através da Equipa
de Educação Estética e Artística, foi dinamizada
por artistas que integraram a programação
do festival Big Bang: Henrique Fernandes,
Rui Junior, Victor Hugo Pontes e Joana Gama,
Filipe Faria/Arte das Musas. A formação
foi dirigida a 45 Educadores de Infância,
professores de 1.º e 2.º do ensino básico
e professores de música.

“Entre a Arte e a Educação” é o espaço
de formação dirigido a Educadores de Infância,
Professores, Artistas, Pais e curiosos que se
interessem pelo campo de interseção entre
estes campos. Partimos dos projetos artísticos
apresentados na programação para oferecer uma
formação de carácter imersivo em três planos:
fruição artística do projeto, partilha de processo
criativo pelos artistas e proposta de exploração
criativa a partir dos elementos do projeto.
Em 2017 tiveram lugar A Palavra Perdida
(escrita criativa e ilustração), Cartas de Damasco
(autobiografia e escrita criativa), Agora eu era
(jogos de criação, teatro e música), Isto não
é uma nuvem (exploração do espaço e da luz)
e Bombu Mininu (dança para a primeira infância).

O interesse manifesto pelo público nas áreas
da promoção do livro, da leitura, da escrita criativa
e ilustração, levou-nos a programar A Palavra
Perdida, oficina para crianças e formação Entre
a Arte e a Educação de Inês Fonseca Santos
e Marta Madureira, e Livros Infantis – Roteiro
para uma boa viagem, de Dora Batalim SottoMayor,
que teve como ponto de partida a exploração
da nossa Biblioteca de Livros Viajantes (Little Free
Library) instalada no Jardim das Oliveiras
do CCB.
Oferecemos ainda um programa de Artes nas Férias
do Verão que, em julho de 2017, se dedicou
à criação musical, gravação e apresentação
ao público: Artemanhas de criação musical.
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Literatura e Pensamento
Durante o ano de 2017 a área de Literatura
e Pensamento continuou a desenvolver uma
série de atividades de incentivo à formação,
conhecimento e gosto pela arte, pela literatura
e pelo pensamento em geral.
Em 2017 foram organizados cinco ciclos temáticos,
três grandes ciclos anuais de entrevistas, quatro
conferências, sete dias literários, duas exposições
e, ainda, o Dia Mundial da Poesia e a Abertura das
Comemorações dos 150 Anos da Abolição da Pena
de Morte em Portugal. O projeto da Sala de Leitura
prosseguiu as suas atividades e trabalhou-se para
o desenvolvimento do Arquivo da Memória Centro
Cultural de Belém (“AMCCB”).
No que respeita ao acervo de obras de arte
integrantes do património da Fundação, e tendo
passado para a alçada da FCCB a Casa Forte
localizada no módulo 3, encontra-se em processo
de reorganização a guarda do acervo.
A Sala de Leitura atingiu o limite de capacidade
de acolhimento de leitores, devendo a aposta
para os próximos anos, centrar-se no empréstimo
domiciliário.
O projeto do AMCCB encontra-se numa fase
crucial. Obtido o aval da Direção-Geral do livro,
dos arquivos e das bibliotecas (DGLAB) à primeira
etapa do projeto, tarefa tão ingrata quanto
invisível, importa agora dotá-lo dos recursos
humanos necessários ao seu cabal desenvolvimento
que lhe permita cumprir a missão para a qual
foi criado, a preservação da memória do Centro
Cultural de Belém.
O conjunto das atividades que promoveu
na área da Literatura e Pensamento atingiu
12 542 presenças, número a que acrescem
as 14 774 entradas na Sala de Leitura.
Foi ainda possível proceder à edição de duas
serigrafias do pintor Mário Botas, em articulação
com a Fundação Casa-Museu Mário Botas.

Produção da Exposição
25 anos CCB
No decurso do segundo semestre de 2017
o AMCCB assumiu igualmente a conceção
de uma exposição comemorativa dos 25 Anos
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do CCB, projeto a integrar um programa mais
vasto de iniciativas a decorrer ao longo do ano
de 2018, que se materializou numa proposta
de guião de exposição, esta constituída pelos
materiais de arquivo que espelham os 25 anos
de atividade da instituição e cuja inauguração
está prevista para o dia 21 de março de 2018.

Sala de Leitura
Em 2017 a Sala de Leitura comemorou
10 anos de existência.
Ao longo deste período inscreveram-se como
leitores 16 261 pessoas. Destes, 9 228 são
do sexo feminino e 7 033 do masculino.
Foram registadas 147 651 utilizações do espaço
e 6 424 empréstimos domiciliários.
De entre a programação de Literatura e Pensamento
cumpre destacar o ciclo de grandes entrevistas
de vida a personalidades diversas, conhecidas
e marcantes da vida portuguesa no último século,
da responsabilidade de Anabela Mota Ribeiro,
com periodicidade mensal. Em 2017 o programa
Quase (toda) uma vida recebeu Frei Bento
Domingues, Maria Belo, Jorge Sampaio, Vasco
Vieira de Almeida, Eduardo Lourenço, Celeste
Rodrigues, Artur Santos Silva, Maria Helena Mira
Mateus, Domingos Abrantes e Conceição Matos,
Cláudio Torres e Eunice Muñoz, resultando numa
audiência global de 1 733 pessoas. Com o intuito
de vir a ser feita uma série televisiva, as entrevistas
foram filmadas pela cineasta Cláudia Varejão.
No programa Obra Aberta, realizado
quinzenalmente em parceria com a Radio
Renascença, com edição e organização de João
Paulo Cotrim, o CCB acolheu um escritor e um
leitor para conversar com Maria João Costa, sobre
os livros que leem e as obras que recomendam
a futuros leitores, recebendo 255 pessoas, ao
longo das 21 sessões realizadas onde participaram
António Castro Caeiro e Frederico Lourenço,
António Mega Ferreira e João Queiroz, Hélder
Macedo e Francisco Seixas da Costa, Luís Fagundes
Duarte e Rui Cardoso Martins, João Tabarra
e Fernando Pinto do Amaral, António Gonçalves
e Nuno Saraiva, Mário de Carvalho e Valério
Romão, Luís Carmelo e Álvaro Laborinho Lúcio,
António Jorge Gonçalves e Ana Margarida
Carvalho, Richard Zimmler e António Araújo,
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Carlos Fiolhais e Filipe Raposo, João Paulo Borges
Coelho e Luís Maio, João Barreiros e Jerónimo
Pizarro, Paulo Pires e Joaquim Soares da Costa,
Gonçalo Pereira Rosa e Joana Bernardo, Patricia
Portela e Mário Gomes, Gonçalo Waddington
e Joana Bertholo, António Monteiro e Alex Cortez
e Joana Botelho e Rita Marquilhas.
Uma das sessões foi realizada em Óbidos, no
âmbito da colaboração com o Festival FOLIO
2017. Ainda no âmbito do FOLIO, apresentou-se
a itinerância da Exposição Memória da Liberdade:
Arte e Direitos Humanos (a coleção de gravuras
e de múltiplos de esculturas datada da segunda
metade do século XX adquirida para o Centro
Cultural de Belém, em 1992), no Museu Municipal
de Óbidos, em colaboração com a Câmara
Municipal desta cidade.

Ciclo História
da Europa
Ao longo de nove sessões Bernardo Vasconcelos
e Sousa, Nuno Gonçalo Monteiro e Rui Ramos
apresentaram uma introdução à história da Europa,
da Idade Média aos nossos dias, centrada
em alguns acontecimentos ou desenvolvimentos
cruciais. Assim, foram abordados temas como
o Império Carolíngio; a crise do século XV;
a expansão europeia nos séculos XV-XVII; Reforma
e Revolução no Século das Luzes; a supremacia das
potências europeias no século XIX; a transformação
das sociedades europeias no século XX.

A Convenção de Filadélfia
(1787) e a Constituição dos
Estados Unidos
da América
A Constituição dos Estados Unidos da América
– elaborada em 1787, e ratificada por voto
popular e deliberação de convenções estaduais
que se prolongaram até maio de 1790 - constitui
um documento indispensável para compreender
tanto o papel determinante desse país na história
contemporânea, como os conteúdos e os valores
que, progressivamente, se tornaram no modelo
padrão da ideia de democracia representativa. Os
participantes deste ciclo de cinco sessões foram
assim convidados pelo orador Viriato Soromenho
Marques a fazer uma viagem, histórica e
conceptual, à vitalidade e tensões dinâmicas desta
Lei Fundamental que continua a gozar
de um enorme impacto mundial.

Comemorações
dos 150 Anos da Abolição
da Pena de Morte
em Portugal
A 1 de Julho celebraram-se os 150 anos sobre
a data da abolição da pena de morte em Portugal,
cuja atitude pioneira na publicação da Carta de Lei
da Abolição da pena de Morte, integra e constitui
hoje uma “Marca do património Europeu”,
distinção atribuída pela Comissão Europeia
em abril de 2015.
A FCCB integrando um grupo de entidades que,
através de diversas iniciativas comemoraram
a efeméride (Assembleia da República, DGLAB
– Torre do Tombo, Secretaria Geral do Ministério
da Justiça, Câmara Municipal de Lisboa) promoveu
uma sessão comemorativa, que contou com um
concerto da Orquestra Metropolitana de Lisboa,
uma intervenção gravada do Mr. Robert Badinter
e uma conferência dedicada ao tema, por Francisca
Van Dunen. O programa foi apresentado pela
jornalista Ana Lourenço.

Revolução Russa
100 anos depois
O ciclo dedicado à Revolução Russa – 100
anos depois contou com diversas iniciativas,
destacando-se a conferência de Stephen Lovell
intitulada A Revolução Russa acabou?;
um debate sobre o tema que contou com
a participação de José Pacheco Pereira, Raquel
Varela, Ruben Carvalho e Jaime Nogueira Pinto,
abordando os acontecimentos que levaram
à Revolução Russa de 1917 e o impacto que
os seus ideais tiveram na história Europa
e ainda a leitura Encenada da Poesia de Vladimir
Maiakovsky (1893-1930), por José Fanha.

Exposição “Os trabalhadores
Forçados Portugueses
no III Reich”
Em colaboração com o Instituto de História
Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas, a FCCB disponibilizou o espaço
para acolher o colóquio e a exposição
“Os Trabalhadores Forçados Portugueses no III
Reich”, projeto dirigido pelo historiador Fernando
Rosas que contou com o apoio da fundação
alemã EVZ – Erinnerung, Verantwortung, Zukunft
(Memória, Responsabilidade, Futuro) e do Goethe
Institut, e recebeu cerca de 1200 visitantes.

037

Charles Baudelaire
A referência aos 150 anos sobre a data da
morte de Charles Baudelaire foi assinalada sob
a organização de Ana Rocha, através da realização
de duas conferências proferidas pelo Professor
Robert Kopp, um dos maiores especialistas
mundiais em Baudelaire intituladas Baudelaire
face a Ingres, Courbet e Delacroix e Quadros
parisienses: Baudelaire, Daumier, Manet, Guy.

O Mito de Orpheu
Também ao longo de cinco sessões, Miguel
Santos Vieira apresentou Orfeu, um dos temas
míticos fundamentais da cultura ocidental, desde
a Antiguidade clássica até à ópera que nele se
baseia, tendo sido usado por poetas, filósofos
e músicos para expressar um conjunto de ideias
sobre o poder transformador da música
e o sentido do seu lugar na existência humana.

As Letras da Música
D. João, Fausto e Tristão,
em torno dos grandes
mitos ocidentais vertidos
em Música
Contando com alguns dos expoentes da cultura
portuguesa contemporânea, este ciclo de três
conferências-diálogos organizado por Bruno
Caseirão centrou-se em três mitos basilares da
Cultura ocidental vertidos de forma insofismável
em Música: Tristão e Isolda, D. João e Fausto,
explorando as leituras que emergem do diálogo
entre cultura, texto e música, passando por toda
a tradição da lírica trovadoresca, pela polifonia
renascentista e, mais tarde, pelo Romantismo.

O Barroco na Literatura
Ciclo conduzido por Maria Alzira Seixo percorreu
a literatura ocidental do século XVII, do teatro
de Lope de Vega à prosa de Vieira, da poesia
de Francisco M. Melo a Rodrigues Lobo e Fénix
Renascida, na ficção científica de Cyrano
de Bergerac.

Dia Mundial da Poesia
Pelo décimo ano consecutivo e numa iniciativa
conjunta do Plano Nacional da Leitura (Ministério
da Educação e Ministério da Cultura) e do Centro
Cultural de Belém que reuniu cerca de 2000
pessoas, comemorou-se, no dia 25 de março,
o Dia Mundial da Poesia. Este ano contou com

a participação da Orquestra Sinfónica Juvenil,
da Casa Pia de Lisboa, da INCM, da Bertrand
e da Fundação Cupertino de Miranda entre outros.

Mário Cesariny:
de cor e salteado
Em estreita colaboração com a Fundação Cupertino
de Miranda, que reúne uma importante coleção
do surrealismo português, foi apresentada no
Centro de Reuniões e Congressos uma pequena
mas exemplificativa Exposição contando com mais
de três dezenas de obras de Mário Cesariny, dando
assim a conhecer aos cerca de 2.400 visitantes
a produção artística de um dos expoentes
do surrealismo luso.

Dias Literários
Em colaboração com o Centro Nacional de Cultura,
o CCB apresentou a Vida e Obra de Camilo
Pessanha (1867-1926) Agostinho da Silva
(1906-1994), Herberto Hélder e António Ramos
Rosa, celebrando dessa forma a vida e obra de
personalidades verdadeiramente ímpares
e referenciais da cultura portuguesa.
Em parceria com o Centro de Estudos Geográficos
⁄ Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território, da Universidade de Lisboa, a Câmara
Municipal de Paredes de Coura e a Bertrand Editora,
o CCB contou com a colaboração de Aquilino
Machado para a organização da sessão intitulada
Celebrar a Casa Grande de Romarigães, uma
das obras mais marcantes da literatura portuguesa
do século XX, passados 60 anos da sua 1.ª edição.
Neste domínio, o CCB organizou ainda outros
Encontros, debates e sessões, assinalando
diversas efemérides entre as quais se destaca,
com a organização de António Valdemar,
o centenário da publicação de Humús, de Raúl
Brandão no mesmo ano em que se celebram
os 150 anos do nascimento do escritor, e o ano
do centenário de Manuel Ferreira, sob coordenação
João B. Serra e com a participação Ana Paula
Tavares, Filinto Elísio e Deolinda Pereira de Barros.

2084 Imagine
Esta série de programas sob o formato
de Conversas com Graça Castanheira, reúne
12 episódios gravados ao vivo na Sala de Ensaios
que abordam o tempo da próxima filiação humana,
escutando ideias ativamente comprometidas com
o futuro dos indivíduos, das sociedades e do
planeta. Em 2017 concretizou-se com sucesso o
primeiro destes episódios.
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Arquivo da Memória
do Centro Cultural de Belém
(AMCCB)
No âmbito do projeto de avaliação documental
do acervo CCB, desenvolvido pela empresa BSafe,
iniciado em abril de 2016, foi elaborada em 2017
e enviada à DGLAB a primeira versão do Relatório
de Avaliação e respetivas Folhas de Recolha
de Dados.
Desta documentação constam as propostas
de Eliminação e Conservação da totalidade
do acervo avaliado, de acordo com a tabela
de seleção desenhada pela empresa Bsafe,
e as séries aferidas, num total de 123, sendo
que as de conservação definitiva viriam
a representar cerca de 231,99 metros lineares
(m.l.) num total de 31% e as de eliminação
cerca de 504,77 metros lineares, correspondendo
a 69% da documentação no seu todo.
A apresentação por localização dos destinos
finais, permite uma leitura mais segmentada
da economia de espaço resultante do processo
no seu todo. De ter, no entanto, em atenção
que para a documentação a cumprir prazos
administrativos, não é ainda possível
a sua imediata eliminação.
Já em novembro de 2017, após algumas
correções, a FCCB obteve o parecer positivo
da DGLAB, o que permite a elaboração dos Autos
de Eliminação relativos a toda a documentação
sem valor arquivístico. que ainda se encontra
nos dois depósitos situados no atual Café CCB,
no depósito da Rampa e no depósito Bengaleiro
Norte.

Sala Lopes Graça
Bengaleiro
Rampa
Sanduíche Bar

Conservação

Eliminação

115,55 ml

303,29 ml

0,09 ml

104,04 ml

113,94 ml

29,09 ml

2,41 ml

43,73 ml

Relocalização do Serviço
de Arquivo Definitivo AMCCB
A operação de relocalização do AMCCB que
se encontrava na sala Lopes-Graça, prevista para
o ano de 2017, obrigou a uma transferência de
parte da documentação de Conservação Definitiva
para o novo espaço, situado no Módulo 1 piso 0,
o que se realizou entre os dias 20 e 29
de novembro, com a coordenação do AMCCB
e execução da equipa de técnicos de espaços
da Direção de Edifícios e Instalações Técnicas ⁄ DEIT.
Paralelamente, foi implantada na sala 2 do AMCCB
estantaria compacta rolante.

Inventário da coleção
de cartazes
Em setembro foi possível reunir as condições
necessárias para se dar início ao inventário
dos cartazes que se encontravam no depósito
do Módulo 3 piso -1. Foi avaliado o seu estado
de conservação, dimensão e suporte, e identificado
o ano de produção. Posteriormente procedeu-se
ao seu acondicionamento em unidades de
instalação adequadas e foi elaborado o respetivo
inventário, abrangendo 540 cartazes, que integrou
o Inventário Total da Literatura e Pensamento,
situação que aliás permitiu o apoio à decoração
com cartazes do CCB Café.

Pedidos de consulta
e informação
À semelhança do ano anterior, em 2017 foi dada
resposta a pedidos de consulta e informação
tanto internos como externos, tendo-se registado
um aumento destes últimos. A aquisição de uma
solução integrada de gestão documental para
arquivo e biblioteca prevista para o corrente ano irá
permitir a consulta remota. Já a consulta presencial
estará dependente do tipo de otimização possível
do novo espaço do AMCCB.
Em 2017 continuou a apostar-se na aquisição de
competências na área das ciências da informação
e da documentação, tendo dois colaboradores
frequentado ações de formação “Serviços de
Referência: Estratégias de Gestão e Organização”
e “O atendimento nas Bibliotecas: Técnicas,
estratégias e análise de comportamentos,
ministrada pela BAD – Associação Portuguesa
de Arquivistas e Documentalistas.
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3.4

Exposições
de Arquitetura

Em 2017 a Garagem – Sul deu continuidade
ao programa de Exposições e Conferências
de arquitetura que tem caracterizado esta área
de programação do CCB. As exposições que
se apresentaram em 2017 alargaram o âmbito
de ação, incluindo a fotografia contemporânea,
na sua dimensão artística e documental.
Questionando a habitual posição subalterna
e errática da Arquitectura no universo das práticas
artísticas, o Centro de Exposições do CCB, desde
o início da sua atividade, em 1993, assumiu esta
área e as questões teórico-metodológicas que lhe
são próprias na sua programação regular. Uma
rede de parcerias institucionais: Associação Trienal
de Arquitetura de Lisboa, Ordem dos Arquitectos,
Direção Geral das Artes, Universidades públicas
e privadas com formação em Arquitetura, viabiliza
uma programação exigente e plural que se procura
desenvolver em 2018.
A consultoria para esta área de programação
em 2017 contou já com o contributo
do consultor André Tavares, arquiteto, crítico
e editor, profundo conhecedor desta área
e da estratégia que tem vindo a ser prosseguida
pela Garagem Sul, assumindo a apresentação
ao longo do ano de exposições e conferências
de referência, e apostando também numa
componente internacional de oferta de Exposições
e Conferências que apoiem o posicionamento
do CCB como o lugar da Arquitetura e o centro
de discussão da sua contemporaneidade
em Portugal e no mundo.
Na esteira do desenvolvimento de novas parcerias,
a Garagem aceitou o desafio de pensar em 2017
a apresentação do design de moda nacional,
através da realização, em março, da 48.ª edição
da Moda Lisboa neste espaço. Esta produção
envolveu larga participação da Garagem Sul
e o interregno de quase três meses na apresentação
de exposições neste período do ano, o que
implicou a diminuição do número de visitantes
relativamente a 2016, tendo em contrapartida
atraído ao CCB os públicos do design de moda,
porventura menos frequentadores das exposições
da Garagem Sul e do CCB.
O Serviço Educativo da Garagem Sul desenvolveu
um projeto de oficinas, junto das escolas, que tem
por objetivo fortalecer a atração de público de

forma consistente. Este projeto, que ainda
está na sua fase inicial, tem o nome Projeto Escolas.
Através de um acordo com a escola interessada,
é desenvolvido um programa de acompanhamento
temático que implica a vinda dessa escola
regularmente à Garagem Sul e, no sentido inverso,
também os monitores do Serviço Educativo
se deslocam à Escola. Em 2017 deu-se também
continuidade aos programas de férias para crianças
ao longo do ano – Páscoa, Verão e Natal – sendo
que a época de verão terá duas semanas. No ano
de 2017 materializou-se também a participação
deste serviço da GS em eventos exteriores à sua
programação, como o Mercadito da Carlota
e o Dia Mundial da Poesia, com o objetivo
de captação de novos públicos e, também,
de maior visibilidade à galeria de exposições.
Inseridas na nova linha de programação da
Garagem Sul criada pelo consultor André Tavares,
as Conferências da Garagem pretendem dar voz
a novas práticas que exploram áreas menos óbvias
da arquitetura. Estas conferências trazem ao CCB
uma nova geração de arquitetos cujo trabalho
ultrapassa a mera reprodução dos modelos da
arquitetura do século XX. São produzidas num
formato mais ligeiro e intimista, realizadas na Sala
Luís de Freitas Branco, e tiveram uma taxa total de
ocupação de 47%. Em 2018 terá lugar a segunda
edição das Conferências da Garagem onde se
espera um avanço no sentido de se estabelecer
o conceito junto do público, permitindo uma maior
atração do mesmo.
O ciclo Distância Crítica, uma parceria entre
o CCB e a Trienal de Arquitectura de Lisboa,
vai para o seu terceiro ano e tornou-se já um
projeto consistente. Distinto do programa
das Conferências da Garagem, são convidados
arquitetos ⁄ autores que, pela sua singularidade
ou consistência de uma carreira reconhecida pela
crítica, se tornaram referências do pensamento
na arquitetura. Por essa razão, são conferências
que possuem um alcance muito maior junto
do público. São, assim, quase sempre realizadas
no Grande Auditório do CCB.
Uma Praça no Verão é também uma nova
iniciativa na programação da Garagem Sul.
Aproveitando o potencial dos espaços exteriores do
CCB, pretendeu-se dinamizar novas atividades que
dão expressão à designação Cidade Aberta através
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da construção de uma instalação de arquitetura,
com caráter efémero, por parte de um atelier
com obra reconhecida. Esta instalação teve
também a preocupação de incorporar um espaço
para a reprodução de filmes e, assim, possibilitar
a programação de um ciclo de cinema ao ar livre.
Entre agosto e setembro, foram assim organizadas
seis sessões com filmes da autoria da dupla Bêka
& Lemoine que nos apresentaram um olhar para
a arquitetura completamente afastado dos cânones
contemporâneos. O público compareceu em bom
número a este ciclo de cinema (450 pessoas foram
contabilizadas), tendo a crítica merecido apreciação
muito positiva, com algum destaque na imprensa.
Finalmente, é importante destacar a aproximação
cada vez mais estreita com a corticeira AMORIM
que apoiou mais esta iniciativa, e continuará
nos próximos anos ao fornecer o material para
a construção destas instalações.
No âmbito da exposição Fernando Guerra:
Raio X de uma prática fotográfica, a Garagem
Sul decidiu apostar na organização de um
workshop de fotografia com Fernando Guerra,
aumentando a qualidade de oferta da galeria
e permitindo também gerar alguma receita.
Como já tem sido habitual, o CCB participa
no Open House LX com visitas temáticas ao
edifício. Este ano a proposta foi mostrar ao público
o equipamento de cinema instalado no Grande
Auditório e toda a logística envolvida na produção
de uma sessão de cinema. Também as entradas
na Garagem Sul foram gratuitas neste fim
de semana, apresentando um número de visitas
considerável.

Por último, foi organizada em colaboração
com uma das instituições mais renomadas
no universo da arquitetura, o Centro Canadiano
para a Arquitetura (CCA), uma conferência que
incidia sobre a questão “De que forma a internet
e os novos media nos fazem repensar a educação,
a comunicação e a produção cultural hoje?”.
Sobre esta questão foi criada uma exposição
que está agora em exposição no CCA e que será
exibida na Garagem Sul, a partir de novembro
de 2018.
O exercício orçamental de 2017 foi significativamente
reforçado com o patrocínio das empresas Porsche
e da Aguirre Newman, no âmbito da exposição
Fernando Guerra: Raio X de uma prática fotográfica.
Graças a estes apoios foi possível concretizar
o ambicioso projeto desta Exposição.
Uma nota final para uma justificação do decréscimo
de públicos na Garagem Sul em cerca de 20,5%
(cerca de 3.500 visitantes) neste ano, que se deveu
ao facto de a galeria ter estado encerrada durante
3 meses, entre meados de janeiro e abril, pela
realização da 48.ª edição da Moda Lisboa que
trouxe ao CCB milhares de visitantes. Uma leitura
comparativa apenas durante o período ativo
de apresentação de exposições permite concluir
por um acréscimo do número médio de visitantes
em cada exposição e um ligeiro acréscimo,
em cerca de 75 visitantes ⁄ mês às exposições
da Garagem Sul no seu conjunto.
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Lojas

4.1

A renovação de lojas do caminho pedonal
e da Rua Bartolomeu Dias, integrada numa
estratégia de reposicionamento da componente
comercial da atividade prosseguida pela Fundação
iniciada em 2016, prosseguiu em 2017,
decorrendo em paralelo, a procura do estreitamento
da relação comercial com os lojistas, e o consequente
esforço no sentido da estabilização da captação
dos rendimentos inerentes ao arrendamento
destes espaços.
Foi assim que a loja 11 da Praça CCB, uma das
maiores lojas, foi em maio arrendada à empresa
Pedroso & Osório, que ali instalou o showroom
para profissionais de arquitetura e decoração
de interiores, após algum tempo de pesquisa
de mercado. Em janeiro deste ano foi celebrado
o contrato de arrendamento da loja 3 com
a Gelataria Davvero, que após um período de obras
viria a inaugurar em abril, permitindo a colocação
de uma esplanada a meio do caminho pedonal
e um serviço de apoio de qualidade para o público
do CCB, turistas e transeuntes até aqui inexistente.

Na Rua Bartolomeu Dias, já no último trimestre
do ano, foi cessado o contrato com o espaço
Georgette, estando previsto o arrendamento
deste espaço à Garrafeira Estado D’Alma a partir
de janeiro de 2018, permitindo desse modo a
expansão da loja vizinha e a promoção
de eventos dinamizadores. Por seu turno,
também a loja arrendada à empresa Conhecer
& Sentir foi arrendada à empresa Still Great
a partir de novembro de 2017, tendo beneficiado
de renovação e significativa melhoria de apresentação
desta loja.
A anunciada saída da empresa JWT do espaço
comercial de maiores dimensões e rendimento
para a Fundação, obrigou a uma rápida
auscultação do mercado tendo sido possível
arrendar este espaço de cerca de 1000m2
à empresa Geostar que ali iniciou a instalação
da sua sede, a partir de novembro.
A par deste objetivo permanece o desafio
de assegurar a captação regular da receita inerente
aos diversos arrendamentos, de modo a poder
contar com os rendimentos correspondentes
e prever também ações de promoção e divulgação
das lojas do CCB.

Eventos

4.2

No ano de 2017 realizaram-se 294 eventos,
dos quais 40 internos. Ao longo deste ano
foram recebidos e respondidos 1504 pedidos
de consultas, foram recebidas 295 confirmações,
839 eventos não confirmados e 320 pedidos
que foram dados como indisponíveis, em virtude
2015

2016

2017

Reunião

90

107

101

Jantar

84

9

9

Conferência

46

34

40

Ação de formação

29

16

20

Espetáculo

25

21

17

Almoço

24

10

5

Apresentação de produto

20

8

7

dos espaços se encontrarem reservados para
programação de atividades do CCB ou por outros
clientes.
Os indicadores de atividade permitem apresentar
os seguintes quadros de evolução da atividade
da área de eventos comerciais:
2014

2015

2016

2017

Total
Participantes

67 517

85 869

95 023

105 069

Consultas

1 446

1 528

1 461

1 504

Indisponíveis

215

298

288

320

Eventos realizados

381

437

296

294

Ações internas

69

84

63

40

De realçar que em 2017 a faturação desta área
por segmento revela uma distribuição de 27%
para o aluguer de salas, de 37% para o aluguer
de equipamento, de 30% para os serviços
de catering associado a eventos e finalmente
de 6% para serviços internos e externos.
No Grande Auditório realizaram-se 17 eventos
de cariz diverso, nomeadamente congressos,
conferências, galas anuais, lançamento de livros,
antestreias, saraus, festa anuais de escolas, entre
outros. A realização destes eventos ocupou o
Grande Auditório durante 37 dias no ano de 2017.
Em 2016 realizaram-se 16 eventos, porém com
uma ocupação comercial de 46 dias de aluguer
comercial deste espaço.
Relativamente ao Pequeno Auditório, em 2017
realizaram-se neste espaço 11 eventos comerciais,
resultando numa ocupação de 22 dias.
Já em 2016 realizaram-se aqui 15 eventos comerciais,
com uma ocupação deste espaço de 36 dias.
O decréscimo do número de dias de aluguer
comercial explica o decréscimo de receita captada
em 2017, relativamente ao ano anterior nos
eventos comerciais e sugere fortemente que
é no número de dias de aluguer destes espaços
para congressos em conjugação com as salas
do Centro de Congressos que se define o volume
de negócio desta importante área de atividade
da Fundação, e consequentemente, também,
o sucesso de captação de receitas da área
comercial fundamental à sustentabilidade
financeira da Fundação e respetivas áreas
de suporte e atividade.
A área comercial beneficiou neste último ano
de uma profunda reorientação, caracterizada por
objetivos de inovação e requalificação da oferta,
quer nos renovados espaços de restauração
do Centro de Congressos e Reuniões e que acabamos
de inaugurar, quer no catering associado
aos eventos comerciais.
A nossa aposta numa contínua melhoria e clara
diferenciação na organização de eventos, tornou
possível esta parceria para inovar e melhor servir
os nossos clientes, ao mesmo tempo que procuramos
reforçar novas linhas de atuação neste segmento
e na relação da FCCB com o tecido empresarial
e social.
Por essa razão, adotámos um conjunto de novos
procedimentos, tendo em vista uma maior
eficiência e agilidade na tramitação processual
que sempre suporta esta atividade e que,
naturalmente pressupõe uma melhor articulação
entre os diversos serviços envolvidos nas operações.
Este processo de mudança, que implicou também
a elaboração de um novo regulamento e modelo
de reserva e pagamento antecipado dos serviços,
a implementar no início de janeiro de 2018,

permitirá também encontrar melhorias ao nível
da gestão e do controlo da execução da receita,
obviando a situações de dívidas, muitas vezes
incobráveis que se verificaram no passado.
No seu conjunto, esperamos ir ao encontro
da expetativa de clientes e do público em geral,
cujos resultados serão plenamente aferidos
no decurso de 2018.
Tendo em vista reforçar a notoriedade
e o estreitamento de laços com as empresas
potenciais clientes, a gestão de eventos assegurou
a sua presença no 5.º Congresso APECATE
sob o tema “Estruturar negócio para potenciar o
crescimento, em fevereiro, bem como
a participação na conferência MEET@MEOARENA,
em março e, ainda, em maio, a participação
na IMEX 2017 com um stand integrado no Stand
de Portugal e organização do Turismo de Portugal,
onde estiveram presentes 3500 expositores globais,
centros de congressos, agentes de turismo,
empresas internacionais de hotéis, companhias
aéreas, empresas de gestão de destino,
fornecedores de tecnologia e outros.
A par desta participação é ainda de referir
a realização da Campanha do Centro de Congressos
e Reuniões ⁄ Jornal Público – anúncios ⁄ 23 fevereiro,
12, 26 e 30 de março; da Campanha do Centro
de Congressos e Reuniões com a empresa
Performance Sales (campanha digital) ⁄ março
a maio; a inserção de uma página de publicidade
na edição internacional da EVENT POINT – (presença
nas Feiras IMEX Frankfurt e EIBTM Barcelona) ⁄ maio;
a ação de promoção do Centro de Congressos
e Reuniões junto dos nossos clientes, com uma
visita guiada ao edifício e à Torre do Grande
Auditório, seguida de um cocktail na Sala Jorge
de Sena, em junho, entre outras ações de incentivo.
O desenvolvimento do novo programa informático
de gestão de eventos em trabalho conjunto
com a área de Tecnologias de Informação
e Comunicação, será em breve uma ferramenta
essencial à otimização desempenho deste setor,
a par da renovação da equipa parcialmente
operada com a entrada em funções de uma
nova gestora de eventos e a saída da anterior
responsável pela realização do mercado do CCB.
Finalmente, uma nota final para realçar a estreita
colaboração da gestão de eventos com a área
de Audiovisuais integrada na Direção do Edifício
e Instalações Técnicas (DEIT), de que resulta
uma parte considerável dos resultados comerciais
alcançados através do aluguer de equipamento
e serviços técnicos, e sobretudo a excelência
técnica no apoio prestado à concretização
dos eventos comerciais de maior abrangência,
a que se associou também pontualmente a equipa
de audiovisuais das Artes Performativas.
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Restauração e catering
Em 2017 concretizou-se uma alteração estrutural
ao modo de funcionamento dos serviços
de restauração e catering do CCB que passou
pela reconversão do anterior modelo de gestão
direta para uma solução de arrendamento
dos espaços associados quer à restauração
quer ao catering de eventos comerciais,
de acordo com o diagnóstico realizado ainda
em 2016, que identificara deficiências de serviço
e de práticas administrativas, necessidade
de melhoria da oferta e de requalificação dos
espaços de restauração, necessidade de inovação
na oferta e serviços de catering, para além
de um necessário recentramento da atividade
de gestão da FCCB de acordo com a sua vocação
e missão estatutária, num processo que contou
com o acompanhamento jurídico da sociedade
de advogados PLMJ nas suas diversas fases e
componentes.
Paralelamente decorreu o projeto de arquitetura,
de autoria da Arq. Ana Costa e a elaboração
do projeto de execução e empreitada de renovação
e requalificação dos espaços designados
Bar Terraço e Sanduiche Bar que viriam
a abrir ao público no último trimestre de 2017,
na sequência de procedimento público de
arrendamento destes espaços, já com um novo
conceito da responsabilidade do TOPO.
Os serviços de catering associados a eventos
comerciais adquirem particular relevância para
reconhecimento do CCB como um local de
excelência, agradável, fiável na área de negócio
que é o Centro de Congressos e Reuniões do CCB,
representando este último uma fonte de captação
de receitas próprias decisiva para a prossecução
dos objetivos do CCB.
A gestão destes serviços em gestão direta implicou
a afetação de recursos humanos, a contratação
de recursos humanos temporários, a aquisição
de elevadas quantidades de bens perecíveis
e serviços, a realização de investimentos
na aquisição de equipamentos de cozinha,
com a correspondente grande sobrecarga
do orçamento de funcionamento e, ainda,
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a assunção de riscos inerentes do ponto de vista
administrativo e financeiro. Por outro lado,
a manutenção deste tipo de operação em gestão
direta, permitiu manter uma área de negócio
que, ao contrário da restauração, se revelou
relativamente rentável ao nível das receitas próprias
geradas e com aparentes adequados níveis
de satisfação dos clientes habituais.
A opção pela externalização deste tipo de serviços,
a uma empresa especializada em Catering, através
da realização de um procedimento público com
o consequente arrendamento dos espaços afetos,
permitiu libertar a Fundação de uma operação
que não está no seu ADN, dispensou avultados
investimentos em equipamentos na cozinha
e áreas de preparação, permitiu reequilibrar
o volume de procedimentos administrativos
de elevada complexidade à luz do Código
de Contratos Públicos e repor o controlo
de gestão. Finalmente, esta opção veio permitir
a redução da despesa corrente, designadamente
ao nível da aquisição de bens alimentares e
consumíveis e serviços temporários, embora tenha
também implicado, consequentemente, a redução
proporcional da receita própria gerada.
A prossecução do plano de reestruturação do setor
da restauração e catering implicou a redução
dos efetivos e contratos associados resultando
na redução de 20 colaboradores da Fundação,
por acordo de rescisão, e por caducidade e cessão
contratual.
Já perto do final do ano, depois de um momento
de transição que implicou um grande envolvimento
do DMD e das gestoras de eventos e na sequência
do procedimento público para o arrendamento dos
espaços associados a eventos comerciais,
a empresa Casa do Marquês iniciava a locação
dos espaços e a prestação de catering, na sequência
de contrato entretanto celebrado para o efeito.
O novo modelo permitirá assim, a partir de 2018,
a realização de receita proveniente de uma renda
fixa e de uma renda variável, sem os pesados
encargos de funcionamento anteriormente
existentes.

Comunicação e Marketing
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Ao longo de 2017, a atividade do departamento
de comunicação e gabinete gráfico, concentrou
a aplicação do seu orçamento e do seu trabalho
de produção e edição de conteúdos, divulgação,
publicidade e assessoria de imprensa no apoio
à programação de atividades culturais, em particular
às artes performativas (75%), aqui se incluindo
as transmissões da Royal Opera House e o Belém
Cinema, à Fábrica das Artes (11%), à Garagem Sul
(8%) e à Literatura e Pensamento (6%).

Relação com os media
e presença nas redes sociais
Tendo sido implementada uma redução
do investimento em publicidade na imprensa,
procurou-se intensificar a divulgação nas redes
sociais (Facebook, Instagram do CCB e de outras
organizações ⁄ instituições ⁄ grupos com quem
o CCB tem relações) e digitais (site através
de newsletters, agendas semanais, convites,
entre outros) para que o alcance e visibilidade
da atividade do CCB seja crescente e tenha
o impacto desejado em segmentos de público
mais diferenciados e abrangentes.
Deste trabalho resultou a perceção da necessidade
de reforçar as bases de dados e a presença
nas redes digitais relativamente ao número
de pessoas, instituições e empresas, interessadas
na atividade do CCB. Esse trabalho de pesquisa,
mas também de parceria com outras instituições,
criando assim uma comunidade de proximidade
e de cooperação na divulgação das atividades
revelou-se fundamental para ampliar a base
de dados da Garagem Sul, significativamente
aumentada através de contactos com a imprensa
internacional, críticos e professores de arquitetura,
urbanistas e arquitetos paisagistas, instituições
e pessoas ligadas à sustentabilidade e preocupações
ambientais, e também relativamente ao Centro
de Congressos e Reuniões, tanto ao nível nacional
como internacional.
De notar que em 2017 a atividade do CCB,
espetáculos e exposições, teve uma maior
expressão na rua, não só através da cedência
de redes de mupis pela Câmara Municipal
de Lisboa, mas também em outdoors de grandes
dimensões, para além da presença em estações
do metropolitano, comboios, elétricos e nos barcos
(zonas de Cascais, Sintra, margem sul).

5.1

Prosseguiu-se também com a distribuição
do desdobrável mensal com a Postalfree
e contratou-se uma empresa, Completarte,
para afixar e distribuir o desdobrável em escolas,
universidades, bibliotecas, teatros, cinemas,
bares, etc, complementando assim a presença
do CCB nos espaços públicos adequados.
A comunicação digital tem tido uma crescente
importância na divulgação das atividades, exigindo
uma aposta centrada neste esforço de recolha
de informação ⁄ contactos (bilheteiras, receção,
serviços educativos, sala de leitura, etc) aumentando
deste modo o alcance da atividade do CCB.
Em particular no segundo semestre de 2017
apostámos no aumento e na fidelização
dos seguidores do Instagram, através dos serviços
do gestor de redes sociais, Nuno Gervásio,
para intervir nesta plataforma em momentos altos
da programação: Rei Lear, Kreatur – Sasha Waltz
& Guests, Festival Big Bang, inauguração
da exposição da Garagem Sul Neighbourhood:
Where Alvaro Meets Aldo e visitas guiadas
“Bairro Europa”, Humor Maligno – Companhia
Maior, CCBeat – Bruno Pernadas Ensemble
e Ricardo Toscano. Para além das normais
publicações no feed da página do CCB,
começámos a apostar nas instagram stories,
a mais recente funcionalidade desta rede social,
que permite aos usuários a possibilidade de criarem
vídeos curtos, que desaparecem depois de 24 horas
da sua publicação. Esta ferramenta permitiu mais
publicações diárias, não tão perfeitas mas muito
mais vivas, já que se pode adicionar texto,
emojis e outras ferramentas de desenho.

Um acordo comercial com a revista Blitz
para fazer 6 facebook lives de alguns CCBeat
– Golden Slumbers, White Haus, Jiboia, Norton,
Bruno Pernadas Ensemble e Ricardo Toscano,
com imagens de ensaios seguidos de entrevista
com as bandas emitidas em direto para o Facebook
da Blitz e partilhadas nas páginas do Expresso
e da SIC Notícias completou esta estratégia,
a que associámos também alguns grupos que
integraram o CCBeat de 2017 para publicarem
no Instagram do CCB fotos e vídeos de ensaios,
animações, passatempos, entrevistas para explicarem
e promover o concerto, na semana que antecedia
a sua realização no CCB.
Atualmente o Instagram tem 6 309 (mais 2 000
que no ano anterior) seguidores maioritariamente
feminino (63%), e a faixa etária mais ativa está
entre 25-34 anos sobretudo em Lisboa, seguido
de Porto e Oeiras. Relativamente ao Facebook, o
número de seguidores também aumentou (6 729),
e atualmente contamos com 150 919 “amigos”
embora taxa de público que “gosta” das publicações
do CCB seja sensivelmente superior, 155 210
“gostos” de página.
Relativamente à promoção da atividade
comercial do Centro de Congressos e Reuniões,
decorreu nos meses de março a maio uma
campanha de divulgação com o objetivo
de alcançar novos clientes (através da utilização
da base de dados da Marketest, mais de 60 000
contactos). Embora tenha sido uma campanha
sobretudo digital (criação de landing page,
envio de newsletter, post patrocinados nas redes
sociais, assinatura de emails de toda a equipa afeta
a este departamento, foi complementada
por anúncio no jornal Público, cartazes no Caminho
Pedonal e nos auditórios, anúncios nas folhas de
sala de música erudita e no Festival Dias da Música.
Relativamente à importância do site institucional
www.ccb.pt, através de informação retirada
do Google Analytics, constatamos uma diminuição
do número de visitas ao site, de cerca de 1627
em 2016, para cerca de 1421, em 2017.
No entanto, é de realçar que a faixa etária
que mais consulta o site se encontra entre os 25
e os 34 anos, e que o público mais jovem entre
os 18 e os 24 anos subiu consideravelmente
face ao ano anterior. Geograficamente,
o site do CCB é mais consultado no Brasil, seguido
de Espanha, Reino Unido e França. O tempo médio
de permanência no site é de 2’16’’.
Também a app CCB tem vindo a perder consultas
desde 2015, com 27 540 acessos em 2017,
menos cerca 12 000 do que em 2016, situação
que se deve, por um lado à fraca performance
da aplicação, e, por outro, também ao facto

de que o público passou a ter acesso facilitado
à programação através de outras formas,
nomeadamente as redes sociais.
A aposta no redesenho parcial do site institucional
relativamente à imagem, melhoria de navegação
e pesquisa de conteúdos e a ponderação de
investimento numa nova app do CCB (a atual
já com 10 anos), que acompanhe o desenvolvimento
do software dos telemóveis, deverão ser fatores
a considerar em 2018 e a desenvolver em 2019
com a consequente afetação de meios e recursos
que permitam equacionar a efetiva concretização
destes projetos.
O trabalho de assessoria de imprensa está em
constante adaptação face às alterações constantes
que esta realidade vem sofrendo. Já não são
só os meios tradicionais de jornais, revistas TV
e rádios, em papel ou digital que têm que ser
trabalhados, mas também o universo de críticos
e de opinion makers que se estenderam às redes
socais e aos blogues.
Em 2017 elaborou-se uma base de dados
de imprensa internacional, sobretudo na área
da arquitetura, assim como os principais
comunicadores (blogues, sites, críticos, comunidade
de professores), de forma a promover com
mais eficácia as exposições da Garagem Sul
no estrangeiro.
Relativamente ao impacto que a Assessoria
de Imprensa teve junto da comunicação social
na produção de notícias sobre a atividade (sobretudo)
cultural, este foi substancialmente superior
ao do ano passado. Na imprensa escrita: 5001
notícias (em 2016 – 3956), na TV 1683
(539 em 2016), na rádio 726 (206 em 2016)
e por fim no online 8 904 (5774 em 2016).
O grupo RTP continua a ser o principal parceiro
media do CCB. Esta parceria manifesta-se através
do envolvimento de todas as rádios, Antena 1, 2
e 3, RTP 1 e sobretudo a RTP 2, na atividade
cultural do CCB.
As iniciativas ⁄ atividades desenvolvidas neste
âmbito consistiram fundamentalmente em emissão
de spots nas TV, conteúdo editorial e informativo e
ainda divulgação da atividade cultural através
de spots áudio e presença nas redes sociais
das respetivas rádios, designadamente, na Antena 1
(o fado, o teatro, a dança e as exposições),
na Antena 2 (a música erudita e o jazz)
e na Antena 3 (o CCBeat, a pop e as músicas
do mundo). A apresentação ⁄ gravação de
Concertos (série de concertos 5.as às 7 e Mísia)
e a gravação de 46 concertos áudio (Antena 2)
e de 3 concertos para emissão pela RTP 2,
relativamente aos Dias da Música em Belém
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completam o vasto elenco de ações desenvolvidas
com o nosso media partner.
Ainda em 2017 a Rádio Renascença apoiou
pontualmente as atividades da área de Literatura
e Pensamento, através de spots e gravação
de programas, em contrapartida de inserção

de publicidade. Por seu turno, a FNAC é um
dos parceiros no âmbito do Festival Dias da Música
em Belém e o Jornal Público apoiou a divulgação
das atividades do CCB junto dos seus assinantes,
que beneficiaram de um desconto de 50%
na compra do segundo bilhete.

Imagem e novas edições
De forma a otimizar recursos e tendo também
em vista a divulgação da programação de forma
mais integrada, iniciou-se no final do ano
a produção de folhas de sala por ciclos.
Apesar disso, registou-se em 2017 um aumento
significativo de produção de folhas de sala
referente ao ano anterior acompanhando
ampliação da programação, nomeadamente
ao Cinema e à transmissão de espetáculos
da Royal Opera House.
Também este ano a publicação de apoio
ao Festival Dias da Música em Belém foi substituída
por um jornal, de maiores dimensões e com mais
informação.
Um outro suporte de divulgação a considerar
é o desdobrável mensal do CCB. Com uma
tiragem de 25 mil exemplares otimizámos a
distribuição e atualmente esperamos cobrir parte
significativa do universo de público interessado
em práticas culturais através da distribuição de
15mil exemplares através da Postalfree (espaços
públicos, quiosques, bares, teatros e outras
instituições culturais), de 6000 exemplares através
da distribuição pela empresa Complet’Arte
(universidades, bibliotecas, escolas de artes,
museus, etc), para além de uma distribuição
interna.
A substituição do programa trimestral pelo
desdobrável mensal ainda em 2016 permitiu
reduzir também a produção de postais mensais,
passando este desdobrável a integrar a rede
Postalfree.
Pela primeira vez este ano, o Livro Há Fado
no Cais 2017 passou a ser distribuído junto
dos hotéis próximos do Museu do Fado e do CCB,
diversificando assim os canais de distribuição
e chegando a outros públicos, nacionais
e estrangeiros, de forma mais personalizada.
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Ainda em 2017, foram também executados os
mapas do CCB (em impressão no final do ano),
placards com indicação da faixa etária de cada
espetáculo para colocação junto dos auditórios,
e foram ainda realizadas reportagens fotográficas
e filmes dos principais eventos culturais, festivais,
inaugurações de exposições deste ano, para
divulgação em diversos suportes.
Este ano, para além dos locais e dispositivos
já referenciados, a programação do CCB também
esteve presente através de pequenos filmes nos
comboios da CP, nos aviões da TAP, nos grandes
ecrãs da cidade de lisboa, nos cinemas da UCI
(El Corte Inglês e Amoreiras), e nos autocarros
da Rodoviária Nacional.
Estreitou-se a relação com o departamento
de atividades culturais da CML, através da realização
regular de visitas guiadas aos bastidores,
mensalmente, aproximando assim estruturas
e públicos.
A presença regular de Tai-Chi no Jardim das
Oliveiras nos meses de verão e que, face ao êxito
da atividade, se estendeu mensalmente no ano
de 2018, foi uma atividade programada
pela Direção de Marketing e Comunicação
com o objetivo de dinamizar os espaços exteriores
e trazer novos públicos ao edifício.
Em 2017 o departamento de comunicação
teve alterações na sua composição, que
se espera estabilizar no início de 2018,
bem como na distribuição de trabalho, atribuição
de responsabilidades e reporte a diferentes áreas
de programação, sendo composto por dois
técnicos e um coordenador e funcionando
em estreita articulação com o Gabinete Gráfico,
este responsável pela produção da grande maioria
de peças gráficas e digitais do CCB para o conjunto
de direções e departamentos do CCB.
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Amigos, mecenas
e parcerias institucionais
Onze anos passados desde a criação do programa
Cartão Amigo CCB, destinado a aproximar
o público da nossa programação cultural, com
condições bastante atrativas, acreditamos hoje que
o Cartão Amigo CCB continua a ser Uma Boa Ideia.
Atualmente o programa conta com mais de 800
Amigos CCB, que recebem informação antecipada
e beneficiam de condições especiais de acesso
à nossa Programação.
São 800 pessoas que acompanham de perto
a nossa programação e atividades.
Destaque-se a realização de visitas guiadas
exclusivas ao Amigo CCB a todas as exposições
que passam durante o ano pela Garagem
Sul – Exposições de Arquitetura, o convite
para o concerto Amigo CCB, no Grande Auditório,
este ano o concerto Campestre, precedido
de cocktail e apresentação do programa por
parte do programador de música erudita do CCB;
o desenvolvimento de mecanismos que facilitam
a compra online; a criação de um espaço exclusivo
ao Amigo CCB, durante o festival Dias da Música
em Belém, entre outras ações.
O ano de 2017 foi o segundo melhor ano
em vendas do cartão Amigo CCB desde a criação
do programa em 2006. Foram emitidos 747 cartões
(432 renovações, 315 novos cartões, dos quais
151 foram ofertas), registando-se um aumento
de 162 cartões face a 2016, o que representa
um aumento face a 2016.
Em 2017 foi dada continuidade ao trabalho
de angariação de mais e melhores benefícios
para os Amigos CCB e estabeleceram-se parcerias
com empresas no âmbito do cartão Amigo CCB.
Indicamos a título de exemplo a parceria com
os hotéis Vila Galé, que oferecem vantagens únicas
exclusivas aos portadores do cartão Amigo CCB
e a parceria com o Museu do Fado, onde
os portadores do Cartão Amigo CCB têm direito
a uma entrada gratuita neste museu, ao longo
do ano de 2018.
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Foi ainda dada continuidade ao trabalho de criação
de condições especiais aos colaboradores e clientes
de empresas, na adesão e renovação do cartão.
Em 2017 mantivemos as mesmas empresas Amigas
CCB que em 2016 a Clece, Unicer, Vodafone
e SOV e foi dada continuidade ao trabalho de
captação de mecenato e parcerias de empresas
“O CCB mais perto das Empresas”, concedendo-lhes
benefícios e condições vantajosas, nomeadamente
no aluguer de espaços do Centro de Congressos
e Reuniões com o propósito de participarem
no projeto cultural do CCB.
Destacamos as empresas Vila Galé Hotéis,
que ofereceram condições especiais no alojamento
de artistas em vários momentos da programação
durante a temporada 2017-2018 e a empresa
The Navigator Company com quem iremos
desenvolver em 2018 uma série de iniciativas,
nomeadamente oficinas com o Serviço Educativo
do CCB, ligadas às várias formas de expressão
artística, partindo do princípio em que as crianças
podem explorar a sua criatividade, a partir
de uma folha de papel.
Foi renovada e pelo quinto ano consecutivo,
a parceria com a Massimo Dutti, grupo Inditex,
que nos permite atualizar anualmente o fardamento
das equipas de atendimento ao público com
a qualidade desejável e a que o CCB se propõe.
Continuamos a manter relações privilegiadas com
a casa Pasteis de Belém, que nos apoia em ações
pontuais, importantes na vida desta Instituição.
Por ocasião do festival Dias da Musica em Belém
contámos com o apoio de várias instituições
e marcas, das quais se destacam a Ticketline,
Delta e Delta Q, Hertz, FNAC, INCM, Unicer,
entre outras, com quem mantemos relações
privilegiadas.

5.4

Relação com os públicos
Em 2017, prosseguiu-se com a aposta no progresso
das constantes Relações com os diversos públicos
e os canais tradicionais de Relações Públicas,
com o intuito de recentrar a imagem institucional
do CCB e de garantir o contínuo reforço da sua
identidade, iniciada em 2016.
2017 foi um ano de intenso trabalho, ao longo
do qual foram atingidos muitos dos objetivos
definidos designadamente nas vendas do Cartão
Amigo CCB (na bilheteira e online), na venda
de bilhetes online, no crescimento da base
de dados do CCB, e na captação de novos públicos.
Em 2017, foi também assegurada a manutenção
e construção das bases de dados que até
ao momento existem e que se encontram
segmentadas por interesses e áreas que cobrem
a atividade cultural do CCB.
Pelo segundo ano consecutivo, deu-se continuidade
à apresentação da programação por temporada
e em junho de 2017 procedeu-se ao envio,
por correio, de uma coleção de 12 postais com
a programação cultural, anual, dividida por temas.
Uma oferta de espetáculos de música, teatro,
dança, exposições, conferências, ateliês educativos,
projeto Amigo CCB, apresentação do Centro
de Congressos e Reuniões, programação de Verão
e referência aos 25 anos do CCB, a acontecer
em 2018, para uma base de dados de cerca
de 17 719 endereços postais.
A alteração na forma de divulgação das atividades
com o intuito de reduzir o número de envios
por correio surtiu efeito, embora tenhamos
mantido envios pontuais tais como, convites
para inauguração de exposições, institucionais
e outros, seja para espetáculos, no âmbito da linha
de programação de Literatura e Pensamento,
seja para o programa Cartão Amigo CCB.
Este ano optou-se pelo envio em separado
do programa anual com a programação
de 2017-2018 da Fábrica das Artes e da Garagem
Sul, para as escolas a nível nacional. O programa
da Fábrica das Artes teve o formato de livro,
conseguindo-se assim com o ISBN uma taxa
bonificada significativa, tendo-se ainda conseguido
um envio mais direcionado e afinado e uma
poupança nos portes de correio nos dois envios
relativamente ao ano anterior.

Manteve-se a distribuição dos 22 000 desdobráveis
com a programação mensal em cerca de 700 locais
públicos através da rede Postalfree e Complet’arte,
instituições culturais de relevo e balcões
de atendimento internos.
Ainda na tentativa de diminuição dos custos
de envios dos correios, continuou-se com
o trabalho de afixação pontual de cartazes A3
com a programação segmentada, em escolas
e outras instituições culturais, através da rede
Complet’arte. Em 2017 e neste âmbito,
o custo total nos portes de correio ficou cerca
de 56% abaixo do montante do ano anterior.
Continuou-se a privilegiar o digital nas divulgações
pontuais, direcionadas para espetáculos, exposições,
conferências e outras atividades de acordo
com as necessidades, através da plataforma
integrada no website do CCB, carregada
das diversas bases de dados transversais a toda
a atividade do CCB. Este permitiu que a Full It,
empresa que desenvolveu a plataforma,
tivesse concluído o processo de criação
de um novo template para o envio de convites
digitais.
Esta ferramenta tornou o envio pontual de convites
mais simples e tecnológico, revelando-se numa
enorme mais valia e poupança de tempo tanto
para o remetente como para o convidado que tem
a possibilidade de responder (aceitar ou declinar)
no momento ao convite.
Em 2017, foram dirigidas ao CCB 31 reclamações
(12 no livro de reclamações e 19 por outros
meios – email, carta e redes sociais), todas elas
respondidas aos reclamantes e as 12 remetidas
à IGAC.
Verificou-se neste ano uma ligeira diminuição
do número de reclamações apresentadas face
às 38 registadas no ano anterior.
Numa das muitas ações promovidas para
a motivação das equipas de atendimento
ao público, o CCB adquiriu em 2017 um livro
de elogios, dando a possibilidade aos visitantes
de reconhecerem o que é bom e ousar deixá-lo
registado. Colocaram-se estes livros nos locais
de atendimento ao público. O número de elogios
recebidos não tem ainda grande expressão,
mas é já um começo.
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O ano de 2017 ficou também marcado
pela remodelação do espaço da bilheteira.
As principais alterações dizem respeito à maior
facilidade de acessos e aproveitamento de espaço,
facilitando a proximidade com o público.
Foi ainda criado um espaço lounge, atrás
do balcão, permitindo ao público que nos
frequenta usufruir de uma área para leitura
e descanso, valorizando a área de venda de livros.
A maioria dos suportes de divulgação das atividades
culturais passou a formato digital, permitindo
a informação mais clara e o espaço mais amplo
e sóbrio.
Durante este ano, a Ticketline desenvolveu
um programa para o Projeto Amigo CCB,
integrado no sistema de bilheteira. Com este
desenvolvimento todo o processo beneficiou
de rapidez e eficiência. Hoje, consegue-se comprar
online o Cartão Amigo CCB, nas 4 categorias
(família, individual, jovem e sénior), e emitir
o cartão no momento da compra na bilheteira,
evitando a espera do envio do cartão por correio.
Este desenvolvimento veio agilizar todo
o processo, desde a faturação à emissão
dos cartões revelando-se numa mais valia
para os serviços e utentes em rapidez e eficiência.
Este ano foi novamente feita a extensão
do controlo de acessos da Ticketline, para as salas
do Centro de Congressos e Reuniões, durante
o Festival Dias da Música, permitindo a utilização
dos controlos de acesso (PDA) em todas as salas
utilizadas no festival e não apenas no Grande
e Pequeno auditórios. Estamos a trabalhar
para que esta situação provisória passe a definitiva
nos termos do contrato para o ano de 2018.
Mais um ano em que demos continuidade à venda
de bilhetes no estrangeiro (Espanha, Alemanha,
Reino Unido e Itália) através da empresa espanhola
Ticketea. Embora continue a não ter grande
expressão nas vendas, não deixa de ser importante
na diversificação dos canais de venda de bilhetes
e na presença no mercado internacional.
Em maio de 2017, houve lugar à apresentação
ao público da programação cultural do CCB
para toda a época, com novo formato,

por áreas ⁄ categorias, tendo facilitado em muito a
venda de assinaturas e o conhecimento
da programação a longo prazo. Uma edição também
cronológica da temporada vai ser pensada
para 2018.
A Assinatura “CCB Cidade Aberta” para
a Temporada 2017-2018 contou com dois
momentos de venda. O primeiro (de 30 de maio
a 20 de junho) com a aplicação de 40% de desconto
para o Amigo CCB na compra de cinco ou mais
espetáculos diferentes e para bilhetes de valor
superior a 6€ e público em geral, desconto
de 30% na compra de 5 ou mais espetáculos
diferentes e para bilhetes de valor superior
a 12€. O segundo momento de venda
(entre 21 de junho e 5 de julho), com a aplicação
de 35% de desconto para o Amigo CCB,
na compra de 5 ou mais espetáculos diferentes
e para bilhetes de valor superior a 6€ e público
em geral, desconto de 20% na compra de 5
ou mais espetáculos diferentes e para bilhetes
de valor superior a 12€. As assinaturas
“CCB Cidade Aberta” resultaram na venda
de 631 bilhetes, no valor de 8 536,21€.
Na sbertura da Temporada 2017-2018, que
arrancou no dia 30 de maio de 2017, foi feita
uma revisão nos descontos que se praticavam
até à data resultando na redução dos mesmos,
tendo sido eliminado, a título de exemplo,
o desconto para grupos (20% para mais
de 10 pessoas).
As relações institucionais viram a sua atividade
ampliada em 2017 com a organização do jantar
para convidados Institucionais no âmbito da ópera
Tristão e Isolda em março, com a organização
do jantar para convidados Institucionais
no âmbito da inauguração da exposição
do Arquiteto Siza Vieira, com acompanhamento
de visitas Institucionais e altas Individualidades
ao CCB e das visitas guiadas aos Bastidores do CCB
– iniciativa exclusivas para a Câmara Municipal
de Lisboa e, finalmente também com a organização
do Lanche de Natal oferecido aos colaboradores
da FCCB, com o apoio da Casa do Marquês
e a decoração de Natal do edifício, interior
e exterior, com o apoio da empresa Luso Florestal.
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O Edifício,
as Instalações
e os Equipamentos
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Projetos e Obras
Destacam-se nos pontos seguintes as principais
empreitadas desenvolvidas em 2017.
Remodelação da Bilheteira
A Bilheteira do CCB foi alvo de uma reorganização
do seu espaço e áreas funcionais, através
do reposicionamento do balcão de atendimento
ao público para uma zona mais central e próxima
da entrada. Esta mudança permitiu a criação
de uma nova área de repouso, com mobiliário
confortável e apelativo à estadia do público
visitante, onde se introduziram novos suportes
para os produtos à venda em loja, como livros,
publicações, cartazes, entre outros.
Beneficiação da Sala Luís de Freitas Branco
e de áreas adjacentes
A obra consistiu na renovação dos revestimentos
de pavimento, de paredes e tetos, na substituição
da cortina blackout e no reforço de infraestruturas
de audiovisuais.
As instalações sanitárias no foyer desta sala foram
também beneficiadas, realçando-se a substituição
integral das loiças e equipamentos sanitários
e a reabilitação das paredes e pavimentos de
pedra mármore. Os tetos falsos metálicos foram
substituídos por tetos de gesso de cartonado
contínuo, com novos equipamentos de iluminação
de tecnologia LED.
As áreas adjacentes incluídas na empreitada
compreendem as salas de apoio da Sala
Luís de Freitas Branco, as salas de armazéns
de equipamentos e de arquivo no corredor
técnico junto à Central de Segurança
Beneficiação do Pequeno Auditório
O Pequeno Auditório foi alvo de uma profunda
intervenção de recuperação dos seus revestimentos
interiores, das cadeiras e da alcatifa das bancadas,
e de substituição da iluminação arquitetural
e de trabalho.
Procurou-se manter a imagem original desta
sala através do restauro dos revestimentos
de madeira nas paredes e pavimentos,
da pintura de paredes, tetos e das quatro
colunas interiores, e na montagem de uma nova
estrutura de enquadramento do pano de boca
em substituição das cortinas de flanela preta.
Toda a alcatifa das bancadas foi substituída
por uma nova, de maior densidade e com aplicação
de um underlay para melhorar o conforto.
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As cadeiras foram também recuperadas,
com a completa substituição dos estofos
e pintura das respetivas estruturas metálicas.
Todos os materiais utilizados foram cuidadosamente
escolhidos, para garantia da melhor qualidade
possível, com preocupação pela compatibilidade
de cores e acabamentos que o projeto original
desta sala havia previsto.
Aproveitou-se esta intervenção para substituir
a iluminação arquitetural e de trabalho do Pequeno
Auditório, por novos equipamentos de tecnologia
LED. Introduziu-se um novo sistema de iluminação
dos degraus das bancadas, também em tecnologia
LED, com possibilidade de regulação de cor
e de intensidade através da programação de cenários.
Remodelação do Bar Terraço
A obra de remodelação do Bar Terraço foi
a intervenção realizada em 2017 mais profunda
e estruturante.
Foi adotada uma nova imagem e ocupação
neste espaço de restauração, tendo para isso sido
demolidos os balcões e paredes divisórias da copa
existentes, e criadas novas áreas distintas:
zona de receção e de bar, com bancos altos junto
ao balcão; zona de mesas de refeição, no sentido
do comprimento da sala, em ambas laterais
do grande vão central; zona de lounge junto
às janelas de sacada, com sofás e mesas de apoio;
e a esplanada no terraço, com novo mobiliário
e um bar de cocktails e DJ.
A capacidade de ocupação interior foi aumentada
de 80 para 97 lugares sentados, com a seguinte
distribuição: 7 lugares no bar, 81 lugares em mesas
de refeição e 9 lugares no lounge. Na esplanada
obteve-se uma lotação máxima de 40 lugares.
Toda a iluminação foi revista, tendo-se incorporado
equipamentos de tecnologia LED com regulação
de intensidade. Os revestimentos escolhidos foram
diferenciados para cada área do restaurante,
com a execução de paredes pintadas na zona
de entrada, aplicação de pedra mármore no balcão
e paredes adjacentes, e ripado de madeira na zona
de mesas de refeição. O pavimento manteve-se
em soalho de madeira de carvalho, após recuperação
e envernizamento.
Esta intervenção incluiu também a substituição
do elevador de serviço do restaurante,
com o alargamento das portas de patamar para
melhorar a circulação frequente de funcionários
e mercadorias.

Remodelação do Sanduíche Bar
O Sanduíche Bar foi também alvo de uma obra
de remodelação, durante o mês de agosto,
essencialmente ao nível do mobiliário e decoração,
com o objetivo de renovar a imagem deste espaço
em coerência com a marca do novo concessionário.
Todo o mobiliário de mesas e cadeiras foi
recuperado, com aplicação de novos estofos
e tratamento das madeiras. As paredes foram
pintadas de uma nova cor, diferente do restante
edifício, para demarcar este espaço que se situa
numa zona de passagem entre o Centro
de Reuniões e o Centro de Espetáculos.
A zona de atendimento foi recuperada
com novos revestimentos no balcão e na parede
de tardoz, onde foram também aplicados espelhos
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e prateleiras. Toda a iluminação foi revista,
e introduziu-se um novo candeeiro suspenso
de grandes dimensões na zona central das mesas.
Remodelação das instalações elétricas
e Comunicações
A empreitada de remodelação de instalações
elétricas e comunicações consistiu na execução
da nova instalação de iluminação no Pequeno
Auditório, e na nova rede de audiovisuais
da Sala Luís de Freitas Branco, em paralelo
com as respetivas empreitadas de construção
civil já mencionadas. Incluiu ainda a execução
de uma nova rede estruturada para a ampliação
da cobertura de CCTV à Garagem Sul no Centro
de Exposições.

Manutenção
e Gestão Técnica
O CCB como imóvel classificado e pela complexa
organização de espaços e instalações técnicas,
necessita de uma intensa intervenção da equipa
de manutenção, por forma a garantir as devidas
condições de funcionamento, conforto e segurança
dos seus utilizadores.
Tal é executado por uma reduzida equipa
interna de técnicos distribuídos nas diferentes
especialidades (eletricidade, eletrónica, AVAC
e construção civil). Para além disso estão celebrados
contratos de manutenção de equipamentos ou
instalações técnicas (Instalações Elétricas, AVAC,
Posto de Transformação, Elevadores, Chillers, etc.).
Faseadamente têm sido realizados alguns
investimentos, que têm minorado as anomalias
dos 25 anos de intensa utilização, beneficiando
a operacionalidade e funcionamento de todas
as instalações e equipamentos.
Em 2017 deve-se destacar, o alargado conjunto
de trabalhos da equipa de Manutenção na
beneficiação das instalações da área da restauração
(Centro de Reuniões), para dar as corretas

condições de trabalho aos novos operadores
– Casa do Marquês e TOPO.
A gestão dos consumos de energia assume
particular relevância, dados os elevados custos
que lhe estão associados. O consumo total
de energia elétrica e gás foi de 5 215 556 kWh,
inferior em 3,7% ao ano de 2016.
Todavia o custo total da energia elétrica
e gás foi superior em 1,2% ao ano de 2016.
Na imputação de custos, os valores globais foram:

2016

FCCB 		
Centro de Reuniões
Centro de Espetáculos
34,8%

44,7%

Museu Coleção Berardo

44,3%

36,8%

Restauração
Lojas

20,9%

18,5%
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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.

Em 2017, foram realizados alguns projetos
e várias atividades que possibilitaram a continuação
da modernização dos sistemas informáticos
e de suporte à atividade da Fundação.
Sistema de monitorização e gestão
de alarmes informáticos
Na sequência do aumento para 500 sensores
informáticos, foi possível colmatar necessidades
inerentes à prevenção e aviso de falha, em servidores
e sistemas, através da monitorização permanente.
O sistema informático escolhido já detetou
e avisou diversos problemas, antes mesmo
de acontecerem ou se tornarem percetíveis,
analisando comportamentos “anormais”
dos sistemas baseado em histórico e informando
a TIC com alarmística automática.
Atualização e Renovação de Computadores
O 2.º trimestre de 2017 culminou com o planeamento
da renovação em cerca de 55 computadores,
com a chegada de 20 equipamentos novos,
graças ao encadeamento que foi meticulosamente
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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.

Tecnologias de Informação
e Comunicação
A TIC 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.
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definido e implementado. A atualização
dos computadores teve como objetivo diminuir
a antiguidade do parque informático,
que atualmente ronda os 7 anos, tendo sido
concluído em dezembro.
Migração dos acessos à internet
para novo operador
Durante o primeiro semestre de 2017 a TIC,
após testes prévios e a elaboração de um cronograma
rigoroso, foram substituídos os 9 acessos WAN
e respetivo equipamento associado, traduzindo-se
num aumento substancial da largura de banda
disponível e alteração mundial do endereçamento
público IP (Internet Protocol).
Sistema de apoio à gestão do helpdesk
Na sequência do trabalho realizado no último
trimestre de 2016, com a implementação
de um sistema para tornar mais eficiente todo
o processo de apoio informático aos colaboradores
da Fundação, foi criado um portal interno para
a área do helpdesk. Está disponível para todos
os colaboradores e foi incluído além do tratamento
individualizado dos pedidos de apoio, também
acessos diretos ao portal dos Recursos Humanos,
redes sociais do CCB (Facebook, Instagram,
Youtube e Linkedin), contatos TIC e consulta
às manutenções programas aos sistemas
informáticos para o mês corrente.
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Aumento da cibersegurança no posto
de trabalho e servidores
O aumento exponencial de ataques informáticos
do tipo Ramsonware e a crescente exposição
dos serviços TIC da FCCB ao exterior, implicam
a necessidade de aumentar a cibersegurança
relacionada com os equipamentos informáticos
(computadores e servidores).
Avançámos com uma solução informática
que foi implementada para fornecer proteção
adaptativa contra malware, integrando
a prevenção, deteção, análise forense e correção
automática. Adicionalmente através de apoio
externo, na resolução dos problemas relacionados

com a atualização regular e permanente
(Em todos os computadores e impressoras
da Fundação), no que diz respeito ao software
Windows, Office, drivers das impressoras
e antivírus. É imperativo a continuidade
deste trabalho nos próximos anos.
TIC – Eventos
Salienta-se uma evolução de 18% na quantidade
de eventos e um aumento substancial de cerca
de 67% nas receitas de eventos, onde se salienta
o evento Moda Lisboa e a Cimeira dos Países
do Sul. A receita a título comparativo entre 2015
e 2017, a intervenção subiu 257%.

Segurança
As atividades de vigilância e segurança foram
adequadas às necessidades existentes e executadas
de acordo com o planeado, nomeadamente
no acompanhamento dos eventos comerciais
realizados no Centro de Reuniões e nos
espetáculos dos Auditórios.
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
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intervenção nas exposições realizadas no espaço
da Garagem Sul, mantendo ainda a atenção
sobre toda a área de circulação pública
e espaços comerciais.
A empresa de vigilância S.O.V. continuou
a executar boa e adequada prestação de serviços
de segurança do Centro Cultural de Belém.
No mês de agosto, foi realizado o simulacro
de evacuação de todo o complexo do CCB.

Recursos Humanos

© RITA CARMO
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A conclusão do projeto de implementação
do sistema integrado de gestão de recursos
humanos, iniciado em 2015 (Time e Portal RH),
permitiu detetar necessidades de ajustamento
à Fundação. Assim, procurando atingir um novo
patamar da gestão do tempo de trabalho e da
gestão do capital humano, foi necessário introduzir
alterações, adaptando as funcionalidades
do sistema às especificidades da Fundação.
Estas alterações, fruto da recolha das opiniões
de todos aqueles que usam o portal, permitirá
em 2018 uma gestão mais centrada no
desenvolvimento de Recursos Humanos, agilizando
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e dinamizando processos que se apresentam
ainda necessariamente, morosos e burocráticos.
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.
De um modo geral e em termos de cadeia
de valor podemos representar esquematicamente
a estrutura dos recursos humanos da FCCB,
do seguinte modo:

			
Atividades de suporte
		

Atividades core

		

Colaboradores

2%

Administração

3

22,68%

Direção de Edifícios
e Instalações Técnicas

34

Segurança
Tecnologias de Informação e Comunicação

15,33%	Direção de Marketing
e Desenvolvimento

23

10%	Direção Financeira
e Administrativa

15

3,33%	Departamento
de Recursos Humanos

5

7,33%

11

Secretariado

Rotatividade
A rotatividade, indicador também denominado
por turnover, sofreu um aumento relevante no que
respeita à saída de colaboradores, por comparação
com 2016. A variação deste indicador está
diretamente ligada com a gestão direta da área
da restauração e catering, atividade que a Fundação
deixou de exercer.
No universo de colaboradores registaram-se
30 saídas em 2017, contra 17, em 2016,
representando uma média mensal de 2,50 saídas,
contra de 1,42, em 2016. No que diz respeito
a entradas, verificaram-se 16 admissões em 2017,
contrastando com o número verificado em 2016,
25 admissões. Assim, foi invertida a tendência
ascendente do indicador, verificada em 2016.
E em 2017, consequentemente, no sentido
descendente, a média mensal de entradas
fixou-se em 1,33, contra 2,08, verificadas
em 2016, conforme tabela comparativa
que a seguir se apresenta:

Colaboradores

30%

Artes Performativas
e Fábrica das Artes

45

3,33%

Gestão de Eventos

5

2%

Garagem Sul

3

4%

Literatura e Pensamento

6

		
2016

Entradas

1,33

2,08

Saídas

2,50

1,42

média mensal

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, uma em março,
três em junho, uma em julho, uma em agosto,
uma em setembro, e três em novembro.
As admissões destinaram-se, maioritariamente,
a reforçar as equipas da DEIT, DAP, DFA e DMD.
Contudo, as admissões destinaram-se,
maioritariamente, a substituir trabalhadores
ou a prover postos de trabalhado que
se encontravam ocupados por prestadores
de serviços.

No que concerne às saídas (trinta), verificaram-se
13 cessações por mútuo acordo, onze cessações
de contratos a termo certo e incerto, uma
trabalhadora por motivo de licença sem retribuição
e, finalmente, cinco saídas por iniciativa
do trabalhador.

De salientar que das trinta saídas, vinte destas
estão diretamente ligadas com trabalhadores
que exerciam funções na área de atividade de
restauração.

Entradas e saídas de colaboradores
Ano

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.	Dez.

Entradas

30

0

1

0

2

1

0

4

3

9

7

2

1

2,50

Saídas

16

4

0

1

0

2

3

1

1

1

0

3

0

1,33

média ⁄ mês

Recrutamento e seleção

		
2016

Apesar do número de colaboradores ter decrescido
em final de 2017, a área de recrutamento e seleção
apresentou um acréscimo assinalável tanto
no número de anúncios colocados, como nas
respetivas respostas, refletindo-se, naturalmente,
nas 73 entrevistas efetuadas (contrastando
com as 45 efetuadas em 2016).

Anúncios colocados

5

2

Respostas a anúncios

108

35

Seleção a partir de base de dados

-

9

Concursos internos

-

-

Processos externos de colaboradores

5

2

Processos de estágio

5

8

Convocatórias

83

45

Entrevistas

73

45

Saúde no trabalho
A área da medicina no trabalho continua a refletir
as consequências do número de colaboradores
admitidos em 2015 e 2016 para a área da
Restauração, uma vez que os mesmos só saíram
do CCB em outubro do ano que terminou;
consequentemente o número de exames periódicos
aumentou. Em 2016, realizaram-se 61 exames

médicos periódicos, 15 exames médicos ocasionais
e 4 exames médicos de admissão, como se pode
observar no quadro que a seguir apresentamos.

		
2016
Exames médicos periódicos

64

51

Exames médicos de admissão

15

25

4

7

Exames médicos ocasionais

Número de colaboradores
Na esteira do que se verificava até 2014 verificou-se
um decréscimo no headcount do CCB assistindo,
em 2017, ao retomar dessa tendência (ainda
que não tenham sido atingidos os valores de 2014).
Ou seja, a média mensal de colaboradores

de sentido descendente desde 2012, passou
de uma média mensal de 152 colaboradores
no ano de 2012 para 144 em 2013, e para 134
em 2014. Todavia, subiu abruptamente em 2015
para 142 colaboradores e em 2016 para 167
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do trabalhador. Deste modo, ao procedermos
à análise evolutiva por meses, podemos observar
que existem oscilações relevantes no número
de trabalhadores no ano de 2017 por comparação
com 2016, terminando o ano de 2017
com 153 colaboradores (incluindo os que estão
em licença sem vencimento e em exercício
de funções de interesse público), contra 167
em dezembro de 2016, como se pode observar,
pormenorizadamente, no gráfico que
se apresenta:servar, no quadro que se apresenta.

– subida justificada por opções de gestão
associadas às áreas da restauração e da manutenção.
Assim, o número de 135 colaboradores que
se verificou em dezembro de 2014 subiu para
159 em dezembro de 2015 e em 2016 para 167.
Contudo, em 2017, ano da tomada da decisão
de cessar a atividade de restauração, o número
de trabalhadores cifrou-se em dezembro
em 153 trabalhadores. Tal deveu-se aos acordos
de cessação de contrato de trabalho, às cessações
de contratos a termo e às saídas por iniciativa

2016
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Média ⁄ ano

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.	Dez.

167

170

170

170

170

170

172

173

170

168

160

156

153

167

162

163

166

164

166

170

168

167

167

168

170

167

Situação contratual
No que diz respeito à situação contratual
dos colaboradores do CCB, constatamos que
os contratos de trabalho por tempo indeterminado
decresceram, tendo passado de 121 em 2016
para 109 em 2017. O decréscimo neste indicador
é resultado da cessação de atividade da área
de restauração.
Quanto a contratos a termo certo, houve
um decréscimo ligeiro de 38 verificados em 2016
para 36. Relativamente às licenças sem vencimento,
no ano de 2017, encontram-se dois elementos
em licença sem retribuição. No que concerne
às requisições não há alterações mantendo-se
uma colaboradora em situação de desempenho
de funções por cedência de interesse público
e quanto às contratações em comissão
de serviço mantêm-se em duas.

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

109

121

36

38

Nomeados

3

3

Comissão de serviço

2

2

Efetivos em requisição

1

1

Efetivos em licença sem vencimento

2

1

Contratados a termo incerto

0

1

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 85 colaboradores,
constituindo 55,55% relativamente ao universo
dos colaboradores do CCB. No que diz respeito
ao género feminino, de 78 colaboradoras

em 2016 passou-se para 68 em 2017,
correspondendo a 44,45% da população do CCB,
como se apresenta no quadro seguinte.
			
2016

Homens

85

55,55%

89

Mulheres

68

44,45%

78

Estrutura etária
Em 2016 a média etária fixou-se nos 43,55 anos.
Em 2017, não obstante a saída de algumas pessoas
de uma faixa etária elevada, assistiu-se a uma
ligeira subida da média de idades dos trabalhadores
tendo-se situado em 2017 nos 44,13 anos.
A subida gradual e progressiva resulta, sobretudo,
do facto de o quadro de pessoal, na sua maioria,
se encontrar estabilizado. Deste modo, conclui-se
que as novas admissões, bem como as rescisões
produziram efeitos, quase sem expressão na média
etária no CCB. Deste modo, o pequeno acréscimo
situa-se em 0,58 anos face a 2016, conforme se
observa na tabela que se apresenta à direita

Remunerações
e absentismo

O total de remunerações no ano de 2017
apresenta um acréscimo na massa salarial
que se situou nos 5,4892% por comparação
com 2016, a que corresponde a um valor absoluto
de 267 489€. Deste valor, estão expurgadas
as indemnizações por cessação de contrato de
trabalho que em 2017 ascenderam a 211 781€.
Todavia, o acréscimo de remunerações apresenta-se
inferior ao ocorrido em 2016, por comparação
com 2015, tendo-se situado nos 9,3645%.
O incremento na massa salarial resultou das
admissões verificadas a partir de agosto de 2016
e que vieram inflacionar todo o ano de 2017.
Contudo, o aumento foi esbatido pelo facto de,
a partir de julho de 2017, terem começado
		
homens mulheres
a sair os colaboradores da Restauração tanto
Menores 30 anos
11
8
3
por cessação dos contratos a termo como pelo
programa de mútuos acordos que terminou
30 – 39 anos
27
14
13
em novembro. Prevê-se que o impacto da extinção
40 – 49 anos
71
36
35
do setor da restauração e catering, enquanto
gestão direta, far-se-á sentir de uma forma mais
50 – 59 anos
36
21
15
acentuada em 2018. Todavia, a concorrer para
Maiores 60 anos
8
6
2
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.
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Remunerações		
2016
2017 – 2016
5 140 479

4 872 990

+ 267 489

3 049 120

2 889 554

+ 159 566

575 781

545 052

+ 30 729

Vencimentos base
Subsídios de férias e Natal
Subsídios de Isenção de horário

359 773

329 998

+ 29 775

Segurança Social

865 501

820 725

+ 44 776

Acidentes de trabalho

22 475

20 894

+ 1 581

Fundos de compensação

6 637

5 566

+ 1 071

Horas extra

10 459

22 489

– 12 030

Subsídios de refeição

225 542

213 176

+ 12 366

Outros custos

25 191

25 534

– 343

O indicador de trabalho suplementar regressou
à sua tendência de diminuição em consequência
das opções de gestão de recursos humanos
Como se pode observar no mapa acima, na rubrica
Horas Extra verificou-se um decréscimo de 12 030€
e tal deve-se à atribuição a certos colaboradores
do subsídio de isenção de horário de trabalho,
atribuição justificada por necessidades de serviço
verificadas, resultando na maior disponibilidade
das equipas.
Em 2017 verificou-se um ligeiro decréscimo
da taxa de absentismo de 0,68 pontos percentuais,
quase sem expressão, que se fixou em 5,44%,
contra 6,12%do ano anterior. A taxa de
absentismo continua a ser inflacionada por
rubricas, tais como baixa da segurança social,
baixa de acidente de trabalho, licença parental,
aleitação e assistência à família. Importa assinalar
o acréscimo no número de dias de ausência
cujos custos são suportados pela Fundação,
nomeadamente, nas faltas por doença, nas faltas
justificadas; nos dias de assistência à família e,
por último, nas ausências para frequência de aulas,
o nojo e os fins educativos, que também sofreram
um incremento:
No que diz respeito às outras ausências,
importa referir os dias de descanso compensatório,
as tolerâncias, os dias de formação, as viagens
em serviço e outras ocorrências similares, que,
não sendo consideradas absentismo para efeitos
do cálculo, produzem uma quantidade muito
significativa de dias de ausência, como se pode
verificar na tabela a seguir.

Absentismo
		
2016
Doença
Baixa ⁄ Segurança Social
Baixa ⁄ Acidente de trabalho

204,95

184,5

460

640

360,56

464,57

Casamento

10

26

Licença parental

263

581

64

85

Aleitação

Licença parental ⁄ Pai

53,26

39,87

Assistência à família

230,16

155,73

Nojo

21,5

17,24

Fim educativo

20,42

16,29

Frequência de aula

38,54

4,36

Obrigação legal

5,37

6,75

Falta justificada

44,22

12,62

Dispensa

3,11

7,35

Falta injustificada

0

5,32

Suspensão

0

15

Sem retribuição

2

0,21

	valores em dias

Resultados Económicos
e Financeiros

8.1

Resultado líquido do exercício
O resultado líquido de 2017 é de -1,1 M€
o que representa um agravamento de 775 m€
em relação ao ano anterior, ano em que foi
de -345 m€. As principais razões para tal
variação foram:
• Na programação cultural (cujo impacto negativo
no resultado liquido foi de 377 m€), foi dado
cumprimento ao ambicioso plano de atividades
aprovado para 2017, com reforço da oferta em
toda as vertentes. Em comparação com 2016,
os Fornecimentos e serviços externos (gastos
de produção e de comunicação diretos) tiveram
um aumento de 22% (+410 m€, de 1,9 M€
para 2,3 M€) seguido por um aumento da receita
de bilheteira de 22% (+110 m€, de 501 m€
para 611 m€). No entanto, os rendimentos
do aluguer dos auditórios para produções externas
tiveram uma redução de 30%, -77 m€, de 260 m€
para 182 m€. Os patrocínios e apoios captados
mantiveram-se ao mesmo nível do ano
anterior, 143m€.
• A alteração do modelo de gestão dos serviços
de restauração do módulo I do CCB, com impacto
negativo no resultado liquido de 293 m€.
A partir do 3.º trimestre, a Fundação deixou
de explorar diretamente os espaços de restauração
do módulo I (através da qual obtinha rendimentos
da venda ao público nos espaços de restauração
e do serviço de catering a eventos realizados
no CCB) passando estes a ser explorados
por entidades externas mediante o pagamento
de uma renda variável em função do volume
de vendas. Os motivos da decisão já foram
mencionados no relatório, sendo de referir

também a baixa rentabilidade do negócio
(resultado positivo de apenas 69 m€ em 2016).
Nos primeiros 9 meses de 2017, sob gestão
direta da fundação, os serviços de restauração
tiveram um resultado negativo de 277 m€,
nele se incluindo o pagamento de 209 m€
de indemnizações pela rescisão amigável
por mútuo acordo dos contratos de trabalho
da equipa. Por outro lado, nos últimos 3 meses
do ano obteve-se um resultado positivo de 53 m€
em rendas. Assim, no total do ano o resultado
foi de -224 m€, inferior ao de 2016 em 293 m€.
• A redução de 297 m€ nas transferências
do Ministério da Cultura para apoio da atividade
corrente. Refira-se, porém, que as transferências
recebidas em 2016 e em 2017 incluíram valores
relativos ao apoio do ano anterior, o que dificulta
a comparação. Em 2016 as transferências foram
de 6665 m€ para o apoio de 2016 e de 687 m€
do remanescente do apoio do ano anterior,
e em 2017 de 7000 m€ do apoio do ano e 55 m€
do apoio de 2016. Assim, formalmente, o apoio
de 2016 foi 6720 m€ e o de 2017 de 7000 m€.
• Por último, na gestão da carteira de títulos,
composta por obrigações soberanas e corporativas,
foi apurado um saldo positivo entre os rendimentos
e gastos financeiros de 212 m€, enquanto que
em 2016 se tinham apurado perdas de 76 m€,
ano em que foram alienados títulos da carteira
da FCCB que apresentavam um risco considerado
demasiado elevado. Esta variação contribuiu
assim em 288 m€ para o desagravamento
do resultado líquido.

Resultado de exploração
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20 000
15 000
10 000
5 000
(5 000)

Redimentos

Gastos

Resultado da exploração

2017
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O quadro seguinte apresenta a evolução
do Resultado líquido desde 2013, destacando
o Resultado de exploração, o qual reúne apenas
os rendimentos e gastos diretamente relacionados
com a gestão do negócio1.
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Em 2017, os rendimentos próprios da Fundação
(rendimentos de exploração excluindo a subvenção
pública) foram de 4,9 M€, ou seja, 41%
dos rendimentos de exploração.

Resultado líquido do Exercício (em m€)			 2013

2014

2015

2016

2017

Vendas e serviços prestados			

3 455

3 572

4 264

4 764

4 516

Subsídios à exploração (Ministério Cultura)			

6 720

6 720

4 490

7 352

7 055

Subsídios ao investimento (reconhecimento)			

150

131

166

156

91

Outros rendimentos			 308

375

442

286

276

Rendimentos de Exploração			

10 634

10 798

9 363

12 559

11 938

Fornecimentos e serviços externos e cmv			

(5 864)

(5 770)

(6 345)

(5 539)

(5 904)

Gastos com o pessoal			

(4 784)

(4 368)

(4 770)

(5 223)

(5 329)

Gastos de Depreciação ⁄ Amortizações (exceto edifício)			

(442)

(490)

(1 290)

(914)

(883)

Outros gastos			 (49)

(43)

(40)

(40)

(59)

Gastos de Exploração			

(11 140)

(10 671)

Resultado de exploração			

(506)

127

(3 084)

842

(237)

Rendimentos – gastos financeiros			

797

566

279

(76)

212

Outros Ganhos – Outros Gastos 			

7

29

(12)

(1)

-

Imparidades e provisões			

(204)

(45)

567

69

82

Gastos de Depreciação ⁄ Amortizações (do edifício)			

(1 179)

(1 179)

(1 179)

(1 179)

(1 178)

Resultado líquido do exercício			

(1 086)

(502)

(3 428)

(345)

(1 120)

			

(12 446) (11 716) (12 175)

2013

2014

2015

2016

2017

Rendimentos próprios (em m€)			

3 914

4 078

4 872

5 207

4 883

Variação face ao ano anterior			

– 18%

4%

19%

7%

– 6%

Rendimentos
Nos rendimentos de exploração, verifica-se
que houve uma redução de 5% ou 621 m€
em relação ao ano anterior. Em 2016 tinham
sido de 12,6 M€ e em 2017 de 11,9 M€.
As maiores variações ocorreram nas Vendas
e Prestações de serviço (-5% ou -248 m€)
e nos Subsídios à exploração (-10% ou -297m€).
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 com as depreciações
e amortizações de investimentos efetuados após a constituição
da Fundação. Não inclui também imparidades e provisões;
correções de anos anteriores; rendimentos e gastos financeiros
e outros rendimentos de caráter extraordinário.

Em relação às Vendas e Prestações de serviços,
enquanto que as Vendas (livros, catálogos
e mercadorias relacionadas com a programação
da FCCB) se mantiveram ao nível do ano anterior,
em torno dos 29 m€, os rendimentos em
Prestações de serviços diminuíram 5% (-247 m€).

Na atividade cultural da fundação, os rendimentos
de Prestações de serviços aumentaram 6%
ou 52 m€ em relação ao ano anterior.
As receitas de bilheteira aumentaram 22%
(+110 m€) mas as de aluguer dos auditórios
a produtores externos diminuíram 30% (-77 m€).
Já os patrocínios tiveram um aumento de 62%
ou 17 m€.
Nos rendimentos da atividade comercial
(-8% ou -327 m€), há que ter presente a já referida
alteração do modelo de gestão dos serviços
de restauração. Enquanto que em 2016 houve
12 meses de faturação, em 2017 só houve 9 meses
porque a partir de outubro, os serviços passaram
a ser faturados aos clientes pelos novos
arrendatários dos espaços (pagando em
contrapartida uma percentagem das vendas
à FCCB). Não considerando os serviços
de restauração, a variação nos rendimentos
da atividade comercial seria positiva em +8%
ou 195 m€ (de 2,5 M€ para 2,7 M€ em 2017).

Em relação aos Subsídios à exploração, transferências
do Ministério da Cultura destinadas à cobertura
de encargos de funcionamento, estão contabilizados
por um valor inferior em 297 m€ ao de 2016.
No entanto, em 2016 as transferências incluíram
6665 m€ de apoio do próprio ano e 687 m€
do remanescente do apoio do ano anterior.
E depois em 2017, 7000 m€ do apoio do ano
e 55 m€ do apoio de 2016. Assim, efetivamente,
os valores recebidos para cada um dos anos foram
de 6720 m€ para 2016 e de 7000 m€ para 2017,
ou seja, houve reforço do apoio público.
Por último, e já fora dos rendimentos de exploração,
na gestão da carteira de títulos, composta por
obrigações soberanas e corporativas, foi apurado
um saldo positivo entre os Rendimentos e Gastos
financeiros de 212 m€, enquanto que em 2016
se tinham apurado perdas de 76 m€, ano em
que foram alienados títulos da carteira da
FCCB que apresentavam um risco considerado
demasiado elevado.

Prestações de serviços (em m€)

2017

2016	Var % 	Var €

Atividade cultural

855

803

6%

52

Bilheteira

611

501

22%

110

Aluguer de espaços

182

260

– 30%

– 77

Patrocínios1

43

27

62%

17

Outros

18

16

17%

3

3 570

3 896

– 8%

– 327

Aluguer de espaços

613

639

– 4%

– 27

Aluguer de equipamentos audiovisuais

868

743

17%

125

Outros alugueres e serviços acessórios

175

139

26%

36

Restauração2

901

1 422

37%

– 521

Rendas e concessões

740

703

5%

37

42

61

– 32%

– 20

231

189

22%

42

64

36

78%

28

4 488

4 735

– 5%

– 247

Atividade comercial

Programas de fidelização3
Estacionamento e outros serviços
Outros rendimentos

Total de prestação de serviços

1

Para além dos patrocínios, foram obtidos apoios à produção em cada
um dos anos, que no entanto não têm natureza de prestações de serviços
pelo que não estão incluídos no quadro. O total de apoios e patrocínios
recebidos foi de 143 m€ em ambos os anos.

2

Vendas diretas nos espaços de restauração e catering em eventos,
sob gestão da FCCB (12 meses em 2016 e 9 meses em 2017).

3

Cartão Amigo CCB, Empresa Amiga CCB e outras contrapartidas
associadas a contratos.
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Gastos
Os Gastos de exploração foram de 12,2 M€
em 2017, ou seja, +4% (+458 m€) que em
2016, ano em que atingiram 11,7 M€. No total
de Fornecimentos e serviços externos e CMVMC
verificou-se um aumento de 7% (+365 m€)
e nos Gastos com o pessoal de +2% (106 m€).

2013

2014

2015

2016

2017

7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

Gastos com o pessoal

Fornecimentos e serviços externos e
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Natureza (em m€)			

2013

2014

2015

2016

2017

De apoio à atividade cultural			

1 940

1 814

1 891

1 891

2 301

De apoio à atividade comercial			

742

705

753

209

429

Conservação e reparação			

845

895

627

415

532

Vigilância e segurança			

409

438

426

434

427

Água, eletricidade, combustíveis			

755

747

726

660

701

Limpeza, higiene e conforto			

371

368

385

417

411

Comunicações			 120

97

97

91

74

Seguros			 127

119

121

140

139

Honorários			 133

77

50

55

17

Publicidade e propaganda			

85

99

126

67

69

Trabalhos especializados			

92

183

785

400

336

Outros			 185

192

227

226

160

Total de FSE			

5 805

5 734

6 214

5 005

5 596

CMV (custo materiais vendidos)			

59

35

132

534

308

Total de FSE + CMV			

5 864

5 769

6 345

5 539

5 904

Os serviços externos ligados à atividade cultural
tiveram um aumento de 22% (+410 m€) em linha
com o alargamento da oferta cultural em 2017.
Nos serviços externos de apoio à atividade
comercial o aumento foi de 220 m€, tendo
passado de 209 m€ em 2016 para 429 m€
em 2017. Há duas razões para esta variação.
Por um lado, a necessidade de recorrer ao mercado
para o aluguer de equipamentos de audiovisual
necessários ao apoio a eventos de grande exigência
tecnológica (+91 m€) e por outro, o recurso
temporário a catering externo (+140 m€)
no período de transição entre a exploração
direta pela FCCB e o arrendamento dos espaços.
Também se registou um aumento relevante
nas Despesa de conservação e reparação, de +28%
ou 117 m€, que resultou da beneficência de
mobiliário degradado, da manutenção dos jardins
e lagos, e também dos elevadores. E em Água,
Eletricidade, Combustíveis (+6% ou 41 m€)
devido ao aumento dos consumos de água
relacionados com as intervenções nos jardins
e ruturas e do seu custo, e do aumento do custo
da eletricidade.
As reduções em Trabalhos especializados (64m€)
nos Custos das mercadorias vendidas (226 m€)
devem-se à já referida alteração do modelo de
gestão dos serviços da restauração do módulo I
do CCB.

Gastos com o pessoal
Em 2017, os Gastos com o pessoal totalizaram
5,4 M€, um aumento de 2% (+106 m€) face
ao ano anterior. Este valor inclui indemnizações
no valor de 212 m€ pagas pela cessação de contratos
de trabalho, na sua maioria na atividade de
restauração cuja gestão, como já referido, deixou
de ser feita pela Fundação a partir do 3.º trimestre.
Como consequência, para 2018 prevêem-se
Gastos com o pessoal que são cerca de 7% inferiores
aos de 2017. Os Gastos com o pessoal representam
44% do total dos gastos de exploração
(45% em 2016).

2013

144

2014

134

2015

Encargos Financeiros
A FCCB não tem recorrido a financiamentos
bancários. Assim, os gastos financeiros registados
em 2017, no montante aproximadamente
de 7 m€ (16 m€ em 2016), referem-se apenas
a encargos bancários correntes.

Gastos com depreciações
⁄ amortizações
Em 2017, o montante reconhecido na demonstração
de resultados com depreciações e amortizações
é de 2,1 M€ (igual valor em 2016). 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 desde 2015
é resultado direto dos investimentos avultados
na reabilitação de instalações e renovação
de equipamentos operada nesse ano.

Financiamento público
O subsídio público ao funcionamento continua
a ser essencial para o financiamento da atividade
da Fundação. Os rendimentos próprios da fundação
(rendimentos de exploração deduzidos do subsídio
do Ministério da Cultura) cobrem 40% dos gastos
de exploração mas esse rácio seria de 44%
se não se considerassem os encargos assumidos
pela FCCB, com o funcionamento da Fundação
de Arte Contemporânea Coleção Berardo
(FAMC-CB) desde 2006 e por determinação legal,
que ascenderam a 1 M€ em 2017.

2016

2017

167

167

142

Número médio anual de trabalhadores
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2013

2014

2015

2016

2017

Rendimentos próprios ⁄ Gastos de exploração			

35%

38%

39%

44%

40%

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

39%

43%

43%

49%

44%

Resultado de exploração
por áreas funcionais
No quadro seguinte procurou-se distribui
o Resultado de exploração de 2017 por áreas
funcionais. Por restrições técnicas não foi possível
fazer a distribuição dos subsídios ao investimento
e dos gastos de depreciação e amortizações.
De referir também que os gastos com a manutenção
servem todas as atividades da fundação.

Resultados de exploração (em m€)
Comercial
Cultural
Gestão,
			manutenção
			
e apoio

Vendas e prestação de serviços

Total

3 597

855

64

4 516

139

105

32

276

Subsídios à exploração (Ministério da Cultura)			

7 055

7 055

Subsídios ao investimento (reconhecimento)			

91

91

Rendimentos de Exploração				

11 938

Outros rendimentos

Fornecimentos e serviços externos
Gastos de produção
Outros gastos

2 402
2 415
2 301		
101
2 415

5 904
2 730
3 174

1 665

2 924

5 329

49

59

883

883

Gastos de Exploração				

12 175

Resultado de exploração				

(237)

Gastos com o pessoal
Outros gastos

1 087
429
658
740
10

Gastos de Depreciações ⁄ amortizações (exceto edifício)			

8.2

Situação Patrimonial
O quadro seguinte apresenta a composição
do balanço da FCCB e a sua evolução de 2013
a 2017. A 31 de dezembro de 2017 o Ativo
é de 98,9 M€, constituído em mais de 90%
por Ativos fixos tangíveis, e o Passivo é de apenas
2,9 M€ destacando-se a autonomia financeira
da Fundação, com os Fundos patrimoniais
a financiar o Ativo em 97%.
Estrutura do balanço (em m€)

2013

2014

2015

2016

2017

93 695

93 466

93 554

92 161

90 694

6 538

6 834

3 951

3 581

4 448

Ativo não corrente
Ativo imobilizado (líquido)
Ativos financeiros
Ativo corrente
Ativos financeiros

1.535

0

364

343

801

Ativos corrente excepto ativos financeiros

3 421

4 670

2 656

3 628

2 928

105 190

104 970

100 525

99 714

98 872

Passivo não corrente

1 286

1 281

393

362

377

Passivo corrente

2 537

2 955

2 492

2 213

2 567

Fundos patrimoniais

101 367

100 734

97 639

97 139

95 928

Total dos fundos patrimoniais e passivo

105 190

104 970

100 525

99 714

98 872

Total do ativo

Ativo
A 31 de dezembro de 2017 o total do ativo
era de 98,9 M€ (99,7 M€ em 2016). O ativo
não corrente (95,1 M€) é constituído principalmente
por ativos fixos tangíveis (90,6 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 ativos financeiros
registam aplicações em obrigações corporativas
e títulos de dívida pública da República Portuguesa
no total de 4,5 M€ (3,6 M€ em 2016).

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 87,3 M€ (valor bruto 159,2 M€
e amortizações de 71,9 M€). Incluem também
outras rubricas como o Equipamento básico,
Equipamento administrativo e Outros ativos
tangíveis cujas amortizações acumuladas rondam
os 90% do preço de aquisição (valor bruto
de 30,6 M€ e amortizações de 27,8 M€).

A análise ao ativo fixo tangível evidencia um
dos principais desafios enfrentados pela FCCB:
a necessidade de encontrar financiamento

Em 2017, a aquisição de ativos fixos totalizou
732 mil euros (sem IVA). Os investimentos de maior
valor incluem as obras de beneficiação no Pequeno
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Investimento (em m€)			

2013

2014

2015

2016

2017

Investimento concluído no exercício			

1 16

667

3.341

615

702

59

832

48

136

30

3 389

751

732

Investimento em curso			

Total do investimento			

Auditório e Bilheteiras (216 m€), as obras
de beneficiação de salas do Centro de Reuniões
(107 m€), a beneficiação dos espaços de
restauração do 3.º piso do módulo I (87 m€),
a aquisição de equipamento e software informático
(66 m€) e equipamentos de sonorização e audiovisual
(35 m€), a substituição de um elevador (28 m€)
e a beneficiação da cobertura do Centro de
Exposições (114 m€) que transitou do ano anterior).
Como se pode verificar, em 2015 os investimentos
atingiram os 3,4 M€. Nesse ano houve 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 candidatou e obteve a aprovação
a três convites lançados pela CCDR-LVT, em regime
de aprovação condicionada – overbooking
(POR-Lisboa), cujo incentivo só foi recebido
no inicio de 2018, razão pela qual não teve impacto
nas contas de 2017 e dos dois anos anteriores.
No quadro seguinte apresenta-se a composição
do ativo corrente e a sua variação face ao ano
anterior. A 31 de dezembro de 2017 era
constituído maioritariamente por disponibilidades,
onde se incluem a transferência, no último dia
do ano, do apoio ao funcionamento pelo Ministério
da Cultura de 280 m€ e também investimentos

1 175

1 499

financeiros com maturidade a menos de 12 meses,
no valor de 750 m€. O valor líquido de inventários
era 92 m€ em resultado da diferença entre o valor
bruto de 321,5 m€ e o das perdas por imparidade
de 229 m€. As perdas por imparidade estão
constituídas para fazer face às perdas decorrentes
da reduzida rotação de inventários,
na sua maioria publicações. O saldo de 380 m€
em dívidas de Clientes equivale 30 dias de Vendas
e prestações de serviços médias diárias de 2017
(22 dias em 2016).

Ativo corrente (em m€)

2017

2016

2017 ⁄ 2016

92

114

– 19%

380

202

30%

Adiantamentos a fornecedores

24

55

– 57%

Estado e outros entes públicos

-

-

-

Outras contas a receber

286

249

15%

Diferimentos

110

65

69%

Caixa, depósitos bancários
e investimentos de curto prazo

2 837 3 195

– 11%

Total do ativo corrente

3 730 3 972

– 6%

Inventários
Clientes

Passivo
A 31 de dezembro de 2017, o total do passivo
era de 2,9 M€ (2,6 M€ em 2016), 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 provisões
que a 31 de dezembro de 2017 permitem
cobrir com razoabilidade as responsabilidades
contingentes da Fundação.

O passivo não corrente manteve-se sensivelmente
ao nível do ano anterior e é constituído apenas
por provisões. As provisões no montante 377
m€ salvaguardam eventuais gastos provenientes
de responsabilidades no âmbito de projetos
cofinanciados (260 m€) e de responsabilidades
com rescisões de contratos de trabalho (98 m€)
e outros.
O passivo corrente e a sua composição nos últimos
dois anos são evidenciados no quadro seguinte.

Passivo corrente (em m€)

2017

2016

2017 ⁄ 2016

Fornecedores

761

623

22%

4

13

– 72%

197

167

18%

1 316

1 210

9%

289

199

45%

2 567

2 213

16%

Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a pagar
Diferimentos

Total do passivo corrente

A fundação não tem dívidas em atraso
a fornecedores. Em “Outras contas a pagar”,
incluem-se 662 m€ euros referentes a gastos
com férias e subsídios de férias do pessoal,
a liquidar em 2018 (681 m€, em 2016).

Fundos patrimoniais
Os Fundos patrimoniais iniciais da Fundação estão
valorizados em 165 M€ e incluem a contribuição
do Estado Português – os terrenos e os três
módulos que compõem o Centro Cultural de
Belém (159 M€), e respetivo mobiliário (5 M€) –
e também a contribuição financeira dos restantes
instituidores (1 M€). No final de 2017, o valor
de balanço dos Fundos patrimoniais era de apenas
96 M€, ou seja 52% dos Fundos patrimoniais
iniciais, o que resulta principalmente do acumular
de resultados transitados negativos (-83 M€).
Na apreciação deste facto, é conveniente ter
presente que o Estado Português criou a FCCB
com a missão de promover a cultura e de assegurar
a conservação, administração e desenvolvimento
do CCB. Dada a missão singular e não lucrativa
da FCCB, não é razoável esperar, e nada nos seus
estatutos o indicia, que a sua atividade corrente
deva gerar fluxos financeiros suficientes para a

reposição do investimento inicial, i.e., que
o resultado de exploração supere a amortização
anual do edifício (refira-se também que a FCCB
não participou na decisão inicial sobre o nível
de recursos financeiros a alocar na construção
do CCB). A amortização anual do edifício
é a principal razão para a apresentação
de tais resultados acumulados negativos
e não considerando as amortizações acumuladas
do edifício (71,5 M€ até ao final de 2017),
os resultados transitados seriam de -11,5 M€
em 25 anos de atividade. E os Fundos Patrimoniais
seriam de 167 M€. Realça-se ainda que a FCCB
tem o usufruto gratuito dos terrenos e edificado,
mas não a propriedade dos mesmos.
Em 2017, não foram recebidos subsídios
ao investimento, subsídios cujo recebimento
é registado em Fundos Patrimoniais.
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Execução orçamental no perímetro
do Orçamento de Estado
8.3
A partir de 2015, a FCCB passou a incluir
as 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 também 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.
Em 2017, o saldo global apurado foi positivo
em 404 m€ (dados da execução orçamental
de dezembro). Na conta de gerência de 2016
o saldo apurado tinha sido de +1,0 M€.

A despesa efetiva foi 12,6M€, um valor idêntico
ao de 2016. A variação de +7% (+352 m€)
em despesas com o pessoal face ao ano anterior
foi compensada pela redução em Aquisição
de Bens e Serviços e em Outras despesas (IVA pago).
A receita efetiva totalizou 13,0 M€. Foi inferior
à de 2016 em 580 mil euros, para tal tendo
contribuído a diminuição das transferências
do subsídio público ao funcionamento (-297 m€)
e a diminuição em vendas de bens e serviços
(-281 m€).
O quadro seguinte apresenta a execução orçamental
de 2017, a sua comparação com o orçamento
disponível do ano e a execução de 2016.

Orçamento e execução em 2017
Execução orçamental (em €)

Orçamento
Orçamento
Execução
Inicial
disponível 1
em 2017 2
			

Execução
em 2016

Despesa (pagamentos)
Despesas com pessoal

5 105

5 371

5 371

5 019

Aquisição bens e serviços correntes

7 816

6 608

6 361

6 818

32

-

-

-

Outras despesas correntes

Juros e outros encargos

177

104

104

217

Despesa de investimento

952

774

757

709

Despesa efetiva

14 082

12 857

12 593

12 562

Ativos financeiros

4 175

4 175

3 894

2 295

18 257

17 032

16 488

14 857

Despesa total

Receita (recebimentos)
312

312

179

183

Transferências correntes (apoios do Fundo de Fomento Cultural)

Rendimentos da propriedade (juros)

7 000

7 000

7 055

7 352

Vendas de bens e serviços correntes

6 300

6 300

5 764

6 045

470

470

-

-

Despesa efetiva

14 082

14 082

12 998

13 580

Ativos financeiros

4 175

4 175

1 880

2 485

18 257

18 257

14 878

16 064

Saldo global = receita efetiva – despesa efetiva			

404

1 017

Outras receitas correntes

Receita total

1
2

Orçamento inicial, deduzido de cativos de 1,2 M€ e após alterações orçamentais efetuadas no período de execução.
Valores de reporte da execução orçamental de dezembro, prévios à conta de gerência.

Anexos

Notas

2017

2016

92 076 217

Ativo

Balanços
Em 31 de dezembro
de 2017 e 2016
montantes expressos em euros

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

6

90 631 655

Ativos intangíveis

7

62 602

84 738

Investimentos financeiros

9

4 448 226

3 581 077

95 142 483

95 742 032

Total do ativo não corrente		

Ativo corrente
Inventários

10

92 037

114 007

Clientes

11

380 487

292 262

Adiantamentos a fornecedores

11

23 821

55 328

Outras créditos a receber

11

286 420

249 266

Diferimentos

13

110 338

65 403

Investimentos financeiros

9

801 484

343 330

Caixa e depósitos bancários

4

2 035 104

2 852 128

Total do ativo corrente		

3 729 691

3 971 724

Total do ativo		

98 872 174

99 713 756

Fundos patrimoniais e passivo
Fundos patrimoniais
Fundos

3

179 570 374

179 570 374

Resultados transitados

3

(83 016 881)

(82 672 163)

Ajustamentos ⁄ Outras variações
nos fundos patrimoniais		

494 311

585 358

		

97 047 804

97 483 569

Resultado líquido do exercício

(1 120 119)

(344 718)

95 927 685

97 138 851

377 105

362 395

377 105

362 395

622 950

3

Total dos fundos patrimoniais		

Passivo
Passivo não corrente
Provisões

15

Total do passivo não corrente		

Passivo corrente
Fornecedores

16

761 446

Adiantamentos de clientes

16

3 605

12 834

Estado e outros entes públicos

12

197 395

167 204

Outros passivos

16

1 315 923

1 210 452

Diferimentos

13

289 015

199 070

Total do passivo corrente		

2 567 384

2 212 510

Total do Passivo		

2 944 489

2 574 905

Total dos fundos patrimoniais
e do passivo		

98 872 174

99 713 756

O anexo faz parte integrante do balanço do exercí cio fin do em 3 1 de Dezembro de 2 0 1 7

O Contabilis ta Certificado		O Con s elho de A dminis traçã o	
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Demonstrações dos Resultados
por natureza dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2017 e 2016
montantes expressos em euros

Notas

2017

2016

Rendimentos e gastos		
Vendas e serviços prestados

17

4 515 993

4 764 432

Subsídios e doações e legados à exploração

18

7 155 266

7 468 607

Custo das mercadorias vendidas
e das matérias consumidas

10

(307 571)

(533 959)

Fornecimentos e serviços externos

19

(5 596 160)

(5 005 032)

Gastos com o pessoal

20

(5 328 979)

(5 222 751)

Ajustamentos de inventários (perdas ⁄ reversões)

10

22 082

48 346

Imparidade de dívidas a receber
(perdas ⁄ reversões)

11

50 276

1 676

Provisões (aumentos ⁄ reduções)

15

(14 710)

31 016

Outras imparidades ⁄ investimentos
não depreciáveis ⁄ amortizáveis (perdas ⁄ reversões)

9

24 345

(11 810)

Outros rendimentos

21

269 599

370 282

Outros gastos

22

(60 769)

(86 261)

729 372

1 824 546

(2 061 360)

(2 093 424)

(1 331 988)

(268 878)

Resultado antes de depreciações,
gastos de financiamento e impostos		
Gastos ⁄ reversões de depreciação e de amortização

23

Resultado operacional
(antes de gastos de financiamento e impostos)		
Juros e rendimentos similares obtidos

24

218 453

365 677

Juros e gastos similares suportados

24

(6 584)

(441 517)

Resultado antes de impostos		

(1 120 119)

(344 718)

Resultado líquido do exercício		

(1 120 119)

(344 718)

					
O anexo faz parte integrante d a d emonstraç ã o dos resultados por natureza do exercí cio
fin d o em 3 1 d e Dezembro d e 2 0 1 7

O C ontabi l i s ta C ertificado		O Con s elho de A dminis traçã o	
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Demonstração das alterações
nos fundos patrimoniais
dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2017 e 2016
montantes expressos em euros

Notas
Fundos
Resultados
Outras variações
			
transitados
nos fundos
				patrimoniais

Resultado líquido
do exercício

Total

Posição em 1 de janeiro de 2016		179 570 374 (79 243 946)

741 166

(3 428 217)

97 639 377

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

–

(3 428 217)

–

3 428 217

–

Reconhecimento no período
dos subsídios ao investimento

–

–

(155 808)

–

(155 808)

		 179 570 374

(82 672 163)

585 358

–

97 483 569

18

Resultado líquido do exercício de 2016		

–

–

–

(344 718)

(344 718)

Resultado integral		

–

–

–

(344 718)

(344 718)

Outras variações nos fundos patrimoniais		

–

–

–

–

–

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

585 358

(344 718)

97 138 851

Posição em 1 de Janeiro de 2017		179 570 374 (82 672 163)

585 358

(344 718)

97 138 851

(344 718)

–

344 718

–

Aplicação do resultado líquido do período
findo em 31 de dezembro de 2016		

–

Reconhecimento no período
dos subsídios ao investimento

–

–

(91 438)

–

(91 438)

		 179 570 374

(83 016 881)

493 920

–

97 047 413

18

Resultado líquido do exercício de 2017		

–

–

–

(1 120 119)

(1 120 119)

Resultado integral		

–

–

–

(1 120 119)

(1 120 119)

Outras variações nos fundos patrimoniais		

–

–

391

–

391

				 391		391

Posição em 31 de dezembro de 2017		179 570 374 (83 016 881)

494 311

(1 120 119)

O anexo faz parte integrante d esta d emonstra ç ã o das altera çõ es nos fundos patrimoniais do exercí cio fin do em 3 1 de dezembro de 2 0 1 7

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

95 927 685
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Demonstração
dos fluxos de caixa
dos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2017 e 2016
montantes expressos em euros

2017 		

2016

31 de Dezembro 		

31 de Dezembro

Notas		
			

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes		

5 631 053		

Recebimento de subsídios e doações		

7 155 266		

6 151 270
7 468 607

Pagamentos a fornecedores		

(6 559 207)		

(6 989 390)

Pagamentos ao Pessoal 		

(5 333 662)

893 450

(5 035 696)

Caixa gerada pelas operações		

893 450		

1 594 791

Outros recebimentos ⁄ pagamentos 		

138 715

Fluxos das atividades operacionais [1]			

138 715

1 594 791

64 213

64 213

1 032 165		

1 659 004

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

(717 809)		

Ativos fixos intangíveis		

(39 657)		

Investimentos financeiros		

(1 644 289)

(760 509)
(42 541)

(2 401 755)

(2 294 903)

380 000		

2 484 765

(3 097 953)

Recebimentos provenientes de
Investimentos financeiros

9

Doações		392		

–

Subsídios ao investimento

–

–		

18

Juros e rendimentos similares		

178 758

Fluxos das atividades de investimento [2] 			

559 150

182 959

2 667 724

(1 842 605)		

(430 229)

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

(6 584)

(6 584)

(15 982)

(15 982)

Fluxos das atividades de financiamento [3]			

(6 584)		

(15 982)

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

(817 024)		

1 212 793

Caixa e seus equivalentes no início do exercício

4		
2 852 128		

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício

4

		

2 035 104		

O anexo faz parte integrante d a d emonstraç ã o dos fluxos de caixa do exercí cio fin do em 3 1 de Dezembro de 2 0 1 7 		
O C ontabi l i s ta C ertificado		O Con s elho de A dminis traçã o	

1 639 335

2 852 128

			

Anexo
às Demonstrações
Financeiras
Em 31 de Dezembro de 2017
montantes expressos em euros
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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 corresponsabilização 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 (OE2015). 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 e como previsto no art.º 54.º da Lei n.º 151/2015 de 11
de setembro (Lei de Enquadramento Orçamental), a Fundação passou a cumprir o princípio da Unidade de Tesouraria do Estado (UTE). Para o exercício de 2017 foi concedida autorização de exceção do cumprimento da UTE para
alguns serviços bancários (ofício do IGCP n.º SGC-11318
de 12 de julho de 2017), nomeadamente operações 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;
• Cobrança de receita pelo sistema de débitos diretos;
• Operações de financiamento bancário;
• Carregamento de cartões refeição.
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 2017, em conformidade com o Decreto-lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março,
republicado pelo Decreto-lei n.º 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.º 106/2011, de 14 de Março – Código de contas
• 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
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3.

Principais políticas
contabilísticas

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

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 2018 para a Fundação é igual
ao montante recebido no exercício de 2017. 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 m das instalações da Fundação,
esta destina parte deste espaço (7090 m2) para obtenção
de rendimentos via rendas (essencialmente a lojistas) e não
2

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
Associação 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

Edifícios 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
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Na rubrica equipamento administrativo, as obras de arte
incluídas, cujo valor em 31 de Dezembro de 2017 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.

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas
devidas são reconhecidas como gastos do período na rubrica de “Fornecimentos e serviços externos”, da demonstração dos resultados por natureza, de forma linear durante o
período do contrato de locação.
Locações em que a Fundação age como locadora
As situações em que a Fundação age como locadora respeitam aos contratos com terceiros nos espaços cedidos
para exploração pela Fundação.
O rendimento relacionado com recebimentos de locações
operacionais é reconhecido no período em que ocorre a
locação.

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.

3.4

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.

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

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 por imparidade, escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate ou
a alienação.
Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos que
ainda não se encontram em condições para iniciar a sua
utilização/funcionamento. Passarão a ser depreciados a
partir do momento em que os ativos subjacentes estejam
nas condições necessárias para operar.

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 registadas 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.

Ativos intangíveis

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.
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.
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Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados
de acordo com os seguintes critérios:
• 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:
• 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.
• 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.
• Fornecedores e outros passivos

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.
As perdas por imparidade são registadas em resultados na
rubrica de “Perdas por imparidade” no período em que
são determinadas.
Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui, esta é revertida por resultados e registada na
rubrica de “Reversões de perdas por imparidade”.
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.

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

3.7

• Outros ativos financeiros

Fundos

A carteira de investimentos da Fundação a 31 de Dezembro de 2017 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. O eventual diferencial negativo existente entre o
valor escriturado e o valor de mercado é registado na rubrica de “Perdas por 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”.
Tais ativos e passivos financeiros são mensurados ao justo
valor.

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:

Dotação inicial – Instituidores

Banco Comercial Português, SA

99 760

Banco Totta & Açores, SA

99 760

Caixa Geral de Depósitos

99 760

Imparidade de ativos financeiros
(geralmente créditos a receber)

Companhia de Seguros Mundial Confiança, SA

99 760

Crédito Predial Português

99 760

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 por 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.

Petróleos de Portugal – Petrogal, SA

99 760

Siderúrgia Nacional, EP

49 879

Tabaqueira – Empresa Indústrial de Tabacos, EP

99 760

TAP – Air Portugal, EP

99 760

Telefones de Lisboa e Porto, SA

99 760

Lisnave, SA

99 760

No caso concreto da Fundação, não existem ativos e passivos financeiros a classificar nesta categoria.

Instituidores iniciais
Dotação inicial – Estado Português

1 047 476
164 139 997
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3.8

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

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.

• 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.

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 (até ao terceiro trimestre do exercício de 2017) e do reconhecimento em resultados dos subsídios (Nota 3.8).

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 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).

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na
preparação das demonstrações financeiras anexas, encontram-se, quando aplicável, descritos nas notas correspondentes deste anexo.

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;

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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3.12

Transações e saldos
em moeda estrangeira
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”.

3.15

Acontecimentos subsequentes
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 2017 e
2016 detalha-se conforme se segue:

2017

2016

6 651

16 554

1 278 453

2 835 574

Numerário
Depósitos bancários
imediatamente mobilizáveis
Outros ativos financeiros

750 000

–

2 035 104

2 852 128

5.

Políticas contabilísticas,
alterações nas estimativas
contabilísticas e erros
Alteração em estimativas contabilísticas
No decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017,
não foram efetuadas alterações de políticas contabilísticas
na metodologia de cálculo das estimativas.
Correção de erros
No decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de
2017, não foram efetuadas correções decorrentes de erros
materiais de períodos anteriores.

6.

Ativos fixos tangíveis
No quadro da página seguinte apresenta-se o movimento
ocorrido na rubrica de ativos fixos tangíveis, bem como nas
respetivas depreciações e perdas por imparidade, durante
os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 .
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Edifícios e
outras construções

2017

Equipamento
básico

Equipamento
de transporte

Equipamento
administrativo

101

Outros ativos
Ativos fixos
fixos tangíveis tangíveis em curso

Total

Ativos							
Saldo inicial

159 188 198

15 125 912

66 439

6 670 552

8 648 663

Aquisições

–

72 138

–

30 113

357 211

110 501

569 963

Alienações ⁄ abates

–

(4 819)

–

(26 736)

(972)

–

(32 527)

Transferências

–

10 260

–

(1 630)

206 184

(216 444)

(1 630)

159 188 198

15 203 491

66 439

6 672 299

9 211 086

Saldo final

105 943 189 805 707

– 190 341 513

Depreciações acumuladas
e perdas por imparidade						
Saldo inicial
Depreciações do exercício

70 742 537

13 610 314

66 439

6 621 116

6 689 084

–

97 729 490

1 181 745

440 703

–

63 733

325 424

–

2 011 605

Alienações ⁄ abates

–

(3.547)

–

(26 736)

(954)

-

(31 237)

Transferências

–

–

–

–

–

–

–

Saldo final

71 924 282

14 047 470

66 439

6 658 113

7 013 554

–

99 709 858

Ativos líquidos

87 263 916

1 156 021

–

14 186

2 197 532

–

90 631 655
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2016
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

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 5332 mil euros respetivamente, relativos aos ativos fixos cedidos pelo Estado Português.

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, encontravamse totalmente depreciados.

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.

Os aumentos do ano referem-se, essencialmente, às obras
de beneficiação nas salas do Centro de Reuniões, nas fachadas do Centro de Exposições, nos espaços de restauração do
3.º piso do Módulo I, às obras de beneficiação no Pequeno Auditório e Bilheteiras, substituição do elevador E113,
equipamentos de sonorização e audiovisual para apoio aos
Auditórios e outras salas e equipamento informático.

No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2017
e 2016, as alienações e abates de equipamento básico,

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 3230 mil euros em aumentos de ativos fixos
tangíveis (composto pelas aquisições e transferências do
Ativo em curso de 2015 e 2014), 2497 mil euros foram incluídos nas candidaturas ao Por Lisboa, das quais se obterá um incentivo máximo de 1586 mil euros. Este incentivo
financeiro não foi recebido no exercício de 2017, mas foi
recebido, integralmente, no início do exercício seguinte.

7.

Ativos intangíveis
2017

Programas de
computador

Ativos
intangíveis
em curso

Total

Ativos			
Saldo inicial
Aquisições
Abates e alienações
Transferências
Saldo final

1 105 424

29 950

1 135 374

25 989

–

25 989

–

–

–

1 630

–

1 630

1 133 043

29 950

1 162 993

Amortizações acumuladas
e perdas por imparidade
Saldo inicial

		
1 050 636

–

1 050 636

49 755

–

49 755

Abates e alienações

–

–

–

Transferências

–

–

–

1 100 391

–

1 100 391

32 652

29 950

62 602

Amortizações
do exercício Nota 23

Saldo final

Ativos líquidos

Apresenta-se no quadro ao lado o movimento ocorrido
na rubrica de ativos intangíveis, bem como nas respetivas
amortizações e perdas por imparidade durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016.
Os aumentos do ano referem-se, essencialmente, à aquisição de software de infraestruturas Microsoft, sistema antivírus e à aquisição de software para o site CCB.
O valor registado em Ativos Intangíveis em curso refere-se
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 2018.
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 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
no exercício de 2017, mas foi recebido, integralmente, no
início do exercício seguinte.

8.

Locações
Em 31 de Dezembro de 2017, 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 2017, os pagamentos mínimos dos contratos de locação operacional da
Fundação ascenderam a 28 mil euros, aproximadamente,
e foram registados na rubrica de “Fornecimentos e serviços externos”.
Os pagamentos mínimos das locações operacionais em 31
de Dezembro de 2017 e 2016 são detalhados conforme
se segue:

2016
Ativos			
Saldo inicial
Aquisições
Abates e alienações
Transferências
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 acumuladas
e perdas por imparidade
Saldo inicial
Amortizações
do exercício Nota 23
Abates e alienações
Transferências
Saldo final

Ativos líquidos

		
990 993

–

990 993

59 697

–

59 697

(54)

–

(54)

–

–

–

1 050 636

–

1 050 636

54 788

29 950

84 738

Pagamentos mínimos

2017

2016

Até 1 ano

25 795

27 613

Entre 1 ano e 5 anos

20 903

46 698

46 698

74 311
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9.

Investimentos financeiros
As categorias da rubrica “Investimentos Financeiros”, em
31 de Dezembro de 2017 e 2016, são detalhadas conforme
segue:
		 2017			 2016
Data de	Valor
Perdas por	Valor	Valor bruto
maturidade
bruto
imparidade
líquido		
			acumuladas			

Perdas por 	Valor
imparidade
líquido
acumuladas

Investimentos financeiros não correntes								
Ao custo							
BPI – Obrigações não convertíveis							
REN 4,125%

31 Jan 18

–

–

–

515 195

–

EDP FIN 4,125%

29 Jun 20

509 034

–

509 034

509 034

–

509 034

509 034

–

509 034

1 024 229

–

1 024 229

		

515 195

Finantia – Obrigações não convertíveis								
UBS AG 6%

18 Abr 18

		

–

–

–

300 000

–

300 000

–

–

–

300 000

–

300 000

IGCP – Obrigações não convertíveis								
OTRV AGOSTO 2,05%

12 Ago 21

20 047

–

20 047

20 047

–

20 047

OTRV NOVEMBRO 2%

30 Nov 21

318 000

–

318 000

318 000

–

318 000

OT’S 2,2%

–

989 849

989 849

(1 748)

988 101

– 1 644 288

–

–

–

967 008

967 008

(36 308)

930 700

17 Out 22

989 849

OT’S 2,875%

21 Jul 25

1 644 288

OT’S 2,875%

21 Jul 26

967 008

–

		

3 939 192

– 3 939 192

2 294 904

(38 056)

2 256 848

Investimentos financeiros não correntes		

4 448 226

– 4 448 226

3 619 133

(38 056)

3 581 077

Investimentos financeiros correntes								
Ao custo							
BPI – Obrigações não convertíveis								
REN 4,125%

31 jan 18

		

515 195

(13 711)

501 484

–

–

–

515 195

(13 711)

501 484

–

–

–

Finantia – Obrigações não convertíveis								
KPN NV 4,75%

17 Jan 17

UBS AG 6%

18 abr 18				

–

–

–

343 330

–

343 330

–

–

–

		
300 000
–
300 000

343 330

–

343 330

Investimentos financeiros correntes		

815 195

801 484

343 330

–

343 330

Investimentos financeiros		

5 263 421

(13 711) 5 249 710

3 962 463

(38 056)

3 924 407

Perdas por imparidade
A evolução das perdas por imparidade acumuladas de investimentos financeiros nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 é detalhada conforme se regista no
quadro da página seguinte.
Em 31 de dezembro de 2017, a rubrica de “Perdas por imparidades acumuladas”, no montante de 13 711 euros,

(13 711)

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.

	Saldo inicial

Aumentos

Reversões

Utilizações	Saldo final

38 056

13 711

(38 056)

–

13 711

311 970

38 056

(26 246)

(285 724)

38 056

2017
Imparidades em investimentos financeiros

2016
Imparidades em investimentos financeiros

A carteira de investimentos da Fundação a 31 de dezembro de 2017 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.
As obrigações KPN cujo valor de aquisição era de 343 330
euros atingiram a maturidade no decorrer do exercício de
2017, o que gerou um diferencial positivo entre o valor escriturado e o valor de mercado ⁄ nominal no montante de
36 670 euros, sendo este registado na rubrica de Outros
Rendimentos Financeiros da demonstração dos resultados
por natureza (Nota 24).

2017

2016

Saldo inicial

319 225

314 117

Compras

262 875

539 067

(274 529)

(319 225)

307 571

533 959

Saldo final
Custo das mercadorias vendidas

O montante de compras, em 31 de Dezembro de 2017,
inclui os custos incorridos com a atividade de restauração,
a qual deixou de ser assegurada diretamente pela Fundação no início do último trimestre de 2017.
Perdas por imparidade
A evolução das perdas por imparidade acumuladas de inventários nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017
e 2016 é detalhada conforme se segue:

10.

Inventários
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, os inventários da
Fundação eram detalhados conforme se segue:

Mercadorias
Materiais diversos

Valor
bruto

Perdas por	Valor
imparidade
líquido

274 529

(229 500)

45 029

47 008

–

47 008

321 537

(229 500)

92 037

2016
Mercadorias
Materiais diversos

319 225

(251 582)

67 643

46 364

–

46 364

365 589

(251 582)

114 007

Em 31 de Dezembro de 2017, não se encontra refletido
na rubrica de mercadorias, o montante de 1286 euros que
respeita a mercadorias de terceiros à guarda da Fundação.
Tais inventários consistem, essencialmente em catálogos.
Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas reconhecido nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é detalhado conforme se segue:

Aumentos

Reversões	Saldo final

2017

				

2017

Saldo inicial

Loja

Armazém principal

34 579

–

(1 553)

33 026

217 003

–

(20 529)

196 474

251 582

–

(22 082)

229 500

2016			
Loja
Armazém principal

48 006

–

(13 427)

34 579

251 922

–

(34 919)

217 003

299 928

–

(48 346)

251 582

As perdas por imparidade em inventários foram registadas nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e
2016 nas seguintes rubricas da demonstração dos resultados por natureza:

2017

Reversões de perdas por imparidade		
Perdas por imparidade em inventários
(22 082)

2016

(48 346)

Aumentos de perdas por imparidade		
Perdas por imparidade em inventários
–

–

(22 082)

(48 346)

Relatório de Atividades e Gestão 2017

105

11.

Créditos a receber
Os créditos a receber em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
são detalhados conforme se segue:
				 2017			2016
	Valor
Perdas por	Valor	Valor bruto
		
bruto
imparidade
líquido		
			acumuladas			

Perdas por 	Valor
imparidade
líquido
acumuladas

Clientes		

424 697

(44 210)

380 487

387 467

(95 705)

Clientes de cobrança duvidosa		

82 512

(82 512)

–

251 845

(251 345)

500

		

507 209

(126 722)

380 487

639 312

(347 050)

292 262

Adiantamentos a fornecedores		

23 821

–

23 821

55 328

–

55 328

291 762

Outros créditos a receber							
Outros devedores		

124 927

(1 858)

123 069

121 836

(31 260)

90 576

Devedores por acréscimos de rendimento							
Subsídios acordados		

62 281

(62 281)

–

62 281

(62 281)

–

Juros decorridos a receber		

69 280

–

69 280

66 254

–

66 254

Outros		

94 071

–

94 071

92 436

–

92 436

		

225 632

(62 281)

163 351

220 971

(62 281)

158 690

		

350 559

(64 139)

286 420

342 807

(93 541)

249 266

Créditos a receber		

881 589

(190 861)

690 728

1 037 447

(440 591)

596 856

Clientes
A antiguidade do saldo da rubrica “Clientes” em 31 de
Dezembro de 2017 e 2016 é detalhado conforme se segue:
				 2017			2016
	Valor
Perdas por	Valor	Valor bruto
		
bruto
imparidade
líquido		
			acumuladas			

Perdas por 	Valor
imparidade
líquido
acumuladas

Conta corrente							
Não vencido		

59 657

–

59 657

34 912

–

34 912

Vencido							
0 – 30 dias		

216 211

–

216 211

91 007

–

91 007

31 – 60 dias		

66 448

–

66 448

43 830

–

43 830

61 – 90 dias		

6 703

–

6 703

47 132

–

47 132

91 – 180 dias		

24 828

–

24 828

14 063

–

14 063

+ 181 dias		

50 850

(44 210)

6 640

156 523

(95 705)

60 818

		

365 040

(44 210)

320 830

352 555

(95 705)

256 850

		

424 697

(44 210)

380 487

387 467

(95 705)

291 762

Cobrança duvidosa							
Não vencido		

–

–

–

–

–

–

Vencido		

82 512

(82 512)

–

251 845

(251 345)

500

		

82 512

(82 512)

–

251 845

(251 345)

500

		

507 209

(126 722)

380 487

639 312

(347 050)

292 262

Na rubrica de “clientes”, com a antiguidade de saldo a
mais de 181 dias, a Fundação apenas constituiu imparidade no valor de 44 210 euros (95 705 euros a 31 de Dezembro de 2016), dada a existência de planos de pagamentos, os quais, no decorrer do exercício de 2018, têm
sido cumpridos.
	Saldo inicial

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, 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.

Aumentos

Reversões

Utilizações	Saldo final

2017
Imparidades de créditos a receber					
Clientes, conta corrente
Clientes cobrança duvidosa
Outros créditos a receber

95 705

35 831

(87 326)

–

44 210

251 345

7 402

(6 183)

(170 052)

82 512

93 541

–

–

(29 402)

64 139

440 591

43 233

(93 509)

(199 454)

190 861

2016
Imparidades de créditos a receber					
Clientes, conta corrente

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

Perdas por imparidade

Juros decorridos a receber

A evolução das perdas por imparidade acumuladas de
clientes nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017
e 2016 é detalhada conforme segue:

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de “Devedores por acréscimos de rendimentos – juros decorridos a
receber” é detalhada conforme se segue:

As perdas por imparidade em clientes e as respetivas reversões foram registadas nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 nas seguintes rubricas da demonstração dos resultados por natureza:

Devedores por acréscimos de rendimento – Outros

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

2017

2016

43 233

19 017

–

–

Em 31 de dezembro de 2017, a rubrica de “Devedores por
acréscimos de rendimentos – Outros”, no montante de
94 071 euros é composta essencialmente pelo montante a receber de clientes de eventos comerciais no valor de
71 754 euros e pelo apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) a receber no exercício de 2018,
no montante de 3709 euros.
Juros decorridos a receber

43 233
19 017
Juros de obrigações não convertíveis
Rendimentos		
Reversão de imparidades em dívidas
de clientes

(93 509)

(20 205)

Reversão de imparidades em dívidas
de outros devedores

–

(488)

(93 509)

(20 693)

(50 276)

(1 676)

Outros créditos a receber
Devedores por acréscimos de rendimento – Subsídios
acordados
Em 31 de dezembro de 2017, a rubrica de “Devedores
por acréscimos de rendimentos – Subsídios acordados”,
no montante de 62 281, euros é composta pelo subsídio
a receber do POSI referente à candidatura “CCB Digital”.

2017

2016

69 280

66 254

69 280

66 254

12.

Estado e outros entes públicos
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.
Deste modo, as declarações fiscais da Fundação dos anos
de 2014 a 2017 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.
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O Conselho de Administração da Fundação entende que
as eventuais correções resultantes de revisões e/ou inspeções por parte das autoridades fiscais àquelas declarações
de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 2016.
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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e passivo corrente “Diferimentos” apresentavam a seguinte
composição:
Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica de “Ativo corrente – Diferimentos” no montante de 110 338 euros é composta, essencialmente, pelos gastos com espetáculos e a
sua publicidade a ocorrer no exercício de 2018 no montante de 26 637 euros e pelos gastos com seguros multirrisco,
de saúde e acidentes de trabalho no montante de 55 494
euros (diferido para o primeiro semestre de 2018).

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 as rubricas de “Estado e outros entes públicos” apresentavam a seguinte com-

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica de “Passivo corrente – Diferimentos – Rendimentos de eventos”, no montante de 157 626 euros é composta essencialmente por
		
2017		2016
eventos comerciais e/ou culturais a realizar-se no exercíAtivo
Passivo
Ativo
Passivo
cio seguinte.
Imposto sobre
o valor acrescentado (IVA)

–

48 933

– 10 023

Imposto sobre o rendimento
das pessoas singulares (IRS)

–

59 379

– 63 047

Contribuições para
a segurança social (SS)

–

86 638

– 89 949

Imposto sobre o rendimento
das pessoas coletivas (IRC)

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 e
2016 não foram recebidos fundos patrimoniais.

–

–

–

1 667

Outros impostos

–

2 445

–

2 518

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).

– 197 395

– 167 204

posição:
Em 31 de Dezembro de 2017, não se encontrava em mora
qualquer pagamento de dívidas ao Estado ou a Outros
Entes Públicos.

13.

14.

Fundos

15.

Provisões, passivos e ativos
contingentes
Provisões

Diferimentos ativos e passivos

	Saldo inicial

2017

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 as rubricas de ativo

Aumentos

Reversões	Saldo final

– 279 250

Processos judicais
em curso

279 250

–

Acordos laborais

83 145

14 710

–

362 395

14 710

– 377 105

2017

2016

Seguros

56 593

19 608

Gastos espetáculos

26 637

26 197

3 446

7 630

23 662

11 968

Processos judicais
em curso

288 909

341

110 338

65 403

Acordos laborais

104 502

–

393 411

341

Ativo corrente – Diferimentos

Gastos gerais funcionamento
Outros

97 855

2016				
(10 000) 279 250
(21 357)

83 145

(31 357) 362 395

Passivo corrente – Diferimentos
Rendimentos de eventos

157 626

97 126

Rendimentos de espetáculos

117 658

94 190

Apoios e patrocínios

6 467

2 971

Outros

7 264

4 783

289 015

199 070

No quadro da página seguinte, detalha-se a evolução das
provisões nos exercícios findos em 31 de Dezembro de
2017 e 2016.
No decorrer do exercício de 2017, procedeu-se à constituição de provisões no montante de 14 710 euros na rubrica ”Provisões – acordos laborais” para fazer face a acordos
de rescisão futuros de contratos de trabalho.

2017

A 31 de dezembro de 2017, 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”, referente 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 (STA). No decorrer do exercício de 2017, subiu finalmente ao STA onde foi proferido a
admissão de revista e feitas formulações pertinentes e com
eventual desfecho favorável à Fundação.

2016

Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente
Fornecedores, faturas em receção
e conferência

Adiantamentos de clientes

755 986

620 228

5 460

2 722

761 446

622 950

3 605

12 834

			
Outros passivos		

Em dezembro de 2017 foi mantida a provisão no montante de 16 918 euros para fazer face a eventuais gastos resultantes do processo em aberto com o Instituto da Gestão
Financeira e Segurança Social (IGFSS). Este processo foi iniciado com base em alegadas “quotizações em atraso”,
ao qual a Fundação recorreu por não terem fundamento,
estando à data de 31 de Dezembro de 2017 o processo
por concluir.

Fornecedores de investimentos

Os aumentos e reversões foram registados nos períodos
findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 na rubrica de
“Provisões” da demonstração dos resultados por natureza
do exercício findo naquela data.

Gastos incorridos com manutenção
e reparação

14 034

6 178

Gastos incorridos com consumos gerais

66 082

53 537

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 irá receber ascende a
2037 mil euros. Este incentivo financeiro não foi recebido
no exercício de 2017, mas foi recebido integralmente, no
início do exercício seguinte.

16.

Contas a pagar
Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 as rubricas de contas
a pagar apresentavam no quadro ao lado a sua composição.

Outros credores

6 113

115 015

252 385

118 553

Credores por acréscimos de gastos			
Férias e subsídio de férias

662 452

681 323

Gastos incorridos
com espetáculos ⁄ eventos

123 806

106 770

Gastos incorridos com honorários
e trabalhos especializados
Outros gastos incorridos

Contas a pagar

53 712

14 382

137 339

114 694

1 057 425

976 884

1 315 923

1 210 452

2 080 974

1 846 236

A antiguidade do saldo da rubrica de contas a pagar em 31
de Dezembro de 2017 e 2016 tem a seguinte composição:
2017

2016

Fornecedores		
Não vencido
+ 30 dias

744 337

547 357

17 109

75 593

761 446

622 950

3 605

12 834

1 315 923

1 210 452

2 080 974

1 846 236

Adiantamentos de clientes

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, 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.

Não vencido
Outros passivos
Não vencido
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17.

Rédito

2017

O rédito reconhecido pela Fundação nos exercícios findos
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é detalhado conforme se segue:
2017

Vendas de mercadorias

27 730

2016

3 437 854

Vendas de bilhetes

610 843

500 974

Cedência espaços comerciais

739 798

702 668

85 134

88 242

Comissões recebidas

6 206

5 338

4 488 263

4 735 076

4 515 993

4 764 432

30 042

Câmara Municipal de Lisboa

100 000

70 000

100 000

100 425

Deloitte e Associados Sroc, SA

–

16 200

–

16 200

100 000

116 625

Subsídios ao investimento
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2017
e 2016, o movimento dos subsídios ao investimento foi
o seguinte:

Nota 21

2017
Subsídios
ao investimento

Subsídios à exploração
Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017
e 2016, a Fundação beneficiou dos seguintes subsídios à
exploração:
2017

2016

7 055 266

7 351 982

100 000

100 425

–

16 200

7 155 266

7 468 607

Subsídios à exploração

Outros

383

–

			

Subsídios

Apoio à atividade operacional

–

Zonzo Compagnie Vzw

Saldo inicial
Aumentos Reconhecimento	Saldo final
			
no exercicío

18.

Fundo Fomento Cultural
Apoio corrente

Casa da América Latina

Doações ⁄ mecenato		

3 046 282

Patrocínios

Outros subsídios ⁄ apoios		

29 356

Prestação de serviços		
Alugueres de espaços e outros

2016

O saldo desta rubrica em 31 de dezembro de 2017 e 2016,
refere-se, essencialmente, a subsídios públicos concedidos
pelo Ministério da Cultura e destinados ao financiamento
corrente das operações da Fundação. Nos subsídios recebidos em 2017, encontra-se refletido o montante de 55 266
euros referente a 2016, valor desconhecido no final do
exercício anterior.
Em 31 de dezembro de 2017, o montante de 100 000 euros (100 425 euros em 31 de Dezembro de 2016) registado na rubrica de “Subsídios – apoio à atividade operacional” diz respeito a subsídios concedidos a título gratuito
entregues durante o exercício findo naquela data, conforme se detalha:

541 417

–

(91 438) 449 979

2016		
Subsídios
ao investimento

697 225

–

(155 808) 541 417

No exercício de 2017, 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

2017

2016

91 438

155 808

Em 31 de Dezembro de 2017, o montante de 91 438 euros
(155 808 euros em 31 de Dezembro de 2016) 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.

19.

Fornecimentos e serviços
externos
A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é
detalhada conforme se segue:
2017

2015

2 300 618

1 890 559

Água, eletricidade, combustíveis
e outros fluidos

701 299

660 406

Conservação e reparação

531 999

415 157

Serviços externos de apoio
à atividade comercial

429 044

208 622

Vigilância e segurança

426 613

434 160

Limpeza, higiene e conforto

411 279

417 483

Trabalhos especializados

336 176

400 390

Seguros

138 882

140 409

Comunicações

73 882

90 507

Publicidade e propaganda

69 251

66 626

Material de escritório e livros

44 305

54 229

Alugueres

29 156

77 980

Rendas

27 613

28 892

Honorários

17 023

55 211

9 402

9 938

304

1 274

49 314

53 189

5 596 160

5 005 032

Serviços externos de apoio
à atividade cultural

Deslocações e estadas
Despesas de representação
Outros serviços

O saldo da rubrica de “Serviços externos de apoio à Atividade Cultural” no montante de 2 300 618 euros em 2017
(1 890 559 euros em 2016) 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 429 044 euros em 2017

(208 622 euros em 2016) 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 deixou de
ser explorada diretamente pela Fundação a partir do último trimestre de 2017, o que justifica o aumento nos serviços externos nesta área no exercício de 2017.
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 6214 mil euros em Fornecimentos e Serviços
Externos, 926 mil euros distribuídos pelas rúbricas de “Serviços externos de apoio à Atividade Cultural” e de “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 no exercício de 2017, mas foi recebido
integralmente, no início do exercício seguinte.
Em 2017, o montante de 531 999 euros registado na rubrica de “Conservação e reparação” (415 157 euros em
31 de Dezembro de 2016) 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 executado internamente.
Em 2017, o gasto suportado pela Fundação com o Protocolo celebrado com a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo é de 1 053 061 euros
(1 008 896 euros em 31 de Dezembro de 2016) do qual,
745 598 euros em “Fornecimentos e Serviços Externos”
(685 808 euros em 31 de dezembro de 2016), como a seguir se detalham:
2017

2016

Água, eletricidade, combustíveis
e outros fluídos

282 483

253 654

Vigilância e segurança

198 600

198 600

Conservação e reparação

139 250

104 020

Limpeza, higiene e conforto

100 161

101 573

21 700

24 521

3 404

3 440

745 598

685 808

Protocolo FCCB ⁄ FAMC – CB

Seguros
Comunicações
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Em 31 de Dezembro de 2017, o saldo da rubrica de “Outros
rendimentos” é composto, essencialmente, pela cedência de consumos de energia e água às entidades residentes
no edifício CCB, no montante de 134 059 euros (112 397
euros em 2016).

20.

Gastos com o pessoal
A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos
2017

2016

3 908 316

3 787 137

Remunerações dos orgãos sociais

274 301

272 315

Encargos sobre remunerações

871 273

860 665

Indemnizações ao pessoal

211 782

189 695

Gastos com formação

12 829

5 498

Outros

50 478

107 441

5 328 979

5 222 751

Remunerações do pessoal

22.

Outros gastos
A decomposição da rubrica de “Outros gastos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 conforme
se segue:

Ofertas e amostras
Correções relativas a períodos anteriores
Outros

em 31 de Dezembro de 2017 e em 31 de Dezembro de
2016 é detalhada conforme se segue:
O número de empregados a 31 de Dezembro de 2017 era
de 153 e a 31 de Dezembro de 2016 de 167. O valor médio
do número de empregados foi de 167 em 2017 e igual ao
ano anterior.
Esta diminuição no número de empregados à data de 31
de Dezembro de 2017, deve-se, essencialmente, à área de
restauração que deixou de ser explorada internamente e
passou para ser explorada por entidades externas.
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 no exercício de 2017, mas recebido integralmente, no início do exercício seguinte.

2016

24 582

24 821

2 148

46 018

34 039

15 422

60 769

86 261

Em 2017, a rubrica de “Ofertas e amostras” no montante de
24 582 euros (24 821 euros em 2016) 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 2017 e 2016 é conforme se segue:

Ativos fixos tangíveis Nota 6
Ativos intangíveis Nota 7

21.

2017

2017

2016

2 011 605

2 033 727

49 755

59 697

2 061 360

2 093 424

Outros rendimentos
A decomposição da rubrica de “Outros rendimentos” nos
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 é
conforme se segue:
Subsídios ao investimento Nota 18
Correções relativas a períodos anteriores
Outros

2017

2016

91 438

155 808

2 583

44 634

175 578

169 840

269 599

370 282

24.

Juros e outros rendimentos
e gastos similares
No quadro da página seguinte são detalhados os juros e
outros rendimentos e gastos similares reconhecidos no
decurso dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017
e 2016.

2017

2016

Juros suportados e gastos similares		
Juros de mora
Perdas em investimentos Nota 9
Outros financiamentos

29

91

–

425 534

6 555

15 892

6 584

441 517

Juros obtidos e rendimentos similares		
Outras aplicações em meios
financeiros líquidos
Ganhos em investimentos Nota 9
Outros rendimentos similares

(181 648)

(128 701)

(36 670)

(236 976)

(135)

–

(218 453)

(365 677)

Em 2017, a rubrica de “Outras aplicações em meios financeiros líquidos”, no montante de 181 648 euros (128 701
euros em 2016), 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). No exercício de 2017 não ocorreram perdas de investimentos com a venda de parte da carteira de
títulos da Fundação.
Em 2017, 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 36 670
euros (nota 9).

25.

Acontecimentos
após a data do balanço
A Fundação apresentou, no decorrer do exercício findo
em 31 de dezembro 2015, três candidaturas ao Programa
Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa), em regime
de aprovação condicionada (“overbooking”), num total de
despesa elegível de 3 569 634 euros e um financiamento máximo de 2 036 765 euros. A despesa foi totalmente executada em 2015 mas o incentivo ficou sujeito, como
estabelecido no contrato de financiamento, “à existência
de dotação disponível do POR Lisboa, a apurar no decurso do programa ou em fase de encerramento e pagamento do saldo por parte da Comissão Europeia”. A confirmação de que a FCCB iria receber a transferência do incentivo
foi comunicada pela Comissão Diretiva do POR Lisboa a 31
de Janeiro e a 1 de Fevereiro de 2018, tendo-se concretizado em março de 2018 a transferência no montante de
2 036 765 euros. Nestas candidaturas foram submetidas despesas no âmbito corrente e/ou exploração e de investimento.
Não ocorreram outros eventos materialmente relevantes que
afetem a situação patrimonial e o equilíbrio financeiro da
Fundação e que, consequentemente, devam ser objeto de
referência.

26.

Outras informações
complementares
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.º 684/2013 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 Ministério da Cultura, sendo
que a Fundação aguarda a publicação dos novos estatutos
em Diário da República.
Com a integração no setor institucional das Administrações Públicas a Fundação Centro Cultural de Belém irá
aplicar, a partir do exercício de 2018, o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas
(SNC-AP), constituído pelos subsistemas de contabilidade
orçamental, de contabilidade financeira e de contabilidade
de gestão.
A aplicação deste normativo implicará profundas alterações ao nível da preparação do Orçamento do Estado (OE),
obrigações de reporte, a adaptação de procedimentos internos e dos sistemas de informação, sendo para tal necessário criar equipas multidisciplinares e transversais a toda a
Fundação para a implementação destes subsistemas.

27.

Data de aprovação
das demonstrações financeiras
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela
Administração e autorizadas para emissão em 28 de março
de 2018.

Relatório
de Auditoria
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Relatório e Parecer
do Conselho
Fiscal

Declarações
Previstas
no art.º 15 da Lei n.º 22/2015
de 17 de março
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C o m p r o m i s s o s

ELISIO COSTA
SANTOS
SUMMAVIELLE

P l u r i a n u a i s

Assinado de forma digital
por ELISIO COSTA SANTOS
SUMMAVIELLE
Dados: 2018.01.31 17:33:13 Z

Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31/12/2017

Ministério: CULTURA
Entidade: FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

Montante total de compromissos plurianuais: € 1.528.295,37
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, declaro que todos os compromissos plurianuais existentes em 31 de Dezembro de 2017, se encontram
devidamente registados na base de dados central da entidade responsável pelo controlo da execução orçamental, pelos seguintes montantes globais:
Ano
2018
2019

Montante
825.096,31€
703.199,06€
Observações

Na sequência da autorização dada por S. Exa. o Ministro da Cultura, em 14 junho de 2016, e por S. Exa. o Secretário de Estado do Orçamento, em 7 de novembro de 2016
aguarda-se a publicação das PEE relativas a encargos provenientes de 2015 e com efeitos previstos no ano de 2018 (352.218,08 euros), que por esse motivo não estão
considerados nos valores acima declarados.

Lisboa, 31 de Janeiro de 2018.
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ELISIO COSTA SANTOS
SUMMAVIELLE

P a g a m e n t o s

e m

a t r a s o

Assinado de forma digital por
ELISIO COSTA SANTOS
SUMMAVIELLE
Dados: 2018.01.31 17:32:38 Z

Declaração de pagamentos em atraso existentes em 31/12/2017

Ministério: CULTURA
Entidade: FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

Montante total de pagamentos em atraso: € 0,00

Sem pagamentos em atraso a declarar.

Lisboa, 30 de Janeiro de 2018.
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R e c e b i m e n t o s

e m

ELISIO COSTA SANTOS
SUMMAVIELLE

a t r a s o

Assinado de forma digital por ELISIO
COSTA SANTOS SUMMAVIELLE
Dados: 2018.01.31 17:32:09 Z

Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2017

Ministério: CULTURA
Entidade: FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

Montante total de recebimentos em atraso: € 357.409,01

1

2011

Classificação
Económica
070208

2

2011

070208

508485312

3

2016

070208

507733754

4

2011

070208

503096970

5

2014

070208

510578543

6

2013

070208

510343503

7

2014

070208

510343503

8

2017

070299

510343503

9

2014

070208

509007660

10
11
12

2015
2016
2015

070208
070208
070208

FR 54420213423
507822862
G86078284

13

2016

070208

513887415

14

2017

070299

507087348

15

2017

070299

514001712

TOPOCHIADO, LDA.

16

2015

070208

502441674

17

2009

070208

501053298

18

2017

070299

503268100

ACROPOLE, LDA.
IEEIINST.EST.ESTRAT.INTERNACI
FORUM PARA A
COMPETITIVIDADE
PUZZLE, PERFUMARIA E
COSMÉTICA
ASSOC. SONS DA
LUSOFONIA
NAMELOJA-CENTRO
FOTOGRÁF.BELEM
COMPANHIA DE TEATRO DE
ALMADA
ARTE PERIFÉRICA GALERIA ARTE
ARTE PERIFÉRICA GALERIA ARTE
VALENTIM
CARV.,LJ.,FON.VI.S.A.
VALENTIM
CARV.,LJ.,FON.VI.S.A.
VALENTIM
CARV.,LJ.,FON.VI.S.A.

N.º

Ano

Devedor
NIF
231815190

19

2008

070208

503975788

20

2014

070208

503579149

21

2009

070208

503268577

22

2017

070299

500997519

23

2013

070208

502604611

24

2016

070208

502604611

25

2005

070208

506008479

26

2006

070208

506008479

27

2007

070208

506008479

28

2005

070208

506008479

29

2002

070208

215179706

30

2014

070208

506453340

Devedor
Designação
GISLAINE GOMES
VOOS DE ILUSÃOVIAGENS.TURISMO
LEOPARDO FILMES, LDA
ALDEIA CATERING
HOTELARIA, LDA
ASSOCIAÇÃO FLAMENCO
ATLÂNTICO
MARGARIDA PIMENTEL,
LDA.
MARGARIDA PIMENTEL,
LDA.

Descrição
Apuramento espetáculos
Apuramento espetáculos
Apuramento espetáculos
Concessão espaço restauraçã
o
Apuramento espetáculos
Lojista
Lojista

MARGARIDA PIMENTEL,
LDA.

Lojista

HERLOX CONS.E
COMUNICAÇÃO UNIP
SARL DIVAN PRODUCTION
ELIXIR UNIPESSOAL LDA
FUNDACIÓN SIGLO DE ORO

Evento comercial

NOMAD BUBBLE, LDA.
HANSECOM MEDIA & COM.
LDA

VALENTIM
CARV.,LJ.,FON.VI.S.A.
ALC - PUBLICIDADE
CULTURA DO TABACO,
LDA.

Evento comercial
Apuramento espetáculos
Apuramento espetáculos
Evento comercial
Evento comercial
Empreitada substituição
elevador
Evento comercial
Evento comercial
Evento comercial
Evento comercial
Transporte piano
Lojista
Apuramento espetáculos
Lojista
Lojista
Lojista
Lojista
Lojista
Receita bilheteira
Evento comercial
Lojista

4.580,27€

Sanções aplicáveis pelo
atraso no pagamento
Processo em contencioso

6.189,12€

Processo em contencioso

Montante

790,53€

Contatos estabelecidos

881,44€

Processo em contencioso

6.500,00€

Processo em contencioso

4.102,37€
16.573,00€

Acordo de pagamento feito
com a FCCB
Acordo de pagamento feito
com a FCCB

8.302,71€

Acordo de pagamento feito
com a FCCB

1.402,69€

Processo em contencioso

3.277,83€
1.264,40€
1.041,87€

Processo em contencioso
Processo em contencioso
Contatos estabelecidos

1.601,61€

Contatos estabelecidos

9.863,71€

Contatos estabelecidos

1.354,23€

Acordo de pagamento feito
com a FCCB
Processo em contencioso

2.365,44€

Processo em contencioso

2.069,92€

Contatos estabelecidos

1.439,90€

Processo em contencioso

17.361,45€

369,00€
1.851,48€
66,56€
8.742,64€
3.000,00€

Contatos estabelecidos
Processo em contencioso
Contatos estabelecidos
Acordo de pagamento feito
com a FCCB
Acordo de pagamento feito
com a FCCB

43.672,05€

Processo em contencioso

57.790,24€

Processo em contencioso

29.302,38€

Processo em contencioso

29.402,00€

Processo em contencioso

7.723,10€

Processo em contencioso
Acordo de pagamento feito
com a FCCB

1.196,94€

123

31

2015

070208

502704837

32

2003

070208

504357107

33
34
35
36

2004
2014
2005
2006

070208
070208
070208
070208

504745581
504676024
506815994
507610377

37

2017

070299

507878094

38

2008

070208

508052912

39

2009

070208

509004539

40

2011

070208

509380964

41

2011

070208

503687588

42

2012

070208

503687588

43

2013

070208

503687588

44

2014

070208

503687588

45

2015

070208

503687588

46

2003

070208

Lisboa, 30 de Janeiro de 2018.

502395222

MÚSICA NO CORAÇÃO,
LDA

Apuramento espetáculos

ECC-CO-ESPAÇO
COMUN.CABO VERD.
LETRA PROFISSIONAL
DESAFIO GLOBAL ATIVISM
CLUBE MIDAS
CXO - MEDIA
FUNDAÇÃOAMCCOLECÇÃO BERARDO
MANOBRA OUSADA
TEAMVIEW INST.-BUSINESS
SCHOOL
HERMANO MAIA
PROD.EVENT.UNIPE.
COISAS DOARCO DO
VINHO, LDA.
COISAS DOARCO DO
VINHO, LDA.
COISAS DOARCO DO
VINHO, LDA.
COISAS DOARCO DO
VINHO, LDA.
COISAS DOARCO DO
VINHO, LDA.
TCC - TITO CELESTINO DA
COSTA

Evento comercial
Evento comercial
Evento comercial
Evento comercial
Evento comercial
Apoio ao funcionamento
Museu Berardo
Evento comercial
Evento comercial
Apuramento espetáculos
Lojista
Lojista
Lojista
Lojista
Lojista
Apuramento espetáculos

6.136,86€

Processo em contencioso

5.825,47€

Processo em contencioso

5.115,44€
7.192,43€
1.292,78€
6.101,52€

Processo em contencioso
Processo em contencioso
Processo em contencioso
Processo em contencioso

361,69€

Contatos estabelecidos

780,00€

Processo em contencioso

14.183,81€

Processo em contencioso

1.366,61€

Processo em contencioso

3.299,98€

Processo em contencioso

4.158,13€

Processo em contencioso

14.035,65€

Processo em contencioso

17,51€

Processo em contencioso

12.749,96€

Processo em contencioso

712,29€

Processo em contencioso

Fundação
Centro Cultural
de Belém

www.ccb.pt
Abril 2018

