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Mensagem do Conselho
de Administração
Na altura em que este texto é escrito o CCB,
como muitas outras instituições culturais,
defronta-se com importantes desafios
de sustentabilidade financeira de curto prazo,
decorrentes da perda acentuada de rendimentos
próprios que a suspensão temporária da sua
atividade cultural e comercial veio implicar
no contexto da pandemia.
Esta situação quase faz empalidecer os bons
resultados alcançados em particular no segundo
semestre de 2019 que, apesar da situação
presente, aqui gostaríamos de deixar
expressos e documentados.
Feito o balanço do triénio precedente de 2016
a 2018, segundo o qual a aposta na oferta
de uma programação de produção própria
e em coprodução, mais qualificada e criteriosa,
não foi apesar de tudo uma aposta ganha
do ponto de vista das audiências esperadas,
o início de um novo triénio de atividade
da Fundação em 2019 veio introduzir algumas
medidas visando a correção gradual da tendência
evidenciada neste domínio, a maior adequação
da oferta à procura de públicos, capaz
de assegurar a respetiva captação e fidelização,
mantendo os parâmetros de qualidade
e distinção que devem caracterizar
a programação cultural do CCB.
A procura do necessário equilíbrio entre
oferta e encargos com programação cultural
não veio em 2019 sacrificar substancialmente
o compromisso de uma oferta qualificada
e internacional de acordo com os padrões
defendidos para o CCB, a que se associou
no segundo semestre a apresentação pontual
mais significativa de produções externas
qualificadas, e consequente retorno positivo
de crescimento de audiências e receita
de bilheteira. Um dado positivo neste aspeto
constituiu a cobertura de rendimentos sobre
os gastos de produção que, em 2018
era de 46%, e em 2019 aumentou para 48%,
aproximando-se da meta dos 50%.

A racionalização da oferta simultânea
nos auditórios, a par da maior permanência
de alguns espetáculos de maior êxito previsível
constituem medidas de implementação gradual
já iniciadas em 2019 e a prosseguir, tendo
como objetivo a redução de alguns encargos
com a programação. O aumento da permanência
das exposições da Garagem Sul, com programas
de visitas temáticas corelacionadas e outras
atividades paralelas, teve também em 2019
uma resposta positiva por parte do público.
Numa análise global, a sustentabilidade
da FCCB, tal como a perspetivamos, deverá
assentar num princípio de gestão rigorosa
da subvenção estatal consignada através
do Fundo de Fomento Cultural (FFC),
numa maior contenção dos custos,
no acréscimo de fontes de financiamento
alternativo, e de receitas próprias que autorizem
o desenvolvimento de novos projetos
e a capacidade de renovação permanente
que se exige de uma instituição cultural
com as responsabilidades do CCB.
Em 2019, o peso do financiamento público (FFC)
no total de rendimentos, foi de 57%.
O valor remanescente de 43% diz respeito
a rendimentos próprios, provenientes de eventos
corporativos, arrendamentos comerciais,
bilheteira, entre outros de menor expressão.
Em 2019 os gastos de exploração ascenderam
a 12,2 M€, tendo sido apurado um resultado
líquido positivo de 370 m€, superior ao de 2018
(189 m€), facto que cumpre aqui realçar.
Em comparação com 2018, cumpre destacar
neste ano o aumento de 392m€ (+6%)
no apoio do Fundo de Fomento Cultural,
e o aumento de 42% (1,2 M€) dos rendimentos
decorrentes de atividades e eventos comerciais
que contribuiu de forma decisiva para
os resultados alcançados.
O objetivo de alcançar a meta de cobertura
de 52% da despesa com a captação de receitas
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próprias, contribuindo para a revisão do suporte
orgânico e orçamental da Fundação, bem como
do atual modelo de gestão, só será possível
com a continuidade do aumento expressivo
dos rendimentos, assente na captação de novas
fontes de financiamento, no aumento da receita
de bilheteira, na continuidade dos bons resultados
de eventos corporativos e constância da receita
comercial, uma vez que a diminuição de encargos
de funcionamento não se afigura viável
presentemente.

de gestão da relação com os públicos,
entre outros projetos.

Por seu turno, também o peso dos encargos
com o pessoal, em 2019 representou 46%
(5,6M€) do total dos gastos, onde se incluem
os encargos de rescisão contratual por acordos
celebrados com alguns colaboradores no final
do ano, permitindo consequentemente
equacionar o reforço e a renovação de algumas
equipas, de acordo com as necessidades
identificadas, as possibilidades financeiras
e procurando também ir ao encontro
de algumas reivindicações apresentadas
ao longo do ano.

Em 2019 o investimento em intervenções
no edíficio, instalações e equipamentos,
designadamente no Data Center, infraestrutura
de importância nevrálgica para o funcionamento
integrado da Fundação, em equipamentos
do Centro de Espetáculos e num domínio
tão diverso como a requalificação dos jardins
do CCB visando a recuperação do património
natural e a fruição pública destes espaços,
veio também contribuir para os processos
de atualização, qualidade e conservação
exigentes e ainda muito necessários
em todas as componentes da atividade.

É nossa convicção que a este esforço
deverá associar-se um fundamental processo
de transformação digital do CCB que alicerce
e reforce de modo global e transversal,
a produção, a comunicação e relação
com os públicos e a gestão dos recursos
humanos, financeiros e materiais,
num processo de mudança, cuja viabilização
passará pela captação de financiamentos
externos e por um envolvimento
mais participativo dos parceiros media
e tecnológicos da Fundação CCB.
Neste domínio, a candidatura SAMA,
apresentada à Agência de Modernização
Administrativa no âmbito do Programa
Compete 2020, permitirá concretizar parte
importante dos necessários investimentos
de modernização da Fundação.
Neste âmbito encontram-se vários projetos
cujo desenvolvimento foi iniciado ainda
em 2019, abrangendo instrumentos de gestão
de produção de atividades culturais e comerciais,
a atualização de sistemas de gestão de recursos
humanos, a implementação de um sistema
de gestão documental, a atualização do site
institucional, a aplicação de novas ferramentas

A modernização de processos e a introdução
gradual de novos sistemas de gestão
transversal, complementados por um programa
de formação para 2020, dotarão as equipas
de mais e melhores instrumentos de trabalho
e permitirão uma gradual melhoria
das condições de trabalho e da qualificação
gradual dos colaboradores da Fundação.

A introdução no segundo semestre de 2019
de um Sistema de Gestão de Desempenho,
alicerçado num conjunto de objetivos estratégicos
e operacionais para a Fundação e seguindo
de perto o Sistema de Avaliação Integrada
da Administração Pública (embora com maior
flexibilidade ao nível da curva geral de desempenho
e outras adaptações), veio instaurar a avaliação
do desempenho interrompida há vários anos,
permitindo perspetivar uma progressão a vários
anos, de acordo com um sistema de pontos,
embora condicionada ao enquadramento
financeiro de cada momento.
A este propósito, em 2019 foi concretizada
a progressão possível do conjunto dos colaboradores
da Fundação, autorizada justamente pelos
bons resultados financeiros obtidos em 2019
e correspondendo em certa medida às justas
expetativas de grande parte dos colaboradores.
Foi também possível reforçar as Direções
da Fundação, por forma a promover o trabalho
transversal que se pretende cada vez mais
desenvolvido em conjunto.
A correção dos resultados e o reequilíbrio
da oferta nos moldes preconizados,
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Nota ao Relatório de Gestão
a par do desejado êxito da operação
de desenvolvimento imobiliário dos módulos
4 e 5 do CCB, cujo contrato deverá ser celebrado
em 2020, com a conclusão do procedimento
concursal para subcessão do direito de superfície
dos terrenos a promotor externo, permitirão
a prazo concretizar mais uma etapa no caminho
de desejada autonomização da Fundação.
Também a desejada autonomização dos encargos
assumidos com a manutenção das instalações
cedidas pelo Estado em comodato e com
as despesas de funcionamento da FAMC-CB,
ainda inscritas no orçamento desta Fundação
e que em 2019 ascenderam a 1 M€,
poderá contribuir decididamente para este
objetivo, agora contrariado pelos acontecimentos
recentes.
Será assim um esforço conjugado,
entre as diversas equipas, a continuidade
dos excelentes resultados alcançados na área
comercial, a gestão atenta do património
imobiliário da Fundação, e os naturais processos
de transformação e mudança, que gradualmente
resultará a oferta de uma programação cultural
de excelência, a participação de um público
cada vez mais diversificado, a integração
crescente nos circuitos internacionais
de produção e circulação cultural, a participação
cada vez mais envolvida dos agentes culturais,
dos principais stakeholders e do tecido
económico e empresarial e, afinal,
o reposicionamento estratégico e a afirmação
da, Fundação enquanto instituição cultural
incontornável no País.
Globalmente podemos considerar
que 2019 foi um ano de enorme trabalho para
muitas equipas, foi também um ano
de crescimento e reequilíbrio da Fundação
permitindo perspetivar novas possibilidades
nos domínios da programação cultural,
da relação com o público, do desenvolvimento
de competências dos colaboradores e das lideranças,
que permitiria ambicionar novas metas.
Finalmente uma especial palavra de agradecimento
é devida à Dr.ª Luísa Taveira e ao Dr. Miguel
Honrado, vogais do Conselho de Administração
desta Fundação que, em momentos diferentes,
e com o maior empenho, deram o seu melhor
contributo à Fundação.

O C onselho de A dministra ç ã o
E l í s i o Summa v i e l l e
I s abe l C or d e i ro
De l f i m Sar d o

lisboa , 2 8 de maio de 2 0 2 0

Perspetivas futuras
O cumprimento dos objetivos estratégicos
e missão da (entidade) está condicionado
pela evolução da pandemia originada pela
COVID19 e seus impactos na atividade económica
nacional e internacional, não sendo possível,
neste momento, quantificar o referido potencial
impacto na atividade corrente e futura.
A FCCB definiu e aprovou um Plano
de Contingência, o qual foi atualizado
à medida da evolução da conjuntura
e das orientações legais entretanto publicadas,
e adotou medidas extraordinárias e extensíveis
a todos os colaboradores, privilegiando
o teletrabalho e mantendo em funções
as áreas operacionais, permitindo assegurar
as funções essenciais no contexto atual.
Considerando a atividade da FCCB na presente
data, não existem incumprimentos contratuais
a assinalar, prevendo-se no entanto uma perda
de receita própria superior a 2 M€.
Atualmente a FCCB mantém um bom nível
de liquidez, não tem qualquer endividamento,
garantindo uma boa capacidade para assegurar
a sua continuidade.
Com uma previsível evolução negativa
da estrutura de receitas próprias, a FCCB
irá proceder à racionalização da estrutura
de gastos que permitam uma eventual redução
de despesas que possam acompanhar a redução
do nível de atividade.
Ainda que nesta fase não se possa antecipar
a dimensão dos impactos a gerir, é claro que
os pressupostos em que assentou a elaboração
do Plano de Atividades e Orçamento para 2020
estão agora desadequados. Assim sendo,
é propósito deste Conselho reformular o referido
Plano e Orçamento, na tentativa de refletir
os impactos que esta pandemia irá ter na atividade
e nos investimentos previstos.
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A atividade da
Fundação em números
Principais indicadores

Número de espetáculos
Número de exposições

229
7

Número de conferências

86

Número de atividades educativas

37

Número de outras atividades

43

Público de espetáculos
Público de exposições

115 168
15 200

Público de conferências

8 079

Público de atividades educativas

9 447

Público de outras atividades

Número de eventos comerciais
Público de eventos comerciais

Público total
inclui estimativa de público nos eventos de entrada livre

22 496
392
88 780
259 170
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Número total de bilhetes
Vendas
Convites
Entradas gratuitas

125 960
102 859
53 443
35 921

Público em atividades culturais excluindo produção externa

Comunicação
Número de edições
Número de destaques de imprensa
Número de visitantes ao site
Número de seguidores nas redes sociais

78
7 877
1 402 456
218 663

Relações públicas
Número de Amigos CCB
Número de novas parcerias
Número de subscritores da newsletter

901
7
14 500

Uma programação
diversificada
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Na primeira metade do ano, inscrita na temporada
2018/2019, a programação apresentada estava
estruturada segundo Ciclos temáticos.
Por sentirmos dificuldade de apreensão por parte
do público e para conferir uma maior liberdade
programática, este modelo foi abandonado
na temporada 2019/2020, optando-se por escolhas
mais independentes de um determinado tema
ou ciclo aglutinador, embora sem deixar
de pontuar efemérides nas diversas áreas.
Na programação de 2019 é de destacar
a apresentação, no período da Páscoa,
de A Paixão de Romeo Castellucci, em parceria
com o Coro e Orquestra Gulbenkian, remontagem
da produção La Passionne do mesmo encenador,
estreada em 2016 na Ópera de Hamburgo.
Esta produção exigiu das equipas técnicas,
de produção e de direção de cena do CCB
uma operação de grande complexidade e escala.
Este espetáculo constituiu um enorme desafio,
sendo raras as produções próprias integrais,
mas o resultado final foi exímio, com duas récitas
completamente esgotadas. Face ao sucesso
e à boa concretização do projeto, fica aberta
a porta para mais produções deste tipo, contando
com uma maior intervenção das nossas equipas.
No teatro, importa referir A Criada Zerlina,
peça de Hermann Broch interpretada por Luísa
Cruz, com encenação do realizador João Botelho
e cenografia e figurino de Pedro Cabrita Reis.
Esta conjugação, que nasceu de um desafio
do CCB, valeu a Luísa Cruz o Globo de Ouro
de Melhor Atriz de Teatro. Em julho recebemos
no CCB, no âmbito do Festival de Almada,
a peça Mary Said What She Said, monólogo
interpretado por Isabelle Huppert, com música
de Ludovico Einaudi e encenação de Robert Wilson.
O público encheu a sala e aplaudiu de pé.
Quase no final do ano recebemos o coreógrafo
Akram Khan, que interpretou o solo Xenos,
numa apresentação única no Grande Auditório.
Com este programa, que evoca o fim da I Grande
Guerra, Akram despediu-se dos palcos
como intérprete a solo.
De forma a integrar os ciclos programáticos,
nos últimos dois anos os Dias da Música
em Belém apresentaram temas mais diretamente
ligados à Pintura e à Literatura do que
à Música.

Embora constitua um desafio programático,
a opção por temas desta natureza, porventura
menos óbvios para o público, refletiu-se nas
audiências e no número de bilhetes vendidos,
claramente em tendência descendente: de cerca
de 22 000 em 2016 para cerca de 11 000
em 2019. Apesar disso, a taxa de ocupação
em 2019 foi ligeiramente superior à de 2018.
Importa também referir que o número de
concertos também desceu (de 75 em 2016
para 35 em 2019), embora tenham passado
a ter uma maior duração. A experiência veio
demonstrar a importância de repensar o modelo
deste Festival e encontrar um novo rumo para
os próximos anos, mais aproximado de uma ideia
de celebração da Música capaz de convocar,
recuperar e fidelizar novos públicos.
A Fábrica das Artes teve uma taxa de ocupação
global de 89%, dividida entre 84,2% nos
espetáculos, 95,7% nas oficinas e 93,6%
noutras atividades. O Festival Big Bang teve,
contudo, uma ligeira descida na sua taxa
de ocupação. Após 10 edições, poderá também
ter chegado o momento de repensar este Festival.
A área de conferências registou uma taxa
de ocupação média de 63% sendo os seus
blockbusters os ciclos: História da Europa;
Poder e Contrapoder da História da Música;
Grandes Conflitos da História; Formas de Ler
e Marte 2030, todos eles com taxas de ocupação
acima dos 90%. Havendo uma clara apetência
para ciclos de história, nas suas diversas vertentes,
o último ciclo atrás referido – Marte 2030 –
deixa antever margem para uma programação
em áreas mais cientifico-tecnológicas, entre outras,
com capacidade para atrair um público mais jovem
e diversificado.
O ano de 2019 foi um ano bastante difícil
em termos orçamentais. Tendo chegado
a metade do ano com um desvio orçamental
significativamente negativo, em virtude de projetos
de grande dimensão que consumiram valores
para além dos previstos em orçamento,
conseguiu-se no segundo semestre não
só compensar o desvio, como concluir o ano
com um saldo confortável. O último mês do ano
foi mesmo excecional e encorajador em termos
de taxas de ocupação, uma vez que o público
aderiu em massa a todas as propostas apresentadas
sob o tema do Natal, em áreas tão diversas
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como a música barroca, as grandes orquestras,
o cinema ou a dança. Este reequilíbrio orçamental,
foi também possível através de um aumento
de alugueres de sala a produtores externos
sem, contudo, descaracterizar a programação
do CCB, nem a qualidade pela qual se pautam
os espetáculos apresentados. Cumpre dizer
que após um pico nos alugueres de sala em 2015
(70 espetáculos e 94 sessões), e o seu oposto
em 2018 (21 espetáculos e 22 sessões), em 2019
foi possível registar um novo aumento, esperando
que agora se consiga caminhar para o tão desejado
equilíbrio, no entendimento de que a produção
externa deve ser complementar à programação
de marca CCB, sendo os promotores desses
espetáculos justamente encarados como
parceiros da instituição.
Globalmente, uma análise quantitativa revela
um menor número de espetáculos, mantendo-se

3.1

embora o número de sessões apresentadas,
havendo também uma aposta em carreiras
de espetáculos mais longas. Houve também
uma subida, embora ligeira, da taxa de ocupação
em relação a 2018.
Por seu turno, a Garagem Sul – Exposições
de Arquitetura registou um assinalável ganho
de públicos e uma evolução muito positiva que
tem vindo a empreender na consolidação da sua
programação, na estabilização e desenvolvimento
de parcerias e na afirmação do CCB e da Garagem
Sul como um lugar cada vez mais incontornável
na abordagem da arquitetura no mundo
contemporâneo.
No sentido da melhoria continua, prosseguiremos
a trabalhar para apresentarmos os melhores
espetáculos, indo ao encontro dos desejos
e expectativas do nosso público.

Artes
Performativas
A programação de 2019 incluiu dois ciclos
temáticos – Sete Rosas Mais Tarde,
que se iniciou com uma conferência de João
Barrento sobre a poesia de Paul Celan,
ciclo este que integrou três peças de teatro,
Confissões de um Coração Ardente, a partir
de Dostoievsky, com encenação de Carla Maciel;
A Criada Zerlina, de Hermann Broch,
com encenação de João Botelho e A Boda,
de Brecht, com encenação de Ricardo Aibéo.
Ainda em teatro, mas fora deste ciclo, a Companhia
Maior apresentou-se com O Lugar do Canto
Está Vazio, com encenação de Sofia Dias
e Vitor Roriz.
For Goodness Sake, o segundo ciclo,
centrou-se na obra de William Shakespeare,
que se iniciou com uma série de aulas
da responsabilidade de Maria Sequeira Mendes
sob o título Not Wisely, But Too Well; o Teatro
Praga abordou o universo do bardo com Timão
de Atenas e um ciclo de cinema inteiramente
preenchido com adaptações das peças mais
importantes como Hamlet, de Laurence Olivier,

A Fera Amansada, de Zeffirelli ou Ran,
adaptação de Akira Kurosawa do Rei Lear.
No Jazz destacou-se a presença de Brandford
Marsalis Quartet, nome maior do panorama
jazzístico mundial, de João Lencastre’s Communion 3,
Pedro Segundo e Ross Stanley, João Barradas
e Sara Serpa, todos eles músicos e compositores
que se têm destacado na renovação do panorama
jazzístico nacional e com projeção internacional.
Na programação de dança continuamos a dar
espaço à criação internacional com La Danse
du Soleil, a Geneva Camerata, com direção do
maestro David Greilsammer, que nos ofereceram
uma audaciosa experiência coreográfica,
assim como a bailarina Shantala Shivalingappa,
juntamente com o músico Ferran Savall,
que nos apresentaram Impro Sharana, e Akram
Khan, com Xenos, solo com que o coreógrafo
se despediu dos palcos internacionais.
No segmento dedicado às músicas urbanas,
o CCBeat continuou a dar espaço à mais recente
geração de intérpretes e compositores nacionais

Relatório de Atividades e Gestão 2019

como Mai Kino, Surma, Anthony Left, S. Pedro,
Afonso Cabral e Benjamim, que têm vindo
a consolidar um trajeto de qualidade
e originalidade.
A colaboração entre o CCB e o Museu de Fado
prosseguiu com Há Fado no Cais, desta vez
com Ana Sofia Varela, Katia Guerreiro, Isabelinha,
Paulo Bragança, Pedro Jóia, Francisco Salvação
Barreto numa oferta de repertórios entre a tradição
e o contemporâneo, quadro vivo da renovação
que este género musical tem vindo a conhecer.
Em 2019 a temporada de música erudita
no CCB teve mais uma vez como eixo principal
a parceria com as duas principais orquestras
de Lisboa: a Orquestra Sinfónica Portuguesa
e a Orquestra Metropolitana. Foi um ano
em que se procurou fixar rotinas com ambas
as orquestras, tendo uma maior fidelização
de público, o que se tornou mais percetível
sobretudo a partir do segundo semestre.
Outro fator trabalhado consiste na construção
de programas, seja através de uma coerência
narrativa, seja na correspondência entre
o programa e os períodos festivos como o Natal,
o Ano Novo e a Páscoa. Um aspeto também
explorado nesta temporada foi a integração
de outros fenómenos artísticos dentro
da temporada sinfónica como o concerto
da Orquestra Metropolitana dedicado
à música de António Pinho Vargas, para o qual
se encomendou um filme à realizadora Teresa
Villaverde. Outro exemplo desta comunicação
entre artes, foram os próprios Dias da Música
dedicados este ano à obra de William Shakespeare
e, por isso, com a apresentação de muitos
concertos onde o Teatro surgia como elemento
principal e onde os atores surgiam como solistas
dos concertos. Nesta linha, também o concerto
de Páscoa acabou por assumir um papel
de destaque, desta vez com uma orquestra
convidada – a Orquestra Gulbenkian –
onde a Paixão Segundo São Mateus
de Johann Sebastian Bach foi apresentada
em palco com a encenação sempre inquietante
de Romeo Castelluci. Dentro da temporada
sinfónica do CCB vale a pena ainda destacar
a parceria com a Temporada Darcos que tem
trazido ao CCB importantes agrupamentos
internacionais graças à parceria com a Câmara
Municipal de Torres Vedras, e a parceria com
a Casa da Música que tem possibilitado ao CCB
receber nos últimos anos a Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música num concerto anual.
No contexto da ópera e oratória, além
da Paixão Segundo São Mateus, deve destacar-se
a apresentação do Castelo do Barba Azul

de Béla Bartók e A Voz Humana de Francis
Poulenc, com encenação de Olga Roriz,
com a Orquestra Sinfónica Portuguesa.
Se a Paixão foi um verdadeiro sucesso,
até pelo lado polémico do encenador
que suscita sempre muita curiosidade,
o mesmo não se pode dizer das duas óperas,
de menor audiência e apetência
demonstradas possivelmente em razão
do CCB não ter ainda uma rotina de ópera,
e pela dificuldade em conquistar a adesão
do público para a importância e atualidade
dos temas: a condição humana e a solidão.
A programação no âmbito da música antiga ⁄
barroca em 2019 foi uma programação reduzida,
tendo ficado marcada essencialmente por três
acontecimentos: a já mencionada Paixão
com a Orquestra e Coro Gulbenkian,
a apresentação de Timão de Atenas pelo Teatro
Praga, com o Ludovice Ensemble e um conjunto
notável de solistas e, no final do ano, o concerto
do contratenor Andreas Scholl com os Divino
Sospiro, que foi um dos pontos altos do ano.
A adesão do público a este género musical,
vem sublinhar a necessidade de se apostar
mais neste tipo de programação.
Quanto à música de câmara, podemos dizer
que esta foi também uma programação tímida,
sobretudo pela falta de disponibilidade de espaço
em agenda para a mesma e pelo fim do ciclo
Quintas às Sete. Fizeram-se 8 concertos
no Pequeno Auditório, nos quais se tentou
dar um panorama da música de câmara,
apresentando-se um dos mais destacados
novos talentos nacionais, o percussionista
Agostinho Sequeira, referências internacionais,
como foram o caso de Linus Roth, Diemut
Poppen, Pallavi Mahidara, Pavel Gomziakov,
Leslie Howard e Ludovico Troncanetti,
os habituais DSCH – Schostakovich Ensemble
e a Orquestra de Câmara Portuguesa.
O ano terminou com o encontro dos 7 Lágrimas
com o coro Cramol, num concerto dedicado
ao Natal na diáspora. Há que voltar a investir
nesta temporada, eminentemente de serviço
público e de serviço à música criando, se possível,
dois patamares: no primeiro, pensado para
o Pequeno Auditório, voltar aos grandes recitais,
aprofundando a ligação a grandes referências
da interpretação; no segundo, criando-se
uma plataforma de apresentação contínua
de projetos e artistas nacionais que ficaram
de certa maneira órfãos com o fim
das Quintas às Sete e que permitem
ao CCB alimentar um contacto privilegiado
com a base artística nacional.
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Dias da Música
O tema dos Dias da Música voltou a estar
integrado no âmbito de uma temática mais
alargada para a temporada, desta vez centrada
em William Shakespeare e intitulada Shakespeare
– O Doce Poder da Música. Tal como no ano
anterior, em que o tema estava relacionado com
Hieronymus Bosch, montar um festival de música
a partir de um autor dum outro universo artístico,
constitui um enorme desafio. Apesar de tudo
as ligações de Shakespeare à música são bastante
mais imediatas, muito embora centradas
em géneros bastante mais exigentes e completos,
e grandiloquentes como é a ópera, o ballet
e a música de cena. Talvez por isso, e apesar
de uma programação bem-sucedida, estes temas
tenham levado o modelo e o atual orçamento
ao limite.
Os Dias da Música procuram, assim, traçar
um percurso que começou com a evocação
do poder inspirador da arte de Shakespeare
feita por Berlioz, para depois nos deixarmos
levar por uma série de caminhos alternativos,
todos eles relacionados com Shakespeare
– desde a música do tempo de Shakespeare,
até à música eletrónica dos nossos dias,
passando obviamente por concertos dedicados
exclusivamente a peças e/ou personagens
marcantes do panteão shakespeariano.
Não faltaram títulos como A Fera Amansada;
A Tempestade; As Alegres Comadres de Windsor;
Coriolano; Hamlet; Henrique IV; Macbeth; Medida
por Medida; Muito Barulho por Nada; O Mercador
de Veneza; Otelo; Rei Lear; Romeu e Julieta; Sonho
de Uma Noite de Verão; Timão de Atenas e Vénus
e Adónis, entre outros.

Para tudo isto, contámos mais uma vez com alguns
dos principais solistas e agrupamentos portugueses,
a que se juntaram reconhecidos músicos vindos
dos principais palcos mundiais.
Graças à parceria do CCB com a Agência
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional
– ANQEP, alargámos os Dias da Música em Belém
ao Porto e a Coimbra com a Orquestra do Festival,
que resultou de um estágio feito com alunos
de música vindos de todo o país (continente
e ilhas), para apresentarem juntamente
com coros locais o Sonho de uma Noite
de Verão, de Felix Mendelssohn.
Este espetáculo foi apresentado, no Coliseu
do Porto e no Convento de São Francisco
e só depois no CCB.
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Fábrica das Artes
Em 2019, a Fábrica das Artes foi mais longe
nos caminhos que tem vindo a explorar e graças
ao trabalho sistemático realizado com a equipa
de programação do CCB, com expressão
na conceção temática da programação,
na exploração de ligações e desdobramentos
narrativos, estilísticos e formais. No primeiro
semestre, a programação da Fábrica das Artes
constituiu-se por quatro momentos: dois ciclos
programáticos que dão corpo à programação
central do CCB (Sete Rosas Mais Tarde
– Ciclo sobre a Solidão e For Goodness Sake
– Ciclo William Shakespeare) e dois momentos
programáticos próprios (Big Bang – Festival
Europeu de Música e Aventura e A Cabeça
entre as Mãos– Ciclo sobre os mistérios
do cérebro).
Na continuidade do que sempre foi o traço
da programação do CCB – Fábrica das Artes,
voltámos a encomendar criações a artistas,
sublinhando nisso a dimensão criativa
da própria programação.
Para integrar A cabeça entre as mãos – Ciclo
sobre os mistérios do cérebro que se apresentou
no primeiro trimestre de 2019, destacamos duas
encomendas. A primeira, o espetáculo A Bolha,
um convite lançado à jovem companhia
Os Possessos, de João Pedro Mamede
e Catarina Rôlo Salgueiro, dirigida a adolescentes,
propondo a exploração artística sobre as configurações
da alienação/consciência, servidões ⁄ libertação
na sociedade contemporânea. A segunda,
foi o desafio lançado a Sérgio Godinho para criar,
em conjunto com André Godinho e Filipe Raposo,
um espetáculo que partisse do seu livro infantil
O Pequeno Livro dos Medos.
A equipa da editora Planeta Tangerina
foi convidada a transformar o seu livro
Cá dentro – Guia para Descobrir o cérebro,
numa instalação ⁄ jogo chamada Cá Dentro –
Descobrir o Cérebro. Esta instalação desdobrou-se
num conjunto de oficinas que reuniu pessoas
de diversos campos disciplinares (arte, filosofia
com crianças e neurociência), assinalando também
os 10 anos da Fábrica das Artes.
Cá dentro – Descobrir o cérebro integrou
ainda a formação Quando o Cérebro vai à
Escola, de Joana Rato e Alexandre Castro Caldas,
propondo abrir vias de comunicação entre
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a investigação científica em neuro-cognição
e a escola; uma parceria com a Universidade Católica
⁄ Centro de Investigação Interdisciplinar de Saúde.
A encomenda, que integrou For Goodness
Sake – Ciclo William Shakespeare, foi dirigida
a Cátia Terrinca para que desse continuidade
às pesquisas que tem realizado na área do teatro
radiofónico e nos trazer uma nova criação
da Tempestade, de William Shakespeare.
Inspirados pela frase dita pelo jovem Hamlet
há método na minha loucura, abrimos um espaço
na programação intitulado Jovens Criadores
das Infâncias, através de projetos conduzidos
e apoiados por artistas que colaboraram
com a Fábrica das Artes ao longo dos últimos
10 anos. Fomos ao encontro da Escola Superior
de Teatro e Cinema e lançámos o desafio
de abertura da programação aos jovens artistas
finalistas da Escola Superior de Teatro e Cinema
para apresentarem propostas de programação
para todas as infâncias. Foram selecionadas cinco
propostas: Dentro3, que integrou A cabeça entre
as Mãos – Ciclo sobre os Mistérios do Cérebro,
e quatro propostas que integraram For Goodness
Sake – Ciclo William Shakespeare: Parlamento
Shakespeare; Romeu e Julieta sem Destino;
Entre Flores e Batalhas e Sonhos de Longos
Dias de Verão. A este projeto juntou-se um grupo
de alunos do Curso de Realização Plástica
do Espetáculo da Escola Artística António Arroio.
Na continuidade de uma abertura a propostas
vindas de outros países, lançámos convites
a criadores estrangeiros, abrindo por esta via
também uma perspetiva de encontro cosmopolita.
Da Suíça veio Pink for Girls, Blue for Boys,
espetáculo de dança do coreógrafo Tabea Martin
que integrou Sete Rosas Mais Tarde”
– Ciclo Sobre a Solidão, justamente porque
quer pensar com os mais novos a identidade
e quebrar as fronteiras do pensamento de género.
A este ciclo juntou-se ainda a reposição do muito
bem acolhido espetáculo Margem, estreado no CCB
em janeiro de 2018. Tratou-se de uma encomenda
dirigida a Victor Hugo Pontes para que se inspirasse
nos Capitães da Areia, de Jorge Amado, e criasse
um espetáculo sobre as pobrezas infantojuvenis
contemporâneas, o primeiro espetáculo dirigido
a jovens públicos no país a ser galardoado
com um prémio, neste caso o Prémio de Melhor

Espetáculo de Dança 2019 da Sociedade
Portuguesa de Autores.
Baby Macbeth, da Compagnie Centrale
da francesa Agnés Limbos, é um espetáculo
hilariante que abre caminho para que os mais
pequeninos (maiores de um ano) tenham lugar
garantido no ciclo dedicado a William Shakespeare.
De Espanha veio Micro Shakespeare,
da Cia. Toti Toronell, micronarrativas shakespearianas
que, no Jardim das Oliveiras, só ganharam vida
com a participação performativa do próprio
público.
Em julho de 2019 foi lançado o programa
Cultura é Educação, que resulta de uma parceria
entre o CCB – Fábrica das Artes, o Agrupamento
de Escolas de S. Bruno, o Ministério da Educação,
o Plano Nacional das Artes e a Rede Comunidades
de Aprendizagem. Este programa abriu um
importante desafio ao CCB – Fábrica das Artes
quanto à projeção consequente de um trabalho
de programação que temos realizado na interação
entre Educação e Cultura. Cultura é Educação
propõe-se contribuir assim para a transformação
social e cultural da atual configuração escolar
que a autonomia e flexibilidade curricular
pressupõe e simultaneamente criar novos
públicos, assumindo a urgência de incrementar
um projeto cultural para as comunidades.
O projeto desenvolve-se ao longo de quatro
anos, envolvendo todos os níveis de ensino
(do pré-escolar ao 3.º ciclo) da comunidade
educativa do Agrupamento de Escolas
de S. Bruno.
A conceção do Cultura é Educação assenta
em dois eixos estruturais: cultural e pedagógico.
O eixo cultural tem vindo a ser implementado
com alunos e professores através de um intenso
programa organizado em torno da alternância
entre a fruição e participação em espetáculos,
oficinas e instalações no CCB – Fábrica das Artes
e a residência na escola de artistas que integram
o seu programa. Residências artísticas na escola
2019/2020 – 1.ª edição Cultura é Educação:
Sopa de Pedra, com a participação de um grupo
de 30 membros da comunidade escolar (alunos,
pais, professores e auxiliares de educação)
em dois concertos no Festival Big Bang;
Companhia Caótica, Festival 10 Anos de Caos,
com António Pedro e Caroline Bergeron;
Mininu, com Fernando Mota, José Grossinho,
Ana Sofia Paiva e Margarida Botelho; Companhia
de Música Teatral, com Paulo Maria Rodrigues,
Helena Rodrigues e Mariana Vences. Em simultâneo,
decorre um programa de formação de professores
com estes artistas e com uma especialista em área
projeto, de forma a consolidar as vias
do cruzamento flexível do currículo
com as metodologias e ferramentas artísticas.
A fase de implementação do projeto,
ativado logo no início do ano letivo 2019-2020,
foi muito exigente para todos, sendo possível,

a partir de um diálogo e experiência com
um contexto específico (Agrupamento de Escolas
de S. Bruno), estabilizar o Cultura é Educação,
projetando para uma segunda etapa um debate
comum ao nível da filosofia da educação
e cultura.
Desde o início, podemos já assistir a transformações
muito significativas no modo de estar dos alunos
e professores, na fruição de espetáculos, oficinas
e instalações, na apropriação dos processos
criativos nas residências artísticas e nos momentos
de comunicação de resultados a outros colegas
e professores. O entusiasmo é crescente face
à experiência artística, criativa e comunicativa.
Nesta linha de reflexão, a Fábrica das Artes
integrou na sua programação o lançamento
da série Outra Escola, da produtora Vende-se
Filmes, com autoria de Filipa Reis, João Miller
Guerra e Maria Gil, uma série documental
que tem como premissa inicial a pergunta
“como é que se aprende?”, dando a conhecer
diferentes lugares de aprendizagem, diferentes
formas de aprender e de pensar a educação,
abrindo depois a discussão para a comunidade
educativa.
O Big Bang – Festival Europeu
de Música e Aventura, na sua 10.ª edição,
teve um novo Big Bang, mais expandido
pelo mundo. Envolveu mais interação,
mais encontro, mais troca, mais circulação,
agora com 14 instituições culturais envolvidas
na rede que o suporta e que conta com o apoio
da Europa Criativa até 2022. O festival integrou
espetáculos, oficinas e instalações e incluiu cinco
projetos internacionais: Pan-Pot Modérément
Chantant, Collectif Petit Travers (França);
Thelonious, Zonzo Compagnie (Bélgica);
Pneumaphone, Logos Foundation (Bélgica);
Le Grand Ballet, Zonzo Compagnie & Ictus
Ensemble (Bélgica); Spat´Sonore (França);
criação portuguesa: Sopa de Pedra;
Uma Roda e uma Canção de Fadas – Música
do Tempo da Rainha Isabel I, Ensemble 258;
Instalações Amoura, do Ofício das Artes,
e Floresta de Sons, de Nuno Cintrão.
Projeto de comunicação do festival Embaixadores
com um grupo de 10 crianças e jovens músicos,
com coordenação musical de Nuno Cintrão.
Festival 10 Anos de Caos – Festejar
o tempo que passa.
Em 2019 a Companhia Caótica celebrou 10 anos
de teimosia em trabalhar para todas as infâncias
e em querer defender esse ramo particular da criação
artística portuguesa. Na ocasião, a Caótica
regressou ao CCB com a mostra de alguns dos
seus espetáculos mais emblemáticos (Sopa Nuvem,
Crevescer, Na Barriga, A Grande Invasão),
a exposição Novas Sereias – Mitos, Ritos e Ditos
e a sua mais recente criação, 5 Fábulas para
não Adormecer. Este festival celebrou, também,
os 10 anos de cumplicidade entre a Caótica
e a Fábrica das Artes.
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Literatura e Pensamento
Durante o ano de 2019 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 2019 foi dada continuidade à programação
de ciclos de história, aos dias literários
e à comemoração do Dia Mundial da Poesia,
mas também se apresentaram novas sessões
de reflexão e debate sobre temas do pensamento
contemporâneo e da atualidade do conhecimento
científico com especial destaque para o futuro
do jornalismo e os 50 anos da chegada
do Homem à Lua e o futuro em Marte.
Ciclo Os Grandes Conflitos da História
Este ciclo concebido e apresentado
pelos professores Bernardo Vasconcelos e Sousa,
Nuno Gonçalo Monteiro e Rui Ramos, propôs
o reexame a história política, social e cultural
da Europa desde a Idade Média, a partir
da descrição e análise dos grandes conflitos
da História, da Guerra dos Cem Anos dos séculos
XIV e XV, passando pelas guerras de religião
dos séculos XVI e XVII, até às guerras mundiais
do século XX.
Ciclo Moderna Arquitetura Portuguesa
– A diáspora e a arte de ser português
Neste ciclo concebido e apresentado pela professora
arquiteta Ana Tostões abordou-se o processo
de afirmação da arquitetura moderna portuguesa
tem acompanhado por uma crescente
internacionalização que conduziu
ao reconhecimento pleno e unânime
de uma produção arquitetónica de referência
mundial. A análise deste processo foi realizada
a partir dos anos 20 do século XX até à atualidade,
a partir da avaliação de obras de referência
e da ação dos seus criadores promovendo
o debate de ideias, a definição de correntes,
a publicação e tomadas de posição transportando
os valores da arquitetura portuguesa para
um quadro internacional.
Ciclo História da Filosofia: Pensar o Humano,
Grandes Temas da Filosofia Ocidental
O escopo deste ciclo concebido e apresentado
pelo professor Miguel Santos Vieira foi
dar a conhecer os grandes temas da filosofia
ocidental, compreendidos como problemas
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da fenomenologia e do mundo da vida
e o modo como afetam o sentido da situação
em que os humanos se encontram.
Nesse enquadramento propôs-se um percurso
através de várias escolas e correntes de pensamento,
reconhecidas nas suas diferenças, sem deixar
de considerar o questionamento que lhes
deu origem e que, em última instância, eclode
na pergunta sobre o sentido do ser e do tempo.
Ciclo Afinal o que é isso do populismo?!
Este ciclo de concebido e organizado
pelo professor Nuno Severiano Teixeira,
abordou a ascensão do populismo no Ocidente
e no Leste, nas pequenas e nas grandes potências,
no discurso político e mediático, enquanto
fenómeno que atravessa o mundo
contemporâneo.
Ciclo Formas de Ler – América, América
Ao longo de treze sessões a professora
Helena Vasconcelos convidou os participantes
a refletir sobre o poder da Literatura, e a sua
importância para o conhecimento e a compreensão
da realidade dos Estados Unidos da América,
da sua história e cultura. Partindo de um primeiro
olhar de Willa Cather sobre a colonização
e da ideia de uma espécie de “inocência”
edénica, até à saga construída por Rushdie
sobre a contemporaneidade, foram abordadas
várias obras literárias que suscitaram acesa
discussão sobre temas como a construção
do espírito “de fronteira”, o mito do “sonho
americano”, a influência de Hollywood,
o liberalismo, as grandes depressões económicas
e a pesada herança da escravatura, procurando
uma compreensão possível para tantas
e tão violentas crises e o que se espera,
ainda, de uma nação com uma das mais férteis
e pujantes literaturas do mundo.
Ciclo Conversas com História
A historiadora Raquel Varela trouxe ao Centro
Cultural de Belém um ciclo de conversas
com a história. Cada conversa, informal,
partiu de uma pergunta inquietante da atualidade
para, através do passado – explicado para o grande
público – nos ajudar a compreender o presente.
A democracia é o menos imperfeito dos regimes?
Entre a educação repressiva e a cultura
permissiva, há alternativa? Não existem
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diferenças entre sexos? São construções culturais?
A próxima crise económica é inevitável?
A religião é um ópio ou uma expressão
do sofrimento? Freud tinha razão quando
“culpou” as mães pelos erros dos filhos?
O Conversas com História convidou o público
a estar presente nesta série de entrevistas
sem tabus sobre temas da atualidade
e a questionar, criticar e debater o futuro.
“Não conseguimos mudar o passado
– mas sem o conhecer não podemos transformar
o futuro”. Neste âmbito foram entrevistados:
Michael Roberts, Peyman Safari, Jessa Crispin,
Leonardo Padura, D. Carlos Azevedo, Roberto
Leher, Klauss Dörre, Pietro Basso e Marcel
Von Der Linden.
Ciclo Obra Aberta – programa de rádio
gravado ao vivo em colaboração
com a Rádio Renascença
Neste programa concebido por João Paulo Cotrim,
com entrevistas conduzidas por Maria João Costa,
e ao longo de dezasseis sessões foram convidados
Carla Maciel, Pedro Fradique, Isabel Pires de Lima,
Carlos Morais José, Onésimo Teotónio Almeida,
João Rios, Teresa Coutinho, Edgar Pera,
Rita Taborda Duarte, José Manuel Santos,
Susana Menezes, Filipe Homem Fonseca,
Jorge Silva Melo , Duarte Azinheira, Tiago Ribeiro
Patrício, Nuno Artur Silva, Paula Morão, João
Rodrigues, Joel Neto, Jaime Rocha, Pedro Eiras,
Pedro Vieira, Miguel Martins, Cláudia R. Sampaio,
Fernando Vendrell, José Pedro Serra, Paulo José
Miranda, Benjamim, João Paulo Esteves da Silva,
Pedro Mexia, Tiago Ferreira e André Letria.
Conferências 7 Vidas – O Futuro do Jornalismo
Num Programa concebido em colaboração
com Luís Osório ao longo de um fim de semana,
diversos oradores aceitaram o repto lançado
pelo Presidente da República, e o CCB abriu
as suas portas à discussão sobre o futuro
do jornalismo português. Uma discussão
oportuna num tempo de fake news e populismo,
que ameaçam os alicerces da democracia
e da liberdade, e que juntou jornalistas,
académicos, políticos e personalidades
da vida cultural do país.
Cultura e jornalismo: irmãos desavindos?
Moderado por Maria Isabel Lucas com Clara
Ferreira Alves, José Carlos Vasconcelos,
José Manuel dos Santos e Miguel Somsen,
O Jornalismo é um negócio? A independência
é um mito? Moderado por Nuno Domingues
com António Costa, António Carrapatoso, Helena
Garrido, José Maria Pimentel e Mário Ramires;
O Estado e o jornalismo – tutela, necessidade
ou tentação? Moderado por Maria Elisa Domingues
com Ana Sá Lopes, Eduardo Moura, José Manuel

Fernandes e Nuno Artur Silva; Fake news
vs democracia? Populismo vs jornalismo?
Moderado por Ana Lourenço com Catarina
Carvalho, David Dinis, Henrique Monteiro
e São José Almeida; A Angústia do jornalismo:
dar aquilo que as pessoas querem ou aquilo
que os jornalistas julgam que elas precisam?
Moderado por Sílvia Caneco com Edson Athayde,
João Miguel Tavares, Mafalda Anjos,
Nuno Santos, Paulo Pena e Vicente Jorge Silva;
Tecnologia e as redações – haverá
jornalismo no século XXII? Moderado
por Ana Rita Ramos com António Câmara,
Eduardo Moura, Germano Oliveira
e Rogério Carapuça e ainda O que se pede
ao jornalismo num mundo em crise?
Moderado por Elísio Summavielle com Graça
Franco, Luisa Meireles, Maria Flor Pedroso,
Manuel Carvalho, Armando Esteves Pereira,
Pedro Santos Guerreiro, Ricardo Costa
e José Manuel Pureza em representação
do Presidente da República, foram os painéis
que constituíram este ponto alto da programação
de conferências no CCB em 2019.     
Outro momento relevante da programação
foram as conferências realizadas no âmbito
da comemoração dos 50 anos da chegada
do Homem à Lua, sob o mote O Futuro
de uma Pegada com 50 Anos.
Os desafios colocados à criatividade e ao engenho
humano transformam o inimaginável em algo
possível. Pousar na Lua apresentou à espécie
humana milhares desses desafios. Ao mesmo
tempo, abriu novos horizontes de possibilidades.
Foram convidados oito investigadores – Adriano
Henriques (ITQB-NOVA), Alexandre Cabral
(IA, FCUL), Daniel Marinho (UBI, CIDESD),
Edson Oliveira (FML), Pedro Machado (IA, FCUL),
Pedro Matos Soares (IDL, FCUL), Rui Agostinho
(IA, FCUL), Rui Moura (FCUP) Moderação:
Joana Lobo Antunes (IST) – para abordar temas
tão diversos como a microbiologia, geofísica,
ciências do desporto e astrofísica e refletir sobre
o que o futuro nos reserva, o sonho de escapar
à gravidade da Terra, o impacto da chegada
à Lua no nosso imaginário coletivo
A Conferência Para além de Marte,
integrada no ciclo Marte 2030 e última
de um ciclo de conversas com os pés fora
da Terra iniciado em 2018, promoveu a interação
com o público em que investigadores de diferentes
áreas falaram sobre a possibilidade de vivermos
no planeta vermelho, o teste a resistência humana
numa viagem tão longa e para tão longe,
mas também sobre a pesquisa de vida em Marte,
o envio de missões tripuladas ao quarto planeta
do Sistema Solar, os desafios tecnológicos
e fisiológicos impostos por esta viagem pioneira,
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as formas de sobrevivência dos primeiros
humanos neste planeta, e os destinos que
a seguir se perfilam para as viagens interplanetárias.
Marte 2030 foi uma coprodução do Instituto
de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA),
do Instituto de Tecnologia Química e Biológica
António Xavier da Universidade Nova de Lisboa
(ITQB-NOVA) e do Centro Cultural de Belém (CCB).
Coordenação: João Retrê (IA) e Joana Lobo
Antunes (ITQB NOVA). Coprodução: CCB ⁄ ITQB
NOVA – Instituto de Tecnologia Química
e Biológica ⁄ Instituto de Astrofísica e Ciências
do Espaço. Paralelamente, foi apresentado
em sessão de cinema ao ar livre, o filme
O Primeiro Homem na Lua, de Damien
Chazelle.
Em 2019, os Dias Literários celebraram alguns
dos maiores vultos da Literatura portuguesa:
Joel Serrão, Fernando Namora e os 40 anos
da carreira literária de Alice Vieira.
Pelo décimo segundo ano consecutivo,
o Centro Cultural de Belém comemorou,
no dia 23 de março, o Dia Mundial
da Poesia, assinalando em 2019 o centenário
do nascimento de Sophia de Mello Breyner
Andresen, num ambiente de festa, invadindo
os mais variados espaços do Centro Cultural
de Belém, destacando-se as seguintes atividades
de uma programação muito participada:
Diga lá um poema, um espaço aberto
para leituras de poesia em voz alta, organizado
como um estúdio de gravação, onde o público
foi convidado a dizer os seus poemas favoritos
ou de sua autoria; Curta-metragem Sophia de
Mello Breyner Andresen (1969) realizada por João
César Monteiro; Documentário O Nome das Coisas
(2007) da autoria de Carmen Inácio com realização
de Pedro Clérigo; Maratona de Leitura – leitura
dos poemas dos vencedores do concurso
Faça lá um Poema, organizado em colaboração
com o Plano Nacional de Leitura e com muita
poesia de Sophia de Mello Breyner Andresen
dita por diferentes individualidades; No impulso
da Barca, uma performance de peças compostas
em tempo real, uma viagem sonora inspirada
na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen
– concerto com Sandra Martins e Carlos Barretto
e ainda a palestra Sophia, entre dois mares,
com apresentação de António Valdemar,
entre outros convidados.
Arquivo da Memória do Centro Cultural de
Belém – AMCCB
Durante o ano de 2019 o AMCCB desenvolveu
a sua atividade em torno dos principais eixos
que caracterizam as suas competências
e atribuições: resposta aos pedidos de informação
e consulta, interna e externa; gestão e monotorização
do processo de eliminação de documentação
sem valor arquivístico, no âmbito da aprovação

do Relatório de Avaliação de Documentação
Acumulada da FCCB em 2017; e a implementação
e desenvolvimento de práticas e estratégias
de preservação e conservação do acervo arquivístico
à sua guarda. Adicionalmente coordenou
e monitorizou o desenho do Regulamento
Arquivístico da FCCB, contendo o Plano
de Classificação Documental e a Tabela de Seleção,
cuja implementação ocorreu ainda durante
o ano de 2019.
Preservação e conservação
No campo da preservação e conservação das várias
tipologias documentais à sua guarda, iniciou-se
o inventário de fotografias, maioritariamente
provas cromogéneas a cores, que refletem
a atividade da Fundação. O seu reacondicionamento
em unidades de instalação e folhas acid free
permitirá a sua conservação e constitui uma etapa
de um projeto de digitalização mais vasto, suporte
que irá permitir a fidedignidade e longevidade
das imagens e, bem assim, a sua disponibilização
de forma agilizada e segura.
Eliminação de documentação
sem valor arquivístico
Foram elaborados 54 autos de eliminação,
correspondentes às séries documentais a eliminar,
num total de 2 340 unidades de instalação,
espelhadas em 206,5 metros lineares.
A destruição desta documentação,
por empresa certificada no sector, obedeceu
às normas e requisitos em vigor no que
ao tratamento confidencial e reciclagem
de dados e arquivos diz respeito, num quadro
de salvaguarda e garantia aplicáveis nos termos
do Regulamento Geral de Proteção de Dados,
de acordo com os níveis de segurança preconizados
na Norma Industrial DIN 66399 e a emissão
da e-GAR, requerida pela Agência Portuguesa
do Ambiente.
Pedidos de consulta e informação
Manteve-se a tendência dos anos anteriores
no que à natureza dos pedidos de consultas
externos diz respeito, sendo as exposições
apresentadas no Centro de Exposições
(1993 a 2006), sobretudo as de arquitetura,
e os projetos e concurso para a construção
do Centro Cultural de Belém, o tema de investigação
predominante. O AMCC deu apoio e disponibilizou
à consulta, com envio remoto, documentação
administrativa, gráfica e desenhada a pedidos
de Portugal e do estrangeiro, dos quais
destacamos as Universidades de Lisboa e do Porto,
a Universidade Federal do Rio de Janeiro
e a Universidade Católica do Chile.
Acervo de obras de arte
Ao acervo estão cometidas duas grandes áreas
de gestão: conservar e documentar o Acervo CCB
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e assegurar as condições de segurança e conservação
dos bens culturais móveis à sua guarda enquanto
entidade depositária. A constante atualização
do inventário, a organização física e higienização
dos espaços de reserva, o registo das movimentações
e circulação de bens culturais móveis dentro
e fora da instituição, e o registo e arquivo
da documentação administrativa com as entidades
e proprietários cujos acervos aqui se encontram

em depósito, são as suas principais atividades.
Ao longo de 2019 foi necessário realizar
32 movimentações internas, em função das
diferentes necessidades de adequação das obras
aos espaços e às diferentes atividades realizadas,
sejam elas de carácter cultural ou comercial.
Foram realizadas sete ações de conservação
e um restauro, de modo a promover o bom estado
de conservação do acervo da FCCB.

Garagem Sul
Exposições
de Arquitetura
A Garagem Sul começou o ano de 2019
com a exposição O Território da Arquitetura
– Gregotti e Associados 1953-2017,
uma extensa retrospetiva do trabalho
do arquiteto Vittorio Gregotti, responsável
pelo projeto do Centro Cultural de Belém.
Em apresentação ao público desde
13 de novembro de 2018, esta exposição
representou um marco importante na programação
mais abrangente, que assinalou os 25 anos
do CCB.
Em fevereiro, a Garagem Sul retomou a linha
de programação de exposições temáticas
e inaugurou a exposição A Universidade
está no Ar – Difundir a Arquitetura Moderna ⁄
Reino Unido 1975-1982, com curadoria
de Joaquim Moreno, que explorava o surgimento
do ensino à distância no campo da arquitetura
como uma nova ferramenta na transmissão
e disseminação do conhecimento, a partir
da experiência exemplar de ensino à distância
da BBC. De sublinhar que esta exposição
foi apresentada em colaboração com o CCA
– Centro Canadiano para a Arquitetura,
uma das maiores referências institucionais
no incentivo à investigação em arquitetura,
o que permitiu trazer grande visibilidade
à Garagem Sul, e sublinhar a importância
das parcerias de carácter internacional.
Em simultâneo, e dando continuidade
à série “Arquivo” que teve início em 2018
com a apresentação ao público de uma série
de desenhos de Marques da Silva, foi apresentada
a exposição Construções em Movimento,
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composta por quinze filmes que integram
o arquivo do prestigiado gta ⁄ ETH Zurique.
Com a chegada do Verão, e como já vem
sendo prática desde 2017, foi retomado
o programa Arquitectura de Verão,
desta vez com projeto do Atelier Barbas Lopes,
representado pela Arquiteta Patrícia Barbas,
que pensou uma construção em cortiça
que contemplava uma área de recreio
(incitava à interação com os blocos sobrepostos),
uma área de festa e uma área para exibição
de filmes. Neste último espaço entre julho
e setembro, foram exibidos filmes
da programação de cinema ao ar livre intitulada
Os Meus Pais, na qual a Garagem Sul participou
com os documentários Tudo é Projeto, My Father
The Genius e Paula Rego, Histórias & Segredos.
Jardins de Pedra, o título atribuído
a esta 3.ª edição, originou uma publicação
bilingue que reproduz uma conversa entre
a Arquiteta Patrícia Barbas Lopes e André Tavares,
Programador de Arquitetura do CCB, que integra
a coleção Cadernos da Garagem. Este programa
anual de Verão, realizado em parceria com
a Amorim Isolamentos, tem vindo a crescer
em diversidade e notoriedade revelando-se
cada ano mais importante para o alargamento
dos públicos da Garagem Sul, que através do
confronto com esta instalação no espaço público,
tomam contacto com a programação
de Arquitetura no CCB.
Na mesma altura foi inaugurada a exposição
Os Ossos da Arquitetura, com curadoria
de Mario Rinke, que resultou de um projeto
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de investigação e que retratava o pertinente
e necessário diálogo entre a arquitetura
e a engenharia. Assente na premissa que
“tal como os animais têm ossos, cada edifício
tem uma estrutura”, era proposto um olhar
para lá da forma e aparência do edifício
para entender o esqueleto que permite
a sua sustentação. Para por a descoberto
estratégias e métodos de conceção estrutural,
foram apresentados trabalhos de arquitetos
e engenheiros como Arno Brandlhuber,
Rui Furtado, Bruther ou Alejandro Bernabeu.
No início de outubro a Garagem Sul voltou
a estar presente em mais uma edição da Trienal de
Arquitectura de Lisboa, parceira do CCB,
com uma das exposições centrais intitulada
Agricultura e Arquitectura: Do Lado
do Campo. Ao reaproximar as disciplinas
da arquitetura e da agricultura, a exposição
deu visibilidade ao trabalho de um conjunto
de cientistas, ativistas, agricultores e arquitetos
que têm explorado as hipóteses de uma diminuição
no consumo de energia e as suas consequências
no redesenhar e na manutenção dos territórios
habitados. Tateando temas capitais nas preocupações
sociais e científicas dos nossos dias, a exposição
foi preponderante para atrair novos públicos
à Garagem Sul, transversais a diferentes áreas.
Durante este período foi proposto o visionamento
do filme Demain, do qual a exposição apresentava
um excerto, uma experiência que desejava não
só complementar, mas também diversificar a oferta
da programação, e que se revelou um grande
sucesso, com várias sessões. Esta experiência
revelou que as exibições de filmes podem ser mais
uma frente a ser explorada pela programação.
No decorrer de todas as exposições é necessário
apresentar um programa paralelo de visitas,
debates e atividades paralelas, capaz de suscitar
o interesse a potenciais visitantes.
As Visitas à Exposição e à Cidade são
já uma marca da Garagem Sul, e são orientadas
por profissionais em áreas muito abrangentes,
que cruzam o seu trabalho com as questões
lançadas pelas exposições. Os debates
de encerramento ou os workshops no início
de cada exposição, beneficiando da presença
de curadores e convidados vindos de fora,
são também importantes momentos de reflexão
e aprofundamento de conhecimento.
Em meados de 2019 a Garagem Sul modificou
a estratégia do Serviço Educativo, passando
a contar com um elemento full time em articulação
direta com os vários organismos, instituições
escolares e outras, o que permite construir
uma relação consistente entre a Garagem Sul
e os seus públicos, funcionando como pivot
entre a criação e disponibilização de atividades
e a angariação direta de públicos.
Desta forma foi possível inverter os números

de visitas que estavam em queda desde o início
do ano, e que a partir de setembro recuperaram
exponencialmente, permitindo recuperar visitas,
cumprir os objetivos propostos para 2019
e prever um aumento em 2020.
Ainda neste âmbito estabeleceram-se
parcerias com outras entidades que participaram
na conceção e orientação de atividades,
tais como a Fruta Feia, a Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa ou a Ordem
dos Arquitectos, todas elas sinergias relevantes
que levam o nome da Garagem Sul
a outros circuitos de atividade.
É importante fazer ainda referência à política
de entrada gratuita no primeiro domingo
de cada mês, adotada em maio, em coincidência
com outras atividades gratuitas no CCB
tais como o Mercado do CCB e o programa
de rádio Obra Aberta. Este revelou ser um
momento forte para dar a conhecer o trabalho
desenvolvido na Garagem Sul, em linha com outras
iniciativas similares implementadas pelo Estado
Português com a finalidade de tornar a cultura
acessível a um maior número de pessoas.
As conferências são outro pilar da programação
e 2019 foi também ano de transformação
nesta área. Fecharam-se dois ciclos e lançou-se
o repto para uma nova abordagem a partir
de 2020 e que termina em 2022. O ciclo
Conferências da Garagem, na sua última edição,
contou com os oradores Pier Paolo Tamburelli,
Oliver Wainwright, Samia Henni e Catherine
Mosbach. Ao dar voz a uma nova geração
de arquitetos cuja prática tem dado corpo
à relevância cultural da sua profissão,
estas conferências continuaram a divulgar práticas
que exploram áreas menos óbvias da arquitetura
e que procuram formas adequadas de construção
do nosso mundo. Igualmente terminou
o programa de conferências Distância Crítica,
uma coprodução Garagem Sul e Trienal
de Arquitectura de Lisboa, com convidados
amplamente aclamados pela crítica e com
um trabalho já extenso. Foram convidados
os arquitetos Arno Brandlhuber e Michael Morris.
Em maio de 2019 a Garagem Sul e a Trienal
de Arquitectura de Lisboa voltaram a unir esforços
ao lançar um concurso para a curadoria do próximo
ciclo de conferências de arquitetura a realizar
entre 2020 e 2022. Foram submetidas 26 propostas
de 11 países e a vencedora foi elaborada pela
dupla Diana Menino (Portugal) e Felipe de Ferrari
(Chile). Campo Comum é o título desta nova série
que “procura discutir a arquitetura no sentido
mais literal do termo: um corpus de conhecimentos
coletivo e estratégico que existe e que pode
ser aplicado por qualquer pessoa, em qualquer
comunidade, ambiente ou cultura, através
de uma série de mecanismos, dispositivos,
estruturas e formas”.

033

Atividade comercial
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Lojas
Em 2019 foi possível trazer alguma estabilidade
para o universo de lojistas no CCB, verificando-se
muito poucas situações alterações face a anos
anteriores. Mantem-se a distinção clara entre
três áreas: Caminho Pedonal, Praça CCB e Galeria
Comercial, que apresentam dinâmicas distintas
e que tem sido possível trabalhar de forma
integrada. Com a saída da loja de vinhos,
que embora com proprietários distintos
era há muitos anos um espaço reconhecido
e bastante procurado, abriu-se uma nova
oportunidade de reorientação da oferta de lojas
na Galeria Comercial. Uma vez que a loja ocupava
dois espaços, estes voltaram a dividir-se para serem
ocupados a partir de setembro, pela prestigiada
marca portuguesa Castelbel e pela Midori
by Hangar. Estes dois espaços, o primeiro
dedicado a velas, sabonetes e fragâncias portuguesas
e o segundo com um conceito urban jungle,
orientado para plantas, produtos e objetos
de decoração ecológicos, trouxeram claramente
uma ideia de espaços de lifestyle, que qualificam
a galeria Comercial como um todo e que permitem

Eventos
Em 2019 concentraram-se diferentes eventos
de média e grande dimensão, nomeadamente
Congressos e Encontros Internacionais, que se
traduziram em vários meses de trabalho intenso
e obrigaram à preparação e acompanhamento
permanente dos clientes, acautelando todas
as áreas e detalhes na realização do evento.
Esta concentração deve-se a um esforço
por parte da equipa, no sentido da atração
e captação de novos clientes e de eventos
de grande dimensão, para os quais contribuem
a celeridade na resposta e a conquista
de confiança, dado que são necessários
meses de trabalho até à obtenção
de confirmação.
A ocupação em salas do Centro de Congressos
e Reuniões ao longo de 2019 foi permanente.
Também em Auditórios se verificou
um aumento da taxa de ocupação face
a anos anteriores, resultando em 62 dias
de Grande Auditório e 27 dias de Pequeno
Auditório em 2019.
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4.1
renovar a oferta e adequá-la à procura por parte
de um público mais exigente e contemporâneo.
A realização de obras promovidas pela CML
na Rua Bartolomeu Dias, que se prolongaram
do verão até ao Natal, traduziu-se num contratempo
significativo, que provocou alguns atrasos
no pagamento de rendas. Para tentar dirimir
esta questão a FCCB manteve-se em diálogo
permanente com a CML no decorrer dos trabalhos
e, no período de Natal, realizou uma campanha
de comunicação e um projeto de decoração
do espaço para dar a conhecer a reabertura
dos acessos.
No final do ano, a Geostar informou a FCCB
que iria entrar num processo de fusão com outras
empresas do grupo e que seria necessário mudar
de instalações. A necessidade de acompanhamento
desta realidade e também das oportunidades
e inovação do mercado de arrendamento
comercial, continuou assim a marcar o quotidiano
deste segmento importante da atividade
comercial do CCB.

4.2
Importa ressalvar que 2019 foi o ano
em que se iniciou o processo de alteração
de alguns procedimentos, seja na correção
do programa de gestão de eventos comerciais,
seja na procura e aquisição de um novo programa
para substituir o anterior, seja ainda na criação
e implementação de novas metodologias
de trabalho, que procuram clarificar procedimentos
na relação com o parceiro de catering, e também
simplificar os processos de gestão de eventos,
de modo a dar respostas mais rápidas e flexíveis
aos inúmeros clientes que, fruto da sua notoriedade,
continuam a procurar o CCB para realizar os seus
eventos. Estas alterações iniciadas em 2019
são absolutamente necessárias para conseguir
adequar a oferta do CCB e acompanhar
as exigências dos clientes que genericamente
procuram os nossos serviços e soluções com pouca
antecedência, o que obriga a uma articulação
muito estreita e clara com os serviços internos,
mas também com todos os parceiros externos,
designadamente AV e catering, que devem estar
alinhados numa mesma lógica de trabalho.

Relatório de Atividades e Gestão 2019

Foi sem dúvida um ano excecional de trabalho
no qual, a par de encontros e reuniões mais
pequenas em salas, foram realizados os seguintes
grandes eventos: Encontro Santander Totta 2019,
33rd European Immunogenetic Histocompability
Conference ⁄ Mundiconvenius, European Climate
Change Adaptation Conference ⁄ FCUL,
Planta 18, SAS Forum 2019, European Society
of Neurogastroenterology and Motility,
Simpósio Anual da Sociedade Internacional
de Dermatopatologia ⁄ Veranatura, WWOM
Lisbon 2019 e 29.º Congresso das Comunicações
⁄ APDC. Destes eventos, alguns foram recorrentes,
mas a grande maioria representou o aparecimento
de novos eventos e de clientes que pela primeira
vez escolheram o CCB para a realização dos
seus eventos corporativos. Esta multiplicidade
e intensidade de trabalho permitiu realizar uma
faturação total de 4 029 316,96€, com a seguinte
divisão percentual por áreas: espaços 24,54%;
equipamentos 33,23%; serviços 7,23% e catering
35%. Destas percentagens vale a pena destacar
a procura sistemática de novas soluções
audiovisuais, área em que o Departamento
de Eventos tem vindo a desenvolver maiores
competências designadamente com a integração
na equipa de um gestor de AV, um novo elemento
em full time, que permite apresentar em tempo
útil as melhores soluções aos nossos clientes.

Ao longo do ano foram realizados um total
de 392 eventos, dos quais 107 internos,
incluindo-se aqui atividades de programação
cultural do CCB, que tem crescido ano após ano,
com número total de 88 780 participantes.
Os meses menos favoráveis foram janeiro,
abril e agosto, e os meses com maior faturação
maio, setembro e novembro. Neste último mês
teve lugar o encontro WWOM, um evento
que esteve a ser preparado durante mais
de um ano, ocupando todos os espaços
e envolvendo todas as áreas do CCB, que foram
convocadas a prestar os seus serviços e mostrar
o seu saber fazer a um nível de grande exigência,
num novo patamar de desempenho ao qual
a equipa de eventos e todas as equipas
do CCB souberam corresponder, de acordo
com a apreciação do cliente que sentiu sempre
empenho e resposta aos padrões de excelência
que nos foram sendo requisitados.
Dando continuidade à articulação do CCB
com as instituições congéneres e os clientes,
em 2019 o Departamento de Eventos participou
na BTL Cultura, na FIL (13 a 17 março), no programa
Win World Playbook, na NOVA SBE (5, 6 e 7
dezembro) e também realizou vários eventos
em regime de parceria com o Jornal Público
e com o grupo Trust in News.

Restauração e catering
Nos vários restaurantes presentes no CCB
confirmou-se em 2019 que o Restaurante Este
Oeste, com gastronomia italiana e japonesa,
é um projeto consolidado, reconhecido
pelo grande público, que constitui motivo
de atração de público vizinho e não só.
O restaurante TOPO Belém, após um ano de
arranque, soube adequar a oferta gastronómica
e o horário, para encontrar o equilíbrio e manter
uma oferta de almoços para clientes individuais
e jantares para grupos e ocasiões comemorativas,
representando em algumas ocasiões uma boa
solução para grupos empresariais mais pequenos,
que realizam os seus encontros no centro
de Congressos e reuniões do CCB. No entanto,
o serviço de cafetaria do CCB Café não conseguiu
manter os padrões de qualidade iniciais,
uma vez que foge ao conceito de restauração
em que o grupo TOPO opera. Nessa medida,
foi acordado entre as partes o término
da exploração do CCB Café no final de janeiro
de 2020. Com esta alteração o grupo TOPO
deverá encontrar o equilíbrio financeiro
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que permita cumprir com as obrigações
de pagamento de renda, e a FCCB irá encontrar
um novo parceiro, com um perfil adequado
aquele espaço.
No que diz respeito ao parceiro Casa do Marquês,
em 2019 verificou-se um empenho especial
na procura de captação de novos clientes
e tipologias de eventos, o que nem sempre
se concretizou, quer por opção do cliente,
quer por não ter sido possível conciliar estes
eventos com as atividades e procedimentos
do CCB, que, sendo um espaço cultura,
tem uma obrigação redobrada na seleção
e qualidade dos acontecimentos que organiza
e acolhe. Esta realidade tem vindo a ser incorporada
pela Casa do Marquês que tem um histórico
e uma experiência com quase 30 anos de prestação
de serviços de catering e decoração, da qual
o CCB pode e deve beneficiar. Esta capacidade
de trabalho ficou bem demonstrado na excelente
prestação que tiveram aquando do evento
WWOM, já anteriormente referido.

Comunicação e marketing
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Relação com os media
e presença nas redes sociais
A apresentação da Temporada constitui
ainda hoje um dos momentos altos da vida
do CCB. É a data em se assinala o arranque
da nova programação, marcando o início
de um novo ciclo. Em 2019 optou-se
por um novo modelo da conferência
de apresentação da Temporada, que adotou
o formato de uma conversa ao ar livre,
moderada pela jornalista Inês Meneses,
que conseguiu falar sobre um vasto número
de espetáculos e atividades do CCB de forma
descontraída e muito clara. Este momento
foi muito bem acolhido pela imprensa
e pelos convidados que estiveram presentes
e que participaram.
Ao longo do ano foram sendo adotadas
abordagens mais informais, que convoquem
a imprensa e os parceiros media e que permitam
trabalhar em conjunto, sabendo e antemão
que são mediadores preferenciais para a divulgação
e veiculação das ações que se desenvolvem
no CCB, e sabendo também que os meios
de comunicação social têm equipas reduzidas,
pelo que o CCB tem que trabalhar sempre
com grande espirito de colaboração, disponibilizando
meios e informações que suscitem o interesse
e possibilitem o desenvolvimento do seu trabalho.
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Em simultâneo com a atividade de assessoria
de imprensa, o Departamento de Comunicação
tem vindo a alimentar as redes sociais do CCB
com mais e melhores conteúdos, que deem
resposta ao interesse crescente no acesso
a social media, onde os nossos seguidores
esperam encontrar informação relevante
e fidedigna, mas também surpreendente.
Assim, o CCB criou um novo posto de trabalho
em gestão de redes sociais, o que beneficiou
em muito a qualidade da oferta e os resultados
atingidos nesta matéria. Ao longo de 2019
foram sendo trabalhadas as presenças em
Instagram, Facebook e Youtube, em colaboração
com os artistas da temporada, com os quais
se produziram conteúdos digitais “fora de palco”.
Em paralelo deu-se início ao trabalho
de preparação para arrancar com presença
no Spotify e no Linkedin, de modo a alargar
púbicos e tipos de mensagem a veicular
de acordo com os vários segmentos.
Também mereceu especial atenção a encomenda
a um fotógrafo externo de um portfolio visual
representativo de todas as áreas de ação no
CCB, que permitisse uniformizar as imagens
e “humanizar” o edifício, a partir do conceito
transversal “CCB – Cidade Aberta”.

Imagem e novas edições
Acentuou-se em 2019 a importância de centralizar
no curador de conteúdos, todos os materiais
de divulgação. Esta boa prática instalou-se
e trouxe enormes benefícios na relação
com o exterior, mas também na gestão interna
dos processos. Assim foi possível apresentar
um livro Best Of que permitiu disponibilizar
ao público um único documento, físico
e bem organizado, onde se encontrava
uma seleção com destaques da programação
da Temporada 2019 – 2020. Revelou-se um livro
muito útil para o público em geral, para o serviço
de Bilheteiras e para os Parceiros do CCB
pois apresentava um grafismo eficaz,
que permitia compreender a diversidade
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da programação do CCB. A decisão tomada neste
ano de categorizar toda a programação
em cinco grandes grupos (espetáculos ⁄ exposições/
conferências ⁄ cinema ⁄ infâncias) foi um fator
decisivo para a clarificação da oferta cultural
no CCB. Esta organização apresentou-se em
primeiro lugar no livro Best Of, e declinou em todas
as peças de comunicação e no website também.
Esta procura de normalização também teve
expressão na proposta gráfica, que adotou
uma coerência na identidade gráfica em todos
os suportes (website, newsletter, redes sociais),
permitindo o reconhecimento da marca CCB
em todos os seus canais de divulgação ⁄

comunicação. Manteve uma linguagem própria
a área de programação da Garagem Sul,
que obedece a uma estrutura própria,
com assinatura do Atelier Pedro Falcão.
2019 foi também o ano de preparação
e lançamento do concurso para a criação
de um novo website, no âmbito da candidatura
SAMA, que foi estruturada para dar apoio
ao projeto mais abrangente de transformação
digital no CCB, justamente intitulada
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“CCB Cidade Digital”. Em resultado do concurso
público foi selecionada a empresa LOBA,
que começou a trabalhar no final do ano,
prevendo-se o lançamento do novo site
nos primeiros meses de 2020. O trabalho realizado
em estreita colaboração entre o Departamento
de Comunicação e o Departamento de Tecnologias
de Informação e Comunicação é não só muito
gratificante como confere os níveis de inovação
e segurança técnica, que são imprescindíveis
a este tipo de projetos.

Amigos, mecenas
e parcerias institucionais
O ano de 2019 registou 901 amigos,
dos quais 820 acompanharam de perto
a nossa programação e atividades e beneficiam
de condições especiais de acesso à programação
do CCB.
Com o objetivo de aumentar o número
de adesões Cartão Amigo CCB, foi adjudicada
a proposta da empresa Nove – Creative
Connected Communication para consultoria
em comunicação digital e gestão de redes sociais
do CCB, com um faseamento assente
na proposta de estratégia e design gráfico,
campanha de marketing digital, incluindo
campanhas de retargeting através de e-mail,
para quem interagia com os formatos
da campanha mas não finalizava a adesão,
o que permitiu impactar 292 416 pessoas.
O target com a maior taxa de conversão
e mais interação foi, sem dúvida, o target Sénior.
Seguem-se os target Individual, Jovem e Família.
A par das campanhas digitais foram realizadas
várias ações presenciais, de forma sistemática
e regular, com o objetivo de aumentar o número
de adesões, das quais destacamos: Concerto
Amigo CCB, Campanha Amigo do seu Amigo,
Campanha CCBeat Meet & Greet, Mercado do CCB
e campanha de oferta de bilhetes para a estreia
do filme Cats.

Fruto deste esforço concertado, foram emitidos
um total de 820 cartões, dos quais 252 são novas
adesões, 543 renovações e 25 ofertas, verificando-se
um aumento em todas as categorias, exceto
no cartão anual jovem. Este programa registou
um aumento na ordem dos 22% face
ao ano anterior.
Genericamente foi dada continuidade às vantagens
e benefícios já existentes, mas incrementaram-se
o número de interações e de proposta e realização
de visitas exclusivas ao Amigo CCB, seja ao CCB,
seja fora de portas.
Felizmente em 2019 foi possível continuar a contar
com o inestimável apoio de um leque muito vasto
de parceiros, sejam institucionais ou empresarias,
com apoios concedidos em géneros ou através
de financiamento de projetos.
Os Parceiros continuam assim a ter um peso
muito relevante na vida do CCB, permitindo
em muitos casos realizar ou ampliar alguns
projetos, que de outra forma não se poderiam
concretizar. Compreendendo a necessidade
de dar retorno a estes parceiros e garantir
um acompanhamento mais sistemático, fazendo
inclusivamente crescer esta rede de apoios,
foi tomada a decisão de contratar em 2020
um elemento para integrar a equipa
de Relações Públicas.

Relatório de Atividades e Gestão 2019

Relação com os públicos
Em 2019, prosseguiu-se com a aposta da relação
com os diversos públicos na constante gestão
da comunicação entre a instituição e a comunidade,
com objetivo apostar numa relação estreita
que contribua para o alargamento de públicos,
o aumento da participação nas atividades do CCB
e a venda de bilhetes.
Em 2019 deu-se continuidade à implementação
do plano de transformação digital do CCB,
nomeadamente às divulgações direcionadas
para a programação cultural, através da plataforma
que dispõe de diversas ferramentas de interação,
conversão e análise de resultados.
Sendo o principal objetivo o aumento do tráfego,
gerando mais leads e oportunidades de vendas
via website do CCB, com técnicas que funcionam
e com estratégia adequada.
O investimento no CRM (Costumer Relationship
Management) aumentou as vendas, via website
do CCB, face ao ano anterior em 12%.
No entanto sentimos que esta ferramenta
não está ainda a ser utilizada no máximo do seu
potencial, pelo que este trabalho de construção
e gestão da base de dados, bem como de retrato
de perfis de visitantes deverá merecer maior
desenvolvimento em 2020.
O envio do programa anual para as infâncias
2019-2020 da Fábrica das Artes, Projeto Educativo
e da Garagem Sul – Exposições de Arquitectura,
assim como a distribuição dos desdobráveis
com a programação mensal foi efetuada
via CCT, em postos de atendimento da Ticketline,
na rede Complet’arte, postos de Turismo,
hotéis e outros locais públicos como escolas
e instituições culturais.
Verificámos que em 2019 o número total
de bilhetes vendidos na bilheteira CCB
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foi superior ao número de bilhetes vendidos
nos postos Ticketline, continuando o público
a privilegiar a visita às bilheteiras do CCB
e à relação de atendimento presencial.
No entanto, vale a pena assinalar também
o crescimento das vendas online, que subiram
em relação ao ano anterior.
A venda dos artigos durante o ano de 2019
apresenta um ligeiro crescimento de 11%.
Comparativamente com o ano anterior vendemos
menos catálogos e Cartões Oferta, mas
em contrapartida houve um aumento significativo
na venda de catálogos e brochuras da Garagem Sul
– Exposições de Arquitectura, do livro 25 anos CCB
e da coleção de peças limitadas 25 anos CCB
(pack de cadernos, sacos e lenços de seda).
No Natal foi produzida uma linha de acessórios
“CCBags” (sacos, mochilas, estojo, etc) para
reutilização de telas de divulgação de espetáculos,
que teve boa receção por parte do público.
Ainda assim, verificamos que a venda durante
o período de Natal desceu em 23% face
ao ano anterior.
Por fim, importa referir que no ano
de 2019 foram dirigidas ao CCB um total
de 40 reclamações (12 efetuadas no livro
de reclamações, 19 por e-mail, 2 online
e 7 nas redes sociais). Todas as reclamações
recebidas no Livro de Reclamações
e no Livro de Reclamações Online
foram respondidas e enviadas para a IGAC.
As restantes foram respondidas por e-mail
ou através das redes sociais. Em 2019
foi instituído o Livro de Reclamações Online,
o que poderá explicar o ligeiro aumento
do número total de reclamações recebidas
face ao ano anterior.

O edifício,
as instalações
e os equipamentos
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Projetos e obras
Destacam-se nos pontos seguintes os principais
projetos desenvolvidos em 2019:
Centro de Dados e áreas técnicas adjacentes
O contínuo crescimento das tecnologias
de informação e comunicação (TIC) teve como
consequência a instalação de novos equipamentos
centrais, tais como servidores, NAS, bastidores,
no reduzido espaço do Centro de Dados
do Piso 2 do Centro de Reuniões.
Verificando-se a inadequação deste espaço
para o normal funcionamento desta infraestrutura
informática, fundamental para a operação diária
do CCB, definiu-se um novo espaço específico
para este efeito no CCB, devidamente
dimensionado, para onde foram transferidos
os equipamentos centrais da informática,
tendo-se aproveitado a antiga sala da central
telefónica no piso 1 do Centro de Reuniões,
reconvertendo-a no novo Centro de Dados
do CCB, dotando-o das necessárias condições
de armazenamento, operação e segurança.
As obras de adaptação do espaço decorreram
entre os meses de abril e setembro, contemplando
alterações na compartimentação do espaço,
novos revestimentos e pavimentos, e novos
equipamentos de climatização do tipo close
control, dedicados exclusivamente
ao arrefecimento do Centro de Dados.
Paralelamente, foram beneficiadas as áreas
técnicas adjacentes, que incluíram a Central
de Segurança e o corredor de ligação ao jardim
da Sala Luís Freitas Branco, através da renovação
dos revestimentos, tetos falsos e pavimentos,
muito degradados pelos 26 anos de intensa
utilização.
Ampliação da rede estruturada
Com a construção do novo Centro de Dados,
devidamente dimensionado e equipado,
tornou-se oportuno reorganizar a infraestrutura
informática de dados do CCB e a respetiva
cablagem.
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para futuras ligações de vários tipos
de equipamentos, tais como computadores,
impressoras, câmaras de segurança CCTV,
sistemas de audiovisuais, etc.
Os trabalhos foram desenvolvidos entre os meses
de julho e setembro, aproveitando o período
de menor frequência de eventos comerciais
e de espetáculos, para não interferir com a normal
operação do edifício.
Esta infraestrutura foi imediatamente utilizada
num grande evento comercial realizado no início
do mês de novembro, que ocupou grande parte
do edifício, dando provas de um serviço técnico
de qualidade exemplar.
Substituição do sistema de controlo
da central de som – Public Address
As instalações do CCB têm uma alargada rede
de colunas altifalantes, num total de 1 284
unidades distribuídas nos 3 módulos do edifício,
que permitem a difusão sonora para divulgação
de informações gerais, e principalmente de avisos
de alarme em caso de evacuação do edifício.
Este equipamento de Public Address instalado
em 1991 aquando a construção do CCB,
já se encontra tecnologicamente antiquado,
mas corresponde ainda às necessidades diárias
do dispositivo de segurança do edifício.
Devido a uma avaria no sistema de controlo
central, sem possibilidade de reparação,
foi desenvolvido o projeto de substituição apenas
das unidades de controlo, procurando minimizar
os custos que uma eventual substituição integral
do sistema acarretaria.
Foram também instaladas novas consolas
equipadas com microfones na Central de Controlo
e Segurança, no balcão da receção do Centro
de Reuniões, e no balcão da receção do Museu
Coleção Berardo no Centro de Exposições.
Pátio da Sala Luís de Freitas Branco

Foi criado um novo ponto central da rede,
concentrado no Centro de Dados, e novas ligações
em cabos de fibra ótica até aos vários bastidores
espalhados pelos 3 módulos do edifício.

A Sala Luís de Freitas Branco foi recuperada
no ano de 2017, através de um conjunto
de intervenções de beneficiação dos revestimentos,
pavimentos e pinturas, mas também de nova
instalação técnica audiovisual.

De modo a garantir o futuro crescimento
desta rede de dados, foram ainda instalados
novos bastidores em locais estratégicos,

Foi também melhorada a ligação deste espaço
de reuniões ao respetivo jardim, para potenciar
uma maior utilização deste espaço por parte

dos nossos clientes, uma vez que até essa data
era muito pouco usufruído.

e a aplicação de novas pedras decorativas
de cascalho rolado nos fundos dos lagos.

Neste sentido, foi promovida em 2019 uma obra
de transformação de uma parte da zona relvada
do jardim num pátio, para servir de zona de estar
ou para coffee breaks dos eventos.

O novo sistema de impermeabilização é composto
por camadas de poliureia aplicadas por pulverização
a quente, em contínuo e sem juntas, e com maiores
garantias de durabilidade sem ocorrência
de novas infiltrações.

O projeto de arquitetura deste pátio é da autoria
do Arq. Francisco Caldeira Cabral, o projetista
dos espaços exteriores do CCB, e contempla
uma nova área em terraço acessível com 160 m2,
revestida a calçada portuguesa combinada
a pedra de calcário lioz já existente no jardim.
Esta intervenção foi realizada em simultâneo
com a reconversão da plantação do jardim,
também projetada pelo mesmo autor.
Recuperação dos lagos do Jardim da Água
Os lagos do Jardim da Água no Centro
de Exposições têm sofrido ao longo dos anos
sucessivas intervenções de reparação nos seus
sistemas de impermeabilização, para controlo
de fugas de água por infiltração.
Verificou-se recentemente que as reparações
pontuais deixaram de ser eficazes, tanto pela difícil
identificação de novos pontos de fuga, como pela
compatibilização dos vários sistemas de reparação
entretanto aplicados.
Por este motivo, foi realizada uma empreitada
de recuperação global destes lagos
e que incluiu a substituição integral do sistema
de impermeabilização, a montagem de novos
dispositivos de bombagem e recirculação de água,
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Aproveitou-se a intervenção para instalar
um conjunto de novos contadores de água
nos ramais de abastecimento dos lagos,
para melhorar a monitorização dos gastos,
e para detetar o mais rápido possível
as eventuais infiltrações ou outras perdas
de água que possam ocorrer.
Outros projetos
Foram também realizados outros estudos
e projetos, alguns ainda em desenvolvimento
e com perspetiva de serem contratadas
as respetivas empreitadas no ano de 2020,
e dos quais se destacam os seguintes:
• Jardim Vertical no Caminho José Saramago;
• Impermeabilização dos lanternins
e substituição de claraboias;
• Recuperação dos lagos do Jardim das Oliveiras;
• Beneficiação das instalações sanitárias
do Centro Espetáculos;
• Remodelação do sistema de produção
de água quente para AVAC;
• Renovação da sinalização passiva de segurança;
• Novo sistema de controlo de acessos
no Centro de Reuniões.

Manutenção
e gestão técnica
O CCB é um edifício classificado e formado
por 3 blocos designados por Centro de Reuniões,
Centro de Espetáculos e Centro de Exposições
(ou módulo 1, 2 e 3 respetivamente).
Em cada bloco existe uma organização intrincada
de espaços e instalações técnicas que requerem
uma equipa técnica pluridisciplinar afeiçoada
e atenta, para oferecer o melhor conforto
aos seus visitantes ou utilizadores, e em simultâneo
conservar o importante património.
À semelhança dos anos anteriores, em 2019,
o Departamento de Manutenção e Gestão Técnica
(DMGT) organizou diariamente as diferentes
equipas das áreas de construção civil, eletricidade,
instrumentação ⁄ eletrónica, AVAC e serralharia,

na intervenção corretiva e preventiva dos diversos
equipamentos e instalações.
Na continuação do programa de redução de custos
energéticos, era objetivo para o ano de 2019,
não ultrapassar os 5 275 000 kWh (4 275 000 kWh
em energia elétrica e 1 000 000 kWh em gás).
O consumo em 2019 foi de 5 077 831 kWh, 3,7 %
abaixo do objetivo. O consumo elétrico foi inferior
em 127 888 kWh (– 3,0%), e no consumo de gás
verificou-se uma redução de 69 281 kWh (– 6,9%).
O custo total de energia (eletricidade e gás) foi
superior em 3,1% relativamente ao ano de 2018,
por força do contrato celebrado no âmbito do
acordo-quadro.
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Ambiente, qualidade
e acessibilidades
Em 2019 houve um aumento no número
de eventos comerciais em que este departamento
teve intervenção e participação direta.
Comparativamente a 2018 foi dado apoio
a 330 eventos, para 392 em 2019, resultando
assim num aumento de 62 eventos comerciais
no total anual.
É igualmente de salientar o elevado número
de horas despendido no ano de 2019
nas intervenções de reparação e conservação
do mobiliário das salas de reuniões e espaços
públicos, reduziu consideravelmente os custos
destas importantes manutenções que teriam
forçosamente ser realizadas externamente.
A renovação do contrato de prestação
de serviços de gestão de resíduos urbanos
com a Câmara Municipal de Lisboa, permitiu
dar continuidade e melhorar o processo
de recolha seletiva dos resíduos produzidos

Novo Centro de Dados
O marco mais importante de 2019 a nível
tecnológico, foi o arranque do novo Centro
de Dados, preparado para albergar nos próximos
20 anos toda a infraestrutura de servidores
e centro de comunicação por rede
para todo o CCB.

6.3

no CCB (papel ⁄ cartão, embalagens ⁄ plástico,
vidro, orgânico e indiferenciado), nomeadamente,
pelos lojistas, pessoal, empresas prestadoras
de serviços, clientes e restauração
Teve início a 1 de julho de 2018 o atual contrato
de prestação de serviços de limpeza com a empresa
Clece. Esta empresa, prosseguiu à aplicação
de novas regras ao nível de segurança,
manuseamento de equipamentos, postura
comportamento por forma a melhorar e obter
a máxima rentabilidade e produtividade
de cada um dos elementos que compõem
a equipa de limpeza.
No dia 31 de Dezembro cessou o contrato com
a empresa Pestox, que durante o ano de 2019
desenvolveu os trabalhos ao abrigo do contrato
de prestação de serviços de controlo de pragas
com sucesso, impedindo e prevenindo
o aparecimento de espécies infestantes
nos três módulos do CCB e Tenda.

Tecnologias de informação
e comunicação
Sendo a TIC uma área em constante mutação,
é fundamental manter um plano de formação
regular que atualize os colaboradores
às novas tecnologias e métodos, fundamental
para desempenharem melhor e mais eficientemente
o seu trabalho diário.
Os projetos de 2019 prosseguiram o objetivo
de modernizar a Fundação, com sistemas
informáticos e infraestruturas de rede adequados
à exigência de qualidade e funcionalidade
necessários aos colaboradores e a quem nos visita.
Dos projetos realizados, destacam-se:

051

6.4

Centralização de informação
Em 2019 foi criada uma área na Centralização
da Informação para receber em formato digital
todas as atas do Conselho de Administração
entre 1992 e 2011.
Projeto Hubspot – Fase 2
Durante o corrente ano foi realizado novo
concurso, para a continuidade da aposta
no software de CRM e gestão da comunicação,
integrado com o site CCB, envolvendo formação
e novas funcionalidades.
Nova plataforma
Panda Adaptive Defense 360 “Aether”
Em janeiro ficou concluída a migração
de todos os utilizadores para a plataforma Aether
da Panda Security. Esta nova plataforma habita
na Cloud e permite uma personalização maior
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na gestão de perfis do Panda Antivírus
e os seus diferentes módulos de proteção.
Software para gestão da Biblioteca
A TIC em conjunto com a empresa WECUL
implementou o software NYRON,
uma solução inovadora que disponibiliza
uma única solução e plataforma para gestão
integrada de Bibliotecas, Arquivos e Museus.
Software de gestão de atividades culturais
e eventos comerciais
Em 2019 realizou-se a escolha e implementação
de um novo sistema informático – DIESE,
para responder às necessidades no apoio
ao planeamento das atividades culturais
e gestão de eventos comerciais.
O objetivo é ter uma ferramenta comum
e transversal a todas as áreas que partilham
a utilização dos espaços e recursos na FCCB,
automatizar processos de trabalho e contribuir
para a transformação digital.
Substituição de computadores
Na sequência da aquisição de 26 computadores,
implementou-se a substituição e melhoria
em cerca de 50 postos de trabalho, com
equipamentos com mais de 8 anos.
A execução teve que ser minuciosa e bem
executada para que cada colaborador volte
ao trabalho no menor tempo possível,
mas com os seus sistemas informáticos,
as suas impressoras e os seus documentos
acessíveis a funcionar.
Novo site CCB
Na sequência da transformação digital
era premente um novo suporte de comunicação
para os públicos, que no caso deste projeto,
se irá concretizar na criação de um novo site.
O processo iniciado em 2019, estará concluído
no primeiro trimestre de 2020.
O novo site irá permitir um melhor acesso
através da área móvel e com uma nova dinâmica
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nos vídeos e imagens que permitirá, em conjunto
com o hubspot uma comunicação, cativação
e usabilidade melhorada.
Cibersegurança no posto de trabalho
e servidores
O aumento exponencial de ataques informáticos
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).
Continuou a aposta no apoio externo
especializado, na resolução dos problemas
relacionados com a atualização regular
e permanente em todos os computadores
e impressoras da Fundação.
Assinatura centralizada de email
Em fevereiro de 2019 foi implementada
mais uma regra de complexidade ao projeto:
a informação enviada via e-mail pelo endereço
fabricadasartes@ccb.pt ou madalena.wallenstein
@ccb.pt recebem uma assinatura adicional de
PROMO para e-mails externos à FCCB e mantem
todas as outras “regras ⁄ assinaturas” anteriores.
Apoio a eventos internos e externos
(TIC – Eventos)
A TIC – Eventos tem a seu cargo todas
as montagens, acompanhamento, orçamentação,
planeamento e desmontagens de eventos,
no âmbito referido em epígrafe.
Durante 2019 continuámos a contratação
de técnicos externos para o “dia-do-evento”,
na maioria dos eventos.
Apesar do decréscimo do número de eventos
com a intervenção da TIC, é de salientar o aumento
de 285% no valor faturado com TIC – Eventos
entre 2018 e 2019, por força da crescente
complexidade, duração e meios envolvidos.
Este gigantesco aumento deveu-se sobretudo
a 4 eventos que ocorreram durante os meses
de maio (EFI 2019 e ECCA 2019), setembro
(ESNM) e novembro (BCG – WWOM 2019).

Segurança

6.5

O serviço desenvolvido visou, fundamentalmente
o acompanhamento das diferentes atividades
no Centro Cultural de Belém.

à tão ambicionada implementação de medidas
que permitam um controlo e monotorização
dos acessos nos espaços do CCB.

No ano de 2019, a Coordenação de Segurança
passou a liderar a execução da creditação
dos funcionários do quadro permanente,
assim como a dos colaboradores temporários
internos e externos. Representa esta ação,
uma das primeiras medidas de encontro

No mês de agosto, foi realizado o simulacro
de evacuação de todo o complexo do CCB
e reforçada a importância de todas as entidades
e empresas presentes no Edifício terem o respetivo
plano de segurança e medidas de autoproteção
definido e implementadas respetivamente.

Recursos Humanos

De um modo geral e em termos de cadeia
de valor podemos representar esquematicamente
a estrutura dos Recurso Humanos da FCCB,
no ano de 2019, do seguinte modo:
			
Atividades de suporte
		

Colaboradores

22,73%	Direção de Edifícios
e Instalações Técnicas

34

14,94%

Direção de Marketing
e Desenvolvimento

24

10,39%

Direção Financeira
e Administrativa

16

6,49%

Secretariados

10

3,25%

Direção de Recursos
Humanos

4

1,95%

Administração

3

0,65%

Assessoria Jurídica

1

Atividades core

		

Colaboradores

30%

Artes Performativas
e Fábrica das Artes

46

4%

Literatura e Pensamento

5

3,33%

Gestão de Eventos

6

2%

Garagem Sul

3

49,47%

60,53%

Rotatividade
A rotatividade, indicador também denominado
por turnover, praticamente manteve-se,
em comparação com 2018.
No universo de Colaboradores registaram-se
14 saídas em 2019 e 12 em 2018, e 13 admissões
em 2019 e 15 em 2018. Na decorrência destas
movimentações, constata-se uma taxa de turnover
na ordem dos 8,7% em 2018 e de 8,1%
em 2019, conforme tabela comparativa a seguir
representada:

No quadro seguinte, podemos observar
que houve admissões no início de cada semestre,
uma distribuição das demissões ao longo do ano
excetuando a concentração no segundo semestre
no final do ano, em virtude da rescisão de contrato
de trabalho por mútuo acordo e saída voluntária
de alguns colaboradores.
As admissões destinaram-se a reforçar principalmente
as equipas da DAP e DMD.

		
2018

Admissões

13

15

Saídas

14

12

Número médio
de trabalhadores
Turnover

155

167

[2018]

[2017]

8,7%

8,1%
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Entradas e saídas de colaboradores
Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

média mensal

Entradas

0

3

3

0

0

0

3

1

2

1

0

0

1,08

Saídas

2

1

2

1

2

2

1

0

0

0

0

3

1,17

Recrutamento e seleção

		
2018

Apesar de em 2019 ter havido menos admissões,
em termos de recrutamento houve uma maior
aposta na imagem dos anúncios, o que trouxe
mais respostas do que em anos anteriores.
Como consequência o número total de entrevistas
foi superior ao ano passado, dando mais robustez
ao processo de recrutamento e seleção.
A reformulação da receção de currículos,
trouxe também a oportunidade de iniciar
processos através da base de dados entretanto
criada, que veio permitir acelerar o tempo
de cada processo.

Anúncios colocados

2

3

Respostas a anúncios

137

94

11

0

Processos estagiários

2

3

Concursos internos

0

0

Processos externos de colaboradores

13

6

Convocatórias

53

25

Total de entrevistas

41

22

Seleção por base de dados

Saúde no trabalho

		
2018

Na área da medicina no trabalho, houve
um aumento do número de exames médicos
periódicos, unicamente por ser ano “par”,
ou seja, colaboradores com menos de 50 anos,
só têm a obrigatoriedade de realizar os exames
de dois em dois anos. Não obstante,
esta é uma área com potencial de melhoria.

12

12

Exames médicos periódicos

128

79

Exames médicos ocasionais

5

14

Exames médicos de admissão

Número de colaboradores
Da análise evolutiva por meses, podemos observar
que não existem diferenças relevantes no número
de colaboradores no ano de 2019 por comparação
com 2018. Terminando o ano de 2019

2018

com uma média mensal de apenas
0,5 colaboradores superior ao ano transato,
como se pode observar, pormenorizadamente,
no quadro que se apresenta:

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

154

156

157

156

154

152

154

155

157

158 158 155

153

153

153

154

155

156

156

156

156

155

157

Dez.

156

média mensal

155,5
155

Situação contratual

		
2018

No que diz respeito à situação contratual
dos colaboradores da FCCB, não há grande
diferença de 2019 para 2018. Apenas se
verifica um aumento nos efetivos nos serviços,
em consequência da necessidade permanente
da maioria dos contratos a termo existentes
que deram assim lugar à efetivação de alguns
colaboradores em 2019, conforme quadro
em anexo:

Efetivos ao serviço

142

136

Contratados ⁄ Termo certo

4

11

Nomeados

3

3

Comissão de serviço

3

3

Efetivos ⁄ Licença sem vencimento

2

1

Efetivos ⁄ Requisição

1

1

Contratados ⁄ Termo incerto

0

1

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 87, constituindo
56% relativamente ao universo da FCCB.
No que diz respeito ao género feminino,
de 71 colaboradoras em 2018, passou-se
para 68 em 2019, correspondendo a 44%
da população da FCCB, como se apresenta
no quadro seguinte:

			
2018

Homens

87

56%

85

Mulheres

68

44%

71

Estrutura etária
		
homens mulheres

Em 2019 assistiu-se a uma subida normal
da média de idades dos colaboradores,
tendo-se situado nos 46,10 anos contra
os 46,18 de 2018.
A distribuição etária por género em 2019
é a seguinte:

18 – 24 anos

1

1

0

25 – 29 anos

6

3

3

30 – 34 anos

12

7

5

35 – 39 anos

12

5

7

40 – 44 anos

32

19

13

45 – 49 anos

37

20

17

50 – 54 anos

30

16

14

55 – 59 anos

14

9

5

60 – 64 anos

10

6

4

1

1

0

+ 65 anos

Relatório de Atividades e Gestão 2019

059

Remunerações e absentismo
O total de remunerações no ano de 2019
revelou-se 3,32% superior face aos valores
de 2018.
Não tendo existido aumentos generalizados
na FCCB, esta diferença deve-se
principalmente aos seguintes fatores:
• o número médio de pessoas é 0,5
superior ao ano anterior;
• acertos de saídas e compensações finais
de contrato e respetivas férias não gozadas;
• bancos de horas e crédito de horas
não gozados relativos a anos anteriores.
• outro ponto que contribui para esta diferença,
foi o número de dias por baixa inferior
ao ano passado.
Em 2019 verificou-se um ligeiro decréscimo
da taxa de absentismo de 0,58 pontos
percentuais, que se fixou em 5,40%,
contra 5,98% do ano anterior.
A redução teria sido maior se a comparação
tivesse sido igual para igual, mas este ano,
ao contrário do anterior, houve baixa
por internamento, num total de 65 dias,
assim como 11 dias de Greve.
A atividade da Comissão de Trabalhadores
no exercício das suas funções também
impactou com um aumento de 2 dias
em 2018 para quase 15 dias em 2019.
De referir que a análise aqui efetuada

não contraria, no caso da greve, a suspensão
do contrato de trabalho e com ela a suspensão
do dever de assiduidade; já em relação
às faltas dadas por membro da Comissão
de Trabalhadores, as mesmas consideram-se
justificadas e contam como tempo
de serviço efetivo.
Outro impacto ainda foram as obrigações
legais em virtude do processo em tribunal
em que incorre a FCCB, que obrigou à ausência
de vários colaboradores para estarem presentes
nas audiências, elevando assim para mais
23 dias de ausência no ano de 2019.
No que diz respeito às outras ausências,
importa referir o enorme decréscimo de 22%
de assistência à família e uma redução de 35%
nos acidentes de trabalho. No sentido inverso,
mas também de forma positiva, temos
um aumento de trabalhadores estudantes,
que elevou 49% do número de dias ausentes.

Absdentismo		
2018
Baixa ⁄ Segurança Social
Doença
Licença parental
Assistência à família
Baixa ⁄ Acidente trabalho
Trabalhador estudante

Remunerações		
2018

Baixa ⁄ Internamento
2019 ⁄ 2018

958

1106

244,27

239,83

232

171

206,56

264,64

158

246

88,66

59,63

65

0

42,1

55,05

Cumprimento de obrigações legais

29,71

7,32

Aleitação

29,09

71,72

Nojo

28,35

26,12

26,2

21,28

26

87

14,05

2

Falta justificada

5 084 645

4 915 840

+ 168 805

Vencimentos base

2 974 707

2 862 541

+ 112 166

Segurança Social

853 020

813 975

+ 39 045

Subsídios de férias e Natal

557 831

544 401

+ 13 430

IHT ⁄ SHI ⁄ ST

353 879

359 957

– 6 078

Crédito mensal de horas CT

Subsídios de refeição

221 600

220 208

+ 1 392

Greve

11

0

Outros custos

72 834

67 436

+ 5 398

Casamento

10

25

Acidentes de trabalho

33 477

32 761

+ 716

5

0

Horas extra

9 577

8 010

+ 1 567

1,35

3,78

7 720

Baixa ⁄ Doença profissional
6 553

+ 1 167

0

7

Fundos de compensação

Dispensa

0

1,75

Falta injustificada

0

13

Sem retribuição

0

3

Fonte: processamento de vencimentos
(n ão inclui compensações pecuniárias de natureza global e provis õ es contabilí sticas )

Fins educativos
Licença parental ⁄ Pai

Licença sem vencimento
Consulta pré-natal

valores em dias

Resultados Económicos
e Financeiros

8.1

Resultado líquido do exercício
O quadro seguinte apresenta a evolução
dos resultados no período 2015 a 2019:

Em 2019, o resultado líquido da Fundação
foi positivo, de 370 m€, o que só se tinha
verificado antes em 1992, 1994, 2010 e 2018.
O fator que mais contribuiu para este resultado
positivo, foi o crescimento de 42% ou +1,2 M€
nos rendimentos nas atividades comerciais.

No segundo quadro, é destacado o resultado
de exploração, o qual reúne apenas os rendimentos
e os gastos relacionados diretamente com a gestão
corrente da atividade1.

			

2015

2016

2017

2018

2019

Resultado antes de depreciações
e gastos de financiamento e impostos (EBITDA)			

(1 238)

1 825

729

2 143

1 859

Resultado operacional			

(3 708)

(269)

(1 332)

63

(211)

Resultado líquido do período			

(3 428)

(345)

(1 120)

189

370
Valores em m€

Resultado líquido do exercício

							
Orçamento
		
2015
2016
2017
2018
2019
2019

Vendas e serviços prestados		

4 264

4 764

4 516

3 841

5 111

3 860

Subsídios à exploração 		

4 490

7 352

7 055

7 386

7 392

7 000

Subsídios ao investimento (reconhecimento)		

166

156

91

1 149

256

-

Outros rendimentos

442

286

276

495

392

709

Rendimentos de exploração		

9 363

12 559

11 938

12 871

13 151

11 569

Fornecimento e serviços externos e cmv		

(6 345)

(5 539)

(5 904)

(5 545)

(5 592)

(5 620)

Gastos com o pessoal		

(4 770)

(5 223)

(5 329)

(5 052)

(5 628)

(5 068)

Gastos de depreciação ⁄ amortizações (exceto edifício)		

(1 290)

(914)

(883)

(902)

(892)

(893)

Outros gastos		
(40)

(40)

(59)

(136)

(59)

(15)

Gastos de exploração		 (12 446)

(11 716)

(12 175)

(11 634)

(12 171)

(11 597)

Resultado de exploração		

(3 084)

842

(236)

1 237

980

(27)

Rendimentos – gastos financeiros		

279

(76)

212

125

582

108

Outros ganhos – outros gastos 		

(12)

(1)

-

5

18

-

Imparidades e provisões		

567

69

82

-

(32)

-

Gastos de depreciação ⁄ amortizações (do edifício)		

(1 179)

(1 179)

(1 178)

(1 178)

(1 178)

(1 178)

Resultado líquido do exercício		

(3 428)

(345)

(1 120)

189

370

(1 097)
Valores em m€

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.

1
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Na análise da evolução dos rendimentos
de exploração, há que atender a que, em 2018,
a fundação recebeu o apoio de uma candidatura
ao POR Lisboa aprovada e executada em 2015.
O efeito de tal recebimento nas contas de 2018,
deu-se nas rúbricas de subsídios à exploração
(386 m€) e subsídios ao investimento (861 m€).
Os subsídios à exploração, são a principal fonte
de financiamento da fundação, representado 56%
dos rendimentos de exploração e 61% dos gastos
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de exploração. O quadro seguinte detalha
a origem dos subsídios à exploração:
Já em relação aos rendimentos próprios
da Fundação (rendimentos de exploração
excluindo o apoio do Ministério da Cultura),
em 2019 foram de 5,8 M€, ou seja, 44%
dos rendimentos de exploração, e 47%
dos gastos de exploração.
O segundo quadro apresenta a sua evolução
desde 2014.

			
			

2015

2016

2017

2018

2019

Subsídios à exploração			

4 490

7 352

7 055

7 386

7 392

Ministério da Cultura			

4 490

7 352

7 055

7 000

7 392

POR Lisboa			

-

-

-

386

-

Variação face ao ano anterior			

– 33%

64%

– 4%

5%

0%
Valores em m€

			

2015

2016

2017

2018

2019

Rendimentos próprios			

4 872

5 207

4 883

5 485

5 759

Variação face ao ano anterior			

19%

7%

- 6%

12%

5%
Valores em m€

Rendimentos
Nos rendimentos de exploração, verifica-se
um aumento de 2% ou 280 m€, em relação
ao ano anterior (13,2 M€ em 2019 versus
12,9 M€ em 2018), com maiores variações
em (reconhecimento) de subsídios ao investimento
(-78% ou -892 m€) e em vendas e serviços
prestados (+33% ou 1,3 M€). No primeiro caso,
a variação deve-se ao reconhecimento em 2018
do apoio do POR Lisboa, ano em que foi
reconhecido o equivalente ao apoio de 2015
a 2018. No segundo caso, a variação
encontra-se:
• Na atividade cultural (+6% ou 55 m€) – pelo
aumento da receita de bilheteira em 2% (13 m€,
de 690 m€ para 704 m€), o aumento no aluguer
de espaços para produções externas (83%

ou 80 m€) e, a redução dos outros rendimentos
(-36m€, de 90m€ para 54m€);
• Na atividade comercial (+42% ou +1,2 M€)
– pelo aumento nos alugueres de espaços
(+63% ou 379 m €), o aumento nos outros
alugueres e serviços acessórios (+129%
ou 160 m€), o aumento no aluguer de equipamentos
audiovisuais (+50% ou 445 m€), o aumento
das rendas e concessões (+25% ou +226 m€)
e pelo aumento nas receitas de parque de
estacionamento e outros serviços (+1% ou 2 m€).
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 582 m€ (125 m€ em 2018).

Vendas e prestações de serviços

						Variação	Variação
				 2019
2018
%
€

Vendas de mercadorias				

22

21

4%

1

Serviços – atividade cultural				

944

888

6%

57

Bilheteira				 704

690

2%

13
80

Aluguer de espaços				

176

96

83%

Patrocínios 2				

10

11

- 2%

-

Outros				

54

91

- 41%

- 37

Serviços – atividade comercial				

4 097

2 888

42%

1 209

			

983

604

63%

379

Aluguer de equipamentos audiovisuais				

1 341

895

50%

445

Outros alugueres e serviços acessórios				

284

124

129%

160

Rendas e concessões				

1 149

923

25%

226

Programas de fidelização 3				

46

51

- 8%

-5

Estacionamento e outros serviços				

293

291

1%

2

Outros rendimentos				

47

45

6%

2

Total				

5 089

3 820

33%

Aluguer de espaços

1 268
Valores em m€

Gastos
Os gastos de exploração foram de 12,2 M€,
superiores aos de 2018 (11,6 M€) em 537 m€
(+ 5%), com variações mais pronunciadas
nos gastos com o pessoal (+11%, +576m€)
e nos outros gastos (-57%, -77m€)

O quadro seguinte apresenta a evolução
dos fornecimentos e serviços externos (FSE)
e custo das matérias vendidas (CMV)
nos últimos cinco anos, por tipologia.

Fornecimentos e serviços externos (FSE)

			

2015

2016

2017

2018

2019

De apoio à atividade cultural			

1 891

1 891

2 301

2 541

2 409

Água, eletricidade e combustíveis			

726

660

701

716

737

De apoio à atividade comercial			

753

209

429

285

555

Limpeza, higiene e conforto			

385

417

411

416

432

Vigilância e segurança			

426

434

427

431

416

Conservação e reparação			

627

415

532

389

339

Trabalhos especializados			

785

400

336

329

286

Outros			

227

226

160

174

174

Publicidade e propaganda

126

67

69

76

80

Seguros			

121

140

139

72

73

Comunicações			

97

91

74

74

56

Honorários			

50

55

17

5

7

FSE’s (fornecimentos e serviços externos)			

6 214

5 005

5 596

5 508

5 564

CMV (custo materiais vendidos)			

132

534

308

37

28

FSE’s + CMV			

6 346

5 539

5 904

5 545

5 592

		

Valores em m€

2

 total de apoios e patrocínios recebidos foi de 205 m€ em 2019 e 227 m€ em 2018.
O
Para além de patrocínios, foram obtidos apoios à produção operacional em cada um dos anos,
que no entanto não têm natureza de prestações de serviços pelo que não estão incluídos no quadro.

3

Cartão Amigo CCB, Empresa Amiga CCB e outras contrapartidas associadas a contratos.
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Gastos com o pessoal

Os FSE relacionados com a atividade cultural
(cachet de artistas e todos os FSE diretamente
relacionados com a produção cultural)
representam cerca de 43% do total de FSE
e CMV e os relacionados com a atividade comercial
(serviços e equipamentos audiovisuais externos
e outros) representam 10%.

Em 2019, os gastos com o pessoal totalizaram
5,6 M€ um aumento de 11% (+576 m€) face
ao ano anterior, incluindo indemnizações no valor
de 506 m€ pagas pela cessação de contratos
de trabalho. Os gastos com o pessoal
representam 46% do total dos gastos
de exploração (43% em 2018).

Os serviços externos ligados à atividade cultural
diminuíram 5% (-132€), após uma tendência
crescente que se verificava desde 2016,
de +22% (+410 m€) de 2016 para 2017
e de +10% (+241 m€) de 2017 para 2018.

O gráfico seguinte, ilustra a evolução do número
médio de trabalhadores da fundação.
A 31 de dezembro, o número de trabalhadores
era de 155, conforme quadro abaixo.

Nos serviços externos de apoio à atividade
comercial, o aumento de 95% (+270 m€)
foi consequência direta do aumento da procura
de espaços do CCB para eventos.

Encargos financeiros

Verificou-se uma diminuição relevante
nas despesas de conservação e reparação,
de 13% ou -50 m€, poupança que está
relacionada com as intervenções de fundo
na modernização e conservação do edifício
nos últimos anos.

A FCCB não tem recorrido a financiamentos
bancários. Assim, os gastos financeiros registados
em 2019, no montante aproximadamente
de 13 m€ (8 m€ em 2018), referem-se apenas
a encargos bancários correntes.

Os trabalhos especializados também verificaram
uma diminuição de -43 m€, continuando
a tendência decrescente nos últimos cinco anos.

Gastos com depreciações
/ amortizações

Com a reclassificação do seguro de saúde
em 2018 e 2019 em gastos com o pessoal,
verificou-se diminuição no fornecimento
e serviços externos de igual valor.

Em 2019, o montante reconhecido na demonstração
de resultados com depreciações e amortizações
é de 2,1 M€ (de igual valor ao de 2018).
É de realçar o facto de que, só por si, a amortização
anual do edificado, de 1,2 M€, tem um peso
de 57% no total de depreciações e amortizações.

		

2015

2016

2017

2018

2019

Gastos com pessoal ⁄ Gastos de exploração		

38%

45%

44%

43%

46%

Número médio anual de trabalhadores		

167

167

2016

2017

142

2015

153

156

2018

2019

Financiamento
público

Resultado de exploração
por áreas funcionais

O subsídio público ao funcionamento continua
a ser essencial para o financiamento da atividade
da Fundação. Já os rendimentos próprios
da Fundação (rendimentos de exploração
deduzidos do subsídio do Ministério da Cultura)
cobrem 47% dos gastos de exploração,
percentagem que seria aumentada para 52%
caso 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 2019.

No quadro seguinte procurou-se distribuir
o resultado de exploração de 2019 por áreas
funcionais. A Fundação utiliza o método
de custeio variável e por este motivo,
não foi possível distribuir os subsídios
ao investimento e os gastos de depreciação
e amortizações pelas atividades.
De referir ainda que os gastos com a manutenção
servem todas as atividades da fundação.

			

2015

2016

2017

2018

2019

Rendimentos próprios ⁄ Rendimentos de exploração			

52%

41%

41%

43%

44%

Rendimentos próprios ⁄ Gastos de exploração			

39%

44%

40%

47%

47%

Rendimentos próprios ⁄ Gastos exploração
excluindo os encargos com a FAMC-CB			

43%

49%

44%

52%

52%

Resultados de exploração			Gestão,
		Programação
Comercial
Cultural

Vendas e serviços prestados
Outros rendimentos

manutenção
e apoio

Total

4 140

944

27

5 111

204

150

38

392

Subsídios à exploração (Ministério da Cultura)			
Subsídios ao investimento (reconhecimento)		

7 392

7 392

256		

256

Rendimentos de Exploração				

13 151

Fornecimentos e serviços externos
Gastos de produção
Outros gastos

626
555
72

2 533
2 408
125

2 432
0
2 432

5 592
2 963
2 629

Gastos com o pessoal

366

2 091

3 172

5 628

3

8

48

59

892		

892

Gastos de Exploração				

12 171

Resultado de exploração				

980

Outros gastos

Gastos de depreciações ⁄ amortizações (exceto edifício)		

Valores em m€
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Situação patrimonial
A FCCB aplica o referencial contabilístico
SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística
para Administrações Públicas) desde 2018,
obrigação que advém da sua qualidade
de Entidade Pública Reclassificada (EPR),
integrada no perímetro do Orçamento
de Estado desde 2015.

8.2

O quadro seguinte apresenta a composição
do balanço da FCCB e a sua evolução no período
de 2015 a 2019. A 31 de dezembro de 2019
o ativo é de 99,3 M€, constituído em 89%
por ativos fixos tangíveis e intangíveis, e o passivo
é de apenas 2,6 M€ destacando-se assim
a autonomia financeira da Fundação,
com o património líquido a financiar o ativo
em 97%.

Estrutura do balanço
2015

2016

2017

2018

2019

Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis e intagíveis (líquido)
Ativos financeiros

93 554

92 161

90 694

89 476

87 920

3 951

3 581

4 448

4.429

5 037

Ativo corrente					
Ativos financeiros
Ativo corrente exceto ativos financeiros
Total do ativo
Passivo não corrente
Passivo corrente
Património líquido
Total do património líquido e passivo

364

343

801

0

501

2 656

3. 628

2 928

5 731

5 849

100 525

99 714

98 872

99 636

99 307

393

362

377

429

419

2 492

2 213

2 567

2 608

2 174

97 639

97 139

95 928

96 599

96 713

100 525

99 714

98 872

99 636

99 307
Valores em m€

Património líquido
O património inicial da FCCB está valorizado
em 165 M€ e inclui, por disposição dos seus
estatutos iniciais (Decreto-Lei n.º 361/91
de 3 de outubro):
• A contribuição inicial do Estado Português:
– direito de superfície perpétuo e gratuito dos
imóveis que integram o Centro Cultural de Belém
(designados por módulos 1, 2 e 3) e dos terrenos
que constituem suas partes integrantes.
A valorização atribuída a este direito (164 M€,
incluindo 5 M€ em equipamentos e mobiliário)
coincide com o valor do auto de entrega
de 1995 que veio a regularizar a cedência

a título gratuito dos imóveis e de todo o equipamento
móvel e mobiliário por parte do Estado Português
à FCCB.
– o direito de superfície perpétuo e gratuito
dos terrenos afetos à construção dos módulos
n.º 4 e 5 do Centro Cultural de Belém.
Em novembro de 2018, foi lançado um procedimento
público internacional com o objetivo de celebrar
de um contrato de subsessão do direito de superfície
dos terrenos pelo período de 50 anos, tendo em vista
«o desenvolvimento de projetos para a construção,
instalação e exploração de unidade(s) hoteleira(s),
retalho e serviços (lojas e escritórios) e respetivas
valências associadas». Terminado o procedimento,

serão conhecidas as contrapartidas a pagar
à Fundação no período do contrato, informações
que permitirão reconhecer e valorizar este ativo.
• As contribuições iniciais dos seus restantes
fundadores (1 M€), valor que se tornou residual
pois não foram realizadas novas contribuições
desde a constituição da FCCB até à alteração
posterior dos seus estatutos (Decreto-Lei n.º 391/99
de 30 de setembro), alteração que veio suprimiu
o conselho de mecenas que os representava
e assumir a responsabilidade financiadora
do Estado Português. Para além do Estado
Português, os fundadores iniciais foram:
– Banco Comercial Português, S.A.;
– Banco Totta & Açores, S.A.;
– Caixa Geral de Depósitos;
– Crédito Predial Português;
– Companhia de Seguros Mundial Confiança, S.A.;
– Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.;
– Siderurgia Nacional, E.P.;
– Tabaqueira – Empresa Industrial de Tabacos, E.P.;
– TAP – Air Portugal, E.P.;
– Telefones de Lisboa e Porto, S.A.;
– Lisnave, S.A.
Em 2006, a FCCB contribuiu para a constituição
do património inicial da Fundação de Arte Moderna
e Contemporânea – Coleção Berardo (Decreto-Lei
n.º 164 ⁄ 2006 de 9 de agosto), juntamente

com outros instituidores (o Estado Português,
o Sr. José Manuel Rodrigues Berardo
e a Associação Coleção Berardo) sendo a forma
de entrada da FCCB, o usufruto do espaço do centro
de exposições do CCB (no módulo 3). 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 desse direito temporário.
No final de 2019, o valor do património líquido
era de 96,7 M€, ou seja 58,6% do património
inicial, o que resulta principalmente dos resultados
transitados negativos (-84 M€). A amortização
anual acumulada do direito de usufruto do edificado
(73,9 M€ até ao final de 2019) é a principal razão
para a apresentação de tais resultados transitados
negativos, sem a qual a percentagem aumentaria
para 93,9%. É de notar que a FCCB detém o direito
de usufruto gratuito dos terrenos e do edificado
mas não a sua propriedade. Assim, na apreciação
do património líquido da Fundação, 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.

Ativo
A 31 de dezembro de 2019 o total do ativo
era de 99,3 M€ (99,6 M€ em 2018).
O ativo não corrente (93 M€) é constituído
principalmente por ativos intangíveis (85 M€)
onde está reconhecido o direito de superfície
dos edifícios e outras construções que integram
o complexo Centro Cultural de Belém.
Os ativos financeiros registam aplicações
em obrigações corporativas e títulos de dívida
pública da República Portuguesa no total
de 5,1 M€ (4,4 M€ em 2018).
A análise ao ativo fixo tangível evidencia
um dos principais desafios enfrentados pela FCCB:
a necessidade de encontrar financiamento
para a requalificação dos espaços e equipamentos
do CCB, cuja vida útil está em muitos casos
ultrapassada. As depreciações acumuladas
representam 90% do total do ativo fixo tangível
(valor bruto de 32,1 M€ e amortizações

de 29,2 M€), percentagem que aumenta
para 96% no caso do equipamento básico
e para quase 100% no equipamento
administrativo.
Em 2019, o investimento em ativos de investimento
totalizou 544 m€ (sem IVA). Os investimentos
de maior valor incluem a construção do novo
data center (98 m€) e equipamento para
o mesmo (74 m€), software de gestão da produção
de espetáculos e eventos (74 m€), a aquisição
de equipamentos para o pequeno auditório
(64 m€), a aquisição de equipamentos para o grande
auditório (59 m€), a impermeabilização do Jardim
da Água (34 m€), a aquisição de equipamentos
informáticos e de software (30 m€), a substituição
do sistema de som ao público (28 m€), aquisições
várias para a instalação de um jardim vertical
(28 m€) e a renovação do pátio da Sala Luís
de Freitas Branco (13 m€).
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Investimento
		 2015

2016

2017

2018

2019

Investimento concluído no exercício		

3 341

615

702

897

447

Investimento em curso		

48

136

30

30

97

Total		3 389

751

732

927

544
Valores em m€

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 (POR Lisboa),
em regime de aprovação condicionada, cujo incentivo
de 2,0 M€ só foi recebido no início de 2018.
No quadro seguinte apresenta-se a composição
do ativo corrente e a sua variação face ao ano
anterior. A 31 de dezembro de 2019 era

constituído maioritariamente por disponibilidades,
onde se incluem investimentos financeiros
com maturidade inferior a 12 meses, no valor
de 3,04 M€. O valor líquido de inventários
era 83 m€ em resultado da diferença entre
o valor bruto de 242 m€ e as perdas por imparidade
constituídas de 159 m€. As perdas por imparidade
estão constituídas para fazer face às perdas
decorrentes da reduzida rotação de inventários,
na sua maioria publicações. O saldo líquido
de 422 m€ em dívidas de clientes equivale 30 dias
de vendas e prestações de serviços, médias diárias
de 2019 (14 dias em 2018 e 30 dias em 2017).

Ativo corrente
2019

2018

2019 ⁄ 2018

83

97

– 15%

422

149

184%

-

35

-

330

300

10%

23

131

- 82%

Outros ativos financeiros

3 040

3 800

- 20%

Caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo

1 951

1 219

60%

Total do ativo corrente

5 849

5 731

2%

Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos

Valores em m€

Passivo
A 31 de dezembro de 2019, o total do passivo
era de 2,6 M€ (3,0 M€ em 2018), não existindo
recurso a financiamento bancário.
No processo de encerramento de contas foram
ajustadas as imparidades pelos valores adequados
ao custo dos ativos e constituídas provisões
que a 31 de dezembro de 2019 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 419 m€,
salvaguardam eventuais gastos provenientes
de responsabilidades no âmbito de projetos

cofinanciados (262 m€) e de responsabilidades
com rescisões de contratos de trabalho (83 m€)
e contratos onerosos (74 m€).
O passivo corrente e a sua composição nos últimos
dois anos são evidenciados no quadro seguinte.
A fundação não tem dívidas em atraso
a fornecedores. Em «outras contas a pagar»,
incluem-se 674 m€ euros referentes a gastos

com férias e subsídios de férias do pessoal
(657 m€, em 2018), a liquidar em 2020,
bem como a gastos com espetáculos (176 m€),
gastos incorridos com serviços de manutenção,
consumos gerais, trabalhos especializados
e outros gastos (270 m€) que aguardam
documento de despesa. Nesta rúbrica incluem-se
ainda os valores à guarda da Fundação
nomeadamente bilheteira e catering (170 m€).

Passivo corrente
2019

2018

307

767

- 60%

1

6

- 89%

Estado e outros entes públicos

206

154

34%

Fornecedores de investimento

6

1

597%

1 290

1 203

7%

364

477

- 24%

2 174

2 608

- 17%

Fornecedores
Adiantamentos de clientes

Outras contas a pagar
Diferimentos
Total do passivo corrente

2019 ⁄ 2018

Valores em m€

8.3

Execução orçamental no perímetro
do Orçamento de Estado
A FCCB integra desde 2015 a lista anual
das entidades incluídas no setor público
administrativo, publicada pelo INE
(no âmbito do SEC2010), o que se deve
ao seu grau de dependência face ao Estado
Português (quanto à nomeação dos seus
órgãos sociais e à importância do financiamento
público), sendo denominada por Entidade Pública
Reclassificada (EPR). Assim, o orçamento anual
da Fundação tem também que ser elaborado
segundo as classificações económicas necessárias
à sua integração no Orçamento de Estado
(base de caixa) e a execução orçamental
é reportada mensalmente à Direção Geral
do Orçamento.
Em 2019, o saldo global apurado foi positivo
em 635m€ (dados da execução orçamental
na Conta de Gerência do Estado, sujeitos

a verificação pela DGO). Na conta de gerência
de 2018 o saldo apurado tinha sido de 2,1 M€,
ou de 86 m€ se não considerarmos a transferência
do apoio da candidatura ao POR Lisboa.
A receita efetiva totalizou 13,8 M€. A receita
de venda de bens e serviços correntes foi superior
à de 2018 em 691 m€ (12%).
A despesa efetiva foi 13,1 M€, superior em +4%
(+490 m€) ao valor executado em 2018.
A variação de +10% (+490 m€) em despesas
com o pessoal resulta do pagamento
de indeminizações no valor de 510 m€.
O quadro seguinte apresenta a execução
orçamental de 2019, a sua comparação
com o orçamento disponível do ano
e a execução de 2018.
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		Orçamento e execução em 2019

Execução orçamental

Orçamento
	Inicial

Orçamento
disponível 5

Execução
em 2019

Execução
em 2018

Despesa (pagamentos)
Despesas com pessoal

5 050

5 749

5 564

5 074

Aquisição bens e serviços correntes

6 900

7 483

6 873

6 379

Outras despesas correntes

285

133

133

208

Despesa de investimento

892

755

573

992

Despesa efetiva

13 127

14 120

13 143

12 653

Ativos financeiros

4 175

4 175

-

3 050

17 302

18 295

13 143

15 703

Despesa total

Receita (recebimentos)
Rendimentos da propriedade (juros)
Transferências correntes (apoios do Fundo de Fomento Cultural)
Transferência (apoios do POR Lisboa)

135

117

117

160

7 392

7 392

7 392

7 000

-

-

-

2 037

5 600

6 518

6 270

5 579

Receita efetiva

13 127

14 027

13 779

14 776

Ativos financeiros

4 175

4 175

64

800

17 302

18 202

13 843

15 576

Saldo global = receita efetiva – despesa efetiva			

636

2 123

Vendas de bens e serviços correntes

Receita total

Valores em m€
5

Orçamento inicial, deduzido de cativos de 729 m€ e após alterações orçamentais efetuadas no período de execução.

Demonstrações
financeiras
e anexo

Balanços
em 31 de dezembro de 2019 e 2018
montantes expressos em euros
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2019

Notas

2018
CCB

Ativo
Ativo não corrente
6

2019
2 897 966

2018 3 327 926

Ativos intangíveis

7

85 021 751

86 148 298

Outros ativos financeiros

9

CCB
5 537
562

4 429 087

93 457 279

93 905 311

Ativos fixos tangíveis

Notas

Ativo

		

Ativo não corrente

Ativo
Ativoscorrente
fixos tang1ve1s

2018
20192 97 966
85 021 751 82 594
S ',17 SGl422 371
93 457 279
-

3 327 926
86 148 298 97 074
4 479 087 148 894
93 905 311 35 191

11

330 101
3 327 926
2 97 966
23 027
·o
86 148 298
85 021 751 82 594
4
3 040 000
4 479 087
S ',17 SGl 422 371
4
1 951 93
205
905 311
93 457 279
		
5 849 298
330 101
Outras contas a receber

299 516

13

97 074 130 907
148 8943 800 000
JS 1911 218 856
299 5165 730 438
130 907
3 80099
000635 749
1218 856
5 730 438

Notas

Inventários
Ativos 1mang1ve1s
Clientes,
e utentes
Outros contribuintes
ativo, f111anteiros

10

Estado e outros entes públicos

12

Outras
contas
receber
Ativo
não acorrente

11

Ativo

Ativo corrente

Ativos fixos tang1ve1s
Diferimentos
Inventários
Ativos 1mang1ve1s
Outros ativos financeiros
Clientes.
contribuintes
Outros
ativo,
f111anteiros e utentes
Caixa
e depósitos
�stado
e outros ente, pubhcos

.,
.,
.,

Ativo corrente
Diferimentos

·3

·o
Inventários
Total
do
Ativo		
Ouiros
ativos
financeiros
Clientes. contribuintes e utentes

Caixa e depósitos

�stado e outros ente, pubhcos

Outras contas a receber
Património
líquido
Diferimentos

Total do Ativo

.,
.,
.,

23 027

82 594
99 000
306
3 040
422 371

57797 074

148 894
JS 191
299 516
330 1015 849 298
130 907
23 027
99
99 306 577
3 800 000
3 040 000
179 570 374
1218 856
1 951 205
(83 967 554)
5 730 438
5 849 298
-

635 749

M 143)
96
9% 375
188 589

599 145

1 951 205

·3

Ouiros ativos
financeiros
Património
⁄ capital

3

Resultados transitados

3

Caixa e depósitos

Património
líquido
Ajustamentos
em ativos
financeiros

3

179 570 374
(84 137 000)
(19 143)

99 635 749
99
306 577
3
179 570 374 996 325
179 570 374740 010
(84 137 000) 188 589
f83 967 554)370 413
Resultado
líquido
do exercício
3
Resultados
transitados
M 143)
A1ustamentos
em ativos
financeiros
Património
líquido
9%96
375599 145
7�0
O713
1O 179
Outr;i,
vanaçócs
de pii rn1101110
hqu1do
Total
do
património
líquido		
96
243
570
374
179
570
374
Patr1món10 / capital
188 589
Resultado
do exercício
f83 967 554) 370 413 (84 137 000)
Resultados hqu,do
transitados

Total
do /Ativo
Outras
variações
de património líquido
Patr1món10
capital

A1ustamentos em ativos financeiros

Passivo
Total
do património
Outr;i, vanaçócs
de pii rn1101110 líquido
hqu1do

7�096
O 1O713
370 413

Resultado hqu,do do exercício

Passivo não corrente
Passivo
Total do património líquido

96
15 713 243

Provisões

		
Passivo não corrente

Passivo corrente

Passivo não corrente

Fornecedores
Provisões

Passivo corrente

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Adiantamentos
de clientes. contnbumtes e utentes
Passivo corrente
Fornecedores de investimento
Fornecedores
Estado e outros entes publ1cos
Outras
contas a de
pagar
Adiantamentos
clientes. contnbumtes e utentes
Fornecedores
de 1nvest1mento
Diferimentos
Estado
e
outros
entes
publ1cos
Outras contas a pagar

.,

16
16
'G

'G

12
16
16
13

Fornecedores de 1nvest1mento
		
Diferimentos
Outras contas a pagar
Diferimentos

410 074
419 074

Total do passivo

Total do património líquido e passivo
Total do património líquido e passivo

428 515

419 074

428 515

307 412
428 515
620
428 515

767 493
5 534

1 202 G94
2 608 089
47G 777

2 593 334

3 036 604

2 593 334
2 608 089

99 306 577

3 036 604

99 306 577

99 306 577

O C ontabi
l i s ta C ert
i f i cad o		 O Con s elho d e A d minis traçã o	
O CONIA8/l/SIA
CfRJlflCAOO

3 036 604

99 635 749

99 635 749

99 635 749

O anexo faz parte integrante do balan ç o do exercí cio findo em 3 1 de Dezembro de 2 0 1 9

O CONIA8/l/SIA CfRJlflCAOO

428 515

410 074

1 29ú 384
2 174 260
364 7G'l

2 593 334

Total do património líquido e passivo		

428 515

307 412
767 493
205 860
153 820
5 534
620
5 721
1 821
307 412 205 860
767 493
153 820
1
290
384
1
202
694
5 534
620
5 721
1 821
153 820 1 202 G94 476 727
205 8601 29ú 384364 263
5 721
2 174 260 1 821
364 7G'l
47G 7772 608 089

Total do passivo		 2 174 260
Total do passivo

96074
599 145
419
419 074

.,

Passivo
Provisões

243

Demonstrações
dos resultados por natureza
dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
montantes expressos em euros

Relatório de Atividades e Gestão 2019

077

2019

Notas

CCB

2018
CCB

Rendimentos e Gastos
		
Vendas

17

21 936

21 121

Prestações de serviços e concessões

17

5 088 689

3 820 205

Transferências e subsídios correntes obtidos

r�o\J!I

r�o\J!I

18 2019

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

10

7 551 749
2018
2019
(27 803)

2018 7 632 612
(36 955)

Fornecimentos e serviços externos

19

(5 563 913)

(5 507 625)

Gastos com o pessoal

20

(5 628 208)

(5 052 021)

Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas ⁄ reversões)

10

2 013

67 706

Imparidade de dívidas a receber (perdas ⁄ reversões)

11

12 331

(13 123)

i1l .·,, ...
i1l
1
l.·,,
l'' \,. ,,
'' \,. ...,, 1⁄ reduções)
Provisões
(aumentos

15

9 441

(68 456)

Rendimentos
Rendimentos
e Gastos
e Gastos

' '

1

' '

1

\f'

'1

1 l' \f'
1

'1

1 l'

Imparidade de investimentos não depreciáveis ⁄ amortizáveis
, f1
1(1 V
1(1 V , f1 1 rl•1
·1
,1,''
·1
,1,'' 1 rl•1
(perdas
⁄ reversões)
,

,t·r .• ,

Outros rendimentos
11 \

Outros
gastos1
1 1' 1

í ,, '1 ,t·r
1 � .• ,

,l

11 \

1' '".I
1

,i. �t .

•

t'

'lJ
' l t' ,

1

t •
1···r
;li

'='? �.?.'t

(55 286)

9

•, 6· ') ! ; •, 6· ') ! ;

1 ,�. ; l

21
983 677
'1�. � / ..,� '1�. � / ..,�
22
(59 972)

,l

l t'
,i. ' �t
. ,!. ;li

!.

í , '1 1 �

t' '".I
1
t • •

'='? �.?.'t

1

1···r

13 711
1 ,�. ; l

1 402 354
(136 501)

'lJ

�
11·1· antes
li11·1·
d.de depreciações
li d.
Resultado
l rf,de
r • � financiamento		
1 l!I rf, 1 1r •f1� jr1 !I ., .�,.'
*' � '. ; *' � '. ;
1 1 f1 jr ., .�,.'
e gastos
1

Gastos ⁄ Reversões de depreciação e amortização

. j

1

23

� . j

2 334 654

2 143 028

(2 070 050)

(2 079 659)

Resultado
Resultado
antes de antes
depreciações
de depreciações

2 143 028
2 334 654
2 334 654 2 143 028
e gastos edegastos
financiamento
de financiamento
Resultado
operacional
(antes de gastos de financiamento)		
264 604
63 369
' I•

lt·í

'cl I•

tlt·í1 fl

cl

-1� t 1 fl

-1�

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

24

(12 782)
63 369 63 369
264 604 264 604

Resultado
antes
de,'-impostos		
,1 !11'.
,'- 11•1
,1 i,.,1L'
!11'.
11•1 i,.,1L'
1. ,.,:,

Imposto
sobre
o rendimento
Resultado
Resultado
antes
de antes
impostos
de impostos

1

\''

1

118 591

24

370 413

133 412
(8 192)

188 589

1. ,.,:,

370 413 370 413

188- 589 188 589

-

\''

Resultado líquido do exercício		

370 413

188 589

Resultado
Resultado
líquido líquido
do exercício
do exercício
370 413 370 413 188 589 188 589
				
O anexo faz parte integrante da demonstraç ã o dos resultados por natureza do exercí cio findo em 3 1 de Dezembro de 2 0 1 9

?L?L
-<"�
-<"�
��
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Demonstração das alterações
no património líquido
dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
montantes expressos em euros

						
Outras		
			
Património/		
Ajustamentos
variações no
Resultado
Total
			
Capital
Resultados
em ativos
património
líquido do
património
		 Notas
realizável
transitados
financeiros
líquido
período
líquido

Posição no início de período
(janeiro 2018)

(1)		179

570 374

(83 016 881)

-

494 311

(1 120 119)

95 927 685

-

-

(19 143)

-

-

(19 143)

-

(1 120 119)

-

-

1 120 119

-

-

1 650 826

-

(1 148 812)

1 120 119

482 871

Alterações no exercício
Efeito da primeira adopção
de novo referencial contabilístico			
Outras alterações reconhecidas
em património líquido
Aplicação do resultado no exercício
findo a 31 de dezembro de 2017			
Aumentos de subsídios ao investimento
no exercício		
Notas

Reconhecimento no exercício
dos subsídios ao investimento		
Posição no início de período
(janeiro 2018)

"'

Notas

Alterações
exercício
Posição
no iníciono
de período

-

Patrimõniof
18
Capital
realizãvel

-

18

Patrimõniof
Capital
179
(2) realizãvel

Ajustamentos
em ativos
financeiros

Resultados
transitados

Resultados
transitados
(83
374

Ajustamentos
em ativos
financeiros
016 881)

570
		
-

(19 143)

no exercic10
Aplicação
do resultado no exercício

(1 148 812)

Total
patrimõnio

Resultado
hquido do

589

188 589

708

671 460

-

-

188 589

96 599 145

188 589

96 599 145

96 599 145

(188 589)

-

-

(256 315)

-

(256 315)

-

(256 315)

(188 589)

(256 315)

(19 143)

--- -

-

/J 120119)

12)

Reconhecimento no exe,c1c10
dos subs,d,os ao ,nvesumento

(1 120 119)

(84

(19 143)

(1 120 119)

1)),11)

(1)		179

570 374

502 014

1 120 119

502 014

,,,

179 570 374

1 650 826
143)
1 120 119
188482
589871

-

(1 148 812)

996 325

482 871

- --

188 589
671 460

1 308 708

589
(84 137 000) -188
(19- 143)188 589 996 325
- -1 308 708

1 1 )j, 3)-(C,J

1 650 826

(1 148 812)

,,,

Outras operações

-

-

1 G50 826
1 120 119
(1 148 812)
000)
(19
1137
G50 826

(19 143)

18

Outras operações no exercício
41 1)),11)
Resultado integral

1 120-119

(1 148 812)

Ili

Resultado líquido do exercício 12)

(19 143)

--- -

18

Outras operações
Posição no fim do exercício
Outras(dezembro
alterações2018)
reconhecidas
16

-

liquido

(4) = (2) + (3)						
1 308
-----

findo aReconhecimento
31 de dezembro no
de 2017
exe,c1c10
Posição
no fimao do
exercício
18
dos subs,d,os
,nvesumento
Aumentos
de subs1d1os
ao
1nvest1mento
(dezembro
2018)
(6) = (1) + (2) + (3)
18 + (5)		179 570 374
no exercic10

Alterações
no exercício
Outras operações
no exercício

-

Total
1 650
826
patrimõnio

liquido 95 927 685
120 119)
per1odo
119) 494 311
(19(1143)
502 014

(19 143)

Aplicação do resultado no exercício
Outras
operações
		
hecidas de 2017
Outrasfindo
alterações
reco
/J 120119)
a 31 de
dezembro
em patnmõn,o líquido
(5)		
Aumentos de subs1d1os ao 1nvest1mento

Posição
no início
do exercício41
Resultado
integral
Ili
Resultado2019)
líquido do exercício
(janeiro

-

Resultado
hquido do
per1odo

95 927 685
(1 120 119)
494 311
179
374 (83 016 881)
(3)570
						
188

de novo referencial contabilístico

alterações
reco hecidas
Efeito Outras
da pnme,ra
adopçáo
emreferencial
patnmõn,o
líquido
de novo
contabilístico
Outras
operações
no exercício

(1 120

-

-----

(janeiro 2018)líquido do exercício
"'
Resultado
Efeito da pnme,ra adopçáo
Alterações nointegral
exercício
Resultado

Outras
varia�ões no
patrirnonio
liquido

Outras
varia�ões no
patrirnonio
liquido

(84 137 000)

(19 143)

671 460

188 589

996 325

96 599 145

emPosição
património
líquido
no fim do
exercício
(dezembro 2018)

16

179 570 374

1 1 )j, 3)-(C,J

(84 137 000)

Aplicação
do resultado
Posição no inicio do exercício
do período
findo
a 31 de dezembro de 2018			
Uaneiro
2019)
179 570 374
"
Posição no inicio do
Reconhecimento
noexercício
período
Uaneiro 2019)
179 570 374
"
Alterações
exercício
dos
subsídios
ao no
investimento		
Alterações
exercício
OutrJ; no
dlteraçõe;
reconheudd'>

(84 137 000)

(84 137 000)
18

188 589

996 325

(19188
143) 589 996 325

(19 143)

(2)		

em patnmon10 liquido
OutrJ; dlteraçõe; reconheudd'>
Aplicaçãoliquido
do resultado
em patnmon10
do penado findo a 31 de dezembro de 2018
Resultado
líquido do exercício
Aplicação do resultado
Rrconhrc,mrnto no período
do penado
findo a 31aode1nvest1mento
dezembro de 2018
dos subsídios
Rrconhrc,mrntointegral
no período
Resultado

(19 143)

-

996 325

-

188 589

-

188-589

188 589

188 589

96 599 145

(188 589)

(3)						
370
18

188 589

(25G(188
315)589)

(25G 3151

(4) = (2) + (3)						
181

dos subsídios ao 1nvest1mento

17,

17,
Outras operações no exercício

18

(25G 315) (256 315)

188 589
188 589

(256 315)

liquido do exercício
131
OutrasResultado
operações
		
Resultado liquido do exercício
131
(5)		
Resultado integral
4) 12) • IH

"'

Posição no fim do exercício
Posição
no fim do2019)
exercício
(dezembro
16 1 • lJ+f';).t'.>1
(dezembro 2019)
16 1 • lJ+f';).t'.>1

(188(25G
589)3151

(188 589)

-

Resultado integral
4) 12) • IH
Outras operações no exercício

Posição
no
fim no
doexercício
exercício
Outras
operações
Outras
operações
(dezembro
(6) = (1) + (2) "'
+ (3) + (5)		179 570 374
Outras operações2019)

(83 948 411)

179 570 374 (83 948 411)
(19 143)
179 570 374 (83 948 411)
(19 143)
740 010

O Contab i l i sta Cert i f i cad o		O C ons e l ho d e A d minis traçã o	

-�i,�"·��
-�i,�"·��
��
��

��-

413

370 413

824

114 098

(256 315)

(256 315)

370-413

370 413
-

370 413

370 413
181-824

114 098

-

-

181 824

114 098

740 010

370 413

96 713 243

(19 143)
740 010
370 413

O anexo faz parte integrante da demonstraç ã o dos resultados por natureza do exercí cio findo em 3 1 de Dezembro de 2 0 1 9
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96 599 145

370 413
96 713 243
96 713 243

		

Demonstração
dos fluxos de caixa
dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
montantes expressos em euros

2019

Notas

2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes		

5 820 792

5 347 153

Recebimentos de transferências e subsídios correntes		

7 504 661

7 159 436
(6 492 473)

Pagamentos a fornecedores		

(6 935 657)

Pagamentos ao pessoal		

(3 367 962)

(2 940 078)

Pagamentos de prestações sociais		

(1 270 907)

(1 226 478)

Caixa gerada pelas operações		

1 750 927

1 847 560

Pagamentos ⁄ recebimentos do Imposto sobre o Rendimento		

(886 438)

(864 523)

Outros recebimentos ⁄ pagamentos		

260 321

2019
1 124 810

tJo\;;a)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (a) 		

2018

1 373 369

Fluxos de caixa das atividades operacionais

r ')
·• tactividades
1t nt
Fluxos de caixa
das
de investimento			
<t
,.,

�.

'l

,,
•J r, ',,. ,,
' l''"i,
Pagamentos,11respeitantes
,1' ,r •
1 •111 a:			
l'll 11
'1.11
'"u/1
,
,ll
1•1,1· ,,,,
Ativos fixos tangíveis		
(466 040)
f,
,,, ·,
• 1,
�
t
l'
JJI'
Ativos intangiveis		
(107 288)
2018
2019
1
847
560
1
750
927
Caixíl
gerada pelas operações
Investimentos
financeiros		
(4 804 784)
r:,ÍJ,'
1·1 rj1 ,r,•
�.�l, 11�·
llll
''J,tr"lt n•
.-,r
".
,
,,..
e; li I•'"':Fluxos de caixa das atividades operacionais
,,
l;Í'
Recebimentos provenientes de:			
.J

JJI

'.·'}

tJo\;;a)

<t

·•

t

r

1t nt

'l

')

Ativos fixos tangíveis		
JJI

,.,

•J r, ',,. ,,
Ativos
intangiveis		
•
1 •111 l'll 11
,11,1' ,r

,

'"u/1

,ll
1•1,1· ,,,,
Investimentos
financeiros		
Fluxos
de caixa das actividades de investimento
,,, ·,
• 1,
� t l'
JJI'
Subsídios ao investimento
18

respeitantes a:
Caixíl geradaPagamentos
pelas operações

'.·'}

1 750 927

Juros
e rendimentos
- I•'"':-(•I' 		
1·1 rj1 ,r,•
�.�l, 11�·
llll
''J,tr"lt n•
.-,r ".,1 ,,..•1 similares
e; l.li\nq1
,r,·n,

l;Í'

i 1 •

Fluxos de caixal Hlf
dasq,,<..actividades
de investimento (b)		
1 í l!lt -,1
1 124 810

'

�.

- 1 373 369
-

.J ,,810
1 124
l''"i,
'1.11
f,

1 847 560
r:,ÍJ,'l�v

,,

390 332

(936 960)
(55 280)
-

-

4 108 946

800 000

-

1 650 826

.10, 116 705

(1 152 461)

159 989

:-,r

1 373 369

1 618 575

Receb1111entos provenientes de:

Fluxos de
das actividades
de investimento
Fluxos
decaixa
caixa
das
atividades
de financiamento
l
1 �
j"

• 1a:
Pagamentos respeitantes

Recebimentos
provenientes de:
1 •1 l.-\nq1 (•I'

l�v .10,

:-,r

Outras ,r,·n,
operações
de financiamento
i 1 •
l Hlf q,,<.. 1 í l!lt -,1

Pagamentos
respeitantes a:
Receb1111entos provenientes de:
., , --l i 1 1 11.._ :1
1,·
l
1 � obtidos
Financiamentos

-

•,

1 'l!

,r lcHI,

j"

(1 152461)

ll

-

• 1

Juros e gastos similares		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Outras operações de financiamento

•,

Recebimentos provenientes de:

1 'l!

., , --l i 1 1

11.._ :1 ,r lcHI,

(1 152461)

ll

1 618 575

-

-

(8 192)

-

-

-

(8 192)

(27 651)

2 983 752

•,,-•r

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		
1,·

•,,-•r

1 618 575

Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de caixa das atividades
de financiamento
rt do•
Variação
de caixa e seus
equivalentes (a + b + c)		
Recebimentos provenientes de:

Efeitos das diferenças de câmbio

-

(8 192)

!_,,
Pagamentos 1 respeitantes
a:
do•
Caixa e seusrtequivalentes
no início do exercício

4

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício

4

1 !_,,

e seus
seus
equivalentes
Conciliação
entre
caixa
Variação deCaixa
caixa
e
equivalentes
, .no inicio do exercício
e seus equivalentes e saldo de gerência

(27 651)

Caixa e seus equivalentes no fim do exerc1cio

Caixa
e seus
equivalentes
no
início do exercício		
5 018 856
Caixa e seus
equivalentes
no inicio do
exercício

Conciliacão entre caixa
– Equivalentes a caixa no início do exercício
seus equivalentes
e saldo
de gerência
Caixa e seuse equivalentes
no fim do
exerc1cio
4 991 205
+ Saldo de gerência não constitui equivalentes de caixa		
Caixa e seus equivalentes no inicio do exercício
Conciliacão cambiais
entre caixa
– Variações
de caixa no início do exercício
e seus equivalentes e saldo de gerência

5 018 856
(27 651)

Variação de caixa e seus equivalentes , .

4 991 205

018
25
983
752856

2 035 104

4 991 205

5 018 856

2 035 1045 018 856

2 035 104

(3 800 000)

(750 000)

5 018 856

5 018 856

Saldo
gerencia anterior
De operações
de da
tesouraria		

-

5 018 856

1, 1 ,< 1

Caixa e seus equivalentes no inicio do exercício

5 018 856

(8 192)

= Saldo da gerência anterior		
Da execução orçamental
1, 1 ,< 1

2 035 104
2 983 752

-

2 035 104

1 218 856
2 035 104

1 285 104

1 128 918

1 218 856 89 938

-

1 255 906
1 285 104

29 198

.., 'tJ

Saldo da
anterior
1 218 856
1 <.• ,
;i· tr·s ,r no
1
Caixa
egerencia
seus equivalentes
fim do exercício		

– EquivalentesCaixa
a caixa
no fim
do exercício
e seus
equivalentes
no fim do exercício
1 <.• ,
;i· tr·s ,r 1
+ Saldo de gerência não constitui
de caixa		
·1 ••
,11• 1 l() equivalentes
–

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício

Variações cambiais
de·1 caixa
no fim do exercício
••
,11• 1 l()
1•

l

t

1111,

4 991 205

·1 ,

= Saldo para a gerência seguinte		
1•

l

t

1111,

Saldo para a gerencia
·1 , seguinte

Da
execução orçamental
Saldo para a gerencia seguinte 1:1

r1{ 1

1 951 205

De operações 1:1der1{tesouraria		
: ? 1 6
1

1 285 1044

991 205

5 018 856

,r

-

-

1 951 205

1 218 856

1 951 205

? 1 16828
1 218: 856

426

122 779

O anexo faz parte integrante da demonstraç ã o dos resultados por natureza do exercí cio findo em 3 1 de Dezembro de 2 0 1 9 		
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••IJ1tllfllll'I",

••IJ1tllfllll'I",

5 018 856

.., 'tJ

(3 040 000) 5 018 856 (3 800 000)
4 991 205
,r
1 218 856

1 128 918
89 938

Anexo às
demonstrações
financeiras
em 31 de Dezembro de 2019
montantes expressos em euros

Relatório de Atividades e Gestão 2019

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, posteriormente alterado 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 artigo 2.º da Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, alterada pela Lei n.º 37/2018 de 7 de agosto (2.ª alteração à
Lei de Enquadramento Orçamental), define o universo das
entidades que integram o setor das administrações públicas,
nelas se incluindo (n.º 4 do artigo 2.º) as que independentemente da sua natureza e forma, tenham sido incluídas em
cada subsetor no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais, na última lista das entidades que compõem o sector das administrações públicas divulgada até 30
de junho, pela autoridade estatística nacional designadas
por entidades públicas reclassificadas.
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 009.
Enquanto Entidade Pública Reclassificada 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 2018 e 2019 foi concedida autorização de
exceção do cumprimento da UTE para alguns serviços bancários (ofício do IGCP n.º SGC-2018/9460 de 7 de junho
de 2018), 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 pré-pagos e de 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 2019, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro
que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas, doravante designada por «SNC-AP»
integrando a estrutura conceptual da informação financeira pública, normas de contabilidade pública e o Plano de
Contas Multidimensional.
Instrumentos legais do SNC-AP:
• Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro que aprova
o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
• Portaria n.º 189/2016, de 14 de julho – Notas de enquadramento ao Plano de Contas Multidimensional – SNC-AP
– «PCM».
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3.

Principais políticas
contabilísticas

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

3.1

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

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 com base nas Normas
Contabilísticas Públicas («SNC-AP») e em caso de informação
aí omissa, de acordo com as normas internacionais de contabilidade pública em vigor, pelo SNC, pelas normas internacionais de contabilidade da UE e por fim de acordo com
as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accouting Standards Board.
A Administração procedeu à avaliação da capacidade de a
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 2020 para a Fundação é superior em
336 mil euros face ao recebido no exercício de 2019. 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

Na rubrica Equipamento administrativo, as obras de arte
incluídas, cujo valor em 31 de dezembro de 2019 ascendia
a 117 mil euros, não são sujeitas a depreciações e os elementos de valor inferior a 1 000 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.
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.
Os encargos com reparações e manutenção de natureza
corrente e que não sejam suscetíveis de gerar benefícios
económicos futuros adicionais são reconhecidos como gastos do período em que são ocorridos.
O 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 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) encontramse 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 NCP – SNC-AP.

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.

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 n.º 25/2009 de 14 de setembro, por se considerar que refletem a vida útil dos ativos.

A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da forma do
contrato.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

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.

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
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justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos
mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da
responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro
constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas
devidas são reconhecidas como gastos do período na rubrica 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.

3.4

Ativos intangíveis
De acordo com os estatutos da Fundação, é seu património
o direito de superfície perpétuo e gratuito dos imóveis designados por módulos 1, 2 e 3 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 4 e 5.
No decurso do exercício de 1995, a Fundação procedeu ao
registo como ativo fixo do valor do direito de utilização relativo aos módulos 1, 2 e 3. Embora este ativo 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 1, 2 e 3, por parte do Estado Português à Fundação. Na sequência da adoção do SNC-AP em 2018, a Fundação procedeu à reclassificação do ativo relativo ao direito
de utilização destes módulos da rubrica de Ativos fixos tangíveis para a rubrica de Ativos intangíveis, encontrando-se o
mesmo a ser amortizado por 97 anos (com início em 1995).
Da área total de 118 528 m2 das instalações da Fundação,
esta destina parte deste espaço (7 090 m2) para obtenção
de rendimentos via rendas (essencialmente a lojistas) e não
para uso no curso ordinário da sua atividade ou para fins
administrativos. Esta área não foi, contudo, autonomizada
no balanço como propriedade de investimento, por fazer
parte integrante do imóvel acima referido.
Refira-se também, que conforme o artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 164/2006, de 9 de agosto, a Fundação contribuiu para a
constituição do património inicial da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo («FAMC-CB»),
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, à FAMC-CB.
A área ocupada pelo centro de exposições da FAMC-CB é de
13 403 m2. Para efeitos de apresentação de contas, a Fun-

dação não isolou, contudo, do seu património, a parcela do
imóvel ocupada pela FAMC-CB, dada a dificuldade de mensuração subsequente dessa parcela como investimento em
associadas, a indefinição do período de permanência 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 FAMC-CB. Esta
cedência de espaço não teve qualquer reflexo no balanço
da Fundação.
Como referido, o património da Fundação é também constituído pelo direito de superfície perpétuo e gratuito dos terrenos que se encontram afetos à construção dos módulos
4 e 5 do Centro Cultural de Belém construção que até à
data não se iniciou. Em novembro de 2018, foi lançado um
procedimento público internacional com o objetivo de celebração de um contrato de subcessão do direito de superfície dos terrenos pelo período de 50 anos, tendo em vista o
desenvolvimento de projetos para a construção, instalação
e exploração de unidade(s) hoteleira(s), retalho e serviços
(lojas e escritórios) e respetivas valências associadas. Terminado o procedimento, serão conhecidas as contrapartidas a
pagar à Fundação durante o período do contrato, informações que permitirão reconhecer e valorizar o respetivo «ativo Intangível». A Fundação não tem elementos suficientes
que permitam apurar com fiabilidade o justo valor destes
ativos.
Os ativos intangíveis adquiridos pela Fundação, dizem essencialmente respeito a programas de computador, estudos
e projetos e encontram-se registados ao custo de aquisição
deduzido de depreciações e perdas por imparidade acumuladas.
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.

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 NCP SNC-AP.
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Os ativos e os passivos financeiros são assim mensurados de
acordo com os seguintes critérios:
• ao custo amortizado, 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 amortizado 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
Os saldos de fornecedores e de outros passivos são registados ao custo amortizado.
• Outros ativos financeiros
A carteira de investimentos da Fundação a 31 de dezembro
de 2019 é composta essencialmente por obrigações, que se
encontram registadas ao custo amortizado. 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 imparidade acumuladas» por contrapartida da rubrica de Imparidade de 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 amortizado», 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. No caso concreto da Fundação, não existem ativos e
passivos financeiros a classificar nesta categoria.
Imparidade de ativos financeiros
(geralmente créditos a receber)
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.
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 Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões).
Desreconhecimento de ativos
e passivos financeiros
A Fundação desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de caixa expiram,
ou quando transfere para outra entidade o controle desses
ativos e todos os riscos e benefícios significativos associados
à posse dos mesmos.
A Fundação desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja liquidada, cancelada ou
expire.

3.7

Património ⁄ Capital
A Fundação regista diretamente na rubrica de Património /
Capital, 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 direito
de utilização).
Na rubrica Património ⁄ Capital estão incluídas as dotações
iniciais, conforme se segue:

Instituidores iniciais
Banco Comercial Português, SA

99 760

Banco Totta & Açores, SA

99 760

Caixa Geral de Depósitos

99 760

Companhia de Seguros Mundial Confiança, SA

99 760

Crédito Predial Português

99 760

Petróleos de Portugal – Petrogal, SA

99 760

Siderúrgia Nacional, EP

49 879

Tabaqueira – Empresa Indústrial de Tabacos, EP

99 760

TAP – Air Portugal, EP

99 759

Telefones de Lisboa e Porto, SA

99 759

Lisnave, SA

99 759
1 047 476

Dotação inicial – Estado Português

164 139 997

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.
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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 no património liquido, e são consequentemente 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.
Por decisão da Fundação e como política contabilística,
sempre que o recebimento de um subsídio ao investimento
ocorra em períodos posteriores à aquisição ou produção de
ativos não correntes é reconhecido em rendimento do ano
do recebimento, a proporção das depreciações já reconhecidas em anos transatos e no exercício de relato.
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 todos os critérios de reconhecimento sejam satisfeitos.

3.9

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

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

3.10

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

3.11

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

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
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itens monetários denominados em moeda estrangeira são
atualizados 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.

4.

Fluxos de caixa

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica «Caixa e seus equivalentes» inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis e aplicações de
tesouraria correntes no mercado monetário, líquidos de
descobertos bancários e de outros financiamentos de curto
prazo equivalentes.
Caixa e seus equivalentes em 31 de dezembro de 2019 e
2018 detalha-se conforme se segue:

2019

2018

6 651

6 651

1 878 275

1 184 366

Caixa
Depósitos à ordem
No tesouro
Outros

Outros ativos financeiros
correntes

66 279

27 839

1 944 554

1 212 205

1 951 205

1 218 856

3 040 000

3 800 000

4 991 205

5 018 856

5.

Políticas contabilísticas,
alterações nas estimativas
contabilísticas e erros
Alteração em estimativas
contabilísticas
No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
não foram efetuadas alterações na metodologia de cálculo
das estimativas.
Correção de erros

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.

No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
não foram efetuadas correções decorrentes de erros materiais de períodos anteriores.

6.

Ativos fixos tangíveis
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e
2018 o movimento ocorrido na rubrica de ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações e perdas por
imparidade, foi o seguinte:
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Edifícios e
outras construções

Equipamento
básico

Equipamento
de transporte

Equipamento Outros ativos
administrativo fixos tangíveis
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Ativos fixos
tangíveis em curso

Total

2019
Ativos							
Saldo inicial

-

15 309 427

66 439

6 173 689 10 213 715

-

31 763 270

Adições

-

171 913

-

23 769

180 510

36 884

413 076

Alienações ⁄ abates

-

(32 525)

-

(8 162)

(364)

-

(41 051)

Transferências

-

-

-

-

-

-

-

Saldo final

-

15 448 815

66 439

6 189 296 10 393 861

36 884

32 135 295

-

28 435 344

Depreciações acumuladas
e perdas por imparidade						
Saldo inicial
Depreciações do exercício

-

14 440 365

66 439

6 149 777

7 778 763

-

426 816

-

31 075

384 927

-

842 818

Alienações ⁄ abates

-

(32 525)

-

(7 944)

(364)

-

(40 833)

Transferências

-

-

-

-

-

-

-

Saldo final

-

14 834 656

66 439

6 172 908

8 163 326

-

29 237 329

Ativos líquidos

-

614 159

-

16 388

2 230 535

36 884

2 897 966

Nota 23

2018
Ativos							
Saldo inicial

159 188 198

15 203 491

66 439

6 672 299

9 211 086

-

190 341 513

Aquisições

-

198 833

-

55 258

597 603

-

851 694

Alienações ⁄ Abates

-

(92 897)

-

(548 312)

(6 320)

-

(647 529)

Transferências Nota 7

(159 188 198)

-

-

(5 556)

411 346

-

(158 782 408)

-

15 309 427

66 439

6 173 689 10 213 715

-

31 763 270

71 924 282

14 047 470

66 439

6 658 113

7 013 554

-

99 709 858

Saldo final

Depreciações acumuladas
e perdas por imparidade
Saldo inicial
Depreciações do exercício

-

451 023

-

39 776

370 003

-

860 802

Alienações ⁄ abates

-

(58 128)

-

(548 112)

(6 269)

-

(612 509)

Transferências Nota 7

(71 924 282)

-

-

-

401 475

-

(71 522 807)

Saldo final

-

14 440 365

66 439

6 149 777

7 778 763

-

28 435 344

Ativos líquidos

-

869 062

-

23 912

2 434 952

-

3 327 926

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 5 332 mil euros respetivamente, relativos aos
direitos de utilização dos ativos fixos cedidos pelo Estado
Português.
De acordo com os estatutos da Fundação, o ativo cedido
relativo aos módulos 1, 2 e 3 encontra-se afeto à realização

de atividades de relevante interesse nacional, sendo causa
especial de extinção destes direitos a mudança de fins da
Fundação. Por força da alteração do referencial contabilístico para SNC-AP, no decorrer do exercício de 2018, foi
reclassificado o direito de utilização do «Edifício CCB» de
«Ativo fixo tangível» para «Ativo intangível» no montante
de 87 259 mil euros (líquido de amortizações acumuladas
no montante de 71 523 milhares de euros).

				

Adições				Diminuições

				Alienação
		
Transferência			
a título
Compra
ou troca
Outras
Total
oneroso

Transferência
ou troca

Outras

Total

2019
Ativos fixos tangíveis							
Bens de domínio público,
património histórico, artístico
e cultural							
Terrenos e recursos naturais

-

-

-

-

-

-

-

-

Edifícios e outras construções

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais

-

-

-

-

-

-

-

Edifícios e outras construções

-

-

-

-

-

-

-

-

171 913

-

-

171 913

-

-

32 525

32 525

Equipamento de transporte

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipamento administrativo

23 769

-

-

23 769

40

-

8 122

8 162

180 510

-

-

180 510

-

-

364

364

36 884

-

-

36 884

-

-

-

-

413 076

-

-

413 076

40

-

41 011

41 051

413 076

-

-

413 076

40

-

41 011

41 051

Terrenos e recursos naturais

-

-

-

-

-

-

-

Edifícios e outras construções

-

-

-

-

-

159 188 198

-

Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

159 188 198

-

159 188 198

-

Equipamento básico

Outros
Ativos fixos tangíveis em curso

Total

2018
Ativos fixos tangíveis
Bens de domínio público,
património histórico, artístico
e cultural

159 188 198

Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais

-

-

-

-

-

-

-

Edifícios e outras construções

-

-

-

-

-

-

-

-

198 833

-

-

198 833

59 650

-

33 247

92 897

Equipamento de transporte

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipamento administrativo

55 258

-

-

55 258

-

5 556

548 312

553 868

597 603

411 346

-

1 008 949

102

-

6 218

6 320

-

-

-

-

-

-

-

-

851 694

411 346

-

1 263 040

59 752

5 556

587 777

653 085

851 694

411 346

-

1 263 040

59 752

159 193 754

587 777

159 841 283

Equipamento básico

Outros
Ativos fixos tangíveis em curso

Total
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Os abates de equipamento básico, administrativo e outros
investimentos, nomeadamente equipamento informático –
hardware, mobiliário danificado e outros bens obsoletos e
algumas obras de beneficiação absorvidas no tempo pela
sua utilização, durante o exercício findo em 31 de dezembro
de 2019 geraram uma perda de 218 euros.

ram aprovadas e executadas integralmente em 2015. Dos
3 230 mil euros em aumentos de «Ativos fixos tangíveis»
(composto pelas aquisições e transferências do ativo em
curso de 2015 e 2014), 2 497 mil euros foram incluídos nas
candidaturas ao Por Lisboa, das quais se obteve um incentivo
financeiro de 1 585 mil euros recebido no exercício de 2018.

Os aumentos do ano referem-se, essencialmente, às obras
de remodelação do Data center, na amplificação da rede de
fibra ótica do CCB, remodelação de jardins e lagos, material
de iluminação e equipamentos de sonorização e audiovisual para apoio aos auditórios e outras salas, ao sistema de
emergência Public adress e equipamento informático.

7.

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 fo-

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e
2018 o movimento ocorrido na rubrica de ativos intangíveis,
bem como nas respetivas amortizações e perdas por imparidade, foi o seguinte:

Ativos intangíveis

Ativos intangíveis		
domínio público e
Programas de
património histórico
computador

2019

Ativos
intangíveis
em curso

Total

Ativos				
Saldo inicial

158 781 311

1 175 548

29 950

159 986 809

Adições

-

40 865

59 820

100 685

Alienações ⁄ abates

-

-

-

-

Transferências

-

29 950

(29 950)

-

158 781 311

1 246 363

59 820

160 087 494

Saldo final

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade				
Saldo inicial

72 701 847

1 136 664

-

73 838 511

1 179 039

48 193

-

1 227 232

Alienações ⁄ abates

-

-

-

-

Transferências

-

-

-

-

Saldo final

73 880 886

1 184 857

-

75 065 743

Ativos líquidos

84 900 425

61 506

59 820

85 021 751

Amortizações do exercício

Nota 23

2018			
Ativos				
Saldo inicial

-

1 133 044

29 950

1 162 994

Aquisições

-

44 952

-

44 952

Alienações ⁄ abates

-

(3 545)

-

(3 545)

Transferências

158 781 311

1 097

-

158 782 408

Saldo final

158 781 311

1 175 548

29 950

159 986 809

Amortizações acumuladas e perdas por imparidade				
Saldo inicial
Amortizações do exercício
Alienações ⁄ abates

Nota 23

-

1 100 391

-

1 100 391

1 179 039

39 818

-

1 218 857

-

(3 545)

-

(3 545)

Transferências

71 522 808

-

-

71 522 808

Saldo final

72 701 847

1 136 664

-

73 838 511

Ativos líquidos

86 079 464

38 884

29 950

86 148 298

8.

Locações
Por força da alteração do referencial contabilístico para
SNC-AP, no decorrer do exercício de 2018, foi reclassificado o direito de utilização do edifício CCB de «ativo fixo
tangível» para «ativo intangível» no montante de 87 259
mil euros (líquido de amortizações acumuladas no montante de 71 523 milhares de euros).

Em 31 de dezembro de 2019, 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 2019, os pagamentos dos contratos de locação operacional da Fundação

				
Adições			Diminuições
				Alienação
		
Transferência			
a título
Compra
ou troca Outras
Total
oneroso

2019

Transferência
ou troca

Outras

Total

Ativos intangíveis							
Ativos intangíveis de domínio
público, património histórico,
artístico e cultural

-

-

-

-

-

-

-

-

Projetos de desenvolvimento

-

-

-

-

-

-

-

-

40 865

29 950

-

70 815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59 820

-

-

59 820

-

29 950

-

29 950

100 685

29 950

-

130 635

-

29 950

-

29 950

Programas de computador
e sistemas de informação
Outros
Ativos intangíveis em curso

2018
Ativos intangíveis						
Ativos intangíveis de domínio
público, património histórico,
artístico e cultural

- 158 781 311

-

158 781 311

-

-

-

-

Projetos de desenvolvimento

-

-

-		

-

-

-

-

44 952

1 097

-

-

-

3 545

3 545

Outros

-

-

-		

-

-

-

-

Ativos intangíveis em curso

-

-

-		

-

-

-

-

-

-

-

3 545

3 545

Programas de computador
e sistemas de informação

44 952 158 782 407

Os aumentos do ano referem-se, essencialmente à aquisição
de software e licenças e à passagem a firme do sistema de
informação de gestão de espaços e eventos que se encontrava registado em Ativos Intangíveis em curso no final do
exercício de 2018 e cuja conclusão ocorreu no início do
exercício de 2019.
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, das quais se obteve um incentivo financeiro no montante de 46 mil euros recebido no exercício de 2018ontante de 46 mil euros recebido no exercício de 2018.

46 049

158 827 360

ascenderam a 27 mil euros, aproximadamente, e foram registados na rubrica de «Fornecimentos e serviços externos».
Os pagamentos mínimos das locações operacionais em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 são detalhados conforme se segue:

Até 1 ano

2019

2018

4 296

24 770

Entre 1 ano e 5 anos

-

628

4 296

25 398

9.

Investimentos financeiros
As categorias da rubrica «investimentos financeiros», em 31
de dezembro de 2019 e 2018, são detalhadas conforme
segue:
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			2019			 2018
Perdas por			
Perdas por
	Valor	Imparidade 	Valor	Valor	Imparidade	Valor
Bruto
Acumuladas	Líquido
Bruto
Acumuladas 	Líquido

Investimentos financeiros m ⁄ lp
Ao custo amortizado						
No Tesouro

3 202 627

(9 436) 3 193 191

3 927 162

-

3 927 162

Outros

1 868 661

(45 850) 1 822 811

501 925

-

501 925

Fundos

20 924

20 924

-

-

-

(55 286) 5 036 926

4 429 087

-

4 429 087

5 092 212

-

Investimentos financeiros cp						
Ao custo amortizado						
No Tesouro
Outros

-

-

-

-

-

-

500 636

-

500 636

-

-

-

500 636

-

500 636

-

-

-

(55 286) 5 537 562

4 429 087

-

4 429 087

5 592 848

O valor de 20 924 euros incluído na rúbrica Fundos, refere-se a fundos de compensação de trabalho capitalizável
e sujeito a reembolsos, correspondentes a 0,925% da retribuição base e diuturnidades devidas a cada trabalhador,
com duração ilimitada e que se extingue aquando da saída
do trabalhador para contratos de trabalho desde outubro
2013 (Lei n. º 70/2013 de 30 de agosto).
Perdas por imparidade
A evolução das perdas por imparidade acumuladas de investimentos financeiros nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é detalhada conforme se segue:
Saldo inicial

Aumentos

Reversões

Utilizações	Saldo final

2019

-

55 286

-

-

55 286

2018

13 711

-

(13 711)

-

-

Movimento dos ativos financeiros

	Saldo inicial

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de «Perdas por
imparidades acumuladas» apresenta um saldo de 55 286
euros, respeita à diferença entre o valor de aquisição escriturado dos investimentos financeiros da Fundação e o seu
valor de mercado. Os aumentos efetuados nesta rubrica foram registados por contrapartida da rubrica de «Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/
reversões)» da demonstração dos resultados por natureza.
A carteira de investimentos da Fundação a 31 de dezembro
de 2019 é composta por obrigações, que se encontram registadas ao custo amortizado. Os títulos que compõem a carteira são adquiridos numa perspetiva de manutenção até à
maturidade. O movimento dos ativos financeiros em 2019 e
2018 é detalhado como se segue:

Aquisições ⁄ adições	Vendas ⁄ reduções

Ajustes	Saldo final

2019
No Tesouro

3 927 162

2 881 843

(3 581 329)

(25 050)

3 202 626

Outros

501 925

1 871 225

-

(3 852)

2 369 298

Fundos

-

20 924

-

-

20 924

4 429 087

4 773 992

(3 581 329)

(28 902)

5 592 848

2018				
No Tesouro

3 940 786

-

-

(13 624)

3 927 162

Outros

1 303 492

-

(800 000)

(1 567)

501 925

Fundos

-

-

-

-

-

5 244 278

-

(800 000)

(15 191)

4 429 087

				

10.

Inventários

Perdas por imparidade

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os inventários da Fundação eram detalhados conforme se segue:

A evolução das perdas por imparidade acumuladas de inventários nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
e 2018 é detalhada conforme se segue:

				
Valor
bruto

Perdas por	Valor
imparidade
líquido

2019
Mercadorias
Materiais diversos

Materiais diversos

(159 781)

33 179

Loja

49 415

-

49 415

242 375

(159 781)

82 594

Armazém
principal

212 239

(161 794)

50 445

46 629

-

46 629

258 868

(161 794)

97 074

Os inventários da Fundação são essencialmente constituídos
pelas mercadorias que se encontram à venda na loja e por
catálogos de eventos passados.
Custo das mercadorias vendidas
O custo das mercadorias vendidas reconhecido nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é detalhado
conforme se segue:

Saldo inicial
Compras

2019

2018

212 239

274 529

8 524

33 915

-

(59 250)

(192 960)

(212 239)

27 803

36 955

Regularizações
Saldo final

Aumentos

Reversões	Saldo final

30 697

-

(2 808)

27 889

131 097

795

-

131 892

161 794

795

(2 808)

159 781

33 026

-

(2 329)

30 697

196 474

-

(65 377)

131 097

229 500

-

(67 706)

161 794

2019
192 960

2018
Mercadorias

Saldo inicial

No exercício de 2018, ocorreu um abate de artigos obsoletos e monos da loja CCB no montante de 59 250 euros.
Sobre estas mercadorias foram constituídas perdas por imparidade na sua totalidade, em anos anteriores.

2018
Loja
Armazém
principal

As perdas por imparidade em inventários foram registadas
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
nas seguintes rubricas da demonstração dos resultados por
natureza:

Reversões de perdas por imparidade
Perdas por imparidade em inventários
Aumento de perdas por imparidade
Perdas por imparidade em inventários

2019

2018

(2 808)

(67 706)

795

-

(2 013)

(67 706)

11.

Créditos a receber
Os créditos a receber em 31 de dezembro de 2019 e 2018
são detalhados conforme se segue:

				
2019			
2018
		Valor
Perdas por	Valor
bruto
Perdas por 	Valor
		bruto
imparidade
líquido
bruto
imparidade
líquido
			
acumuladas			
acumuladas

Clientes		

429 756

(7 385)

422 371

203 220

(54 326)

148 894

Clientes de cobrança duvidosa		

103 299

(103 299)

-

84 116

(84 116)

-

		

533 055

(110 684)

422 371

287 336

(138 442)

148 894

Outras contas a receber							
Adiantamentos a fornecedores		

-

-

-

17 432

-

17 432

Outros devedores		

132 451

(1 182)

131 269

141 153

(1 858)

139 295

Devedores por acréscimos de rendimento							
Subsídios acordados		

110 822

(62 281)

48 541

100 682

(62 281)

38 401

Juros decorridos a receber		

36 531

-

36 531

37 619

-

37 619

Outros		

130 806

(17 046)

113 760

83 815

(17 046)

66 769

		

278 159

(79 327)

198 832

222 116

(79 327)

142 789

		

410 610

(80 509)

330 101

380 701

(81 185)

299 516

		

943 665

(191 193)

752 472

668 037

(219 627)

448 410
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Clientes
A antiguidade do saldo da rubrica «clientes» em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é detalhado conforme se segue:
								
		2019			 2018

		Valor
Perdas por	Valor	Valor
Perdas por 	Valor
Clientes		
bruto
imparidade
líquido
bruto
imparidade
líquido
			acumuladas			 acumuladas

Conta corrente							
Não vencido		

4 669

-

4 669

42 841

-

42 841

Vencido							
0 – 30 dias		

271 331

-

271 331

41 388

-

41 388

31 – 60 dias		

103 878

-

103 878

47 466

-

47 466

61 – 90 dias		

38 612

-

38 612

49 575

(32 376)

17 199

91 – 180 dias		

6 409

(2 528)

3 881

514

(514)

-

+ 181 dias		

4 857

(4 857)

-

21 436

(21 436)

-

		

425 087

(7 385)

417 702

160 379

(54 326)

106 053

		

429 756

(7 385)

422 371

203 220

(54 326)

148 894

Cobrança duvidosa							
Não vencido		

-

-

-

-

-

-

Vencido		

103 299

(103 299)

-

84 116

(84 116)

-

		

103 299

(103 299)

-

84 116

(84 116)

-

		

533 055

(110 684)

422 371

287 336

(138 442)

148 894

As perdas por imparidade em clientes e as respetivas reversões foram registadas nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 nas seguintes rubricas da demonstração dos resultados por natureza:

Em 31 de dezembro de 2019, a Fundação tinha constituído
perdas por imparidade para a totalidade da dívida vencida
há mais de 181 dias no montante de 4 857 euros (21 436
euros em 31 de dezembro de 2018).
Perdas por imparidade

2018

39 139

42 756

Gastos

A evolução das perdas por imparidade acumuladas de clientes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e
2018 é detalhada conforme segue:

Imparidades em dívidas de clientes

Rendimentos		
Reversão de imparidades
em dívidas de clientes

	Saldo inicial

2019

Aumentos

Reversões

Transferências

(51 470)

(29 633)

(12 331)

13 123

Utilizações	Saldo final

2019
Imparidades de dívidas a receber						
Clientes, conta corrente

54 326

2 289

(49 230)

-

-

7 385

Clientes cobrança duvidosa

84 116

36 850

(2 240)

-

(15 427)

103 299

Outras contas a receber

81 185

-

-

-

(676)

80 509

219 627

39 139

(51 470)

-

(16 103)

191 193

2018
Imparidades de dívidas a receber						
Clientes, conta corrente

44 210

32 562

(22 446)

-

-

54 326

Clientes cobrança duvidosa

82 512

10 194

(7 187)

-

(1 403)

84 116

Outras contas a receber

64 139

-

-

17 046

-

81 185

190 861

42 756

(29 633)

17 046

(1 403)

219 627

Outras contas a receber

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.

Devedores por acréscimos
de rendimento – subsídios acordados
Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de «Devedores por
acréscimos de rendimentos – subsídios acordados», no montante de 110 822 euros é composta essencialmente pelo
subsídio a receber do POSI referente à candidatura «CCB
Digital» e pelo subsídio da candidatura «Big Bang 2019».
Em 31 de dezembro de 2019, foi mantida a perda por imparidade constituída em exercícios anteriores no valor total
do subsídio «CCB Digital», a receber do POSI para fazer face
ao incumprimento das entidades competentes, dada a antiguidade da candidatura.

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 as rubricas de «Estado
e outros entes públicos» apresentavam a seguinte composição:
		
2019		2018
Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

-

Imposto sobre
o Valor Acrescentado (IVA)

-

17 888 35 191

Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares (IRS)

-

81 120

-

62 597

Juros decorridos a receber

Contribuições para
a Segurança Social (SS)

-

104 359

-

88 298

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de «Devedores por acréscimos de rendimentos – juros decorridos a
receber» é detalhada conforme se segue:

Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Coletivas (IRC)

-

-

-

458

Outros impostos

-

2 493

-

2 467

Juros de obrigações não convertíveis

2019

2018

36 531

37 619

Devedores por acréscimos
de rendimento – Outros
Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de «Devedores
por acréscimos de rendimentos – outros», no montante de
130 806 euros é composta essencialmente pelo montante a receber de clientes de eventos comerciais no valor de
65 422 euros e por alegadas «quotizações em atraso» sem
fundamento, pagas ao Instituto da Gestão Financeira e Segurança Social (IGFSS).
Na rúbrica de «Perda de Imparidade de dívidas a receber»
mantêm-se constituída uma perda de imparidade no montante de 17 046 euros para fazer face a eventuais gastos,
resultantes do processo em aberto com a IGFSS.

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
2016 a 2019 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.
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 2019 e 2018.

-

205 860 35 191 153 820

Em 31 de dezembro de 2019, não se encontrava em mora
qualquer pagamento de dívidas ao «Estado ou a outros entes públicos».

13.

Diferimentos ativos e passivos
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 as rubricas de ativo e passivo corrente «Diferimentos» apresentavam a seguinte composição:
2019

2018

3 144
14 603
2 522
2 758

74 154
9 820
8 387
38 546

23 027

130 907

215 179
141 539
6 995
550

336 963
132 781
6 983
-

364 263

476 727

Ativo corrente – Diferimentos
Seguros
Gastos espetáculos
Gastos gerais funcionamento
Outros

Passivo corrente – Diferimentos
Rendimentos de eventos
Rendimentos de espetáculos
Apoios e patrocínios
Outros
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Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de «Ativo corrente –
diferimentos» no montante de 23 027 euros é composta essencialmente, pelos gastos com espetáculos e a sua publicidade a ocorrer no exercício de 2020 no montante de 14 603
euros e pelos seguros de responsabilidade civil e acidentes
pessoais no montante de 3 144 euros (diferido para o primeiro semestre de 2020).
Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de «passivo corrente – diferimentos – rendimentos de eventos», no montante
de 215 179 euros é composta essencialmente por eventos
comerciais e/ou culturais a realizar-se no exercício seguinte.

14.

Património ⁄ Capital
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e
2018 não foram recebidos fundos patrimoniais.

097

término do contrato de arrendamento de espaços para fins
não habitacionais e será revertida anualmente tendo por
base a duração do contrato vincendo.
A 31 de dezembro de 2019, foi mantida a provisão no montante de 262 333 euros para fazer face 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. Em 2019, poucos desenvolvimentos
existiram sobre este processo, tendo sido apresentadas contra-alegações pelo Requerido e encontra-se pendente no
STA o recurso de revista, o qual foi admitido por acórdão e
corre como Processo n.º 415/17 na 1.ª Secção. O processo
foi concluso ao relator, onde ainda se encontra a aguardar
agendamento em tabela.
A 31 de dezembro de 2019, foi mantida a provisão no
montante de 83 145 euros da rubrica «Provisões – acordos
laborais», para fazer face a acordos de rescisão futuros de
contratos de trabalho.

15.

Os aumentos e reversões foram registados nos períodos
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 na rubrica de
«Provisões (aumentos / reduções)» da demonstração dos resultados por natureza dos exercícios findos naquelas datas.

Provisões, passivos e ativos
contingentes

Passivos contingentes

Provisões
A evolução das provisões nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019 e 2018 é detalhada conforme se segue:

	Saldo inicial

A Fundação, no decorrer do exercício 2018 lançou um concurso público para a prestação de serviços de segurança e
vigilância no CCB, ao qual foram apresentadas diversas pro-

Aumentos

Reversões

Tranferências

Utilizações	Saldo final

2019
Contratos onerosos
Processos judiciais em curso
Acordos laborais

83 037

-

(9 441)

-

-

73 596

262 333

-

-

-

-

262 333

83 145

-

-

-

-

83 145

428 515

-

(9 441)

-

-

419 074

-

83 037

2018				
Contratos onerosos
Processos judiciais em curso
Acordos laborais

-

83 037

279 250
97 855
377 105

A 31 de dezembro de 2019, procedeu-se à reversão da
provisão constituída no exercício anterior no montante de
9 441 euros na rubrica «Provisões – contratos onerosos».
Esta provisão foi constituída para fazer face a uma eventual
indemnização ou compensação a pagar pelas benfeitorias
efetuadas pelo arrendatário na Sala Vitorino Nemésio, por

-

-

129

-

(17 046)

-

262 333

-

(14 710)

-

-

83 145

83 166

(14 710)

(17 046)

-

428 515

postas. Foi adjudicada a prestação de serviços à empresa
Anthea – Segurança Privada, Lda., excluindo os restantes
concorrentes. Um dos concorrentes excluídos, a Sociedade
Strong Charon intentou uma ação no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa contra a Fundação peticionando
a anulação do ato de que o excluiu deste concurso público

alegando ilegalidade no Programa do Concurso Público.
Foi proferida sentença que considerou totalmente procedente a ação movida pela Sociedade Strong Charon. A
contrainteressada, Anthea – Segurança Privada interpôs recurso, sobre o qual, o Ministério Público se pronunciou no
sentido da manutenção da decisão recorrida. O processo
aguarda decisão por parte do Tribunal Central Administrativo Sul.
Como a obrigação possível existente deste processo carece
de confirmação se a Fundação tem ou não uma obrigação
presente que possa ser traduzida em saída de recursos financeiros futuros e não ser possível fazer uma estimativa
fiável dessa obrigação, este processo apenas foi divulgado,
não sendo reconhecido no exercício de 2018 qualquer montante na demostração de resultados por natureza. Até ao
final do exercício 2019, este processo não sofreu alterações.

A antiguidade do saldo da rubrica de contas a pagar em 31
de dezembro de 2019 e 2018 tem a seguinte composição:
2019

Fornecedores		
Não vencido
274 843
754 891
+ 30 dias

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 as rubricas de contas a
pagar apresentavam a seguinte composição:
2019

2018

32 569

12 602

307 412

767 493

620

5 534

5 721

1 821

1 290 384

1 202 694

1 604 137

1 977 542

Adiantamentos de clientes
Não vencido
Fornecedores de investimentos
Não vencido
Outras contas a pagar
Não vencido

16.

Contas a pagar

2018

17.

Rendimentos
com contraprestação

Os rendimentos reconhecidos desta natureza pela Fundação
Fornecedores		
Fornecedores, conta corrente
Fornecedores, faturas em receção
e conferência

Adiantamentos de clientes
Fornecedores de investimentos

302 674

760 068

4 738

7 425

307 412

767 493

620

5 534

5 721

1 821

Outras contas a pagar
Outros credores

Vendas de mercadorias

170 239

109 012

Férias e subsídio de férias

674 303

656 752

Gastos incorridos
com espetáculos ⁄ eventos

175 926

220 371

2019

2018

21 936

21 121

Prestações de serviços		
Alugueres de espaços e outros
Vendas de bilhetes
Cedência de espaços comerciais

Credores por acréscimos de gastos			

Gastos incorridos
com manutenção e reparação

nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
são detalhados conforme se segue:

Patrocínios
Comissões recebidas

3 174 577

2 141 259

703 873

690 495

1 149 236

922 807

56 695

60 790

4 308

4 854

5 088 689

3 820 205

5 110 625

3 841 326

3 012

9 424

Gastos incorridos com consumos gerais

71 273

70 396

Gastos incorridos com honorários
e trabalhos especializados

41 445

12 369

154 186

124 370

1 120 145

1 093 682

Rendimentos
sem contraprestação – subsídios

1 290 384

1 202 694

Subsídios à exploração

1 977 542

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
e 2018, a Fundação beneficiou dos seguintes subsídios à
exploração:

Outros gastos incorridos

1 604 137

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o saldo da rubrica
de «Credores por acréscimos de gastos» 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,
consumos gerais, trabalhos especializados e gastos com
espetáculos que aguardam documento de despesa.

18.

2019

2018

7 392 000

7 000 000

147 905

578 839

11 844

53 773

7 551 749

7 632 612

Subsídios à exploração
Fundo Fomento Cultural
Apoio corrente
Apoio à atividade operacional
Outros
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O saldo desta rubrica em 31 de dezembro de 2019 e 2018,
refere-se, essencialmente, a subsídios públicos concedidos
pelo Ministério da Cultura destinados ao financiamento corrente das operações da Fundação.

incentivo no âmbito das 3 candidaturas ao Programa Operacional Regional de Lisboa (POR Lisboa).

Em 31 de dezembro de 2019, o montante de 147 905 euros (578 839 euros em 31 de dezembro de 2018) registado na rubrica de «Subsídios – apoio à atividade operacional»
diz respeito a subsídios concedidos a título gratuito recebidos durante o exercício findo naquela data, conforme se detalha:

Atendendo a que as NCP – SNC-AP são omissas quanto à
forma de contabilização dos Subsídios ao Investimento aplica-se, de uma forma subsidiária, as NCRF-SNC. Esta natureza de subsídios é apresentada no património líquido.

2019

Zonzo Compagnie Vzw

Subsídios ao investimento

42 500

38 400

100 000

140 000

Comissão de Coordenação Regional
Lisboa Vale do Tejo

-

385 939

Embaixada de Israel

-

10 000

Fundação Luso Americana

-

1 500

Embaixada de França

-

3 000

5 405

-

147 905

578 839

Pro Helvetia

Doações ⁄ mecenato		
Deloitte e Associados Sroc, SA

9 988

29 517

Jofebar, SA

1 000

-

Fundação Millennium BCP

-

15 000

Preceram – Indústrias de Construções

-

2 271

Gyptec Ibérica

-

4 633

Lusitânia, Companhia de Seguros
Outros

-

1 149

856

1 203

11 844

53 773

159 749

632 612

Subsídios ao investimento
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e
2018, o movimento dos subsídios ao investimento foi o seguinte:

Saldo inicial
Aumentos Reconhecimento	Saldo final
			
no exercicío
			

Nota 21

2019
Subsídios
ao investimento

951 993

-

(256 315) 695 678

2018		
Subsídios
ao investimento

449 979 1 650 826

2019

2018

256 315

1 148 812

2018

Outros subsídios ⁄ apoios		
Câmara Municipal de Lisboa

Em 2019, a Fundação não recebeu qualquer montante destinado a financiamento de investimentos.

(1 148 812) 951 993

No exercício de 2018, a Fundação recebeu o montante de
1 650 826 euros referente à parcela de investimento do

Em 31 de dezembro de 2019, o montante de 256 315 euros
(1 148 812 euros em 31 de dezembro de 2018) corresponde à parcela da amortização destes subsídios no período
findo naquela data, sendo reconhecida na rubrica de «outros rendimentos e ganhos» (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 2019 e 2018 é detalhada conforme se segue:
2019

2018

2 409 215

2 541 240

Água, eletricidade, combustíveis
e outros fluidos

736 802

716 014

Serviços externos de apoio
à atividade comercial

554 507

285 050

Limpeza, higiene e conforto

432 170

416 364

Vigilância e segurança

415 546

431 120

Conservação e reparação

339 131

389 687

Trabalhos especializados

286 051

328 712

Publicidade e propaganda

80 048

75 941

Seguros

73 442

72 400

Comunicações

56 333

74 083

Material de escritório e livros

52 508

54 025

Rendas

26 972

27 613

Deslocações e estadas

8 367

8 394

Honorários

6 717

4 976

Despesas de representação

686

1 242

Alugueres

500

-

84 918

80 764

5 563 913

5 507 625

Serviços externos de apoio
à atividade cultural

Outros serviços

O saldo da rubrica de «Serviços externos de apoio à atividade cultural» no montante de 2 409 215 euros em 2019
(2 541 240 euros em 2018) 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 554 507 euros em 2019
(285 050 em 2018) respeita a gastos diretos relacionados
com a atividade comercial, nomeadamente nas áreas de
audiovisuais, hospedeiras de apoio, segurança adicional,
decoração floral, etc.
Em 2019, o montante de 339 131 euros registado na rubrica de «conservação e reparação» (389 687 euros em 31 de
dezembro de 2018) respeita, principalmente, a gastos com
reparação e manutenção do edifício Centro Cultural de Belém.
Em 2019, o gasto suportado pela Fundação com o Protocolo celebrado com a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo é de 1 055 459 euros (1 069 054
euros em 31 de dezembro de 2018) do qual, 759 617 euros
em «Fornecimentos e serviços externos» (768 131 euros em
31 de dezembro de 2018), como a seguir se detalham:
2019

2018

Água, eletricidade, combustíveis
e outros fluídos

319 027

318 299

Vigilância e segurança

189 869

197 985

Conservação e reparação

118 960

123 616

Limpeza, higiene e conforto

106 424

104 898

21 128

21 701

4 209

1 632

759 617

768 131

Seguros
Comunicações

20.

A rubrica de «Gastos com o pessoal» nos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de
2018 é detalhada conforme se segue:
2019

2018

3 824 696

3 749 238

Remunerações dos orgãos sociais

258 702

274 631

Encargos sobre remunerações

856 657

816 738

Indemnizações ao pessoal

505 717

103 632

27 166

13 981

155 270

93 801

5 628 208

5 052 021

Gastos com formação
Outros

21.

Outros rendimentos
e ganhos
A decomposição da rubrica de «Outros rendimentos e ganhos» nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e
2018 é conforme se segue:
2019

2018

Subsídios ao investimento Nota 18

256 315 1 148 812

Ganhos em investimentos

475 901

-

Outros

251 461

253 542

983 677 1 402 354

Em 31 de dezembro de 2019, o saldo da rubrica de «Outros
rendimentos e ganhos» é composto, essencialmente pelo
ganho gerado pelo diferencial positivo entre o valor escriturado e o valor de mercado da venda de parte da carteira de títulos da Fundação cuja maturidade foi antecipada (nota 9),
pelo reconhecimento do subsídio ao investimento no exercício e pela cedência de consumos de energia e água às entidades residentes no «Edifício CCB», no montante de 203 037
euros (202 332 euros em 2018).

22.

Outros gastos
e perdas
A decomposição da rubrica de «Outros gastos e perdas»
nos períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
conforme se segue:

Gastos com o pessoal

Remunerações do pessoal

O número de empregados a 31 de dezembro de 2019 era
de 155 e a 31 de dezembro de 2018 de 156. O valor médio
do número de empregados foi de 156 em 2019 e de 155
em 2018.

2019

2018

909

6 383

Outros gastos de investimentos financeiros

31 876

20 273

Outros

27 187 109 845

Ofertas e amostras

59 972 136 501

Em 2019, a rubrica de «Outros» inclui essencialmente o valor de quotizações no montante de 18 925 euros, taxas no
montante de 2 584 euros e da menos valia ocorrida com
o abate de equipamentos em fim de vida que atingiu 218
euros.
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Em 2019, a rubrica de «Ofertas e amostras» no montante
de 909 euros (6 383 euros em 2018) diz respeito a ofertas
de livros, catálogos e bilhetes de espetáculos realizados nas
instalações do Centro Cultural de Belém.

23.

O detalhe da rubrica de «Gastos ⁄ reversões de depreciação
e de amortização» nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é conforme se segue:

Ativos intangíveis

Nota 6

Nota 7

2019

2018

842 818

860 802

1 227 232

1 218 857

2 070 050

2 079 659

24.

Juros e outros rendimentos
e gastos similares
Os juros e outros rendimentos e gastos similares reconhecidos no decurso dos exercícios findos em 31 de dezembro de
2019 e 2018 são detalhados conforme se segue:
2019

2018

Juros suportados e gastos similares		
Outros financiamentos

12 782

8 192

12 782

8 192

Juros obtidos e rendimentos similares		
Outras aplicações em meios
financeiros líquidos
Outros rendimentos similares

Acontecimentos
após a data do balanço
Covid-19

Gastos ⁄ reversões de
depreciação e de amortização

Ativos fixos tangíveis

25.

(115 617)

(128 329)

(2 974)

(5 083)

(118 591)

(133 412)

Em 2019, a rubrica de «Outras aplicações em meios financeiros líquidos», no montante de 115 617 euros (128 329
euros em 2018), diz respeito aos juros obtidos relativos a
aplicações financeiras e a depósitos bancários.

No mês de março de 2020 foi declarada pela Organização
Mundial de Saúde a pandemia resultante da disseminação
global do novo coronavírus (Covid-19) e foi decretado pela
Presidência da República o estado de emergência em Portugal, com restrições severas à mobilidade das populações e à
atividade das empresas e outras instituições, à semelhança
do ocorrido num elevado número de países. Esta pandemia terá necessariamente um impacto global negativo na
economia em geral, nos mercados financeiros, assim como
no desempenho e na atividade dos diferentes agentes económicos.
O surgimento desta doença Covid-19, é um acontecimento
não ajustável em relação às Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2019.
A Fundação CCB, está a acompanhar em permanência a
evolução da pandemia, tendo implementado um conjunto
de medidas de contingência, na sequência das recomendações da Direção Geral de Saúde, com o objetivo de garantir
a segurança dos seus colaboradores, bem como assegurar
a manutenção das suas operações. Todas as atividades do
foro cultural – espetáculos, exposições, ciclos e do foro comercial – eventos, conferências e seminários, concessões da
área de restauração foram suspensas ou reduzidas no âmbito do estado de emergência decretado, não sendo nesta
fase possível estimar com razoável grau de segurança eventuais impactos na atividade nem prever a data de retoma
das mesmas.
Contudo, o plano de contingência elaborado, nos diversos
cenários construídos, permite assegurar que a situação de liquidez à data é suficiente para assegurar o prosseguimento
das atividades da Fundação CCB não estando em causa o
princípio da continuidade das operações.
Processo judicial em curso
A Fundação, no decorrer do exercício 2018 lançou um concurso público para a prestação de serviços de segurança e
vigilância no CCB, ao qual foram apresentadas diversas propostas. Foi adjudicada a prestação de serviços à empresa
Anthea – Segurança Privada, Lda., excluindo os restantes
concorrentes.
Um dos concorrentes excluídos, a Sociedade Strong Charon
intentou uma ação no Tribunal Administrativo de Círculo de
Lisboa contra a Fundação peticionando a anulação do ato
de que o excluiu deste concurso público alegando ilegalidade no Programa do Concurso Público.
Foi proferida sentença que considerou totalmente procedente a ação movida pela Sociedade Strong Charon. A contrainteressada, Anthea – Segurança Privada interpôs recurso,
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sobre o qual, o Ministério Público se pronunciou no sentido
da manutenção da decisão recorrida.
A sentença do processo de recurso, foi conhecida pela Fundação no decorrer de abril 2020, tendo sido esta notificada
do acórdão do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa
interposto pela Anthea, referente ao processo supra, com
a manutenção da decisão do Tribunal de primeira instância, peticionando na anulação do ato de que excluiu deste
concurso público o concorrente a Sociedade Strong Charon,
alegando ilegalidade no Programa do Concurso Público.
O conhecimento da sentença do recurso interposto pela
Anthea, desfavorável à Fundação é um acontecimento não
ajustável em relação às Demonstrações Financeiras em 31
de dezembro de 2019.

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 aplicou 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 implicou 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.

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.

27.

Data de aprovação
das demonstrações financeiras
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração e autorizadas para emissão em 28 de maio de
2020.

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, aprovada pela Lei n.º 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.
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Demonstrações
Orçamentais
e anexo

Demonstração do
desempenho
orçamental
montantes expressos em euros

Fontes de financiamento
		
Rubrica

Receitas
próprias

Recebimentos

União
Europeia

Fundos
alheios

Total

Saldo da gerência anterior				

1 218 855,66

Operações orçamentais [1]

62 435,66

1 066 481,95

-

1 128 917,61

-

-

89 938,05

89 938,05

Operações de tesouraria [A]

Receita corrente				
R1

Receita fiscal

-

-

-

-

R 1.1

Impostos diretos

-

-

-

-

R 1.2

Impostos indiretos

-

-

-

-

R2

Contribuições para a Segurança Social, CGA e ADSE

-

-

R3

Rub11ca multas
Re>c�btrnentos
Taxas,
e outras penalidades

R4

Rendimentos de propriedade

R5

Transferências correntes

Rec?1tas
propr1as

Saldo da gerência anterior

-

116 704,79

-

-

-

1·'- 6b

1lrit '1l1(1\ •)1, -Hll(1 n!,1) 1

Un1ao
Europeia

-

· íl66

181 'l',

fundos
alheios

-

-

Total

-

116 704,79

-

-

1 21 8 85 5 6
,
6
17'' ')1 /,6.
Fontes de financiamento

Administrações públicas

R 5.1.1

Administração
central
– Estado
Rub11ca
Re>c�btrnentos

R 5.1.2
R 5.1.3

Administração
centralcorrente
– outras entidades
Receita
Segurança SocialSaldo da gerência anterior

R 5.1.4

'1l1(1\ •)1, -Hll(1 n!,1)
Administração1 regional
n 1lrit
\fl<.. r: 1 • "'\

R 5.1.5

til<.
Administração local

R 5.2

Exterior – União Europeia
Receita corrente

-

-

R 5.3

Outras

-

-

R6

1
't
lr H e 1!serviços
Venda de bens

6 270 152,18

-

R7

, H) 11·11 {i ;l."'t''\ !'I J\11 ld\
1� 1
Outras
receitas
correntes
r fll , , . .1!..''.'I :· ,; (1 d 'n.
,q .. rHH.d )1A 41
l ,: 1

Rec?1tas
propr1as

'l(I . .- ·11'.-

�r;
'133.íl�
fundos

S'l

alheios

-

181 'l',

-

-

-

7 392 000,00

1 21 8 85 5 6
,
6

· íl66

-

,,_is.o,

Total
-

-

-

-

17'' ')1 /,6.

�r; '133.íl�

S'l

,,_is.o,
-

-

fll , , ... .1!..''.'I :· ,; (1 d 'n.
,q .. rHH.d )1A 41
l ,: 1

-i•,-1<.

11.-1\ l'

1

h1 r : r1l
.-

n

'·')

il (1\

l cill l(i,:(I\

t fl'1· 1<1ot

I(•

\fl<.. r: 1 • "'\

til<. 'l(I . .- ·11'...

o1'1n 1111r..tr ii.. n 1.J'nt·,11

·< �

-

-

-

-

-

:"lt ril, ·(:\ rft: tf•ll,OU'ri lei

r

Un1ao
Europeia

7 392 000,00
1·'- 6b

1

-

-

-

R 5.1

:"lt ril, ·(:\ rft: tf•ll,OU'ri lei

-

Fontes de financiamento

-i•,-1<.

1

11.-1\ l'

h1 r : r1l

'·')

-

-

116

-

l cill l(i,:(I\

t fl'1· 1<1ot

116

-

6 270 152,18

I • · trli

il (1\

I(•

-

fJ 1 ,�

-

'''li
fJ 1 ,� n, .n,

lr H 1! 't
Receita de capital				
.-

1� 1

H) 11·11 {i ;l."'t''\ !'I J\11 ld\

,

R8

Venda de
investimento
o1'1n
1111r..tr ii.. n 1.J'nt·,11
·< � bens de

-

-

R9

Transferências de capital

-

-

R 9.1

Administrações públicas

-

-

R 9.1.1

Administração central
– Estado
•

-

-

R 9.1.2

Administração central – outras entidades

-

-

R 9.1.3

Segurança Social
11 )lj
',, ,( 1\
Receita1 ,de
capital

-

-

-

R 9.1.4
R 9.1.5

1 , 11 )lj

',, ,(

' I' 11 l t 1,

'• I' 11
Administração regional

l t 1,

R 10

Outras receitas
de capital
•''Jll',Hl.,t ,-

R 11

Reposições não abatidas
aos pagamentos
1

1

·1111111 tr it,"

,, t 111

rir,;·,

, •1, •n �·,11,., 1.

1, r-

'i 1 'l

1'"ll

·1111111 tr it,"

"'1 1

, • , •n �·,11,., 1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 778 856,97

-

-

13 778 856,97

64 161,91

-

-

64 161,91

.ri

11

< ut·.1' ,. · r1cv1l

,, t 111
1'"ll

11

.ri

< ut·.1' ,. · r1cv1l

Receita
[2]
\'t
'i 1efetiva
'l
\'t

Receita não efetiva [3]

R 13

-

-

Receita efetiva 1)1

13 778 85 6 ,97

Receita com ativos financeiros
64 161,91
Receita
efetiva 1)1
13 778 85 6 ,97
Receita com passivos
financeiros		

Receita não efetiva I ·

l.
1•1 1
·')t1
Soma
[4] = [1]
+ lt[2],i +[3]
l.

ú //li 1 ), , lh

ú //li 1 ), , lh

h,

• ct

'•i 'rl
13 905,_ 1454,54

,·,

,_ 1 '•i

-

1 -

64 161,91
-

64 161,9 1

f;ti 1tJ I '11

1 066 481,95

-

f;ti 1tJ I '11

'rl

14 971 936,49

1 088 418,14
1 088 418,14
14 971 9 36,49
1066 481 ,9 5
13 905 454,
54-

'I - il · '

14 971 9 36,49
1066 481 ,9 5
13 905 454,
54

Operações de tesouraria IF

Operações de tesouraria IF
			
		

- 161,9 1
64

tJ r'-iY', (", 11· .,

Operações
de tesouraria
Sorna
1 - 'I - il · '[B]
Sorna

-

13 778 856 ,7
9

64 1 6 1,9 1

• ct 1•1 tJ 1 r'-iY',
11· ., ,·,
lt ,i (", ·')t1
h,

, \

13 778 856 ,7
9

-

64 1 6 1,9 1

Receita não efetiva I ·

, \

'''li

•''Jll',Hl.,t ,-

, f"\ 1

R 12

-

-

JII

Outras
f"\

-

-

'

R 9.3

"'1 1

-

-

1\ '

R 9.2

,

-

JII

Administraçãorir,;·,
local
Receita de capital
Exterior – União Europeia
1, r-

-

n, .n,
-

I • · trli

1088418,14

1088418,14

1088418,14

1088418,14
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Fontes de financiamento
		
Rubrica

Receitas
próprias

Pagamentos

União
Europeia

Fundos
alheios

Total

	Despesa corrente				
D1

Despesas com pessoal

D 1.1

Remunerações certas e permanentes

-

-

-

-

3 663 232,60

-

-

3 663 232,60

D 1.2
D 1.3

Abonos variaveis ou eventuais

972 757,60

-

-

972 757,60

Segurança Social

928 158,36

-

-

D2

Aquisição de bens e serviços

928 158,36

6 873 354,25

-

-

6 873 354,255

D3
D4

Juros e outros encargos

-

-

-

-

Transferências correntes

-

-

-

-

D 4.1

Administrações públicas

-

-

D 4.1.1

Administração central – Estado

D 4.1.2

Administração central – outras entidades

D 4.1.3

Segurança Social
Despesa corrente

D 4.1.4
D 4.1.5

-

Pu1g,ll111..•nlo�

HulJnlJ

-

D 4.2
D 4.3

Famílias

D 4.4

Outras

D 4.2

Subsídios

D5

Outras despesas correntes

it.;1J

it.;1J

lf

\' -i1,.I

', �e,. -

',ic,,�e
,.

L f!if

-

-

h,m.Jo\
,llhc1os

-

1/}

-

'l/S

-

-

132 679,12

-

-

,,

1/}

,, ·-

-

101,,1

1 tJG3
·-

-

101,,1

-

Fontes de financiamento

1 tJG3

-

7

-

h,m.Jo\
,llhc1os

-

-

ic,,

lf

-

\;

r,

1.
J1

7

U111ào
luroµe1.J

-

\;

r,

1.

J1

-

li,'(í'll,lS
prOpll.l�

Pu1g,ll111..•
nlo�
HulJnlJ
Administração
regional

Administração local
Despesa corrente
Instituições sem fins lucrativos

U111ào
luroµe1.J

li,'(í'll,lS
prOpll.l�

Fontes de financiamento

-

37 •,,

-

•,l

-

1,

-

)/

l)S
-37 •,,
l ·',1.

-)/ •,l

-

l)S 1,
l ·',1.

'l/S

-

-

132 679,12

!d 1

	Despesa de
' 1 1capital				
l '1
11
\' -i1,.I
L f!if
!d 1
•. �;� 1

!l 1

D6

Aquisição de bens de capital

434 164,91

139 163,38

-

573 328,29

D7

Transferências del, capital
1.., 1 • ,,p,

-

-

-

-

D 7.1

Administrações
l'I públicas
II',
!1
,,: �,c1r 111(._.-1

-

-

-

-

D 7.1.1

i 1
·11
l, 1.., 1 • –
,,p,
• t1> lu,,.,
Administração
central
Estado

-

-

-

-

D 7.1.2

l'I II',
!
Administração
central – outras entidades

-

-

-

-

D 7.1.3

Segurança Social

-

-

-

-

D 7.1.4

Administração regional
Despesa de capital
Administração
local
'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 004 346,84

139 163,38

-

13 143 510,22

-

-

-

-

-

-

D 7.1.5
D 7.1.2
D 7.1.3

,,: �,c1r 111(._.-1
' 1 1 l '1
11

• t1> lu,,.,
!l 1

•. �;� 1

1

i 1

I'

·11

' 1 , , 1.,• n,

L 1..,

"

I'

-

S (ii, (nDll/1!

Despesa
de
capital
Instituições sem
fins nlucrativos
lr r1 'h'(•rt
.,, :e .-1r, ·,.;I
L'1..,
Famílias

-

' 1 , , 1.,• n,
h., t)('\" S (ii,
í'h (nDll/1!

lr
.,, :el' ... .tr
-1r,dl·,.;I · lrl"ir)
• r1l''h'(•rt n1:,,,.�·

D 7.1.4

Outras

D 7.2

Subsídios de capital
• l'

D8

11., 1•. 0·
Outras despesas de1', capital

h11.,
., t)('\
1•. 0· í'h
trrtl

1',

1:,,,.�·

,' 1

- .!',.;\ f!

1

�1..,·tl

· lrl"ir)

l' ... tr dl
trrtl

- .!',.;\ f!

�1..,·tl

("

11

.

1 li

("

•

11

.

•

1 li

Despesa não efetiva [6]
D9
D 10

, ·, 1\ fl•'"J''' 1

'

l

li 'cJi

, ·, 1\ fl•'financeiros
"J''' 1 l
1 '
li 'cJi
Despesa
com ativos
efetiva 1�,1
Despesa comDespesa
passivos financeiros

Soma

1 ·''J 11.).

1 <7 ,,,1

IK 1

,' 1 1 [5]
IK 1
Despesa efetiva

1

1 ·''J 11.).

1 <7 ,,,1

-

-

13 004 346,84-

139 163,38

13 143
- 510,22

-

-

Despesa efetiva 1�,1

13 004 346,84

[7] = [5] + [6]
Despesa não efetiva :,,

13 004 346,84

139 163,38

-

13 143 510,22

-

-

1 055 577,59

1 055 577,59

Despesa não efetiva :,,

',
',
Operações
de tesouraria
Lr t'• n
Lr t'• n

Soma

1

[C]

·1

Saldo para
a gerência
seguinte
Soma
·1
1

13 004 346,84
13 004 346,84

-

Operações de tesouraria r_
Operações [8]
de =tesouraria
Operações orçamentais
[4] – [7] r_
901 107,70
Saldo para a gerência seguinte
Operações de tesouraria [9] = [A] + [B] – [C]		
Saldo para a gerência seguinte
t'

.... ..

..., r•, ·t

r•, ·t
Saldo global [2] –..., [5]
t'

.... ..

,
,

Saldo global li I'
Despesa primária
Saldo global li I'
Saldo corrente

774 510,13

rlll",
rlll",
..il 1 1 r· I' 1
..il 1 1 r· I' 1
f.', u' ·,1 l('.4
1 � -']
f.', u' ·,1 l('.4
1 � -']
l \l1l')ci . )" 11 l. • 61
l \l1l')ci . )" 11 l. • 61

774 510,13
774 510,13

-

Despesa total [5] + [6]

-

1 951 204,87
122
1 951 204,87

122 778,60

'))

,1=
- 139
163,38

- 139 163,38
- 139 163,38

-

13 905
454,54
r,!) . ,.1

1 066 481,95

� ; ·� e", l

139 163,38

J.)CJ 1�: -,;.:
J.)CJ 1�: -,;.:

171
-

!';,•,,635

346,75

635 346.75
- 13 143
635 346.75

510,22

,ê;,f)(

171

!';,•,,

-

1 208 675,04

-

- 573 328,29

1:- 1 l..:; t lr
1:- 1 l..:; t lr
'};--; 1)/lJ
'};--; 1)/lJ

-

6 }(� � il)
6 }(� � il) l)

-

635 346,75

l)

14 971 936,49

11 '1/ 1 ,,_"16 ,,
11 '1/ 1 ,,_"16 ,,

- '.i Ir
13 143 510,22
1, 1.i.-.
1, 1.i.-. '.i Ir

		
		

778,60

,1=

r,!) . ,.1
13 004
346,84
� ; ·� e", l

1 951 204,87

1 055 577,59

1 055 577,59 1 828 426,27
1 055 577,59
927 318,57		

ll
ll

Receita total [1] + [2] + [3]

13 143 510,22

,ê;,f)(

Saldo de capital
<.r-1!'."1
Saldo primário
<.r-1!'."1

-

1 055 577,59

'))

· 1'' 1 1
· 1'' 1 1

13 143 510,22

139 163,38
139 163,38

;
;

13 143 510,22

139 163,38
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Rubrica	Descrição

Receita corrente				

Demonstração
da execução orçamental
da receita

R5

Transferências correntes

montantes expressos em euros

R 51

Administrações públicas

R1

Receita fiscal

R 11

Impostos diretos

R 12

Impostos indiretos

R2

Contribuição sistema proteção social

R3

Taxas, multas e outras penalidades

R4

Rendimentos de propriedade

R 511

Administração central – Estado

R 512

Administração central – outras entidades

R 513

Segurança Social

R 514

Administração regional

R 515

Administração local

R 52

Exterior – UE

R 53

Outras

R6

Venda de bens e serviços

R7

Outras receitas correntes

Receita de capital												
R8

Venda de bens de investimento

R9

Transferências de capital

R 91

Administrações públicas

R 911

Administração central – Estado

R 912

Administração central – outras entidades

R 913

Segurança Social

R 914

Administração regional

R 915

Administração local

R 92

Exterior – UE

R 93

Outras

R 10

Outras receitas de capital

R 11

Reposições não abatidas aos pagamentos

R 12

Ativos financeiros

R 13

Passivos financeiros		
Saldo da gerência anterior – operações orçamentais

Total
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Previsões
corrigidas
(1)
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Receitas cobradas líquidas

Receitas por 									
cobrar de			
Receitas						
períodos
Receitas	Liquidações
cobradas			
Períodos
Período		
anteriores
liquidadas
anuladas
brutas
Emitidos
Pagos
anteriores
corrente
Total
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10) = (5) – (7)

Grau de execução orçamental
Receitas por
cobrar no
final do
período
(11)

Períodos
anteriores
(12)=
=(8)/(2)x100

Período
corrente
(13)=
=(9)/(3)x100

CCB
CCB

				
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116
704,79
Tol.il
Tol.il

-

-

100%
-

r,,v,sor>s
r,,v,sor>s
cor,,q,d,,s
cor,,q,d,,s
[1) [1)

116 706,00
-

K,,c,.,1.1,
K,,c,.,1.1,
jltHjltH
roh1.11
roh1.11
"" ""
P"llortos
P"llortos
.JJIINIOIC'S
.JJIINIOIC'S
( }) ( })

-

116 704,79

-

-
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Reembohos
e r�sllhll(Oe\
e r�sllhll(Oe\

Rl'Cl'tl,u
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luut<ls
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(SJ (SJ

R('(('ll,l'R('(('ll,l'-l 1qu11i.J�Oc:>S
l 1qu11i.J�Oc:>S
,1r1ulad,1s
l1qu1d.>d.1s
l1qu1d.>d.1s ,1r1ulad,1s
r,11 r,11
01 01

-

116 704,79

-

-

Recen.is
Recen.is
cobr
cobr
.. das
.. das
l1Qu1das
l1Qu1das

-

-

-

-

-

-

-

Pl"nodos
Pl"nodos
antl'rtOll'S
antl'rtOll'S

Pl"110clo
Pl"110clo
116
704,79
COll('lll"
COll('lll"

-ínH!ldos
ínH!ldos
(ó) (ó)

-(/)(/)

-

(8) (8)

(9)(9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7 392 000,00

-

7 392 000,00

-

7 392 000,00

-

-

-

7 392 000,00

7 392 000,00

-

-

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 518 440,00

287 336,15

6 518 439,41

-

6 270 152,18

-

-

176 223,26

6 093 928,92

6 270 152,18

535 623,38

61%

93%

-

11 11
ó ó

• •b b
/11,1
/11,1
/',/',

-

(101(101(SJ-(7)
(SJ-(7)
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l l• •
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JJOIJJOI
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l'c>11odo
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(Obf.ll
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100100
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-
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-
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-

-
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-

-

-

-
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-
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1 r,
'�'�

'

I' I
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,., I) t1Jt1J

<' <'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 175 000,00

-

64 161,91

-

64 161,91

-

-

-

64 161,91

64 161,91

-

-

100%

		

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 128 918,00

-

1 128 918,00

-

1 128 918,00

-

-

-

1 128 918,00

1 128 918,00

-

-

100%

287 336,15

15 220 224,11

-

14 971 936,88

-

-

176 223,26

14 795 713,62

61%

97%

1 11 1

G 1G •1,, •1,,r,1 r,

1 •.
1 •.

19 331 064,00

1919
331
331064,00
064,00 287336,15
287336,15 1515
220
220
224,11
224,11

i'=:i'=:

1414
971
971936,88
936,88

							

o lo '6
l '6
J 'li
J 'li

., '1., '?.
'1 '?.J J

Q,IQ,I1616'1t'1t

?'1)8,1"1
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1) 1)

535 623,38
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176
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223,26 1414

O Contabilis ta Certifica d o		

1 1
1)1)

6161
ºo ºo

O Con s elho d e A d minis traçã o	

	D

		

		
		
		
Rubrica	Descrição

Demonstração
da execução orçamental
da despesa
montantes expressos em euros

Receita corrente				
D1

Despesas com o pessoal												

D 11

Remunerações certas e permanentes

D 12

Abonos variáveis ou eventuais

D 13

Segurança Social

D2

Aquisição de bens e serviços

D3

Juros e outros encargos

D4

Transferências correntes

D 41

Administrações públicas

D 411

Administração central – Estado

D 412

Administração central – outras entidades

D 413

Segurança Social

D 414

Administração regional

D 415

Administração local

D 42

Instituições sem fins lucrativos

D 43

Famílias

D 44

Outras

D5

Subsídios

D6

Outras despesas correntes

	Despesa de capital											
D7

Investimento

D8

Transferências de capital

D 81

Administrações públicas

D 811

Administração central – Estado

D 812

Administração central – outras entidades

D 813

Segurança Social

D 814

Administração regional

D 815

Administração local

D 82

Instituições sem fins lucrativos

D 83

Famílias

D 84

Outras

D9

Outras despesas de capital

D 10

Ativos financeiros

D 11

Passivos financeiros

Total
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	Despesas pagas líquidas de reposições

Grau de execução orçamental

Despesa por 										
cobrar de									
períodos	Dotações
Cativos/			
Períodos
Período		Compromissos
Obrigações
Períodos
anteriores
corrigidas	Descativos
Compromissos
Obrigações
anteriores
corrente
Total
a transitar
por pagar
anteriores
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)=(6)+(7)
(9)= (4) – (5)
(10) = (5) – (8) (11)=(6)/(1)x100

Período
corrente
(12)=(7)/(2)x100

				

												
64 949,90

2 441,00

3 776 548,41

3 776 548,41

64 949,90

3 598 282,70

3 663 232,60

25 527,74

972 759,00		

972 757,60

972 757,60

25 527,74

947 229,86

972 757,60

80 019,87

999 752,00

60,00

999 688,16

999 688,16

80 019,87

848 138,49

928 158,36

8 062 905,00 580 164,00

7 473 150,84

7 170 515,16

731 043,38

6 142 310,87

6 873 354,25

738 756,16

3 778 992,00

- 113 315,81

CCB
CCB
-		

-

100%

95%

100%

97%

71 529,80

100%

85%

302 635,68 297 160,91

99%

76%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
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-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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cobr.11 d('
cobr.11 d('
pcuodos
pcuodos
anlt'rto1es
anlt'rto1es
(li

-

(alhlOS
ÜOlJÇOH
(alhlOS
ÜOlJÇOH
(.01np1om1uos
cor1191das
De1ea11110,
cor1191das
(3) (.01np1om1uos
(li De1ea11110,
(4)
(3)
(li
(4)

-

(li

-

-

-

-

-

-

Penodos
Penodos
,u,1e11ores
,u,1e11ores
(6)
(6)

-

Periodo
Periodo
cor1cn1e
cor1cn1e
(/)
(/)

-

rt'nodo
(on,pronussos
rt'nodo
(on,pronussos
a tr.:msllar
por pag,u
.:1nterio1es
corrente
ro101
pag,u
nterio1es
corrente
ro101
(9)= (4) - (SI por(10)
= {�)-(8) .:1{11)=(611(1)11100
{1"J)-(7)1(J):w
10n
(S):.{6)t(7) a tr.:msllar
(9)= (4) - (SI
(10) = {�)-(8) {11)=(611(1)11100 {1"J)-(7)1(J):w 10n
(S):.{6)t(7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

r, j � ',
r, j � ',

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

1.,

1.,
�1 )

).))

.,,

- )r�1 )

).))

.,,
11
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,,1
,,1
'V1'1 6P� lr:,
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1
1 () t () t

_, r,. !�. ()
_, r,. !�. ()
6-t,',.t .' {, Só r,
',.t .' {, Só
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(M·
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r 1 ·, -
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r, 11
11 6íl 6íl
il l 'J8 36
l 'J8 36

-

11· .:I' •l
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-

�.'r,.zo
/ 1 �.'r,.zo
. 1,1&r'1
- �.-·r,,
�.-·r,,
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/1

l1

l1

J()

J()

'Y

'Y

-

.�:-. .�:-.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

276 154,00 143 375,00

132 777,93

132 679,12

-

132 679,12

132 679,12

98,81

-

-

48%

											
1 820,72

754 778,00

-

719 103,91

579 049,45

1 820,72

571 507,57

573 328,29

140 054,46

5 721,16

100%

76%

-
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-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

442 788,95 487 727,68

99%

64%

911 074,39

1

-

19 020 340,00 726 040,00

1:..,1

l ) ' .- ' )r
l ) ' .- ' )r

-I·
-

I·

�-. �-.
. ., . .,
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'l

t. 'l

,.
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-
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1 : n "i
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-

Í) �I 1 .
Í) �I 1 .

- .,._.
.,. S 1

903 361,61 12 240 148,61 13 143 510,22

S1

911 074.39 19 0}0 340,00 7)6 040,00 14 074 026.85 13 631 }37,90
44} 788,95 487 777,68
903 361,61 17 }40 148,61 13 143 510,22
911 074.39 19 0}0 340,00 7)6 040,00 14 074 026.85 13 631 }37,90
44} 788,95 487 777,68
903 361,61 17 }40 148,61 13 143 510,22
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Nota introdutória
A Fundação Centro Cultural de Belém é, desde 2015, uma
entidade pública reclassificada. As entidades públicas reclassificadas (EPR) são, segundo o glossário de termos das
finanças públicas do Conselho de Finanças Públicas «… entidades que na sua génese jurídica não constituiriam uma
entidade do sector público administrativo, mas que, por força da lei de enquadramento orçamental e dos critérios definidos no Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais,
é objeto de reclassificação no sector das Administrações
Públicas, sendo as suas contas relevantes para efeitos de
apuramento dos agregados das contas públicas. A listagem
das entidades que constituem o sector das Administrações
Públicas é divulgada pelo INE no contexto do Sistema Europeu de Contas Nacionais e Regionais/Procedimento dos
Défices Excessivos».
De facto, no normativo legal nacional, a Lei de Enquadramento Orçamental (Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro,
alterada pela Lei n.º 37/2018 de 7 de agosto) dispõe no
n.º 4 do artigo 2.º que «Integram ainda o setor das administrações públicas as entidades que, independentemente da
sua natureza e forma, tenham sido incluídas em cada subsetor no âmbito do Sistema Europeu de Contas Nacionais e
Regionais, na última lista das entidades que compõem o setor das administrações públicas divulgada até 30 de junho,
pela autoridade estatística nacional, designadas por entidades públicas reclassificadas.»

Assim, a par da preparação das peças do orçamento anual
numa base de acréscimo, a Fundação também elabora a
sua proposta de orçamento numa base de caixa e expressa
segundo a classificação económica das receitas e despesas
públicas (Decreto-Lei n.º 26/2002 de 14 de fevereiro), observando as regras emanadas da Direção Geral do Orçamento
(Ministério das Finanças) a que se associam obrigações várias de reporte ao longo do exercício, previstas na Lei do Orçamento do Estado e no Decreto-Lei de Execução Orçamental de cada ano.
As demonstrações orçamentais foram preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, efetivas para os
exercícios iniciados em 1 de janeiro de 2019, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro que aprova o Sistema de Normalização Contabilística
para as Administrações Públicas (SNC-AP), e que por sua
vez integra a NCP 26 especifica à contabilidade e ao relato
orçamental.
Os valores são apresentados em euros, sendo esta divisa
igualmente a moeda funcional da Fundação, dado que esta
é a divisa utilizada no ambiente económico em que a Fundação opera.
O quadro seguinte resume a composição do orçamento aprovado para 2019 e a sua execução:

		

Orçamento aprovado

Execução

	Despesa		
D1

Despesas com pessoal

5 049 759

5 564 155

D2

Aquisição bens e serviços correntes

6 900 000

6 873 348

D6

Outras despesas correntes

285 241

132 681

D7

Despesa de investimento

892 000

573 330

13 127 000

13 143 514

Ativos financeiros

4 175 000

-

Despesa total

17 302 000

13 143 514

	Despesa efetiva
D10

Receita		
R4

Rendimentos da propriedade

135 000

116 708

R512

Transferência correntes (Fundo Fomento Cultural)

7 392 000

7 392 000

R6

Vendas de Bens e Serviços Correntes

5 600 000

6 270 153

Receita efetiva

13 127 000

13 778 861

Ativos financeiros

4 175 000

64 161

17 302 000

13 843 022

-

635 347

R12

Receita total

	Saldo global = receita efetiva – despesa efetiva

1.

Alterações orçamentais
da receita

As alterações orçamentais permitem a adequação do orçamento à execução orçamental no decorrer do exercício, na
eventualidade de existirem receitas ou despesas que não
estavam previstas no momento da elaboração da proposta
de orçamento.

A alteração orçamental do tipo permutativa registada na
rubrica R4 «rendimentos de propriedade» deveu-se à transferência para a rubrica R6.

Estas alterações podem ser modificativas ou permutativas,
consoante o seu efeito no orçamento. As alterações orçamentais modificativas (“M” no quadro apresentado) são as
que, após a inscrição da verba, causam uma alteração no
montante global da receita ou da despesa face ao orçamento aprovado. Por sua vez, as alterações permutativas (“P”
no quadro apresentado) mantêm constante o valor global
da receita ou despesa procedendo a alterações na composição do orçamento.

• Alterações em regime de créditos especiais para o acompanhamento da execução da receita, a qual superou o orçamentado, com posterior aplicação em despesa de 651 858
euros.

As alterações orçamentais na receita do tipo modificativas,
tiveram as seguintes fundamentações:

• Alterações em regime de reforço para o acompanhamento da liquidação da receita, a qual superou o orçamentado.

		
Receita
Alterações orçamentais
		

Rubricas		

Provisões 	Inscrições/ 	Diminuições/
iniciais
Reforços
Alterações

Tipo

			

Créditos
especiais

Previsões
corrigidas
(5) = (1)+(2)–(3)+(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

P/M

135 000

13 591

31 885

-

116 706

-

7 392 000

-

-

-

7 392 000

M

5 600 000

266 582

-

651 858

6 518 440

-

4 175 000

-

-

-

4 175 000

Total		

17 302 000

280 173

31 885

651 858

18 202 146

R4

Rendimentos de propriedade

R512

Administração Central – outras entidades

R6

Venda de bens e serviços

R12

Ativos financeiros

2.

Alterações orçamentais
da despesa

A Lei do Orçamento de Estado para 2019, publicada no Decreto-Lei n.º 71/2018 de 31 de dezembro determinou no
seu artigo 4.º as cativações iniciais para o ano de 2019, que
no caso da Fundação ascenderam a 1 424 525 euros e cujo
registo originou uma alteração modificativa de redução do
orçamento inicial (rubricas D2 «aquisição de bens e serviços» e D6 «outras despesas correntes»).

Em 2018 foram recebidas receitas no âmbito do POR Lisboa, tendo transitado o montante de 1 066 482 euros para
2019. Em julho de 2019 a FCCB pediu autorização para a
aplicação em despesa deste montante. Foi aprovado por
despacho da Ministra da Cultura a 19 de julho de 2019,
registando uma alteração orçamental modificativa ao orçamento inicial da despesa.

Posteriormente, o Despacho n.º 259/2019 de 27 de fevereiro do Secretário de Estado do Orçamento (SEO), autorizou
a descativação de verbas no orçamento das instituições tuteladas pelo Ministro da Cultura, o que implicou uma nova
alteração permutativa ao orçamento inicial de 700 986
euros em despesa efetiva (rubrica D2 «aquisição de bens
e serviços»).

Com a execução de receita superior ao previsto em orçamento, a FCCB optou por aplicar em despesa (sem prejudicar o saldo global aprovado) registando um crédito especial
conforme a alínea b) do n.º 1 do artigo 33.º do DLEO 2019,
limitando assim o recurso ao saldo transitado proveniente
do POR Lisboa.

Na sequência da publicação do Decreto-Lei de Execução
Orçamental (Decreto-Lei n.º 84/2019 de 28 de junho), foi
cativo o montante de 2 501 euros em rubricas de gastos
com o pessoal, 2 441 euros em D11 «remunerações certas
e permanentes» e 60 euros em D13 «Segurança Social».

Ao longo do ano, foram ainda registadas alterações permutativas na despesa para distribuição pelas diversas rubricas
conforme as necessidades orçamentais.
O quadro seguinte espelha o resultado das alterações orçamentais acima identificadas.
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Despesa
Alterações orçamentais
		

Rubricas		

Provisões 	Inscrições/ 	Diminuições/
iniciais
Reforços
Alterações

Tipo

			

(1)

(2)

(3)

Créditos
especiais

Previsões
corrigidas

(4) (5) = (1)+(2) – (3)+(4)

D11

Remunerações certas e permanentes

M

3 660 759

312 396

244 921

50 758

3 778 992

D12

Abonos variáveis ou eventuais

M

394 000

153 567

40 263

465 455

972 759

D13

Segurança Social

M

995 000

96 521

91 769

-

999 752

D2

Aquisição de bens e serviços

P/M

6 900 000

3 984 324

2 821 419

-

8 062 905

D6

Outras despesas correntes

M

285 241

19 300

28 387

-

276 154

D7

Investimento

P/M

892 000

2 377 050

2 649 917

135 645

754 778

D10

Ativos financeiros		

4 175 000

-

-

-

4 175 000

Total		

17 302 000

6 943 158

5 876 676

651 858

19 020 340

3.

Alterações ao plano
plurianual de investimentos

O Plano Plurianual de investimentos (PPI) é um documento
de prestação de contas previsto no POCAL (Plano Oficial
de Contabilidade das Autarquias Locais), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, que não se
aplica à FCCB. Consultando a página de internet da Unidade de Implementação de Lei de Enquadramento Orçamental (Unileo), encontra-se a informação de que este
mapa é facultativo* e, uma vez que também não é exigido
pela DGO, seja na preparação da proposta de orçamento
anual, seja no acompanhamento da execução orçamental,
a fundação mantém o controlo orçamental das despesas
de investimento sem recurso ao referido mapa.

O plano de investimentos da Fundação, aprovado anualmente com o Plano de Atividades e Orçamento, retrata
as necessidades de investimento imperativas, estando a
sua execução dependente da cobrança da receita própria
prevista.
No âmbito da preparação do Plano de Atividades e Orçamento para 2019, foram identificadas necessidades de investimento de 734 500 euros (mais IVA) para 2019. Porém,
em sede de Orçamento de Estado de 2019, o valor do orçamento do agrupamento 07 (despesas de capital) foi de apenas 892 mil euros (IVA incluído), em função das receitas
e despesas previstas. O valor executado foi de 573 330
euros (IVA incluído), sendo a taxa de execução orçamental
de 64%.

4.

Operações de tesouraria

As operações de tesouraria são aquelas que geram entradas ou saídas de fluxos de caixa mas que não representam
operações de execução orçamental, não afetando por isso
o saldo global do ano. No caso da Fundação, as operações
deste tipo estão associadas a verbas recebidas (ou devolvidas) que não lhe pertencem, nomeadamente cauções de
contratos celebrados, receitas de bilheteira de produções

externas realizadas nas salas de espetáculos do CCB e também recebimentos por conta do arrendatário dos espaços
de restauração, no que diz respeito a serviços de catering
prestados no âmbito de eventos realizados no CCB por
clientes.
O quadro seguinte reflete as operações de tesouraria de
2019:

Códigos das contas	Designação	Saldo inicial

Recebimentos

Pagamentos	Saldo final

0712

Cobrança de receita por conta de outrem

29 340,77

1 084 218,14

-

0713

Constituição e reforço de cauções e garantias

60 597,28

4 200,00

-

64 797,28

0722

Entrega de receita cobrada por conta de outrem

-

-

1 048 909,59

- 1 048 909,59

0723

Devolução de cauções e garantias

-

-

6 668,00

- 6 668,00

89 938,05

1 088 418,14

1 055 577,59

122 778,60

Total

* Na página https://www.sigfinp.unileo.gov.pt/sigfinp/bem-vindo?dswid=550,
fazendo o login de membro está presente a informação de que o ficheiro de desempenho
do plano plurianual de investimentos: «Este ficheiro será facultativo no âmbito da informação
a enviar ao S3CP, até à entrada em vigor da nova LEO.» Consultado a 19 de maio de 2020.

1 113 558,91

5.

Contratação administrativa

A Fundação integra a tipologia das fundações públicas de
direito privado à luz da Lei-Quadro das Fundações (aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, alterada pela Lei
n.º 150/2015, de 10 de setembro). Assim, e como dispõe
o artigo 2.º, n.º 1 do Código dos Contratos Públicos (CCP,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro) é
qualificada como uma entidade adjudicante, sujeitando-se
integralmente ao CCP, nomeadamente no que se refere
ao regime substantivo dos contratos administrativos, salvo
quanto aos procedimentos que este expressamente exceciona.

5.1 Situação dos contratos
A NCP 26 dispõe, a propósito da informação relativa à situação dos contratos que «deve ser prestada informação
sobre todos os contratos celebrados no período de relato
ou em períodos anteriores e que foram objeto de execução
financeira no período de relato, de acordo com o modelo
a seguir apresentado.»

Os contratos de aquisição de bens e serviços e de empreitadas celebrados pela Fundação são, nos termos da
lei, publicitados no portal dos contratos públicos (Portal
BASE GOV), incluindo a sua execução financeira. No trabalho de recolha da informação a apresentar no âmbito na
presente nota, foram contados 165 contratos com execução financeira em 2019, com pagamentos que totalizam
5 226 087,96 euros e cujo preço contratual atinge 8 513
716,16 euros.
Na apreciação da informação, há que ter em conta que o
Preço Contratual não inclui IVA, enquanto que, os Pagamentos do período incluem este imposto.
Por dificuldades técnicas, não foi possível configurar o sistema informático de forma a incluir na tabela acima apresentada, os valores de «valor do contrato», valores que
estão publicados no portal Base Gov.

Contrato

Pagamentos no periodo

Pagamentos acumulados

								
			Valor do
Preço	Data primeiro
Trabalhos
Trabalhos
Trabalhos
Entidade
Objeto	Data contrato
contratual
pagamento
normais
a mais
normais

Trabalhos
a mais

Limpeza das instalações

01 ⁄ 07 ⁄ 2018

n.d. 1 183 579,92

03 ⁄ 10 ⁄ 2018

553 897,16		 717 911,74

ANTHEA

Serviços de segurança

01 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d. 1 139 340,24

17 ⁄ 04 ⁄ 2019

424 914,37		 424 914,37

SEGURANÇA PRIVADA, LDA

jan 2019 – Jan 2022

ENDESA

Fornecimento de energia
elétrica em média tensão

01 ⁄ 01 ⁄ 2018

n.d.

987 629,06

05 ⁄ 12 ⁄ 2018

700 344,99		 750 353,80

ENERGIA, SA

EUROSERVICE

Serviços de audiovisuais

31 ⁄ 03 ⁄ 2017

n.d.

621 000,00

06 ⁄ 06 ⁄ 2017

446 568,53 153 512,30 763 830,00

SERVIÇOS AUDIOVISUAIS, SA

2017

RUN & SLIDE

Frente de casa dos auditórios
Assistentes de apoio
a espetáculos e eventos

24 ⁄ 03 ⁄ 2018

n.d.

375 000,00

07 ⁄ 06 ⁄ 2018

67 972,93

-

107 261,3

-

Atividades e Formação, Lda

TRANQUILIDADE

Seguros diversos

01 ⁄ 01 ⁄ 2017

n.d.

374 573,10

06 ⁄ 02 ⁄ 2019

87 537,39

-

87 537,39

-

Manutenção das
Instalações técnicas

01 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

216 779,04

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

88 879,44

-

88 879,44

-

ANTHEA

Serviços de segurança

01 ⁄ 08 ⁄ 2018

n.d.

189 890,04

17 ⁄ 10 ⁄ 2018

119 793,02

-

235 281,93

-

SEGURANÇA PRIVADA, LDA

ago 2018 – jan 2019

fidelidade

Seguro all risks
de danos patrimoniais
e percas sequenciais

01 ⁄ 01 ⁄ 2017

n.d.

186 947,37

03 ⁄ 07 ⁄ 2019

28 674,09

-

28 674,09

-

Manutenção do
posto de transformação

01 ⁄ 08 ⁄ 2018

n.d.

75 000,00

21 ⁄ 11 ⁄ 2018

38 437,55

-

43 562,54

-

PORTUGAL, Lda

HOTEL VILA GALÉ ÓPERA

Alojamentos

01 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

75 000,00

03 ⁄ 05 ⁄ 2019

23 571,60

-

23 571,60

-

CLECE, SA

153 512,30

Seguradoras unidas, sa

manvia, SA

Companhia de Seguros, SA

SCHNEIDER ELECTRIC

Fev – dez 2019

CLUBE VIAJAR, LDA

Viagens aéreas

14 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

75 000,00

03 ⁄ 05 ⁄ 2019

14 252,94

-

14 252,94

-

VODAFONE

Comunicações fixas,
móveis e Wi-Fi

09 ⁄ 01 ⁄ 2018

n.d.

74 589,84

07 ⁄ 09 ⁄ 2018

15 370,57

-

17 727,54

-

PORTUGAL, SA

IT4 CULTURE

Software de gestão

23 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

73 800,00

24 ⁄ 12 ⁄ 2019

44 280,00

-

44 280,00

-

EFICÁCIA LIVRE

Apoio logístico,
técnico e transporte

01 ⁄ 01 ⁄ 2018

n.d.

72 000,00

04 ⁄ 04 ⁄ 2018

53 829,13

-

80 673,29

-

Espectáculos, lda	
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Pagamentos no periodo

Preço	Data primeiro
contratual
pagamento

Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

Pagamentos acumulados
Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

INSIDE BUILDING, LDA

Construção de data center

12 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

67 745,80

05 ⁄ 08 ⁄ 2019

67 745,80

-

67 745,80

-

FINLOG, SA

Aluguer de veículos

04 ⁄ 12 ⁄ 2015

n.d.

66 126,72

14 ⁄ 01 ⁄ 2016

20 274,92

-

56 846,28

-

SOGRAMA, SA

Manutenção de jardins e lagos

01 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

64 080,00

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

26 272,80

-

26 272,80

-

GALP POWER, SA

Fornecimento de gás natural

01 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

60 971,08

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

45 891,32

-

45 891,32

-

MARIA & MAYER, LDA

Produção do espetáculo
Six Portraits of Pain

11 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

60 000,00

21 ⁄ 03 ⁄ 2019

73 800,00

-

73 800,00

-

PRAGA

Produção do espetáculo
Timão de Atenas

12 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

60 000,00

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

60 000,00

-

60 000,00

-

ASSOCIAÇÃO CULTURAL

PETROGAL, SA

Aquisição de combustíveis

01 ⁄ 01 ⁄ 2017

n.d.

55 857,24

20 ⁄ 02 ⁄ 2019

6 406,02

-

6 406,02

-

COMPANHIA DE TEATRO
DE ALMADA

Produção do espetáculo
Mary Said What She Said

09 ⁄ 07 ⁄ 2019

n.d.

50 000,00

18 ⁄ 09 ⁄ 2019

61 500,00

-

61 500,00

-

MOP

Campanhas publicitárias
outdoors e elétricos

01 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

47 500,00

03 ⁄ 05 ⁄ 2019

51 020,40

-

51 020,40

-

ALBERTO SÁ, LDA

Produção do espetáculo
A Paixão

27 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

43 200,00

06 ⁄ 06 ⁄ 2019

43 565,99

-

43 565,99

-

ROMEO CASTELLUCCI

Produção do espetáculo
A Paixão

06 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

42 000,00

29 ⁄ 05 ⁄ 2019

42 000,00

-

42 000,00

-

01 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

40 000,00

22 ⁄ 07 ⁄ 2019

36 966,74

-

36 966,74

-

01 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

38 479,28

03 ⁄ 05 ⁄ 2019

35 931,91

-

35 931,91

-

MULTIMÉDIA OUTDOORS
Portugal Publicidade, SA

CASA DO MARQUÊS

Serviços de catering

HOTELARIA, SA

abr – dez 2019

WEEKEND MARATHON

Operadores de receção,
de bilheteira e assistentes
de relações públicas

ASSOCIATION
GENEVA CAMERATA

Produção do espetáculo
Dance of the Sun

22 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

36 000,00

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

36 000,00

-

36 000,00

-

VIDEIRA, BENTO MARQUES
& ASSOCiados

Consultoria jurídica
e elaboração de contratos

01 ⁄ 01 ⁄ 2018

n.d.

35 913,36

25 ⁄ 01 ⁄ 2018

22 086,72

-

44 173,44

-

GLOBAZ, SA

Produção de site

23 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

35 500,00

18 ⁄ 12 ⁄ 2019

19 114,20

-

19 114,20

-

VIA VERDE, SA

Sistema Via Verde
dos parques de estacionamento

01 ⁄ 11 ⁄ 2019

n.d.

34 050,00

06 ⁄ 11 ⁄ 2019

1 421,30

-

1 421,30

-

E.I.E., LDA

Ampliação da rede
de fibra ótica

27 ⁄ 06 ⁄ 2019

n.d.

33 470,00

02 ⁄ 10 ⁄ 2019

33 470,00

3 266,24

33 470,00

3 266,24

MEO

Accesso à internet

01 ⁄ 01 ⁄ 2017

n.d.

32 769,69

18 ⁄ 10 ⁄ 2017

13 035,48

-

18 633,63

-

Montagem de tendas para
Wwom Lis 2019

28 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

32 250,00

20 ⁄ 11 ⁄ 2019

36 592,50

-

36 592,50

-

Produção do espetáculo
A Boda

20 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

32 000,00

11 ⁄ 03 ⁄ 2019

32 000,00

-

32 000,00

-

Produção do espetáculo
O Lugar do Canto está Vazio

07 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

32 000,00

06 ⁄ 11 ⁄ 2019

25 600,00

-

25 600,00

-

ASSociação CULTURAL

CARRIER PORTUGAL

Manutenção dos chillers

02 ⁄ 02 ⁄ 2017

n.d.

31 500,00

19 ⁄ 05 ⁄ 2017

16 143,75

-

38 745,00

-

Produção de concerto
Dias da Música em Belém 2019

05 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

31 000,00

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

31 000,00

-

31 000,00

-

AMEC Associação

Programação da Metropolitana

23 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

30 000,00

07 ⁄ 03 ⁄ 2019

36 900,00

-

36 900,00

-

Musica, Educação e Cultura	
O Sentido dos Sons

1.º Semestre 2019

Serviços de Comunicações
e Multimédia, SA

HBCV
PRODução EVENTOS, LDA

SUL
ASSOCIAÇÃO CULTURAL

COMPANHIA MAIOR

Ar Condicionado, Lda

AUDIVI VOCEM
ASSociação CULTURAL

Contrato
			Valor do
Entidade
Objeto	Data contrato

Pagamentos no periodo

Preço	Data primeiro
contratual
pagamento

Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

Pagamentos acumulados
Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

CULTURPROJECT

Produção do espetáculo

07 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

30 000,00

07 ⁄ 03 ⁄ 2019

36 900,00

-

36 900,00

-

PLMJ

Serviços jurídicos
Assuntos laborais

03 ⁄ 06 ⁄ 2019

n.d.

30 000,00

05 ⁄ 08 ⁄ 2019

33 243,14

-

33 243,14

-

SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL

ASSOCIAÇÃO
DIVINO SOSPIRO

Produção do espetáculo
O Pranto de Maria

27 ⁄ 11 ⁄ 2019

n.d.

30 000,00

27 ⁄ 12 ⁄ 2019

30 000,00

-

30 000,00

-

FAVVUS IT HR

Manutenção e apoio
de sistemas informáticos

29 ⁄ 12 ⁄ 2016

n.d.

29 250,00

05 ⁄ 04 ⁄ 2017

5 996,25

-

29 981,25

-

LINKLATERS LLP

Serviços jurídicos
CCB New Development

18 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

29 000,00

06 ⁄ 06 ⁄ 2019

11 685,00

-

11 685,00

-

ÁRVORE DA RAZÃO, LDA

Apoio na construção
do Jardim Vertical

05 ⁄ 12 ⁄ 2019

n.d.

28 215,00

30 ⁄ 12 ⁄ 2019

34 704,45

-

34 704,45

-

TETRÓNIA, LDA

Sistema de controlo da
central de som – public address

24 ⁄ 05 ⁄ 2019

n.d.

28 099,75

02 ⁄ 10 ⁄ 2019

34 562,69

-

34 562,69

AMEC Associação

Produção de concertos
Dias da Música em Belém 2019

09 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

27 500,00

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

33 825,00

-

33 825,00

-

Produção de ciclo de cinema

01 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

26 850,00

20 ⁄ 02 ⁄ 2019

33 025,50

-

33 025,50

-

Gestão de Projectos Culturais A Criada Zerlina

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, SA

Musica, Educação e Cultura
O Sentido dos Sons

MIDAS FILMES, LDA

1.º Semestre 2019

Produção do concerto
Branford Marsalis Quartet

15 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

26 490,00

03 ⁄ 05 ⁄ 2019

26 490,07

-

26 490,07

-

INTERNATIONAL

LOURENDA, LDA

Construção Data Center

14 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

25 700,00

05 ⁄ 08 ⁄ 2019

26 020,00

-

26 020,00

-

LOURENDA, LDA

Reabilitação dos lagos
do Jardim da Água

03 ⁄ 06 ⁄ 2019

n.d.

23 998,00

04 ⁄ 12 ⁄ 2019

23 998,00

-

23 998,00

-

IECISA portugal

Construção do data center

14 ⁄ 06 ⁄ 2019

n.d.

23 725,97

18 ⁄ 09 ⁄ 2019

29 182,94

-

29 182,94

-

ZONZO COMPAGNIE

Produção dos espetáculos
Thelonius e Le Grand Ballet
Festival Big Bang 2019

23 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

23 010,31

04 ⁄ 11 ⁄ 2019

23 010,31

-

23 010,31

-

ZONZO CIE VZW

ÉBANO E MARFIM, LDA

Afinação de pianos e cravos

01 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

22 500,00

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

7 982,70

-

7 982,70

-

ADDMORE.

Produção de concertos
CCB de Verão 2019

14 ⁄ 07 ⁄ 2019

n.d.

22 500,00

29 ⁄ 08 ⁄ 2019

27 675,00

-

27 675,00

-

Consumíveis
para casas de banho

01 ⁄ 05 ⁄ 2017

n.d.

21 507,00

20 ⁄ 02 ⁄ 2019

7 885,33

-

7 885,33

-

Produção do ciclo
Há Fado no Cais 2019

01 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

21 000,00

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

25 830,00

-

25 830,00

-

Sistema minimal

01 ⁄ 01 ⁄ 2017

n.d.

20 925,00

19 ⁄ 04 ⁄ 2017

8 579,26

-

25 737,78

-

ORQUESTRA DE CAMARA
PORTUGUESA

Produção de concerto
Dias da Música em Belém 2019

04 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

20 650,00

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

20 650,00

-

20 650,00

-

GONÇALO WADDINGTON
& CARLA, Lda

Produção do espetáculo
Confissões de um Coração
Ardente

22 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

20 282,50

01 ⁄ 02 ⁄ 2019

24 947,48

-

24 947,48

-

VIA VERDE, SA

Sistema Via Verde
Parques de estacionamento

01 ⁄ 11 ⁄ 2017

n.d.

20 280,00

07 ⁄ 12 ⁄ 2017

12 350,38

-

23 765,94

-

AMEC Associação

Programação Metropolitana

15 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

20 000,00

04 ⁄ 12 ⁄ 2019

24 600,00

-

24 600,00

-

Musica, Educação e Cultura	
O Sentido dos Sons

2.º Semestre 2019

TICKET LINE, SA

Comercialização de bilhetes

22 ⁄ 12 ⁄ 2017

n.d.

20 000,00

06 ⁄ 03 ⁄ 2019

2 154,21

-

2 154,21

-

MUSIC WORKS

PUBLICIDADE, LDA

SERVISAN
PRODUTOS HIGIENE, SA

EGEAC
Empresa de Gestão
de Equipamentos e Animação
Cultural, EM

MINIMAL BUSINESS OBJECTS
INFORMÁTICA SA

Relatório de Atividades e Gestão 2019

Contrato
			Valor do
Entidade
Objeto	Data contrato

GOLDENERGY

Fornecimento de gás natural

Empresa Comercializadora	
de Energia SA

Jul – Dez 2018

PÚBLICO
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Pagamentos no periodo

Preço	Data primeiro
contratual
pagamento

Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

Pagamentos acumulados
Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

01 ⁄ 07 ⁄ 2018

n.d.

19 999,97

21 ⁄ 11 ⁄ 2018

22 068,08

-

23 158,47

-

Inserção de publicidade

07 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

19 980,00

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

22 174,06

-

22 174,06

-

CLS AUDIOVISUAIS, LDA

Mesa de mistura de som

27 ⁄ 08 ⁄ 2019

n.d.

19 970,00

02 ⁄ 10 ⁄ 2019

24 563,10

-

24 563,10

-

SOGRAMA, SA

Reabilitação do Jardim
da Sala Luís de Freitas Branco

06 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

19 854,73

09 ⁄ 09 ⁄ 2019

24 421,32

-

24 421,32

-

JOÃO ALVES FIGUEIRAS, LDA

Produção do espetáculo
A Paixão (autocarro)

06 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

19 800,00

19 ⁄ 03 ⁄ 2019

24 354,00

-

24 354,00

-

WHEREVER YOU ARE, LDA

Monitores e tripés
do Pequeno Auditório

13 ⁄ 09 ⁄ 2019

n.d.

19 795,00

20 ⁄ 11 ⁄ 2019

24 347,85

-

24 347,85

-

RESOPRE, SA

Manutenção
Sistemas de gestão
Parques de estacionamento

01 ⁄ 01 ⁄ 2017

n.d.

19 500,00

06 ⁄ 06 ⁄ 2017

9 993,75

-

23 985,00

-

TICKET LINE, SA

Comercialização de bilhetes

01 ⁄ 11 ⁄ 2019

n.d.

19 110,00

24 ⁄ 12 ⁄ 2019

1 808,10

-

1 808,10

-

CTSU

Serviços jurídicos
Arrendamento

30 ⁄ 05 ⁄ 2019

n.d.

18 000,00

18 ⁄ 09 ⁄ 2019

8 942,10

-

8 942,10

-

PLASTIKART STUDIO

Produção do espetáculo
A Paixão (cenário)

18 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

17 600,00

20 ⁄ 03 ⁄ 2019

17 600,00

-

17 600,00

-

FUNDAÇÃO
CASA DA MÚSICA

Produção de concertos
Orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música

26 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

17 500,00

03 ⁄ 05 ⁄ 2019

21 525,00

-

21 525,00

-

DSCH

Produção do festival
Verão Clássico 2019

28 ⁄ 07 ⁄ 2019

n.d.

17 500,00

29 ⁄ 08 ⁄ 2019

21 525,00

-

21 525,00

-

ASSOCIAÇÃO MUSICAL

ASSOCIAÇÃO
DIVINO SOSPIRO

Produção de concerto
Dias da Música em Belém 2019

08 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

17 200,00

29 ⁄ 05 ⁄ 2019

17 200,00

-

17 200,00

-

LIMINAL Martech

Software hubspot

09 ⁄ 08 ⁄ 2019

n.d.

17 096,00

06 ⁄ 11 ⁄ 2019

10 942,08

-

10 942,08

-

ASSOCIATION H IKARI

Produção do espetáculo
Impro Sharana

01 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

17 080,00

15 ⁄ 04 ⁄ 2019

17 080,00

-

17 080,00

-

AUDITIV

Serviços de audiovisuais
Gala Spa 2019

02 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

16 300,00

03 ⁄ 05 ⁄ 2019

20 049,00

-

20 049,00

-

AUDIOVISUAIS, LDA

ALEXANDRA BEATRICE
DESHORTIES	

Produção do espetáculo
Alexandra Deshorties

06 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

16 200,00

04 ⁄ 03 ⁄ 2019

16 200,00

-

16 200,00

-

HAZARD CHASE

Produção de concertos
Dias da Música em Belém 2019

23 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

16 000,00

06 ⁄ 06 ⁄ 2019

16 000,00

-

16 000,00

-

LIMITED

NAN AUDIOVISUAIS, LDA

Projetores recorte

22 ⁄ 08 ⁄ 2019

n.d.

15 960,00

06 ⁄ 11 ⁄ 2019

19 630,80

-

19 630,80

-

LOURENDA, LDA

Renovação da sala
Luís de Freitas Branco

06 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

15 149,00

05 ⁄ 08 ⁄ 2019

12 494,00

-

12 494,00

-

VACHIER & ASSOCIADOS

Produção do espetáculo
O Pequeno Concerto dos Medos

08 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

15 000,00

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

18 450,00

-

18 450,00

-

PLMJ

Serviços jurídicos
Assuntos laborais

03 ⁄ 06 ⁄ 2019

n.d.

15 000,00

04 ⁄ 12 ⁄ 2019

18 450,00

-

18 450,00

-

Produção de concerto
Huberman Filarmónica

22 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

15 000,00

20 ⁄ 02 ⁄ 2019

15 000,00

-

15 000,00

-

Produção do concerto
Orquestra das Astúrias

01 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

15 000,00

02 ⁄ 10 ⁄ 2019

15 000,00

-

15 000,00

-

24 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

15 000,00

18 ⁄ 12 ⁄ 2019

15 000,00

-

15 000,00

-

COMUNICAÇÃO SOCIAL, SA

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Integrated Services, Lda

SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL

DARCOS
ASSOCIAÇÃO CULTURAL

DARCOS
ASSOCIAÇÃO CULTURAL

ORQUESTRA DE CÂMARA
PORTUGUESA

Produção de concerto

Contrato
			Valor do
Entidade
Objeto	Data contrato

Pagamentos no periodo

Preço	Data primeiro
contratual
pagamento

Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

Pagamentos acumulados
Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

IECISA portugal

Software backup

02 ⁄ 07 ⁄ 2019

n.d.

14 530,62

09 ⁄ 09 ⁄ 2019

17 872,66

-

17 872,66

-

UMCOLECTIVO

Produção de espetáculos
e oficinas A Tempestade

09 ⁄ 05 ⁄ 2019

n.d.

14 500,00

06 ⁄ 06 ⁄ 2019

14 500,00

-

14 500,00

-

UNIVERSIDADE
do minho

Programação de exposições
Garagem Sul

22 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

14 400,00

17 ⁄ 04 ⁄ 2019

13 284,00

-

13 284,00

-

COLLECTIF PETIT TRAVERS

Produção do espetáculo
Pan-Pot
Festival Big Bang 2019

24 ⁄ 09 ⁄ 2019

n.d.

14 244,00

06 ⁄ 11 ⁄ 2019

14 244,00

-

14 244,00

-

J. C. SAMPAIO, LDA

Serviços para a exposição
Universidade Está no Ar

28 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

13 970,40

17 ⁄ 04 ⁄ 2019

13 970,40

-

13 970,40

-

NOME PRÓPRIO

Produção do espetáculo
Margem

20 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

13 471,00

17 ⁄ 04 ⁄ 2019

13 471,00

-

13 471,00

-

Asistência técnica
Sistemas informáticos

07 ⁄ 04 ⁄ 2017

n.d.

13 340,00

05 ⁄ 07 ⁄ 2017

5 469,44

-

16 408,32

-

Org. da Manutenção Lda

EDNI, LDA.

Aquisição de computadores

18 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

13 208,00

18 ⁄ 12 ⁄ 2019

16 245,84

-

16 245,84

-

DSCH

Produção de concerto
Dias da Música em Belém 2019

26 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

13 000,00

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

15 990,00

-

15 990,00

-

Encenação do espetáculo
O Castelo do Barba Azul

06 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

13 000,00

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

13 000,00

-

13 000,00

-

Produção do festival
10 Anos de Caos

07 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

13 000,00

04 ⁄ 12 ⁄ 2019

13 000,00

-

13 000,00

-

ASsociação CULTURAL
MUSICA SIC

Produção de concerto
e de masterclass
Dias da Música em Belém 2019

01 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

12 600,00

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

12 600,00

-

12 600,00

-

J. C. SAMPAIO, LDA

Serviços para a exposição
Os Ossos da Arquitetura

29 ⁄ 05 ⁄ 2019

n.d.

12 425,00

05 ⁄ 08 ⁄ 2019

12 425,00

-

12 425,00

-

ANA FILIPA
DE ALMEIDA CUSTÓDIO

Serviço educativo
da Garagem Sul

25 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

12 360,00

25 ⁄ 02 ⁄ 2019

10 713,30

-

10 713,30

-

FILIPE MIGUEL
TUNA ARAÚJO

Serviço educativo
da Garagem Sul

25 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

12 360,00

25 ⁄ 02 ⁄ 2019

10 713,30

-

10 713,30

-

OS POSSESSOS

Produção do espetáculo
A Bolha

08 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

12 000,00

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

12 000,00

-

12 000,00

-

ASSOCIAÇÃO

TABEA MARTIN
DANCE COMPANY

Produção do espetáculo
Pink for Girls Blue for Boys

01 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

12 000,00

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

12 000,00

-

12 000,00

-

TECNAMATIC, LDA

Construção de data center

08 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

11 837,80

17 ⁄ 07 ⁄ 2019

14 560,49

-

14 560,49

-

IECISA PORTUGAL

Software autodesk

15 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

11 476,45

19 ⁄ 06 ⁄ 2019

14 116,03

-

14 116,03

-

DICEQUE

Serviços informáticos

01 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

11 300,00

03 ⁄ 07 ⁄ 2019

13 899,00

-

13 899,00

-

ASSOCIAÇÃO CULTURAL
OS MÚSICOS DO TEJO

Produção de concerto
Dias da Música em Belém 2019

18 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

11 000,00

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

11 000,00

-

11 000,00

-

ENELAZE, LDA

Responsabilidade técnica
Instalações elétricas

01 ⁄ 01 ⁄ 2017

n.d.

10 800,00

05 ⁄ 04 ⁄ 2017

4 428,00

-

13 284,00

-

ALQHAI & ALQHAI, SL

Produção de concerto
Dias da Música em Belém 2019

09 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

10 800,00

17 ⁄ 07 ⁄ 2019

10 800,00

-

10 800,00

-

DSCH

Produção do concerto
Crossings: clássica, folk e jazz

28 ⁄ 11 ⁄ 2019

n.d.

10 500,00

04 ⁄ 12 ⁄ 2019

12 915,00

-

12 915,00

-

GETBLISS, LDA

Produção de material
de divulgação da programação

18 ⁄ 12 ⁄ 2018

n.d.

10 434,60

20 ⁄ 03 ⁄ 2019

11 780,65

-

11 780,65

-

PLMJ

Serviços jurídicos
Contencioso judicial

28 ⁄ 12 ⁄ 2018

n.d.

10 365,08

16 ⁄ 01 ⁄ 2019

12 749,04

-

12 749,04

-

ASSOCIAÇÃO CULTURAL

NAVALTIK management

ASSOCIAÇÃO MUSICAL

COMPANHia OLGA RORIZ
1995 Associação	

COMPANHIA CAÓTICA,
ASSOCIAÇÃO

ASSOCIAÇÃO MUSICAL

SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL

Relatório de Atividades e Gestão 2019
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			Valor do
Entidade
Objeto	Data contrato
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Pagamentos no periodo

Preço	Data primeiro
contratual
pagamento

Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

Pagamentos acumulados
Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

Produção de concerto
Dias da Música em Belém 2019

04 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

10 250,00

29 ⁄ 05 ⁄ 2019

10 250,00

-

10 250,00

-

ANTONIO PIROLLI

Produção de concertos
Dias da Música em Belém 2019

15 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

10 000,00

11 ⁄ 06 ⁄ 2019

10 000,00

-

10 000,00

-

MARTIN ETIENNE

Serviços para a exposição
Do Lado do Campo

16 ⁄ 08 ⁄ 2019

n.d.

10 000,00

02 ⁄ 10 ⁄ 2019

10 000,00

-

10 000,00

-

THE FINANCIAL TIMES

Anúncio online
CCB New Development

29 ⁄ 11 ⁄ 2018

n.d.

9 975,00

04 ⁄ 01 ⁄ 2019

9 974,93

-

9 974,93

-

FOLLOWSPOT

Produção de concertos
e masterclass
Dias da Música em Belém 2019

05 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

9 950,00

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

12 238,50

-

12 238,50

-

SCHMITT

Manutenção técnica
de elevadores

01 ⁄ 10 ⁄ 2017

n.d.

9 720,00

21 ⁄ 02 ⁄ 2018

6 642,00

-

11 955,60

-

ELEVADORES, LDA

ORQUESTRA DE CÂMARA
PORTUGUESA

Produção do concerto
Kurtág – Ligeti – Mozart

06 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

9 500,00

03 ⁄ 05 ⁄ 2019

9 500,00

-

9 500,00

-

MIDAS FILMES, LDA

Produção de ciclo de cinema

29 ⁄ 08 ⁄ 2019

n.d.

9 225,00

06 ⁄ 11 ⁄ 2019

7 595,25

-

7 595,25

-

DARCOS
ASSOCIAÇÃO CULTURAL

LIMITED

2.º Semestre 2019

AESE Business School

Formação em
direção de empresas

06 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

9 100,00

07 ⁄ 03 ⁄ 2019

11 193,00

-

11 193,00

-

RED PORTUGUESA

Campanhas publicitárias
de outdoors

01 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

9 095,00

06 ⁄ 06 ⁄ 2019

10 307,40

-

10 307,40

-

Publicidade Exterior, SA

SOCIEDade PORTUGUESA
DE AUTORES	

Produção de concerto
Sinfonia (Subjectiva)

19 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

9 000,00

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

9 000,00

-

9 000,00

-

PESTOX

Serviço de controlo
de pragas

01 ⁄ 01 ⁄ 2017

n.d.

8 964,00

19 ⁄ 05 ⁄ 2017

4 287,78

-

10 719,45

-

IAN BOSTRIDGE

Produção de concerto
Dias da Música em Belém 2019

16 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

8 790,63

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

8 790,63

-

8 790,63

-

GAËTAN AMOSSÉ

Serviços para a exposição
Do Lado do Campo

16 ⁄ 08 ⁄ 2019

n.d.

8 500,00

20 ⁄ 11 ⁄ 2019

8 500,00

-

8 500,00

-

TURBINA

Produção do espetáculo
Sopa de Pedra

11 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

8 480,00

20 ⁄ 11 ⁄ 2019

10 430,40

-

10 430,40

-

MEDIA BURST

Aquisição de stagebox
Pequeno Auditório

29 ⁄ 08 ⁄ 2019

n.d.

8 225,00

02 ⁄ 10 ⁄ 2019

10 116,75

-

10 116,75

-

SHOWTEX NV

Produção de espetáculo
A Paixão

06 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

8 162,71

30 ⁄ 05 ⁄ 2019

8 162,71

-

8 162,71

-

HORIZONTE AUSPICIOSO

Promoção da programação
Livro Best off

09 ⁄ 08 ⁄ 2019

n.d.

7 828,00

06 ⁄ 11 ⁄ 2019

9 628,44

-

9 628,44

-

COMPAGNIE GARE CENTRALE

Produção de espetáculo
Baby Macbeth

21 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

7 737,15

03 ⁄ 07 ⁄ 2019

7 737,15

-

7 737,15

-

DIMENSÃO PRINCIPAL, LDA

Serviços de alojamento
Dias da Música em Belém 2019

24 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

7 671,84

19 ⁄ 06 ⁄ 2019

8 117,50

-

8 117,50

-

OHMTÉCNICA, LDA

Aquisição de papel

15 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

7 608,30

11 ⁄ 02 ⁄ 2019

2 258,03

-

2 258,03

-

INTERVOZ
PUBLICIDADE, SA

Serviços de divulgação nos
canais da Rádio Renascença

01 ⁄ 06 ⁄ 2019

n.d.

7 500,00

02 ⁄ 10 ⁄ 2019

6 154,92

-

6 154,92

-

M. H. T.

Serviços de medicina

01 ⁄ 11 ⁄ 2017

n.d.

7 360,00

17 ⁄ 01 ⁄ 2018

1 898,88

-

7 714,20

-

Manutenção dos sistemas ups

01 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

7 350,00

16 ⁄ 05 ⁄ 2019

3 013,50

-

3 013,50

-

Purificadores de água

23 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

7 308,00

18 ⁄ 12 ⁄ 2019

17,84

-

17,84

-

controle e Defesa
do Meio Ambiente, Lda

ASSOCIAÇÃO CULTURAL

artes gráficas, lda

Segurança, Higiene e Medicina
no Trabalho, Lda

ABB
POWER SYSTEMS PORTUGAL

JET COOLER, SA

Contrato
			Valor do
Entidade
Objeto	Data contrato

Pagamentos no periodo

Preço	Data primeiro
contratual
pagamento

Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

Pagamentos acumulados
Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

MICHAEL PAGE PORTUGAL

Serviços de recrutamento

21 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

7 183,00

31 ⁄ 01 ⁄ 2019

17 670,18

-

17 670,18

-

PAULO JORGE
OLIVEIRA FERREIRA

Produção de concerto
Dias da Música em Belém 2019

27 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

7 066,66

20 ⁄ 05 ⁄ 2019

7 066,66

-

7 066,66

-

PIERSANDRA DI MATTEO

Produção do espetáculo
A Paixão

06 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

7 000,00

17 ⁄ 04 ⁄ 2019

7 000,00

-

7 000,00

-

COLLECTIF SPAT SONORE

Produção do espetáculo
Spat Sonore
Festival Big Bang 2019

11 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

6 900,00

04 ⁄ 12 ⁄ 2019

6 900,00

-

6 900,00

-

ROMAGNA MUSICA
SOCIETA’ COOPERATIVA

Produção de Concerto
Dias da Música em Belém 2019

09 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

6 800,00

06 ⁄ 06 ⁄ 2019

6 400,00

-

6 400,00

-

EPC

Produção de espetáculo
O Castelo do Barba Azul

27 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

6 722,00

17 ⁄ 04 ⁄ 2019

8 268,06

-

8 268,06

-

Emp. portuguesa de cenários

PETROGAL, SA

Aquisição de combustíveis

01 ⁄ 01 ⁄ 2017

n.d.

6 688,53

24 ⁄ 12 ⁄ 2019

1 314,17

-

1 314,17

-

TRUST IN NEWS

Publicidade na revista Exame

13 ⁄ 09 ⁄ 2019

n.d.

6 562,50

21 ⁄ 11 ⁄ 2019

8 071,88

-

8 071,88

-

JOÃO PEDRO
PEREIRA FONSECA

Produção de espetáculo
O Castelo do Barba Azul

08 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

6 500,00

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

6 500,00

-

6 500,00

-

HOTEL PRAIA MAR

Serviços de alojamento
Dias da Música em Belém 2019

24 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

6 101,95

03 ⁄ 07 ⁄ 2019

6 462,00

-

6 462,00

-

CESÁRIO ALBERTO
F. B. COSTA

Serviços musicais
Dias da Música em Belém 2019

13 ⁄ 03 ⁄ 2019

n.d.

6 000,00

26 ⁄ 04 ⁄ 2019

6 990,00

-

6 990,00

-

RAQUEL CARDEIRA VARELA

Produção do ciclo
Conversas com História

01 ⁄ 11 ⁄ 2019

n.d.

6 000,00

18 ⁄ 11 ⁄ 2019

1 230,00

-

1 230,00

-

SILVIA COSTA

Produção de espetáculo
A Paixão

06 ⁄ 02 ⁄ 2019

n.d.

6 000,00

20 ⁄ 02 ⁄ 2019

6 000,00

-

6 000,00

-

EVELINA DOBRACEVA

Produção de concerto
Dias da Música em Belém 2019

16 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

6 000,00

11 ⁄ 06 ⁄ 2019

6 000,00

-

6 000,00

-

GEVORG HAKOBYAN

Produção de concerto
Dias da Música em Belém 2019

27 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

6 000,00

21 ⁄ 05 ⁄ 2019

6 000,00

-

6 000,00

-

OLMAR

Produtos de economato

15 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

5 745,28

03 ⁄ 05 ⁄ 2019

1 830,32

-

1 830,32

-

ANA CRISTINA M. PIEDADE

Produção de espetáculo
O Castelo do Barba Azul

03 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

5 500,00

25 ⁄ 06 ⁄ 2019

5 500,00

-

5 500,00

-

RASIA

Software vmware

15 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

5 490,00

18 ⁄ 12 ⁄ 2019

6 752,70

-

6 752,70

-

IECISA portugal

Construção de data center

27 ⁄ 08 ⁄ 2019

n.d.

4 951,36

20 ⁄ 11 ⁄ 2019

6 090,17

-

6 090,17

-

PLMJ

Serviços jurídicos
Arrendamento

23 ⁄ 04 ⁄ 2019

n.d.

4 800,00

04 ⁄ 12 ⁄ 2019

5 904,00

-

5 904,00

-

Produção de espetáculo
Atelier de Ópera
da Metropolitana

23 ⁄ 01 ⁄ 2019

n.d.

4 500,00

06 ⁄ 02 ⁄ 2019

5 535,00

-

5 535,00

-

ALARTÉCNICA, LDA

Manutenção
das plataformas elevadoras

01 ⁄ 04 ⁄ 2017

n.d.

2 916,43

05 ⁄ 12 ⁄ 2017

652,22

-

2 608,88

-

TURBOMAR, LDA

Manutenção
dos geradores de emergência

01 ⁄ 11 ⁄ 2018

n.d.

1 685,66

04 ⁄ 01 ⁄ 2019

1 036,68

-

1 036,68

-

PINTO & CRUZ, SA

Manutenção de elevadores

02 ⁄ 10 ⁄ 2019

n.d.

1 080,00

18 ⁄ 12 ⁄ 2019

36,90

-

36,90

-

THYSSENKRUPP

Manutenção de elevadores

01 ⁄ 03 ⁄ 2017

n.d.

680,00

11 ⁄ 09 ⁄ 2017

295,20

-

811,80

-

ARTIGOS PAPELARIA, LDA

Racionalização de Sistemas
Administrativos, Lda

SOCIEDADE DE ADVOGADOS RL

AMEC Associação
Musica, Educação e Cultura
O sentido dos sons	

ELEVADORES, SA.
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5.2 Adjudicações por tipo de procedimento
Foram considerados apenas os contratos celebrados
pela FCCB em 2019. O preço contratual (valor sem IVA)
é aplicável a todo o período de vigência dos contratos, podendo existir contratos com execução plurianual.

Adicionalmente aos contratos apresentados no quadro
abaixo, existiram 63 contratos excluídos de obrigatoriedade do CCP, com o valor total de 473 041,76 euros, sendo
de destacar o registo da entrega a produtores externos da
receita de bilheteira recebida por sua conta (228 063,57
euros), fornecimento de água (131 560,31 euros), e os direitos de autor (21 832,76 euros).
CCB CCB

Fontes de financiamento
h,m.Jo\
,llhc1os

U111ào
luroµe1.J

li,'(í'll,lS
prOpll.l�
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it.;1J

\;

r,

1.
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,.
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1 tJG3 37 •,,
		
Concurso público		

Formas de adjudicação

Ajuste direto		

Consulta prévia		

5.2 Adjudicações
por tipo
procedimento
5.2 Adjudicações
pordetipo
de procedimento

Acordo-quadro		

1/} )/ •,l
Número de
Preço
Número de
Preço Número de
Preço Número de
Preço
Número de
1,
'l/S l)SForam
considerados
apenas apenas
os contratos
celebrados
contratos
contratual
contratos
contratual
contratos
contratualaos contratos
contratual
contratos
Foram
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os
contratos
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Ad1c1onalmente
contratos
apresentados
no quadro
Ad1c1onalmente
aos contratos
apresentados
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·
',1. pela FCCB
·- l (1)
preço
(valor
IVA)
(2)2019.
(3)Ocontratual
(4) sem
(5) IVA)
(6)
(7)
(8)
(9) =
pelaem
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em O2019.
preço contratual
(valor
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Tipo de contrato

,,

Total
Preço
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(10) =
abaixo. abaixo.
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conta
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deeuros.
5 564
5 049
de2019
759de
euros.
tendo
sido
execução
de 155
5 564 155
6.1 Transferências
e subsídios
- concedidos
desvioO negativo
de 514 de
396514
euros
relação
ao
6.1 Transferências
e subsídios
- concedidoseuros. Oeuros.
desvio negativo
396em
euros
em relação
ao
orçamento
111ic1al,financeiros
teve
como
o valor execu
orçamento
111ic1al,
tevecausa
comoprincipal,
causa principal,
o valor execu
Ativos
Transferências
e
subsídios
–
receita
tado emtado
indemnizações
por cessação
de funções,
CUJO valor
A Fundação
não concedeu
subsídios
em 2019.
em tem
indemnizações
por cessação
de funções,
CUJO valor
A Fundação
não concedeu
subsídios
em 2019.
A FCCB
autonomia
para efetuar
investimentos
finanem 2019emfoi2019
de cerca
decerca
506 mil
euros.
foi de
de 506
mil euros.
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6.2
13 004 346,84

13 143 510,22

139 163,38

6.2 Transferências
e subsídios
- receita
6.2 Transferências
e subsídios
- receita

ceiros, nos termos do artigo 6.º dos seus estatutos, publin.º 391/99 de 30 de setembro.

Ativos
financeiros
Ativos
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nofinanceiros
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A FCCBAtem
autonomia
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Relatório e parecer
do Conselho Fiscal
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Declarações
previstas
no art.º 15.º da Lei n.º 22 ⁄ 2015
de 17 de março

Relatório de Atividades e Gestão 2019

C o m p r o m i s s o s

P l u r i a n u a i s

Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31/12/2019

Assinado de forma

Ministério: CULTURA
Entidade: FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

ELISIO COSTA digital por ELISIO
COSTA SANTOS
SANTOS
SUMMAVIELLE
SUMMAVIELLE Dados: 2020.01.30
18:31:33 Z

Montante total de compromissos plurianuais: € 2.178.142,11

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 2019, se encontram
devidamente registados na base de dados central da entidade responsável pelo controlo da execução orçamental, pelos seguintes montantes globais:
Ano
2020
2021
2022

Lisboa, 30 de Janeiro de 2020.

Montante
1.496.428,38€
490.254,64€
191.459,09€
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P a g a m e n t o s

e m

a t r a s o

Declaração de pagamentos em atraso existentes em 31/12/2019

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 2020.

ELISIO COSTA
SANTOS
SUMMAVIELLE

Assinado de forma digital
por ELISIO COSTA SANTOS
SUMMAVIELLE
Dados: 2020.01.30 18:32:14
Z

R e c e b i m e n t o s

e m

a t r a s o

Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2019

Ministério: CULTURA
Entidade: FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

de forma
ELISIO COSTA Assinado
digital por ELISIO COSTA
SANTOS SUMMAVIELLE
SANTOS
Dados: 2020.01.30
SUMMAVIELLE 18:32:56 Z

Montante total de recebimentos em atraso: € 110.351,09

1

2011

Classificação
Económica
070208

2

2011

070208

508485312

3

2014

070208

510578543

4

2013

070208

510343503

N.º

5

Ano

2014

070208

Devedor
NIF
231815190

510343503

6

2018

070299

510343503

7

2019

070299

510343503

8
9
10
11

2015
2015
2016
2017

070208
070208
070208
070299

FR 54420213423
G86078284
513887415
503621536

12

2017

070299

507087348

13

2018

070299

501559094

Devedor
Designação
GISLAINE GOMES
VOOS DE ILUSÃOVIAGENS.TURISMO
ASSOCIAÇÃO FLAMENCO
ATLÂNTICO

MARGARIDA PIMENTEL,
LDA.
MARGARIDA PIMENTEL,
LDA.
MARGARIDA PIMENTEL,
LDA.
SARL DIVAN PRODUCTION
FUNDACIÓN SIGLO DE ORO
NOMAD BUBBLE, LDA.
FABRIÓLEO, S.A.
HANSECOM MEDIA & COM.
LDA
UNIVERSIDADE NOVA DE
LISBOA

Lojista

070299

504059521

OHMTÉCNICA, LDA.

15

2018

070299

508099978

16

2018

070299

515006734

GOOGLE PORTUGAL, LDA.
OMTEL - ESTRUTURAS
COMUNICAÇÃO
PUZZLE, PERFUMARIA E
COSMÉTICA

070208

503975788

18

2009

070208

503268577

19
20

2002
2004

070208
070208

215179706
504745581

21
22

2014
2018

070208
070299

504676024
504615947

23

2019

070299

503903310

24

2018

070299

103608717RR0001

25

2017

070299

Lojista
Lojista
Evento comercial
Apuramento espetáculos
Evento comercial
Reciclagem óleos
Evento comercial
Evento comercial
Compensação de
incumprimento de contrato
Evento comercial
Cedencia energia - Antenas
Evento comercial

6.189,12€

Processo em contencioso

4.700,00€

Processo em contencioso

3.029,16€

Processo em contencioso

16.573,00€

Processo em contencioso

16.583,90€

Processo em contencioso

663,83€

Processo em contencioso

3.277,83€
1.041,87€
1.601,61€
198,70€

Processo em contencioso
Processo em contencioso
Processo em contencioso
Contatos estabelecidos

7.550,23€

Processo em contencioso

1.656,54€

Contatos estabelecidos

49,55€

Contatos estabelecidos

1.261,64€

Contatos estabelecidos

520,91€

Contatos estabelecidos

1.439,90€

Processo em contencioso

1.851,48€

Processo em contencioso

Evento comercial

7.723,10€

Processo em contencioso

LETRA PROFISSIONAL

Evento comercial

5.115,44€

Processo em contencioso

DESAFIO GLOBAL ATIVISM
MEO - SERV.COM.MULT. SA
TRAVEL STOREPREST.SER.VIA.,SA
COMPAGNIE MARIE
CHOUINARD

Evento comercial
Evento comercial
Evento comercial

6.956,69€
356,56€

Processo em contencioso
Contatos estabelecidos

507878094

FUNDAÇÃOAMCCOLECÇÃO BERARDO

2019

070299

507878094

27

2008

070208

508052912

28

2019

070299

501377174

29

2009

070208

509004539

30

2019

070299

509366074

31

2019

070299

508165164

32

2003

070208

502 395 222

Lojista

4.580,27€

Sanções aplicáveis pelo
atraso no pagamento
Processo em contencioso

Montante

NAMELOJA-CENTRO
FOTOGRÁF.BELEM
ALC - PUBLICIDADE

26

Lisboa, 30 de Janeiro de 2020.

Apuramento espetáculos
Lojista

2017

2008

Apuramento espetáculos
Apuramento espetáculos

MARGARIDA PIMENTEL,
LDA.

14

17

Descrição

493,16€

Contatos estabelecidos

10,00€

Contatos estabelecidos

Apoio ao funcionamento
Museu Berardo

361,69€

Contatos estabelecidos

FUNDAÇÃOAMCCOLECÇÃO BERARDO

Apoio ao funcionamento
Museu Berardo

1.562,17€

Contatos estabelecidos

MANOBRA OUSADA
TURISTRADER SOC
DE.TUR.LDA

Evento comercial
Evento comercial

TEAMVIEW INST.-BUSINESS
SCHOOL
HANGAR - UNIPESSOAL,
LDA.
DESÍGNIOS DECORATIVOS,
LDA
TCC - TITO CELESTINO DA
COSTA

Evento comercial

Evento cultural

Lojista
Lojista
Apuramento espetáculos

780,00€

Processo em contencioso

24,69€

Contatos estabelecidos

12.929,09€

Processo em contencioso

37,82€

Contatos estabelecidos

518,85€

Contatos estabelecidos

712,29€

Processo em contencioso

Fundação
Centro Cultural
de Belém

www.ccb.pt
Maio 2020

