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Mensagem do Conselho
de Administração

Esperava-se que 2021 representasse a franca
retoma da atividade em todas as vertentes
de atuação da Fundação. No entanto,
este foi um ano ainda significativamente
marcado pela adversidade, imposta pelo contexto
pandémico e consequentes cancelamentos
e reagendamentos sucessivos, sentidos tanto
na programação cultural como na organização
de eventos comerciais.
Apesar disso, a resiliência demonstrada pela
instituição no seu conjunto permitiu a realização
de um expressivo número de 125 espetáculos,
49 conferências, 6 exposições, 33 atividades
educativas, entre outras 170 atividades.
Com indicadores ainda distantes de anos
de atividade anteriores à pandemia, estes
não deixam de expressar uma retoma progressiva,
de algum modo anunciando o potencial
de crescimento, uma evolução favorável
e até mesmo uma perspetiva de renovação,
num futuro próximo.
A concretização do projeto de auditório
ao ar livre, da autoria de Ricardo Bak Gordon,
permitiu a apresentação, durante os meses
de verão, da programação da Destemporada
na praça do CCB, com boa resposta do público
às propostas muito diversificadas que apresentámos.
O notável desempenho de Kenneth Weiss
no cravo Tasquin, tesouro nacional do Museu
da Música, o espetáculo Bate Fado de
Jonas&Lander, a apresentação da última récita
d’ A Castro pelo Teatro Nacional de São João,
o sucesso do espetáculo Transverse Orientations,
de Dimitris Papaionnou, constituíram momentos
altos da programação de 2021, a par da apresentação
da Metropolitana, da Orquestra de Câmara
Portuguesa e da Orquestra Sinfónica Portuguesa,
dando expressão à continuidade de uma estreita
e profícua colaboração institucional.
Na Fábrica das Artes, as atividades da Festa
de Desaniversário, nomeadamente com Alice
no outro lado da Toca, mereceram a distinção
de melhor programa da cidade para crianças.
Por seu turno, a exposição At Play: Arquitetura
& Jogo, da Garagem Sul recebeu uma grande

adesão do público e das escolas, a que se juntou
um importante programa de visitas guiadas,
envolvendo também a participação
no programa Jardins Abertos na cidade.
Na produção de conteúdos digitais para
disponibilização nas plataformas online,
juntaram-se os conteúdos produzidos da área
do Pensamento e das Artes Performativas,
aos conteúdos educativos da Fábrica das Artes
e da Garagem Sul, disponibilizados em canais
próprios do CCB e, também, na RTP Palcos.
O apoio à realização da Presidência Portuguesa
do Conselho da União Europeia permitiu
o intercâmbio de experiências entre equipas
internas e externas, envolvendo mais meios digitais
do que os inicialmente previstos, sem contudo
deixar de constituir um interessante desafio
que permitiu desenvolver competências das
equipas do CCB. No final do ano, a organização
no CCB da Conferência Internacional da Porsche
viria novamente a congregar essas competências.
Ambos os acontecimentos se revelaram decisivos
contributos para a sustentabilidade financeira
da Fundação, refletindo-se na melhoria da cobertura
dos rendimentos próprios da FCCB sobre o total
de rendimentos de exploração, que retomaram
assim a tendência crescente dos últimos anos,
contribuindo decisivamente para um importante
resultado líquido da Fundação, positivo
pelo quarto ano consecutivo.
A pandemia não impediu a concretização
de importantes projetos e obras de requalificação,
necessários à conservação e atualização
de espaços e equipamentos, entre os quais
cumpre destacar a reinstalação dos serviços
no piso 3 do Centro de Congressos e Reuniões
com a beneficiação de alguns espaços de trabalho
e a adaptação de outros para o arrendamento
a terceiros, aumentando assim as receitas
próprias da Fundação.
Por outro lado, o projeto e obra de requalificação
da Entrada de Artistas, conferindo-lhe acessibilidade
para artistas com mobilidade reduzida e mais
funcionalidade, a beneficiação da Sala Sophia
de Mello Breyner e a crucial intervenção
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de substituição e melhoria do sistema de intrusão
e deteção de incêndio nas instalações do Museu
Berardo concretizaram algumas das inadiáveis
prioridades de investimento.
A renovação da imagem e qualidade gráfica
das edições, a divulgação da programação
nos novos ecrãs digitais no caminho pedonal
e na Praça, a par da conclusão de três grandes
projetos de transição digital no âmbito
da primeira candidatura SAMA, como a introdução
de um sistema de gestão documental no CCB,
a conclusão do programa DIESE para a gestão
das atividades e a introdução do Sistema de
Gestão de Desempenho em suporte digital,
constituíram progressos assinaláveis para a imagem
institucional e para a atualização dos processos
de trabalho e da comunicação interna no CCB.
Na operação dos módulos 4 e 5, decisiva para
o aumento das receitas próprias da Fundação,
a alterações ao PIP inicial, efetuadas pelo ateliê
Risco com acompanhamento da Fundação
e por solicitação do executivo camarário, foram
submetidas em setembro de 2021. O objetivo
de aprovação de novo PIP viria, porém, a ficar
condicionado à aprovação do novo executivo
camarário, o que se espera vir a concretizarse no primeiro semestre de 2022, permitindo
desse modo o consequente lançamento de novo
procedimento de consulta ao mercado para
subcessão do direito de superfície dos terrenos,
e a realização da desejada operação imobiliária.

Lisboa, 1 de março de 2022
O Conselho de Administração
Elísio Summavielle
Isabel Cordeiro
Delfim Sardo

Nas vésperas de concluir o seu mandato
para o triénio 2019-2021 e no momento
em que se começa a encarar com maior
otimismo a superação de uma crise pandémica,
possibilitando o pleno realinhamento com
os objetivos estratégicos da Fundação enunciados
em 2019, deseja o Conselho de Administração
felicitar todos os Colaboradores do CCB,
bem como os artistas e companhias, instituições,
clientes, entidades e empresas parceiras,
pelo empenho, perseverança e contributo
inequívoco durante este período.
O CCB tem hoje condições únicas para se afirmar
cada vez mais como o lugar de todas as artes,
para todas as pessoas, como um equipamento
cultural único na cidade, capaz de conjugar
simultaneamente uma oferta de conhecimento
e de experiências culturais de música, teatro,
dança, arquitetura e artes visuais, possibilitando
um verdadeiro encontro de culturas, tendo
como pano de fundo o rio e os Museus
e Monumentos de Belém e da Ajuda.
Estão assim reunidas as condições para
que a FCCB possa enfrentar os desafios
que constituem fatores críticos de sucesso,
para a desejada renovação na oferta cultural,
na atividade comercial, na gestão dos recursos
e, finalmente, no modelo de financiamento
e gestão da Fundação, nos moldes preconizados
na reflexão estratégica elaborada por este
Conselho, e oportunamente apresentada à Tutela.
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A atividade da Fundação
em números
Principais indicadores

Relatório de Atividades e Gestão 2021

2021

2020

125

117

42

-

6

3

Número de conferências

49

59

Número de atividades educativas

33

27

170

49

Público de espetáculos

45 316

43 740

Público de streamings e transmissões

13 201

-

Público de exposições

13 429

5 353

Público de conferências

3 124

16 456

Público de atividades educativas

2 481

3 741

89 002

7 355

Número de espetáculos
Número de streamings e transmissões
Número de exposições

Número de outras atividades

Público de outras atividades
Número de eventos comerciais

162

165

Público de eventos comerciais

12 450

8 258

179 003

84 903

Público total

2021

2020

Número total de bilhetes

52 044

58 936

Vendas

37 050

49 658

Convites

10 791

4 355

Entradas gratuitas

4 203

4 923

55

39

9 902

5 647

Número de visitantes ao site*

310 974

248 395

Número de seguidores
nas redes sociais

279 129

262 699

496

830

4

9

17 140

17 587

Público em atividades culturais excluindo produção externa

Comunicação
Número de edições
Número de destaques de imprensa

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

* Por lapso, no Relatório de Atividades e Gestão 2020 foi indicado o número de sessões abertas
e não o número de visitantes. A evolução do número de visitantes nos últimos 3 anos foi:
		
Visitantes

2019

2020

2021

362 089

248 395

310 974
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Uma programação
diversificada
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O ano de 2021 foi marcado pela pandemia
e por algum cansaço que inevitavelmente
se fez sentir entre os artistas, as equipas
e até mesmo o público.
Se é verdade que a partir do verão de 2020
se verificou um regresso em força do público
às salas de espetáculos, na altura ainda com
a lotação condicionada a 50% da taxa
de ocupação, o mesmo não sucedeu em 2021.
Com efeito, as sucessivas alterações da situação
pandémica, com consequentes mudanças
nas regras de acesso às salas de espetáculo,
foram fortemente penalizadoras para a afluência
do público e a retoma plena da atividade, com
reflexos diretos ao nível das taxas de ocupação.
Esta situação teve particular incidência nos
espetáculos com Orquestras, Música de Câmara
e Barroca, respetivamente com taxas de
ocupação de 35%, 44% e 29%. Concorre para
esta circunstância o facto do público de Música
Clássica, tradicionalmente mais idoso, tardar
em regressar aos espetáculos presenciais,
talvez por receio de contágios, talvez
por alteração dos hábitos de consumo.
A reposição das salas de espetáculos na sua
capacidade máxima, a partir de outubro de 2021,
e a ampla oferta de todos os equipamentos
culturais da cidade de Lisboa, de modo simultâneo
e concentrado resultante em boa medida de
reagendamentos sucessivos, tiveram também
impacto nas ocupações das salas. Acresce que,
também em virtude da pandemia, constatamos
que houve uma mudança no comportamento
do público, que se tornou mais seletivo nas suas
escolhas, dificultando em muito o trabalho
da comunicação.

© Tomás pereira

O sucesso da programação prevista para o ano
de 2021 foi, assim, novamente condicionado por
sucessivos adiamentos e cancelamentos
de espetáculos, tendo contudo o CCB procurado
manter a normalidade possível na concretização
da sua temporada.
Em 2021 foram apresentados 125 espetáculos,
apesar da interrupção provocada por um segundo
confinamento e da utilização de espaços pela
Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia, sediada no CCB. Neste número
inclui-se uma maior utilização da Black Box

como espaço de apresentação para jovens
criadores e/ou espetáculos em carreira,
maioritariamente de dança, teatro ou performance.
No que respeita à execução do orçamento,
o maior investimento foi dirigido às tipologias
de Dança, Teatro, Orquestras e Fado.
No entanto, deste conjunto apenas a Dança
apresentou taxas de ocupação acima dos 60%,
situando-se o Jazz, o Teatro e Fado entre
os 56 e os 53%. No Jazz, a elevada taxa de
ocupação resulta grandemente do espetáculo
Paolo Fresu Com Paolo Silvestri, resultante
de uma parceria com a Embaixada Italiana
em Portugal; e na Dança do espetáculo Transverse
Orientation de Dimitris Papaioannou, ambos
apresentados no Grande Auditório. Foi possível
fazer alguma economia nos valores inicialmente
previstos, infelizmente pelos piores motivos:
cancelamento e adiamento de espetáculos,
na sua maioria causados pela Covid-19.
Houve um aumento significativo nos espetáculos
apresentados em streaming, quer em direto, quer
em diferido, e também uma aposta noutro tipo
de atividades tais como aulas de Yoga, Tai Chi,
Pilates e Showcooking, que nos permitiram
manter um contacto próximo com o nosso
público.
Em jeito de reflexão sobre o número de espetáculos
apresentados, os custos envolvidos, as taxas de
ocupação e as respetivas receitas, parece ressaltar
a necessidade de uma maior atenção em relação
ao custo/beneficio dos mesmos e de um maior
equilíbrio relativamente à quantidade de programação
apresentada para um público de nicho, versus
aquela que conta com criadores/intérpretes
reconhecidos internacionalmente, e que
é apresentada no Grande Auditório.
Apesar de ainda tardar o regresso dos espetáculos
promovidos por produtores privados ao CCB,
notou-se já um ligeiro aumento no último trimestre
do ano, com a apresentação de três espetáculos
esgotados de Jorge Palma e um dos Resistência.
Têm sido anos difíceis para este setor, apesar de
em 2021 terem já sido apresentados vinte e dois
espetáculos destes operadores e, em 2020,
apenas oito tiveram concretização no CCB.
Espera-se que uma retoma mais decidida permita
uma evolução claramente favorável em 2022.
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Artes performativas
Em 2021 o CCB continuou a apresentar
uma temporada sinfónica, construída com dois
parceiros fundamentais - a Orquestra Sinfónica
Portuguesa e a Orquestra Metropolitana -,
como um dos eixos principais da sua
programação musical.

© TUNA

Na primeira metade do ano, a temporada
apresentou-se com uma programação ainda
muito marcada pela situação pandémica
e que nos propunha uma reflexão em torno
da palavra ENTRE... entre mundos, entre séculos,
entre estágios, e muitos entretantos e também
no ENTRE como um convite reforçado para
voltarmos a entrar nas salas, nos auditórios
e no universo da arte feita ao vivo e em palco.
Na música com orquestra houve claramente
um foco nas orquestras de câmara, dadas
as limitações causadas pela necessidade de
distanciamento entre músicos. Neste âmbito,
poderemos destacar a aposta na música
portuguesa, tal como aconteceu com
a interpretação do concerto para piano
de Armando José Fernandes, com o pianista
Artur Pizarro e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.
Esta foi uma temporada muito condicionada
também pelo confinamento que marcou
o início do ano e que levou a uma série de novos
adiamentos e cancelamentos.
Em resposta a esta situação vivida na primeira
parte do ano, desenvolveu-se para o verão
uma programação intitulada Destemporada
com as contribuições da Orquestra de Câmara
Portuguesa, da Orquestra La Nave Va
– com um concerto dedicado a Bach e Mozart,
onde se apresentou a soprano Ana Paula Russo,
sob a batuta do maestro António Carrilho e,
ainda, com uma apresentação da ópera de Astor
Piazzolla, com Ana Ester Neves e Christian Lujan
nos principais papéis. Note-se que esta foi uma
apresentação encenada de ópera, o que acabou
por ser um caso raro em Portugal.
Ainda na Destemporada lançámos um pequeno
festival dedicado à música de câmara, do qual
podemos destacar o concerto do cravista Kenneth
Weiss, realizado em parceria com o Museu
Nacional da Música, onde foi interpretada

a Arte da Fuga no cravo de Pascal-Joseph Taskin
(1723-1793), tesouro nacional da coleção do Museu.
A atividade da segunda metade do ano
foi marcada pela palavra MUNDOS.
Neste sentido, a temporada de música
propôs-se levar-nos por uma viagem por esses
diversos mundos que constituem a riquíssima
história da música, sejam os Mundos enquanto
espaço geográfico, onde cada obra musical reflete
essa identidade única relacionada as tradições
e vivências únicas, sejam os Mundos dos géneros,
dos estilos e das formas artísticas, no sentido em
que cada um desses mundos é, também, revelador
de identidades muito próprias, propondo-nos
outros olhares e outras perspetivas.
Do ponto de vista geográfico foram vários
os itinerários, a começar pelo Concerto
para Orquestra de Béla Bartók, apresentado
no concerto inaugural da temporada, uma obra
composta durante a fuga de Bartók da Hungria
para os Estados Unidos, tendo passado por
Portugal. Mundos mais próximos como o da música
francesa, sempre tão permeável às influências
de outras paragens, ou mais distantes como
a China de Huang Ruo, de quem ouvimos
o concerto para Sheng, num programa
que teve como protagonista Wu Wei
e a Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Entre os vários mundos artísticos, vale apena
referir os concertos da Orquestra Metropolitana
de Lisboa e da Orquestra de Câmara Portuguesa
dedicados aos mundos de Camille Saint-Saëns
e Igor Stravinsky, efemérides que assinalaram
respetivamente os 100 e 50 anos da morte
desses compositores.
Por fim, destaca-se a apresentação da ópera
de António Teixeira e António José da Silva,
Guerras de Alecrim e Manjerona com Os Músicos
do Tejo, dando assim continuidade ao projeto
de ópera para o CCB, com a particularidade
de se tratar de uma obra-prima do reportório
nacional.
Na área da dança/performance, foram
apresentadas obras de autores emergentes
nacionais como Luís Marrafa, Rita Barbosa,
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Rui Lima e Serginho, Beatriz Dias ou Marco
da Silva Ferreira, só para citar alguns dos nomes
que apresentaram as suas propostas repartidas
entre o Pequeno Auditório e a Black Box.
Esta programação de emergentes desdobrou-se
noutra iniciativa, Hotspot, cuja programação
foi preenchida por artistas não nacionais
como Euripides Laskaridis e Teresa Vittucci.
Prosseguimos as nossas parcerias com os festivais
BoCA - Biennial of Contemporary Arts, Temps
d’Images e Alkantara, nas áreas
da dança/performance. O ano, em dança,
terminou com a apresentação de um dos nomes
mais marcantes da dança portuguesa, Paulo
Ribeiro, e de um artista internacional, o grego
Dimitris Papaioannou, com Transverse Orientation,
ambos no Grande Auditório.
No teatro, onde também se verificaram
cancelamentos, apresentámos Letters
and Memories, espetáculo evocativo da vida
de Maria Callas, em coapresentação com
o Festival de Almada, acolhemos em parceria
com o Teatro Nacional S. João: Castro, O Duelo
e La Scortecata, com encenação de Emma Dante;
e com o Teatro Nacional D. Maria II, Morte de um
Caixeiro Viajante, de Arthur Miller e Praça dos
Heróis, de Thomas Bernhard. Da mais recente
geração de atores e companhias acolhemos Lisbon
Sisters, encenação de Mário Coelho, o Teatro

3.2

Auéeeu com O Desprezo, a Plataforma 285,
com Esa Cosa Llamada Amor e Sara Barros Leitão,
com Monólogo de uma mulher chamada Maria
com a sua patroa. De assinalar, ainda, a instalação
que Marco Martins realizou para a Companhia
Maior, Natureza Fantasma.
Na área das Outras Músicas, alguns dos nomes
programados foram recuperados para o cartaz
da programação da Destemporada, onde atuaram
Glockenwise, Mancines, Selma Uamusse, Cabrita,
Luís Severo, Marta Ren e The Legendary Tigerman.
No Pequeno Auditório, Rafael Toral apresentou
o seu último trabalho. Ainda no âmbito
da programação de verão, foram exibidas
algumas obras cinematográficas de realizadores
consagrados como Martin Scorcese, Sidney
Pollack, Jonathan Demme ou Paul Thomas
Anderson, inteiramente dedicados à música
popular como os Rolling Stones, LCD Sounsystem
ou Aretha Franklin, entre outros. Pele Escura,
de Graça Castanheira, que aborda temas
como o racismo e inclusão, centro e periferia,
foi apresentado no Grande Auditório, a que
se seguiram conversas com convidados no Foyer.
Há Fado no Cais, em parceria com o Museu
do Fado, teve a participação de Matilde Cid,
Carminho, Inês de Vasconcellos, Luis Coelho,
Helder Moutinho, Mísia, Bernardo Couto e a dupla
Jonas & Lander, com o espetáculo Bate Fado.

Fábrica das Artes
A programação do CCB/Fábrica das Artes
para 2021 reviu as suas linhas considerando
a crise pandémica que afetou a relação desta
com o público em geral e, particularmente,
com os públicos escolares. Assim, a programação
estruturou-se nos seguintes eixos: Ciclo Festa
de Desaniversário – Novos Criadores das
Infâncias, Programação digital – Do Outro Lado

do Espelho, Encontros-formação; Artes
nas Férias de Verão; o Big Bang – Festival Europeu
de Música e Aventura para públicos jovens; Cultura
É Educação, projeto de educação artística,
multidisciplinariedade, acessibilidade e formação
de público que foi implementado no Agrupamento
de Escolas de S. Bruno em 2019.

Ciclo Festa de Desaniversário
Começando por referir que o Ciclo Festa
de Desaniversário mereceu em dezembro
de 2021 o destaque da Time Out de melhor
programa da cidade para crianças, este começou
a ser apresentado ao público em abril de 2021
depois de todas peripécias de confinamentos,
cancelamentos e reagendamentos.
Abriu com a inauguração da instalação
Do Outro Lado da Toca, que se estendeu
até 4 de dezembro, com muito êxito junto
de escolas e famílias.
De facto, a programação agenciou um trabalho
de curadoria artístico-educativa, assente
na articulação entre o polo da criação e o polo
da receção e reflexão. Essa pesquisa em criação
artística aprofundou ainda a problemática
do digital, que se levantava de forma radical
com a crise pandémica.
O ciclo surgiu a partir de uma proposta de nova
criação apresentada em 2019 por Maria Gil,
do Teatro do Silêncio, com o espetáculo
Paradoxos de Alice, que retomava as explorações
entre a criação artística e a filosofia com crianças
que tínhamos iniciado em 2012. Aproveitando
esses antecedentes, além de coproduzirmos
o espetáculo Paradoxos de Alice, que foi
apresentado no Pequeno Auditório, propusemos
desdobrar o tema de Lewis Carroll para
a 3.ª edição de Novos Criadores das Infâncias,
projeto da FA que abre espaço a jovens artistas
emergentes, para que pensem connosco
e procurem por si os caminhos de continuidade
e mudança do trabalho Para Todas as Infâncias
que temos vindo a fazer.
Com um grupo de jovens criadores selecionado,
foram desenvolvidos alguns formatos artísticos
que queríamos experimentar em contexto de
residência artística prolongada, com uma equipa
multigeracional e da qual resultaram as seguintes
propostas:
• Uma instalação imersiva (Do Outro Lado da Toca),
que deu acesso ao mundo onírico de Alice a partir
de percursos, jogos interativos, experiências
de escuta que articulava cenografia, animação
e tecidos, foi entregue a Alice Albergaria, Beatriz
Bagulho e Madalena Castro;
• A criação de um caderno de campo
que agenciava a interatividade com a instalação;
• Quatro espetáculos de teatro portátil, criados
por oito jovens atores a quem foi entregue

o desafio de preparar o seu objeto performativo
enquanto hibrido e flexível para transitar da sala
de espetáculos, para o nosso canal de teatro
zoomófilo, ou para escolas e jardins caso
a pandemia assim o obrigasse - Dois Ovos Irmãos,
Quem sou eu?, São Horas de já e Não me calocom Bernardo Souto, Catarina Salgueiro,
Cirila Bossuet, Isabel Costa, José Leite, Miguel
Amorim, Raquel Oliveira, Vasco Batista; e Cuca
Monga para a criação e produção musical
e ainda produção de conteúdos digitais.
Integrámos diversos profissionais da filosofia
para crianças e da filosofia enquanto experiência
de pensamento, que tinham já colaborado com
a FA e cuja diversidade de abordagens queríamos
juntar neste projeto: Magda Costa Carvalho
do Mestrado em Filosofia para Crianças
da Universidade dos Açores, Walter Kohan
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Dina Mendonça da Universidade Nova e Rita Pedro
que trabalha em educação. A Universidade dos
Açores e do Rio de Janeiro integraram as equipas
de criação e implicaram, enquanto parceiros
de reflexão durante a criação, crianças e jovens
de projetos de intervenção nos contextos
geográficos onde operam (Açores e Rio
de Janeiro). Cada um destes profissionais
da filosofia com crianças dinamizou ainda sessões
de pensamento pós-espetáculo presencialmente
e por Zoom e um conjunto de formações para
profissionais das artes, educação formal e não
formal – os Encontros Formação. A este grupo
de formadores, juntou-se ainda Dora Batalim,
que dinamizou uma formação na área da literatura
fantástica com referência às descidas e subidas
de Alice e Peter Pan. Integraram ainda a equipa
António Mendes e João Estrada, da área do vídeo,
que colaboraram na gravação e produção
de materiais digitais – entrevistas Indagações
de Alice, Making Of e Filminhos Paradoxos.
O projeto desdobrou-se ainda para o programa
de Artes nas Férias de Verão 21 – Um Sorriso
Sem Gato, oficinas realizadas em julho e dinamizado
pelos jovens atores e artistas plásticos
que integraram este ciclo.
De referir que foram produzidos textos por todos
os intervenientes no Ciclo Festa de Desaniversário
com o objetivo de integrar a 4.ª publicação
das edições CCB/Fábrica das Artes, que integrará
essa coleção de registo e reflexão em projetos
interdisciplinares de pesquisa em práticas
artísticas e educativas.
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Ao programa digital lançado no último trimestre
de 2020 (Exposição digital No fundo Portugal
é Mar; o espetáculo de teatro-filme A tartaruga
e o menino do mar; O jogo de tabuleiro
em escrita criativa O Mergulho – jogo Atlas;
o filme documentário Nós pensamos Todos em
Nós), juntámos a programação digital Do Outro
Lado do Espelho: Quatro entrevistas Indagações
de Alice; Alice por Cuca Monga, um áudio-livro
das duas obras de Carroll em coprodução
com Cuca Monga, Teatro do Silêncio e CCB/
Fábrica das Artes; Do outro lado da toca – vídeo
jogo, que se cria como dupla da instalação
com o grupo Game Dev Técnico em parceria
com o Instituto Superior Técnico e com
o Plano Nacional das Artes; as curtas-metragens
de animação Filminhos Paradoxos, em oito
episódios que se desdobraram do espetáculo
do Teatro do Silêncio; Making Of do processo
criativo do ciclo por João Estradas e António
Mendes, que serão publicados no âmbito
do lançamento da edição Festa de Desaniversário.
Integraram a programação de verão Destemporada,
a Festa de Desencerramento com os quatro
espetáculos portáteis e o concerto de Cuca
Monga nos espaços exteriores do CCB,
quatro espetáculos Anti princesas de Cláudia
Gaiolas e a performance de animação de rua
Dragonologia. E ainda a instalação Do Outro
Lado da Toca, que se ofereceu durante
todo o verão.
Em 2021 o projeto Cultura É Educação manteve
uma relação muito próxima e fundamental para
continuidade do projeto, procurando manter
o investimento que vínhamos a realizar
em conjunto com esta comunidade educativa
desde maio de 2019. Esta relação de proximidade
e cumplicidade foi fundamental para os resultados
quantitativos da Fábrica das Artes, uma vez
que sustentou de forma significativa as nossas
ocupações. Embora não tivesse sido possível
cumprir a dimensão das residências artísticas
na escola com artistas da programação,
mantivemos o plano de vinda ao CCB
para a fruição das nossas atividades artísticas
e de formação de professores online.

Big Bang – Festival
de Música e Aventura
Depois de ter sido cancelado em 2020,
o Big Bang – Festival de Música e Aventura LX
retomou a sua apresentação com a sua 11.ª edição

realizada em outubro, dirigindo-se no primeiro
dia a público escolar e o segundo a públicos
mistos, integrando uma diversidade de projetos,
espetáculos e instalações, europeus e de criação
nacional. Lançámos desafios para duas criações
que se apresentaram no Grande e no Pequeno
Auditórios: Olá zente que aqui samo, projeto
Nómadas entregue ao grupo Sete Lágrimas
e aos artistas plásticos JAS e a um grupo
excecional de crianças músicas; Estradas,
a encomenda lançada a Salvador Sobral
e Jenna Thiam; Sou filha das Ervas de A Monda
Teatro Musica, dedicado ao repertório de fado
e popular de Amália Rodrigues; Seven Dixie,
concerto de rua; e dois Quartos dos músicos,
do carismático Michel e de dois jovens artistas
emergentes, Tomás Longo e Samuel Gap.
Da Europa chegaram os projetos Hush – Henry´s
dream machine, a última criação da Zonzo
Compagnie que se apresentou na Black Box,
e quatro instalações interativas – Spotter,
Oscibouncer; Estes Pássaros que voam para
o norte e Unheard – que animaram o espaço
público.
Os Embaixadores, projeto de comunicação
Big Bang com um grupo de adolescentes,
foi conduzido por António Pedro e produziu
materiais vídeo para as redes sociais e ainda
intervenções musicais que animaram
os corredores e os espaços exteriores.
De referir que se realizou em Lisboa a reunião
da rede europeia que integra 18 cidades europeias,
com a presença de um representante da UE
para projetar a próxima candidatura europa criativa.
É de ressalvar o trabalho criativo, resiliente
e flexível da pequena equipa da Fábrica das Artes
que, no âmbito da crise pandémica, se reinventou
constantemente na apresentação de soluções,
particularmente, na conceção e realização
da programação, com a transmissão de
espetáculos e workshops por Zoom, de modo
a não interromper a oferta. Essas propostas
exigiram um minucioso e detalhado trabalho
na manipulação de equipa técnica para esse efeito,
com os artistas na revisão de marcações e de
relação com a câmara, mas, também, um trabalho
igualmente exigente que garantisse que as escolas
transmitiam aí as sessões nas melhores condições.
A equipa manteve-se firme na procura de formas
de proporcionar experiências artísticas e nunca
desistiram, angariando públicos até ao último
minuto.
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3.3

Pensamento
Em 2021 organizaram-se quinze atividades,
integrando ciclos literários, de história,
de música e de gastronomia, mas também
conversas, conferências, apresentações de CD
e uma exposição. Algumas destas atividades
foram desenvolvidas em estreita ligação com
a programação de Artes Performativas, por forma
a interligar os vários núcleos de programação,
tornando-a mais coesa e potenciando relações
simbióticas de públicos.
Também no sentido de minimizar o isolamento
resultante das medidas de prevenção de contágio
por COVID-19 adotadas pelo Governo, e tentando
manter uma relação de proximidade com o
público, foi dada continuidade à disponibilização
de conteúdos áudio na plataforma Spotify do CCB,
bem como de conteúdos vídeo no website da RTP
Palco, reforçando assim a parceria já existente.
Segue-se uma breve descrição das atividades
desenvolvidas.

Palavra cruzada
De quem escreve para quem lê
Tendo como mote o misterioso jogo
de cumplicidades que se cria entre quem escreve
e quem depois lê, Helena Vasconcelos convidou
dois escritores e duas escritoras - António Mega
Ferreira, José Luís Peixoto, Ana Margarida
de Carvalho e Dulce Maria Cardoso - para
uma conversa descontraída sobre o processo
de escrita e a forma como a mesma é
transformada e absorvida por quem a lê.
No sentido de cumprir as medidas sanitárias
em vigor na altura, a gravação das quatro
entrevistas foi efetuada sem público, tendo sido
disponibilizadas online nas plataformas da RTP
Palco e do Spotify.
No final de cada entrevista era feita uma sugestão
de leitura, e uma semana depois uma sessão
online (na plataforma Zoom, de acesso gratuito),
aberta ao público que desejasse discutir,
analisar e opinar sobre o livro.
Foram analisadas e comentadas as obras
Cartas de Casanova, de António Mega Ferreira;
O gesto que fazemos para proteger a cabeça,
de Ana Margarida de Carvalho; Almoço de Domingo,

de José Luís Peixoto e Os Meus Sentimentos,
de Dulce Maria Cardoso.

Conversas com história
Raquel Varela regressou ao CCB para uma série
de conversas informais com convidados com
um percurso relevante no contexto sócio-politico-cultural. Jorge Torgal, Maria Rita Kehl, António
Barros Veloso, Camané, Eduardo Gageiro,
Carlos Neto e Manuel Alegre foram os convidados
da temporada que aconteceu no primeiro
semestre.
Mais uma vez em contexto de pandemia, as quatro
primeiras conversas aconteceram sem público,
tendo as três primeiras sido gravadas online.
As últimas três conversas aconteceram já em sala,
abertas ao público.
Retomámos este ciclo de conversas por mais
uma temporada, que se iniciou no segundo
semestre do ano, com os convidados Maria
Manuel Mota, Olga Roriz e António Victorino
d’Almeida.
Os conteúdos resultantes da gravação de todas
estas conversas encontram-se disponíveis
online nas plataformas da RTP Palco e do Spotify.

Formas de ler
O Poder da Comédia
Dando continuidade a este ciclo, que já se tornou
uma referência no panorama cultural lisboeta,
desafiámos Helena Vasconcelos a conceber
uma nova temporada de oito sessões.
Neste ciclo a análise incidiu sobre a forma como
a comédia surge na literatura para contrabalançar
períodos mais difíceis e sombrios na recente
história da humanidade, enquanto elemento
subversivo, crítico e libertador.
A necessidade da introdução da comicidade
na literatura vem de muito longe e o riso
é considerado, ainda hoje, como o melhor
remédio para muitos males (Helena Vasconcelos).
Em 2021, as sessões decorreram em formato
presencial, tendo sido analisadas cinco obras:
Cândido ou o Optimismo, de Voltaire;
Gosto disto aqui, de Kingsley Amis; Dom Quixote

de La Mancha, de Miguel de Cervantes;
Lição de Anatomia, de Philip Roth e Swing
Time, de Zadie Smith.

O gosto dos outros
Convidámos o crítico gastronómico Fortunato
da Câmara para fazer a curadoria de um ciclo
de cinco sessões, inteiramente dedicadas
à evolução do gosto e da gastronomia.
Cinco viagens gastronómicas, com cinco
convidados distintos, abordando cinco temas
sob a égide da gastronomia, explorando
encruzilhadas da história e da antropologia da
alimentação, foram também gravadas
e encontram-se disponíveis online nas plataformas
da RTP Palco e do Spotify:
• André Magalhães: O sabor e o gosto,
uma evolução social.
• Dulce Freire: As sementes e as plantas viajantes
• João Paulo Martins: Os vinhos que se moldaram
no tempo.
• Fátima Moura: O cacau: de líquido amargo
a doce sólido.
• Isabel Drumond Braga: Doçaria portuguesa:
influenciadora social.

Guias de Audição
(Rasgão ou Continuidade)
Um ciclo de seis conferências orientadas pelo
músico e compositor Nuno Vieira de Almeida
e pelo professor de estética, Vítor Moura, que
se propunha reeducar o ouvido do espectador,
dotando o ouvinte de ferramentas que lhe
permitissem resgatar o sentimento de quem
ouve obras clássicas, intemporais, pela primeira
vez, reavivando o interesse pela escuta ativa
dessas mesmas obras.
Durante algumas sessões, a audição de excertos
das obras foi acompanhada pela projeção
de pinturas de Ferdinand Hodler, Wassily
Kandinsky e Arnold Schönberg.
As sessões foram dedicadas aos seguintes temas/
obras:
• Sinfonias de Beethoven – enfoque na 1.ª, 3.ª, 8.ª
e 9.ª.
• A Valquíria de Richard Wagner
• A Viagem de Inverno de Schubert

• Salomé de Richard Strauss
• Sibelius e a originalidade do Norte – Sinfonias
n.º 4, 5, 7 e Tapiola
• Quem tem medo de Arnold Schönberg

Conversas Pele Escura
Paralelamente à apresentação da curta-metragem
Pele Escura – Da Periferia Para O Centro,
de Graça Castanheira, produzido com o apoio
do ICA e do CCB, foi organizado um ciclo de cinco
conversas durante a tarde procurando potenciar
a relevância do filme e abrir espaço à discussão
e pensamento sobre as questões e problemáticas
por ele levantadas.
As conversas, moderadas por Angella Graça
trouxeram ao CCB convidados de diversas áreas,
desde a arquitetura, ao urbanismo, à sociologia,
à história, à cultura e à comunicação social,
fechando a tarde com uma conversa com
a realizadora sobre o processo de criação.
A partir das diferentes perspetivas e das
experiências profissionais e pessoais de cada
interveniente, foram abordados temas em torno
das questões de colonialismo, negritude, racismo
e segregação social e geográfica de populações
com raízes nas ex-colónias:
A Memória e a Arquitetura da Cidade, com
António Brito Guterres (urbanista e investigador
no ISCTE-IUL) e Ricardo Bak Gordon (arquiteto)
Cultura e Arte – Do Centro à Periferia,
com Zia Soares (diretora artística, atriz,
encenadora) e Selma Uamusse (cantora)
A Imagem como Elemento de Comunicação
e Afirmação, com Karina Carvalho (socióloga,
diretora executiva da TI Portugal) e Paula Cardoso
(jornalista)
O Cunho da História na Construção Social
e Identitária, com Manuel Dias dos Santos
(sociólogo, Membro Fundador da Plataforma
de Reflexão Angola) e Diogo Ramada Curto
(Professor da Universidade Nova de Lisboa,
historiador e investigador)
Pele Escura – Linhas de uma Luta Coletiva,
com Graça Castanheira (realizadora de Pele
Escura) e Meirinho Mendes (encenador
e diretor de atores de Pele Escura)
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Bate Fado

Dicionário de artistas

Paralelamente à apresentação do espetáculo
Bate Fado, de Jonas&Lander, e uma vez
mais com o objetivo de fazer a ponte
com a restante programação e trabalhando
a multidisciplinariedade da mesma, foram
pensadas três atividades complementares:
uma conferência, uma exposição, e a apresentação
do CD São Jorge, de Jonas Lopes.

Fechando um processo que se iniciou em outubro
de 2020, foi sendo publicado semanalmente
nas plataformas digitais do CCB um conjunto
dos 52 textos escritos por Gonçalo M. Tavares.
No Spotify disponibilizou-se um ficheiro áudio
com leitura de cada texto, por Ana Zanatti.
A última publicação aconteceu no final
de setembro de 2021, culminando numa conversa
aberta ao público, com a presença do escritor
e de Luís Maria Baptista, fundador d’Os Espacialistas,
um projeto laboratorial de investigação teórica
e prática das ligações entre arte e arquitetura.

Conferência Bate Fado
Esteve prevista a realização de uma conferência
moderada por Fernando Matos de Oliveira
(Teatro Gil Vicente e Investigador nas Áreas
de Arte e Performance no CEIS20), com
a presença de Teresa Gentil (compositora
e etnomusicóloga), de Sara Pereira (Museu
do Fado) e de Jonas&Lander (dupla de criadores
do espetáculo Bate Fado), em que se pretendia
falar sobre o Fado Batido: dança que no século XIX
aliava o virtuosismo e energia do sapateado
ao canto do fado, e que deu o mote ao trabalho
de investigação e criação do espetáculo Bate
Fado. Por questões relacionadas com a COVID-19,
o espetáculo foi reagendado, não tendo todavia
sido já possível reagendar a conferência.

Concerto de Apresentação CD
São Jorge
Um concerto onde Jonas Lopes (criador
do espetáculo Bate Fado) apresentou o seu novo
CD São Jorge produzido e editado pela Valentim
de Carvalho, dando a conhecer ao público
a sua faceta de composição literária e musical.

Exposição Gabinete de Curiosidades
Ainda no âmbito do espetáculo Bate Fado,
foi inaugurada a exposição Gabinete de Curiosidades,
no foyer do Grande Auditório, aberta ao público
antes e depois do espetáculo.

© estelle valente

Nesta exposição o público tinha acesso
a documentos áudio e vídeo, cerâmicas
e ilustrações de cariz caricatural do final do século
XIX e início do século XX, que compuseram parte
da investigação sobre o Fado Batido e deram
substância, imaginário e matéria coreográfica
ao processo de criação do espetáculo
Bate Fado, de Jonas&Lander.
Registou-se uma boa afluência, tendo parte
do público manifestado interesse na continuidade
deste tipo de atividades complementares
aos espetáculos.

Kleist: o(s) Sentido(s) da Justiça
Em jeito de preâmbulo à apresentação de O Duelo,
encenado por Carlos Pimenta, realizaram-se
quatro sessões de reflexão em torno desta obra
escrita por Henrich von Kleist, em 1811.
Um conjunto de quatro conferências moderadas
pelo encenador do espetáculo e a participação
da filósofa Maria Filomena Molder, que traduziu
e agora adaptou este texto para esta encenação,
bem como dos professores e ensaístas José
Bragança de Miranda, José Gomes Pinto
e José Miranda Justo.
Nestas conferências foram abordadas
as dicotomias morais presentes nesta novela,
e debatidas as ideias de justiça (humana e divina),
honra e honestidade e a forma como Kleist utiliza
estes conceitos, não apenas nesta obra mas
na sua escrita em geral. O público que
compareceu a estas conferências foi sobretudo
constituído por estudiosos e investigadores
da obra e vida de Kleist. O registo áudio destas
sessões está em fase de tratamento técnico
e ficará também disponível no Spotify do CCB.

Apresentação de CD
Fernando Lopes-Graça:
Songs e Folksongs 2
Uma sessão de apresentação deste segundo
CD dedicado à obra de Fernando Lopes-Graça,
moderada por André Cunha Leal, com
a participação dos artistas intervenientes
no disco - Nuno Vieira de Almeida (pianista),
Susana Gaspar (soprano) e Ricardo Panela
(barítono) - com Paulo Ferreira de Castro
(musicólogo) e Tiago Manuel da Hora
(produtor e musicólogo).
Esta sessão aconteceu na Sala de Leitura,
como primeiro de muitos eventos deste género
que se pretende passar a realizar, por forma
a dinamizar este espaço.
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A Comuna de Paris
e as Conferências do Casino
Perfazendo 150 anos sobre os acontecimentos
que viriam a ficar conhecidos como a Semana
Sangrenta em Paris, e cujo término acabou por
coincidir e influenciar o início das Conferências
Democráticas do Casino, em Lisboa, apresentámos
um ciclo de duas conferências orientadas por Ana
Rocha, dedicadas a estes eventos. O registo áudio
destas sessões está em fase de tratamento técnico
e ficará brevemente disponível no canal Spotify
do CCB.

Ciclo História de Arte
Um ciclo de 10 conferências, repartidas por três
módulos dedicados a diferentes períodos da arte
em Portugal, com especial enfoque na pintura,
mas estabelecendo ligações com outras formas
de arte, sempre contextualizadas à luz da realidade
europeia e mundial.
Um primeiro módulo, composto por quatro
sessões, lecionado por Fernando António Baptista
Pereira, que desenhou o percurso entre os séculos
XV e XVIII, seguido por 3 sessões dedicadas ao
século XIX, orientadas por Raquel Henriques Silva,
culminando num último módulo, dedicado
ao século XIX apresentado por Joana Cunha Leal.
Esta terá sido a atividade com maior afluência
de público de forma consistente durante toda
a sua duração, tendo tido quase todas as sessões
esgotadas.
Também neste caso o registo áudio destas sessões
está em fase de tratamento técnico e ficará
brevemente disponível no Spotify do CCB.
Numa análise geral sobre as atividades da área
do Pensamento em 2021 conclui-se que o público
que a elas afluiu é maioritariamente sénior
e, talvez por isso, menos familiarizado com
a utilização de plataformas digitais, pelo que
a adesão aos debates online, quando não era
possível termos atividades presenciais,
não foi excecional, ainda que o acesso
a conteúdos online, em diferido, tenha sido
mais expressivo, considerando-se assim
conseguido o objetivo de manter a ligação
à programação do CCB, eventualmente
contribuindo para melhorar as condições
de isolamento.

As atividades que foram partilhadas online na RTP
Palco, no site do CCB e no Spotify tiveram mais
de 25 000 visualizações/audições.
O ciclo com maior adesão do público foi
o de História de Arte, pelo que se deverá dar
continuidade à integração na sua programação
de ciclos de cariz mais académico, nas suas mais
diversas naturezas, não apenas pelo próprio
interesse dos temas abordados, mas também
e sobretudo por serem ciclos que apelam a uma
maior heterogeneidade de público, potenciando
assim a captação de novos públicos.
Os ciclos mais técnicos apelam, tendencialmente,
a um número mais reduzido de público,
não deixando, contudo, de ser necessário
e importante que continuem a acontecer.
Programar atividades complementares à restante
programação é também uma boa estratégia para
a renovação do público presente nas conferências
e nos debates. Não deverá, no entanto, ser
descurada a continuidade da oferta para o público
que, ao longo do tempo, foi desenvolvendo uma
relação de proximidade e fidelização com
a instituição.
A parceria com a RTP Palco permite que
os conteúdos produzidos pela área do Pensamento
do CCB atinjam visualizações muito para além
da capacidade disponível em sala.
Aliás, alguns dos ciclos que tiveram baixa taxa
de ocupação em sala em 2021, acabam por ter
bastante sucesso nesta plataforma, o que vem
reforçar a vontade já existente de dar continuidade
a esta parceria entre as instituições.

Sala de Leitura
Em 2021 a Sala de Leitura, localizada no Centro
de Congressos e Reuniões do CCB, onde esteve
instalada a quarta Presidência Portuguesa
do Conselho da União Europeia, ficou acessível
ao público a partir do final do mês de agosto,
tendo funcionado oitenta e nove dias. Apesar
do curto período de funcionamento acederam
à Sala 2 351 leitores. De notar que só no início
de novembro é que a lotação da Sala foi reposta
na sua lotação máxima. Fizeram-se também 84
empréstimos domiciliários e foram integrados 365
novos leitores, demonstrando que a Sala
de Leitura está já hoje perfeitamente estabelecida,
com um público próprio e elevado potencial de
crescimento.
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Garagem Sul

Exposições de Arquitetura
A Garagem Sul começou o ano de 2021 com
a exposição O Mar É a Nossa Terra. Construção
sensível da linha de costa. Inaugurada no ano
anterior, a exposição propunha uma reflexão sobre
o papel fundamental das atividades no mar, desde
o comércio ao desporto, na construção da linha
de costa. Terminada em janeiro, a exposição foi
bem acolhida pela crítica e alcançou um público
bastante variado, chegando a outras áreas para
além da arquitetura, algo também impulsionado
pelo programa de visitas guiadas que contava
com diferentes convidados, entre eles um surfista
e uma investigadora do Oceanário de Lisboa.
Ainda no dia 9 de janeiro, em jeito de debate
de encerramento da exposição, foi organizada
uma conversa entre investigadores portugueses
e noruegueses sobre a influência das atividades
piscatórias na construção da costa, inserida na
iniciativa Arquitetura do Bacalhau, financiada pelos
EEA Grants Portugal e promovida pela Garagem
Sul, em parceria com a Escola de Arquitetura
e Design de Oslo e a Universidade do Minho.
Em Casa. Projetos para Habitação
Contemporânea foi a exposição que se seguiu
na Garagem Sul, e que trouxe para discussão
o tema inesgotável da habitação. A exposição era
organizada em núcleos temáticos, cada um deles
estruturado em diálogos a três, entre um atelier
italiano, um português e um último de outro país
diferente. Foi bastante condicionada pela situação
pandémica, estando em apresentação ao público,
ao mesmo tempo que eram impostas medidas
muito restritivas para combater o crescente
número de infeções. Contudo, em virtude
da abertura temática, foi muito apreciada por
um público não especializado. Na sua organização,
destacou-se a colaboração das equipas do CCB
com o museu MAXXI, em Roma, na criação
da exposição.
No âmbito desta exposição, em tempo
de confinamento, foi produzida uma série
de mini-filmes com os materiais expositivos
para se tornarem acessíveis online.

Essa experiência permitiu testar soluções
para combinar a programação local com
a sua difusão online.
Em setembro, foi inaugurada a exposição At Play:
Arquitetura & Jogo, onde foi visível uma maior
adesão do público e das escolas, tornada possível
pela estabilização momentânea da situação
pandémica. Centrada na «criação de mundos»
e nos mecanismos de invenção que são praticados
até pelas crianças, esta exposição abordou temas
tão variados como a infância e a educação,
o planeamento urbano, o espaço público,
a história, a arquitetura, a arte e a invenção para
traçar a história tanto dos «Mundos» imaginários,
quanto dos imaginados. Mais uma vez, de salientar
as colaborações com importantes instituições
internacionais, neste caso do CIVA,
em Bruxelas.
As exposições são acompanhadas por programas
públicos que promovem várias atividades
relacionadas com os conteúdos expositivos,
quer junto do público geral, quer em estreita
colaboração com escolas dos vários níveis
de ensino. Para além do programa transversal
a todas as exposições, que é em grande parte
orientado pela equipa de monitores da Garagem
Sul – visitas à exposição e à cidade, oficinas para
famílias e visitas e oficinas para escolas – foram
desenvolvidas várias parcerias que permitiram
criar programas mais diversificados. O grupo
Espacialistas foi convidado a desenvolver uma
atividade online para crianças, foi materializada
uma parceria com a Benetton para a criação
de uma exposição na loja desta marca no Chiado
e, aí, desenvolvidas várias atividades para crianças,
assim como foram unidos esforços com o IKEA
e a Pinheiro Bombeiro, para também proporcionar
atividades para crianças no evento de Natal
organizado por estas duas entidades. Por último,
de referir que as visitas guiadas ao CCB passaram
a ser plenamente organizadas pelo Serviço
Educativo da Garagem Sul.
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Um aspeto importante da atividade deste ano
foi a preparação da exposição Arquiteturas
da Aprendizagem, concebida originalmente
em colaboração com o Plano Nacional das Artes
e imaginada para 2023 (março a setembro).
Ao repto inicial, associaram-se como
coprodutores o centro de exposições
de arquitetura arc-en-rêve, de Bordéus,
e o centro cultural Z33, de Hasselt.
Esta coprodução permitiu delinear uma
candidatura a fundos do programa Europa Criativa,
no âmbito do programa Horizonte Europa que,
a ser bem-sucedida, constituirá um reforço
orçamental fundamental para a produção
de mais e melhores conteúdos.
Essa candidatura reflete também a consolidação
da posição internacional da Garagem Sul
no contexto dos centros culturais com espaços
dedicados à arquitetura, dando assim um novo
fôlego à estratégia iniciada em 2018 com
a apresentação da exposição Paris Haussmann.
No ano de 2021 apostou-se numa programação
paralela mais musculada, que permitiu apresentar
outro tipo de conteúdos ao público e fomentar
parcerias com agentes de diferentes áreas.
De salientar o programa online dedicado à obra
de Jonathan Meades, cineasta que produziu
vários documentários de arquitetura para a BBC,
o podcast Ai que está tão frio! que colocou vários
arquitetos portugueses a falar sobre o problema
da construção em Portugal, numa altura em que
a sociedade se via obrigada a ficar em casa devido
à pandemia, para além da retrospetiva à produção
televisiva de Manuel Graça Dias, MGD na TV,
que levou ao Pequeno Auditório uma série
de figuras da cultura nacional para relembrar
o importante papel deste arquiteto na difusão
da arquitetura e, ainda, a exposição Habitar
Portugal, coproduzida com a Ordem dos
Arquitectos. A Garagem Sul acolheu também
várias apresentações de livros, na sua maioria
publicações da Livraria A+A, parceira na gestão
dos títulos disponíveis na loja da galeria: Igreja
do Sagrado Coração de Jesus, Nuno Grande,
Ed. EDARQ; Lisboa Moderna, Ana Tostões,
Ed. Docomomo e Circo de Ideias; Bak Gordon
Architecture, Ed. A+A Books; Primavera Tardia,
Eliana Sousa Santos e Tiago Silva Nunes, Ed. Dafne

Editora. A Garagem Sul foi também responsável
pela edição de duas publicações: Apontamentos
sobre a arquitetura do bacalhau, Karl Otto
Ellefsen, André Tavares e Diego Inglez de Souza
(inserida na iniciativa Arquitetura do Bacalhau),
e Manuel Graça Dias na Tevê, Alexandra Areia
(no âmbito do programa MGD na TV).
Ainda de sublinhar a parceria com a Universidade
Autónoma de Lisboa, para a realização
do Seminário do programa de Doutoramento
Contemporary Architecture and Research, onde
estiveram presentes os arquitetos Arturo Franco,
João Luís Carrilho da Graça, Manuel Aires Mateus,
Marta Sequeira, Philip Ursprung, Ricardo Carvalho
e Tim Benton.
2021 foi também o ano da segunda edição
do ciclo de conferências Campo Comum,
em parceria com a Trienal de Arquitectura
de Lisboa. Foram três sessões com uma dupla
de convidados moderada pelos curadores do
programa, Diana Menino e Felipe de Ferrari.
Depois da primeira ter sido realizada em formato
live streaming, como já havia sido feito em 2020,
finalmente voltou a ser possível organizar estes
momentos de forma presencial, no Pequeno
Auditório, enriquecendo a discussão dos temas
propostos. Em abril, dia 22, a conferência juntou
os arquitetos Maria Giudici e Moisés Puente para
nos falarem das Edições de Arquitetura que
desenvolvem nos seus trabalhos como editores.
Sob o mote Construção, os ateliers Agwa e Bast
uniram-se para apresentar as suas práticas
de renovação de espaços (13 de outubro)
e, a 10 de novembro, foi a vez dos ateliers
Real e 51n4e partilharem as suas metodologias
de trabalho no momento do Desenho
da Encomenda.
Apesar das condicionantes provocadas
pelo combate à pandemia COVID-19, que ainda
se prolongaram pelo primeiro semestre do ano
de 2021, é visível a recuperação do número
de visitantes em relação a 2020. No primeiro ano
da pandemia, naturalmente que estes números
caíram bastante – de cerca 16 500 em 2019,
para cerca de 7 000 em 2020 e, em 2021,
para números na ordem dos 10 000 visitantes,
o que representa apesar de tudo uma boa
recuperação num ano ainda muito fustigado.
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Lojas
As Lojas enfrentaram um novo desafio em 2021,
com um novo confinamento imposto à população
no início do ano. Felizmente, tratou-se de um
período de tempo curto e em circunstâncias
menos adversas, o que atenuou os efeitos nefastos
desta situação. Também a primavera e o verão
trouxeram novo alento e bastante movimento
aos espaços exteriores, designadamente com
a programação de verão e as atividades ao ar livre,
com efeitos benéficos para o dinamismo das lojas
situadas na Rua Bartolomeu Dias, no caminho
pedonal e na Praça do CCB.
Uma vez que a ocupação do Espaço Gregotti
por parte das equipas CCB era temporária,
foram encetados esforços para encontrar novos
inquilinos para este espaço de 1200 m2, após a
saída, planeada para setembro de 2021. Dos vários
contactos realizados, foi assinado contrato com
a consultora UON Consulting, para aí instalar
a sua sede, a partir de outubro de 2021.
Prevendo que 2021 e 2022 seriam anos de retração
económica, foram estudadas outras hipóteses para

4.1
arrendamento de mais espaços dentro do CCB.
Assim, foram disponibilizados espaços como a Sala
Ribeiro da Fonte, junto ao Jardim das Oliveiras;
o Restaurante TOPO e gabinetes de trabalho
no piso 3, do Módulo I. Para estes espaços foram
estudados modelos de arrendamento distintos,
tais como espaços de co-work, arrendamento
ou prestação de serviços, de acordo com
a tipologia de utilização que viessem a ter. Estes
arrendamentos tinham em vista garantir maior
rentabilidade dos espaços, uma vez que se previam
tempos de menor procura de espaços para
eventos, e os arrendamentos apresentavam assim
uma maior garantia de rentabilidade a médio/
longo prazo.
Desta prospeção de negócio resultou que a Sala
Ribeiro da Fonte foi arrendada à Brave Generation
Academy, uma escola de ensino internacional,
de outubro de 2021, até setembro de 2024.
E a Sala Mitterrand (gabinete do Módulo I), foi
também arrendada à UON Consulting, a mesma
empresa que arrenda o espaço de 1200 m2,
no Módulo III.

Eventos:
reuniões e congressos
O ano de 2021 foi, contrariamente a todas
as expectativas e ao enquadramento em que
vivemos, o ano com o melhor resultado de
sempre na área de eventos. O acontecimento mais
relevante foi a presença, de janeiro a julho, da
Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa
do Conselho da União Europeia 2021, a que
se seguiu a Porsche Investors Conference 2021,
realizada em setembro. A Presidência Portuguesa
trouxe também oportunidades de negócio em
reuniões e apresentações associadas, de entidades

independentes, com destaque para o Green
Investment Fórum EU-Africa, organizado pelo
European Investment Bank. Nos meses de outubro
e novembro, a atividade foi retomada em pleno
mas, em dezembro, a nova variante do vírus
SARS-CoV-2, Ómicron e o aumento exponencial
de contágios trouxeram, novamente, incerteza
e imediata retração do mercado, comprometendo
a realização de eventos.
A Presidência Portuguesa foi um projeto único
e desenvolvido em circunstâncias únicas.
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Diariamente, tiveram lugar várias reuniões,
essencialmente em formato híbrido e a equipa
do CCB prestou o apoio logístico e técnico
previsto em contrato. As reuniões ministeriais
presenciais tiveram lugar no Grande Auditório
e, para tal, foi necessária uma adaptação do
espaço para responder à necessidade de garantir
o número de lugares presenciais com o devido
distanciamento, tendo o CCB participado
ativamente na conceção do projeto que viabilizou
a sua realização. Foram seis meses de trabalho
intenso, em constante adaptação e aprendizagem
sobretudo ao nível digital. O resultado final
foi muito positivo.
O processo Porsche Investors Conference 2021
iniciou-se no princípio do segundo semestre
de 2019. As negociações tiveram lugar em pleno
confinamento (abril de 2020) e o contrato foi
assinado a 1 junho de 2020. Apesar da pandemia,
a Porsche entendeu avançar com a realização
da conferência, adaptando-a à nova realidade,
com impacto direto na capacidade dos espaços
e procedimentos de segurança muito rigorosos.
Esta conferência insere-se na lista dos grandes
eventos que passaram pelo CCB, ocupou todo
o Centro de Congressos e Reuniões, Pequeno
e Grande Auditórios, com utilização em exclusivo
destes espaços nos dias 27 e 28 de setembro.
A Praça CCB e o Caminho Pedonal foram utilizados
como espaços de exposição de 19 automóveis,
de livre acesso, o que foi muito apreciado pelo
público. A equipa alemã, contratada pela Porsche
para a organização da conferência, pautava-se
por padrões de qualidade e exigência muito altos
e o desempenho da equipa CCB correspondeu às
expectativas no decorrer de três semanas
- período de montagens, testes, ensaios, evento
e desmontagens. É importante referir que este
evento implicou um modelo de trabalho de 24
horas em contínuo, ao qual também as nossas
equipas deram resposta de uma forma muito
positiva e produtiva.
Apesar de 2021 ter sido o segundo ano de
pandemia, voltámos a confrontar-nos com novos
desafios, dificuldades e incertezas, mas igualmente
com oportunidades. Foi com espírito de resiliência
que a equipa DMD-GE prosseguiu a sua missão.
Os desafios, dificuldades e incertezas centraram-se
essencialmente no confinamento, na insegurança
a nível de saúde, nas diretrizes do SNS, em
constante alteração face ao desenvolvimento
da pandemia, nas preocupações dos
colaboradores e dos clientes. O know-how
adquirido e consolidado para a realização de

eventos online – digitais e híbridos – constituiu
indubitavelmente uma grande oportunidade.
Foi também encontrado o parceiro de negócio
indispensável para a concretização deste modelo
de eventos, uma vez que o CCB não dispõe da
totalidade dos recursos necessários. Webinars,
videoconferências e streamings – esta última
tipologia já em uso há muitos anos-, passaram
a fazer parte da oferta habitual de produtos
e serviços do Centro de Congressos e Reuniões.
Neste âmbito, criámos o Estúdio CCB que esteve
operacional de abril a setembro. A procura deste
tipo de eventos é alta mas a concretização
é baixa, justificando-se pelo desconhecimento
de que se trata de soluções onerosas, que
implicam produção, equipamentos e equipas
técnicas muito qualificadas.
A atividade de Eventos não é compatível com
o regime de teletrabalho, pelo que esteve sempre
presente uma equipa no CCB a acompanhar
e garantir os serviços prestados e a sua qualidade.
O volume total de faturação apresentado
nos resultados repartiu-se percentualmente
em espaços, com um peso de 83,37%,
nos equipamentos com 9,32%, em serviços
com 5,73% e em catering com apenas 1,58%
do total. Esta distribuição foi bastante diferente
do comportamento usual da faturação setorial,
mas justifica-se quer pela atividade irregular,
quer pelo já disposto em contrato com a Estrutura
de Missão para a Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia 2021. De realçar,
também, os baixos custos diretos que se fixaram
em 7% do valor de faturação, justificados
pela baixa taxa de serviços (catering, serviços
e equipamentos) que representaram, no seu
conjunto, 16,63% da faturação.
Durante o ano de 2021 foram recebidas
e respondidas 712 solicitações para novos eventos.
No total foram realizados 162 eventos, dos quais
82 internos, que incluem atividades de programação
cultural, formações e auditorias.
Embora o ano de 2021 tenha tido uma receita
global muito positiva pelas questões já apontadas,
ele não foi alheio a preocupações dada a
conjuntura externa, e essas questões irão ter
impacto na atividade do próximo ano. A retoma
da atividade comercial num quadro de incerteza
mundial terá necessariamente reflexos na área
dos eventos, o que gera muita incerteza quanto
a resultados esperados. A reduzida disponibilidade
dos auditórios para eventos comerciais de maior
dimensão, bem como a ocupação a longo prazo

das salas 11 e 12 também são fatores que reduzem
a resposta comercial. Por outro lado, a mudança
de hábitos levou a que os clientes procurem outro
tipo de soluções, o que coloca muita pressão para
apresentação de novas tendências na área de F&B
para eventos corporativos, bem como na área de
AV. Para estas duas áreas chave, o Departamento
de Eventos tem parcerias com as empresas Casa

do Marquês e Smart Choice, com quem continuará
a trabalhar em 2022, no âmbito dos contratos em
vigor. Para a divulgação do Centro de Congressos
e Reuniões e captação de novos clientes foi feita
uma consulta ao mercado para consultoria na área
de RP e media relations, a uma empresa externa,
com o objetivo de renovar o posicionamento
desta importante área de atividade do CCB.

Restauração e catering
O ano de 2021 registou uma grande penalização
para a área de catering, pois os eventos
concretizados privilegiaram sobretudo
a componente audiovisual, em detrimento
dos serviços de catering, que foram relegados
para segundo plano ou mesmo dispensados por
força da interdição e restrições sanitárias impostas
pela pandemia. Neste contexto, registaram-se
muito poucos eventos com serviços de catering
associado, excetuando-se a PPUE, que pela
sua natureza incluía reuniões com almoços
de trabalho, ou alguns encontros de diplomáticos
com serviços de catering associado.
Por outro lado, a área de restauração pode
manter atividade todo o ano, através do serviço
de entregas, mesmo em período de confinamento,
o que atenuou um pouco as perdas.
No caso do Restaurante Este Oeste foi decidido
realizar algumas obras de melhoria nos espaços,
de acordo com o plano de atividades previsto,
e assim beneficiar os espaços exteriores
e privilegiar o serviço de esplanada. Este espaço
de Restauração mantém um nível de serviço
muito reconhecido pelo público, com uma carta
renovada regularmente, que constitui um ponto
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de interesse e de atração de público, bem como
uma importante fonte de receita para a FCCB.
Mesmo em ano de pandemia, os valores
de faturação mantiveram-se em níveis
muito idênticos a anos anteriores.
A instalação do Café junto à receção
do Centro de Congressos e Reuniões, no Módulo I,
no âmbito do contrato com o restaurante Este
Oeste, estava previsto acontecer até ao final
de 2021, mas infelizmente não se concretizou.
Fruto de atrasos com fornecedores, os trabalhos
de transformação do espaço e a instalação de
equipamentos levou a adiar a abertura ao público,
para o primeiro trimestre de 2022. Os trabalhos
estão a ser acompanhados pela equipa da DEIT,
que tem sido incansável na supervisão técnica,
e o espaço contará com incorporação de algum
mobiliário antigo do CCB no projeto de decoração,
de modo a promover uma melhor integração
no espaço e, também, de modo a promover
escolhas sustentáveis. O Café irá chamar-se
ÚNICO, e é uma parceria Este Oeste/ SEMEAR,
para a criação de um projeto de responsabilidade
social na FCCB.

Comunicação e marketing
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Relação com os media
e redes sociais
O contacto estreito com os órgãos
de comunicação social foi constante
e renovado em 2021, tanto mais que no início
do ano foi necessário cancelar e reagendar
uma série de espetáculos programados que,
por força do segundo confinamento,
tiveram de ser reprogramados.
Foram promovidos dois encontros presenciais
com a imprensa nacional, com grande participação,
para apresentar a Destemporada (programação
de Verão) e a Temporada Mundos (Temporada
2021/2022). No caso da apresentação à imprensa
das exposições da Garagem Sul, optou-se pelo
modelo presencial para a imprensa nacional,
e foi feita uma apresentação para a imprensa
estrangeira em Zoom, o que se revelou uma boa
aposta, e um modelo a replicar em exposições
seguintes.
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Ao longo do ano foi dada continuidade
e desenvolvimento às várias parcerias com
os media, entre elas com a Rádio Renascença
(um programa por mês, Depois não diga que não
sabia, intervenções de animador para os eventos
das áreas do Pensamento, Garagem Sul e Fábrica
das Artes); com a Antena 3 para a Destemporada
e o Cinema (spots + entrevistas todas as semanas);
também com a Antena 1, para os concertos
do ciclo Há Fado no Cais (campanha de spots,
entrevistas, gravação de alguns concertos)
e alguns espetáculos de teatro e dança e, ainda,
com a Antena 2, para a música erudita e o jazz.
Naturalmente, continuamos a desenvolver
em várias frentes a parceria com o Grupo RTP
(RTP 1, RTP 2 e Rádios)
Manteve-se o ritmo de organização
de entrevistas, ensaios de imprensa com artistas
e programadores, de modo a alimentar o interesse
dos órgãos de comunicação social e dos críticos,
que levam a informação até junto do público.
No final do ano foi possível organizar uma press
trip, com o jornal Público e o Jornal de Notícias,
em parceria com o Teatro Municipal do Porto,
para assistir ao espetáculo de Dimitris Papaioannou,
em Martigués, em França.

Uma vez que já havia uma prática instalada
desde 2020, e também porque houve um novo
confinamento no início do ano que obrigou
a partilhar mais programação digital, manteve-se
um ritmo regular na produção de conteúdos
digitais. Seja na criação de podcasts (na área
do Pensamento, Arquitetura e Fábrica das Artes),
seja na produção de filmes e espetáculos infantis,
na divulgação de concertos gravados no CCB
e transmitidos em Museus e Monumentos da rede
da DGPC, na parceria profícua com a RTP Palco
e na transmissão em streaming de concertos
para o grande público, a disseminação destes
conteúdos fez-se sempre através dos canais
digitais da FCCB.
O website da FCCB esteve em permanente
atualização e transformação em 2021. No âmbito
da candidatura SAMA – Compete 2020 foi possível
reorganizar e inserir novos módulos na área
do Centro de Congressos e Reuniões; implementar
a nova imagem gráfica do atelier Change is Good
(Alteração da fonte de letra, alteração da cor
de alguns botões ou texto; alteração da apresentação
dos títulos nas páginas individuais; adaptação da
homepage à nova linha gráfica; aplicação de novos
filtros nas imagens em destaque, etc.); reorganizar
a área CCB DIGITAL para disponibilização de novos
conteúdos (espetáculos e concertos) e, ainda,
desenvolver os novos módulos para acolher as
plataformas da Sala de Leitura, Acervo e Coleção
(NYRON), a disponibilizar ao público brevemente.
Ainda no âmbito da mesma candidatura
foi concebida de raiz uma PWA (Progressive
Web Application), desenvolvida para o CCB
com o objetivo de fidelizar o nosso público
que passa a poder aceder mais facilmente
à informação sobre a programação cultural,
adquirir e guardar os bilhetes na PWA e pode fazer
a gestão do Cartão CCB. Esta PWA é vocacionada
para portadores de Cartão CCB e tem um sistema
de gaming, que atribui pontos a quem utiliza
o maior número de funcionalidades. A própria
PWA é alimentada diretamente através do website
e do sistema de CRM (Customer Relationship
Management) do CCB, não obrigando por isso
a gerir plataformas em duplicado.
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Ainda neste âmbito foi realizada uma integração
do website do CCB com a Plataforma LiveXtend
(vídeos), para transferir todos os vídeos existentes
no canal YouTube, assim como toda a organização,
tornando a visualização em ambiente web mais
limpa e mais amigável para quem navega no site
do CCB.
No que diz respeito às redes sociais destaca-se
em primeiro lugar a adaptação da nova identidade
gráfica definida pelo atelier Change is Good
a todo o universo de social media. Em junho
foi criado um Livro de Estilo, com uma análise
às redes e, entre outras recomendações,
foi definida uma estratégia para garantir
a coerência visual, unidade cromática, reforçando
a marca CCB. Mantiveram-se os conteúdos
orgânicos com a criação de pequenos vídeos
/clips (stories) com os artistas, de reviews
e críticas, desenvolvimento da rúbricas regular,
criação de conteúdos através de ensaios
dos espetáculos.
E deu-se continuidade à estratégia de campanhas
vs posts impulsionados: as campanhas continuam
a constituir a melhor ferramenta das redes sociais
do CCB a longo prazo. Funcionam e cumprem
o seu objetivo. O impulsionamento de posts parece
ser mais aliciante, porque traz resultados imediatos
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e massivos, mas é uma opção mais dispendiosa.
Assim sendo, o CCB adotou a versão híbrida
de manter as suas campanhas e adjudicar parte
do orçamento para impulsionamentos
mais estratégicos.
Para procurar estar mais próximo do nosso
público, em dezembro foi organizada uma ação
junto de um conjunto de influencers, tendo como
pretexto o Concerto de Natal da Cuca Roseta,
que tem grande notoriedade e abrangência de
tipologias de público. Esta ação, concertada
com a equipa de RP, gerou bastante interesse
e permitiu alargar o número e tipologia de
seguidores nas redes sociais. Será uma estratégia
a prosseguir em 2022.
O Linkedin teve uma atenção especial em 2021,
na medida em que foi utilizado enquanto canal
privilegiado para a comunicação de eventos
no centro de Congresso e Reuniões.
Neste âmbito foram realizadas cinco campanhas
ao longo do ano, promovendo ações de desconto
do Centro de Congressos e Reuniões, o Cartão
CCB e a Dose CCB. O LinkedIn foi utilizado
também como meio privilegiado para a divulgação
de processos de recrutamento, com interação
direta em CRM.

Imagem e novas edições
Ainda no final de 2020 decidiu-se avançar
com um trabalho de revisão e atualização
da identidade visual do CCB, uma operação
de grande envergadura e, essencialmente,
um trabalho criativo que permitisse um
refrescamento da imagem do CCB como um todo,
mas que mantivesse o logótipo CCB, conferindo-lhe maior dinâmica, unidade e uma linguagem
mais contemporânea, que desse expressão
à estratégia de comunicação junto do público
e dos clientes.
Deste modo, foram convidados a participar
quatro ateliers, com práticas e geografias bastante
distintas e, após um processo de seleção, foi
consensual a escolha do atelier Change is Good,

pela qualidade e versatilidade da sua proposta.
O atelier apresentou um conjunto de composições
fortes, recorrendo à utilização de filtros com
uma proposta de paleta de cores luminosa,
onde a utilização da cor é muito sedutora.
Pela sua qualidade e inovação, que soube respeitar
a marca CCB já existente, adaptando-a a uma
linguagem mais contemporânea, foi esta
a proposta vencedora por unanimidade.
Após este processo foi necessário trabalhar em
conjunto com o atelier e avançar progressivamente
para todas as adaptações nos diferentes formatos,
desde logo com a programação de verão,
justamente intitulada Destemporada.
Este trabalho de adaptação incluiu novos

formatos, tipos de papel, bem como revisão
de necessidades no sentido de uma progressiva
desmaterialização de suportes. As folhas
de sala passaram para formato digital,
estando disponíveis através de QRcode,
e foram igualmente desenvolvidos conteúdos
para os novos mupis digitais, em ledwalls,
seja no CCB (com a instalação de novos ecrãs,
financiados com o apoio do programa SAMA
– Compete 2020), seja na divulgação
pela cidade de Lisboa, através
da rede MOP.
Com a necessidade de se marcar os espaços
e os circuitos de circulação de público,
foi feito um esforço muito grande de desenho
e aplicação de sinalética direcional e informativa,
com informação “Covid”, e também para
divulgação dos selos “Safe&Clean” e “Covid Out”,
este último na sequência de certificação

externa pelo ISQ, das regras e procedimentos
nos diversos espaços do CCB.
Com o objetivo de promover a retoma de atividade
comercial do Centro de Reuniões, foram realizadas
algumas campanhas promocionais ao longo
do ano, contando com o apoio do gabinete gráfico
que também desenhou anúncios para promoção
dos pacotes especiais de comercialização de salas.
Além destas ações pontuais, no final do ano foi
levada a cabo uma grande campanha publicitária
junto dos principais meios de comunicação social,
em formato de publi-reportagem, que se traduziu
em artigos e entrevistas publicados na imprensa
online e offline, para promoção do Centro
de Congressos e Reuniões na Revista Exame,
Jornal de Negócios, Jornal Expresso, Marketeer,
Meios & Publicidade e Visão. Estes artigos foram
publicados entre o final de 2021 e ainda
no início de 2022.

Cartão CCB, mecenas
e parcerias institucionais
Em 2021 o Cartão CCB celebrou 15 anos desde
a sua criação. De forma a não perder a proximidade
com os subscritores do Cartão CCB, mesmo
durante o confinamento foi mantida uma
comunicação regular, via email, entre janeiro
e meados de abril. Além desta comunicação,
também foram preparadas outras dinâmicas
e ações exclusivas para angariação de novas
subscrições, e para apelar à renovação do
cartão, através de estratégias de email marketing
que envolvem a recuperação de contatos e de
engagement. Assim, em 2021 foram emitidos
496 Cartões CCB, 115 novos cartões, dos quais
24 foram ofertas.

Ações de promoção,
divulgação e angariação de novas
subscrições de Cartões CCB
Ao longo de 2021 foram realizadas 6 campanhas
e 4 visitas exclusivas para o Cartão CCB,
destacando-se a Campanha #1 de Atualização
de dados:
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Em março 2021, existiam em Hubspot cerca
de 16 000 contatos, com os quais o CCB comunica
regularmente, e que apenas sabe o nome
e endereço de email. Consideramos fundamental
saber mais sobre os contatos da Instituição,
quer para conhecer melhor o nosso público,
quer para poder ajustar melhor a nossa estratégia
de email marketing.
A campanha consistiu em oferecer um Cartão CCB
Digital (válido por 3 meses) a quem preenchesse
o formulário de atualização de contactos, e teve
como objetivo principal, a atualização de dados
e a conversão ao Cartão CCB.
Esta campanha arrancou a 19 de abril e resultou
em 2 122 contactos devidamente atualizados
/ 2 122 cartões válidos por 3 meses.
O lançamento desta campanha coincidiu com
a tão aguardada integração do sistema de bilhética
(Ticketline) com a nossa plataforma de CRM
(Customer Relationship Management).
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Desenvolvimento
de novas parcerias
Ao longo do ano foi simplificado o processo
de formalização de parcerias, desenvolveram-se
relações mais próximas e eficientes com os
parceiros, resultando em melhores benefícios
e confiança. É disso exemplo a parceria com
a Benetton para desenvolvimento do projeto
PlayCicle, que envolveu vários núcleos do CCB
e uma comunicação coordenada, tendo como
benefícios o apoio financeiro de 10 000€
para o CCB e a oferta de 30% de desconto
na aquisição de fardas para a Equipa
de Acolhimento ao Público.
Foi iniciado em abril o contato com várias
embaixadas, consulados e centros de língua
portuguesa em vários continentes, procurando

dar conhecer e divulgar a programação
cultural, o acréscimo de receita dos espetáculos
em streaming, e sobretudo com o objetivo
aproximação da comunidade portuguesa residente
no mundo. Neste âmbito foram especialmente
divulgados sete espetáculos Há Fado no Cais,
coproduções CCB e EGEAC - Museu do Fado,
em vários idiomas.
Com a empresa Robbialac, prosseguiram
as boas relações e o apoio, concretizado
na doação de tinta para todas as exposições
da Garagem Sul.
Finalmente, com o Festival de Cinema Italiano
foi tornada possível a apresentação de filmes
italianos, no contexto da exposição Em Casa,
na Garagem Sul.

Relação com os públicos
Em 2021 o Departamento de Relação com
Públicos enfrentou mais um ano de pandemia,
marcado por avanços e recuos de confinamentos,
cancelamentos e adiamentos de espetáculos,
mas também por constantes desafios. A equipa,
apesar das condicionantes existentes, desenvolveu
e criou novos conteúdos digitais e continuou
a comunicar e otimizar a relação com o público,
também através da ferramenta de CRM (Customer
Relationship Management), conseguindo sempre
dar resposta de qualidade e concretizar com
sucesso os projetos que lhe foram propostos.
Foi um ano de crescimento quanto à utilização
desta plataforma no CCB, uma vez que se
implementou a integração do sistema de Bilhética
(Ticketline) com o CRM, permitindo-nos assim
cruzar a informação sobre os contactos
e os seus comportamentos de consumo.
Passou a ser possível conhecer a jornada
do nosso cliente, desde o momento de subscrição
da Newsletter, até que compra bilhetes ou se torna
subscritor do Cartão CCB. Ao longo do ano,
foi sempre possível dar resposta em tempo útil
ao público, fosse por telefone, por email,
ou presencialmente.
Foi desenvolvida de raiz uma PWA/APP (Progressive
Web Application) para o CCB. Um dos elementos
da equipa de RP acompanhou a empresa
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nos trabalhos desenvolvimento, criação e testagem
desta aplicação. Esta APP vai permitir criar
uma comunidade de pessoas que vão interagir
com a nossa informação, seguir-nos nas redes
sociais, recomendar a programação cultural
e, desejavelmente, frequentar mais
as atividades do CCB.
Com a integração na plataforma de CRM, a APP
acaba por criar mais uma forma de comunicação
com o público e alargar a comunidade
de subscritores a faixas etárias mais novas.
Para continuar a comunicar e difundir a cultura,
desenvolveram-se ações de promoção, divulgação
e angariação junto de Embaixadas, Consulados
e Camões – Centros de Língua portuguesas
no mundo, para dar a conhecer a programação
cultural e, também, para aumentar a receita
dos espetáculos transmitidos em streaming.

CRM
Customer Relationship Management
O ano de 2021 registou um assinalável crescimento
em termos de utilização desta plataforma no CCB.
Todas as estratégias de ampliação e captação
de novos públicos tinham como destino final
a plataforma de Hubspot. Em 2021 registaram-
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se 17 140 novos subscritores da newsletter,
identificaram-se 37 259 contactos regulares,
verificando-se aina uma taxa de abertura média de
newsletter na ordem de 43,68%
(a que correspondem, respetivamente
uma taxa de entrega de 99,01%, uma taxa
média de clique de 6,73% e uma taxa
de bounce/spam/abandono de 0,09%).

PWA
Progressive Web Application
A APP CCB, já entregue e em fase de testes,
vai permitir criar uma comunidade de pessoas
que interagem com a nossa informação
(recebem a newsletter e os e-cards,
seguem o CCB nas redes sociais, recomendam
a programação cultural a amigos e familiares)
e frequentam o CCB (vão às lojas,
a restaurantes ou a espetáculos
e exposições).
Com a integração na plataforma de CRM,
esta APP acaba por criar mais uma forma
de comunicação assertiva com o público,
possibilitando o alargamento da comunidade
de subscritores a faixas etárias mais novas.
O objetivo último será alcançar o aumento
expressivo da adesão ao Cartão CCB.

Fardamento
Equipas de acolhimento
Ao longo do ano, prosseguiu-se um trabalho
de melhoria da apresentação dos espaços
e das equipas CCB junto do público.
Foi desenvolvida a proximidade com a equipa
de Frente de Casa, que compreendeu iniciativas
de formação, fardamento e a concretização
de um manual de bolso com boas práticas
e informações úteis, com descritivo das funções
de cada elemento da equipa, de modo
a facilitar o acesso e clarificar procedimentos.
Esta medida veio melhorar o desempenho
da equipa. Foi também dada formação
às equipas internas, com o objetivo de refrescar
e afinar algumas técnicas de atendimento
ao público. Paralelamente, fez-se a renovação
do fardamento para um estilo mais descontraído
e contemporâneo. Para a Bilheteira e Garagem
Sul optou-se por um look mais informal
e descontraído, que permita a fácil
circulação de elementos entre postos.
Devido ao tipo de público e eventos, a equipa
da Receção do Centro de Congressos e Reuniões
manteve o look mais formal. Para a equipa

de Frente de Casa foram criadas fardas
associadas à Temporada, Destemporada
e Mundos.
Além disso, a disposição de fardamento
em espetáculos foi reorganizada, tendo agora
três opções: institucional, formal e informal.

Reclamações
Em 2021, foi apresentado um número total
de 19 reclamações, entre as quais as do Livro
de Reclamações (4) e do Livro de Reclamações
Online (6), que foram respondidas e enviadas
à Inspeção Geral das Atividades Culturais (IGAC).

Bilheteira
A Bilheteira apresentou-se como um espaço
renovado com a presença da Pop Up Store
Portugal Manual, rede de promoção dos novos
artesãos portugueses, que para além de dinamizar
o espaço e estimular as visitas, revertendo
20% da comercialização alcançada
para o CCB.
As vendas de publicações neste espaço
contabilizaram 427 artigos (livros, CD e
merchandising), mais 77 do que em 2020.
No final do ano fez-se uma venda de Natal
na Bilheteira e na Receção do Centro
de Congressos e Reuniões, com catálogos
e merchandising que teve uma ótima adesão
por parte do público e onde se venderam
249 publicações e outros artigos.

Outras ações
na área das Relações Públicas
Oficinas de Serigrafia
Durante os fins de semana da Destemporada,
em julho e agosto, a Associação Oficina do Cego
foi convidada a criar workshops de serigrafia,
ao ar livre e gratuitos para o público portador
de bilhete para os espetáculos. Os participantes
estampavam em T-shirts e totebags, fornecidas
pelo CCB, a imagem gráfica da Destemporada.
O público teve assim contato com as práticas
de impressão e obteve conhecimentos básicos
sobre técnicas de serigrafia e materiais utilizados.

Decoração de Natal
Para o exterior (entrada do Caminho Pedonal
e Galeria Comercial) foi encomendado um projeto
ao designer Rui Tomás, alegre e em linha com
a nova identidade gráfica com criticas positivas.
Este ano o CCB contou também com o apoio
na decoração exterior da startup portuguesa
Rnters e d’ O Pinheiro Bombeiro,
com o empréstimo de 15 pinheiros.

Mercado de Natal Portugal Manual
A parceria do CCB com a Portugal Manual
permitiu realizar no espaço exterior, na Praça CCB,
o 1.º Mercado de Natal da Portugal Manual,
que contou com 16 marcas. Esta ação representou
um ponto forte das ações de captação de novos
públicos.
Passaram pelo CCB centenas de pessoas durante
esse fim de semana. Esta iniciativa deverá ser
retomada nos mesmos moldes na primavera
de 2022.

Outros
Dadas as constantes atualizações das medidas
de controlo da pandemia durante o ano,
foi necessário adaptar o sistema de entrada
em espetáculos para corresponder às normas
de segurança emitidas pela DGS. Isto significou
um esforço constante de adaptação das equipas
RP e FOH e um maior cuidado na gestão
do público. Ao longo do ano os modelos foram
testados e melhorados, por forma a tornar
o processo tão fluído quanto possível.

Acervo e arquivo histórico

Cartão Oferta ⁄ DOSE CCB
A maior parte das vendas foi conseguida
na sequência de campanhas de mail marketing
e redes sociais. Em 2021 foram vendidas
104 cartões Dose CCB.

Programa de visitas guiadas
A renovação de públicos e a reafirmação
do Centro Cultural de Belém pressupõe também
a maior abertura dos espaços a visitantes,
promovendo o CCB enquanto espaço público
de referência, ao mesmo tempo que se dá força
ao conceito CCB Cidade Aberta.
Neste âmbito foi lançado o programa
Visitas CCB, que visa dar a conhecer o edifício
ao público generalista. Desenharam-se quatro
visitas temáticas, uma sobre a Arquitetura,
outra sobre os Bastidores, um terceiro tema
dedicado às equipas que fazem a magia
acontecer em palco e, por fim, um quarto tema
dedicado às Infâncias.

A gestão do acervo de Arte e das coleções
do Arquivo Histórico viu, em 2021, a sua dinâmica
de atuação ser potenciada. O regresso dos recursos
físicos e humanos ao Centro de Congressos
e Reuniões, decorrida a PPUE, consentiu
o desenho de um novo percurso e instalação
de obras de arte da Coleção nos seus espaços
públicos, com obras de nomes incontornáveis
do panorama artístico contemporâneo português,
como Eduardo Batarda, Fernanda Fragateiro,
Pedro Calapez, José de Guimarães, Julião
Sarmento, Júlio Pomar, Menez, devolvendo,
assim, a fruição pública de obras de arte
a todos os que nos visitam, quer os participantes
nos eventos de cariz comercial e cultural, quer
o visitante regular da instituição, já habituado
à excelência e qualidade dos espaços, e à oferta
educativa e cultural diferenciada que a FCCB
proporciona.
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Por outro lado, a conclusão da implementação
da ferramenta de gestão e inventariação
de coleções e bens culturais, com a informatização
do inventário da Coleção CCB, contribuiu
para a promoção e agilização do módulo relativo
ao arquivo histórico. Adicionalmente, e no âmbito
da gestão dos acervos em depósito de longa
duração existentes no CCB, vários proprietários
e legais herdeiros enriqueceram a Coleção
com novas e generosas doações. As obras
em questão, da área da arquitetura,
nomeadamente, de desenhos e de maquetas
dos finais do século XX, pertencem a nomes
de reconhecido mérito nacional e internacional,
ligados a diversas tendências e linguagens da
arquitetura portuguesa, como Álvaro Siza, Luiz
Cunha, Tomás Taveira, Adalberto Tenreiro, António
Barreiros Ferreira, Albino Teixeira, António Belém
Lima, Carlos Baptista, Carlos Santelmo
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e Graça Campolargo. Ainda no que ao desenho
diz respeito, foram também objeto de doação
7 obras da artista Ana Aragão, voz com uma
das expressões artísticas mais criativas no novo
panorama do desenho e da ilustração em Portugal,
publicadas em 2018 no livro CCB Vinte Cinco Anos,
que recorrendo a uma exploração prodigiosa
de imaginários urbanos e arquitetónicos, aí propõe
uma leitura e retrato simbólicos do Centro Cultural
de Belém, por ocasião do seu 25.º aniversário.
Também a normalização de rotinas e regras
relacionadas com a preservação, restauro,
circulação e movimentação de bens culturais
móveis, de que se contaram, respetivamente,
3 intervenções e 41 movimentos, proporcionou
uma gestão mais proativa e eficaz destes bens,
consolidando os objetivos de conservação
e disponibilização do acervo da instituição.
De referir, ainda, a colaboração na produção
da exposição Fragmentos Arqueológicos
da Arquitetura Portuguesa (1987-2006),
exposição no âmbito da programação da Garagem
Sul Exposições de Arquitetura, e que se traduziu
na exibição de maquetas de arquitetura
da Coleção, e outras, pertencentes a depósitos de
longa duração, bem como na investigação
às fontes existentes em arquivo.

© estelle valente

O Arquivo Histórico prosseguiu a sua atividade
tanto na resposta a pedidos internos e externos
de consulta e informação, como na atualização
de inventários e aplicação de boas práticas
de gestão e preservação ao espólio administrativo
e iconográfico à sua guarda. Salienta-se
a inventariação, digitalização e disponibilização
da totalidade do Fundo Fotográfico da Construção
do CCB, encontrando-se 2671 imagens e respetivas
fichas de descrição acessíveis para consulta
na ferramenta de gestão de coleções
e arquivo histórico Nyron.
Paralelamente e por último, desenvolveu-se
um trabalho de divulgação e estabelecimento
de relações de intercâmbio e de conhecimento
com instituições congéneres, levando-se a cabo
visitas e trocas de experiências, no que concerne
a disponibilização das coleções patrimoniais do
CCB, enquanto ativos de reconhecida importância
cultural e, naturalmente, de valor acrescentado
à missão e objetivos que a Fundação CCB
tem vindo a empreender desde a sua criação.
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O edifício, as instalações
e os equipamentos

Relatório de Atividades e Gestão 2021

Projetos e obras

6.1

Destacam-se nos pontos seguintes os principais
projetos desenvolvidos em 2021:

a cor branca, em contraste com a tonalidade
característica da pedra de lioz da fachada.

Remodelação da Entrada de Artistas

Devido à proximidade ao ambiente marítimo,
estes elementos apresentavam diversos níveis
de corrosão e degradação generalizada da pintura.
Eram visíveis as escorrências de ferrugem sobre
os elementos adjacentes nas fachadas.
Os elementos de betão apresentavam fissuração
ligeira generalizada, com ocorrências pontuais
de desagregação.

A Entrada de Artistas do CCB estava desatualizada
do ponto de vista das acessibilidades. Não permitia
a entrada autónoma de pessoas com mobilidade
condicionada, obrigando a que esse acesso
fosse feito por outro local alternativo.
Esta era também uma zona de más condições
de iluminação, com um pavimento de calçada
de granito irregular, e cuja caixilharia de vidro
adicionada em 1993 se destacava pela incoerência
da métrica dos envidraçados em relação com
os do piso superior.
A remodelação desta zona foi realizada no segundo
semestre de 2021, e consistiu genericamente
na mudança da Porta de Artistas para a saída
de emergência do lado do Pequeno Auditório
(lado sul), incluindo a desmontagem da caixilharia
de vidro atual, e repavimentação exterior
com pedra lioz.
Foram também instaladas duas novas portas
automáticas e foi adaptado o poço da plataforma
monta-cargas sul, para instalar um novo elevador
de passageiros – Novo elevador E209 –
com acesso independente pelo exterior
e paragem no piso -1.
A intervenção nesta zona permitiu também instalar
um novo sistema de controlo de acessos com
videoporteiro, possibilitando uma melhor gestão
dos acessos pela equipa da CCS – Central
de Controlo e Segurança.
Esta empreitada representou um investimento
significativo para a Fundação, mas permitiu
requalificar uma zona descurada do Cento
de Espetáculos, dando acessibilidade e melhores
condições de receção aos artistas e equipas
técnicas que acedem ao edifício por este local.

Beneficiação das fachadas
e cobertura do Centro de Espetáculos
As fachadas e cobertura do Centro de Espetáculos
foram alvo de reabilitação dos seus elementos
metálicos, cornijas de fibrocimento e das
superfícies de betão, integralmente pintados
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A empreitada de reabilitação consistiu
na escovagem e decapagem das superfícies,
nos reforços estruturais necessários à estabilidade
dos elementos, e na aplicação de esquemas
de pintura adequados a cada tipo de superfície,
e de acordo com o objetivo de período
de garantia mínimo de 15 anos.
Devido à dificuldade de acesso aos vários
elementos a intervir, todos os trabalhos foram
realizados com acesso por cordas, com equipa
especializada e devidamente credenciada.
A obra teve uma duração de 4 meses, com início
em junho e conclusão em outubro.

Adaptação de gabinetes
no piso 3 do Centro de Reuniões
Os gabinetes do piso 3 do Centro de Reuniões
têm uma tipologia arquitetónica definida
para servir, na Presidência Portuguesa
da Comunidade Europeia de 1992, a distribuição
das representações dos países. Assim, cada
gabinete tem na parte frontal envidraçada
um espaço de escritório, à entrada um espaço
projetado para secretariado, e no meio
uma sala de reuniões.
Considerando a necessidade de aumentar
e diversificar as receitas próprias da Fundação,
foi disponibilizado um destes gabinetes na ala sul
do piso 3 – ex-Sala François Mitterrand – para
arrendamento a empresas, tendo sido celebrado
o correspondente contrato no terceiro trimestre
do ano.
A obra de adaptação dos gabinetes teve como
objetivo transformar o layout original através
da demolição da sala de reuniões, designada
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por “ilha”. Esta demolição permitiu criar um
espaço aberto, com melhor distribuição da luz
natural e uma melhor e mais versátil organização
da área de trabalho.
Esta alteração da tipologia e a referida demolição
implicaram um aprofundado conjunto de trabalhos
de várias especialidades de construção civil,
iluminação, segurança, tomadas e ar condicionado.
Complementarmente, a instalação sanitária que
serve este gabinete foi integralmente renovada
com novos revestimentos de paredes, tetos falsos
e pavimentos, loiças e equipamentos sanitários.
Para este trabalho de arquitetura de interiores
foi contratado o projeto à Arq.ª Ana Monteiro
Costa, para servir de base a eventuais intervenções
futuras nos outros gabinetes deste piso, caso
os serviços da Fundação assim o proporcionem.

Novo balcão da Receção
do Centro de Reuniões
Com a conclusão da Presidência Portuguesa
do Conselho da União Europeia no CCB,
e a reposição dos serviços da Fundação novamente
no Centro de Reuniões, aproveitou-se para
alterar o habitual layout da Receção do Centro
de Reuniões e instalar um novo balcão, numa
posição oposta à anterior e orientada para poente.
A nova implantação do mobiliário na Receção
incluiu também o fornecimento e instalação
de um novo tapete de 100% lã, de cor cinza,
mais contemporâneo e sóbrio relativamente
ao anterior. As poltronas e mesas foram
restauradas, para compor um conjunto
renovado da linha de mobiliário original do CCB.
O novo balcão foi totalmente construído em
madeira, com estrutura de madeira maciça,
revestimentos em MDF lacado a cor cinzenta
e tampos em contraplacado folheado a carvalho
americano envernizado. O projeto é da Arq.ª Ana
Monteiro Costa, e segue as linhas do mobiliário
desenhado pelo Arq.º Daciano Costa, seu pai
e projetista do mobiliário original do CCB.
As instalações técnicas associadas aos postos
de trabalho das rececionistas foram integralmente
renovadas, e dimensionadas para eventuais
expansões dos postos de trabalho em situações
pontuais.

Beneficiação da Sala Sophia
de Mello Breyner Andresen
Devido à ocupação do Centro de Congressos
e Reuniões em todo o primeiro semestre
de 2021 com a Presidência Portuguesa

do Conselho da União Europeia, realizou-se
uma requalificação parcial da Sala Sophia
de Mello Breyner Andresen, apenas nos meses
de verão, para permitir a sua utilização em eventos
comerciais no último trimestre do ano.
A intervenção nesta sala incluiu a aplicação
de novos pavimentos, a substituição das cortinas
interiores blackout e a instalação de novos estores
de sombreamento exteriores.
A substituição do pavimento da sala foi efetuada
com alcatifa da mesma marca e qualidade das
restantes salas de reuniões, que faseadamente
têm sido substituídas no Centro de Reuniões
e nos Auditórios do Centro de Espetáculos.
A cor utilizada foi a original desta sala,
obtida através de vários ensaios e avaliação
de amostras do fornecedor.
As cortinas interiores blackout e os estores
de sombreamento exteriores são equivalentes
aos que foram instalados em 2018 na Sala Almada
Negreiros, mantendo-se a mesma linha de
qualidade e acabamento que tem sido
bem apreciada nessa sala.
Foram ainda reparados todos os painéis
de madeira das paredes e da porta de entrada
na sala, para corrigir pequenos danos nos
folheados de madeira e reforçar o acabamento
envernizado de tonalidade avermelhada.

Remodelação do Sistema
de Gestão Técnica Centralizada
Nos 28 anos da sua existência, o sistema
de Gestão Técnica Centralizada (GTC) do CCB
tem acompanhado a evolução tecnológica da
indústria com atualizações oportunas, que têm
mantido e melhorado a performance da instalação,
protegendo e valorizando o investimento inicial.
As instalações técnicas do CCB, essencialmente
a rede elétrica e a rede AVAC são operadas
e supervisionadas pela GTC. O sistema GTC
é um complexo sistema informático, baseado
numa rede muito diversificada de computadores
e processadores espalhados nos 3 módulos
do edifício, que executam os programas de ligar
/desligar equipamentos, o controlo dos consumos
de energia, a temperatura / humidade ambiente,
e que fornece os indicadores de gestão
para estatística, e outras funções.
Em 2014 iniciou-se uma atualização mais profunda
do sistema de GTC, em virtude da necessidade
de compatibilização do software de gestão com
os equipamentos disponíveis no mercado,
como por exemplo as eletrobombas e os chillers

produtores de água refrigerada que tiveram
que ser substituídos nessa data. No último
trimestre de 2020, e na sequência da remodelação
do sistema de produção de água quente para o ar
condicionado, foi retomado este processo iniciado
em 2014, e que permitiu avançar na atualização
do Centro de Reuniões.
Realizou-se em 2021 a segunda fase desta
atualização, onde foi concluída a parte
do Centro de Reuniões não executada em 2020,
e acrescentado o Centro de Espetáculos.

Atualização dos Sistemas
de Deteção de Incêndio
e Intrusão do Centro de Exposições
Dando continuidade aos anteriores investimentos
executados no Centro de Reuniões e no
Centro de Espetáculos, foi promovida este ano
a substituição dos sistemas de Deteção Automática
de Incêndio e Intrusão do Centro de Exposições.
Esta substituição era premente no Centro
de Exposições, pela necessidade de resolver
a avaria numa das centrais de deteção
de incêndios que já não tinha possibilidade
de reparação.
Foi incluída nesta obra a remodelação do sistema
de deteção de incêndios por aspiração do ar das
“novas reservas” de arte contemporânea, junto
à Garagem Sul, que foi instalado em 1999
e que se encontrava avariado, também
sem possibilidade de reparação.
No total da intervenção foram substituídos
mais de 750 detetores, em tetos falsos com
diferentes alturas, para além de um elevado
conjunto de equipamentos e acessórios.
Também foi necessário na parte da deteção
de intrusão a montagem de novos cabos, num
comprimento total de aproximadamente 8 km,
dado que o novo sistema exigia uma categoria
técnica superior à cablagem existente.
A instalação dos cabos obrigou à desmontagem
de uma extensão significativa de tetos falsos
nas galerias de exposições, pelo que foi
fundamental a boa articulação com a FAMC-CB
no encerramento de galerias de exposição
por curtos períodos de tempo.

Atualização da Central Telefónica
A central telefónica do CCB é do tipo analógica,
e é um equipamento cuja última atualização
foi realizada em dezembro de 1999. Esta central,
e as centenas de telefones analógicos espalhados
pelo edifício, pertencem a uma geração

tecnológica obsoleta, e já não se encontram
no mercado equipamentos ou peças de substituição
compatíveis, dificultando as operações
de manutenção e de reparação de avarias.
Deste modo, para uma melhor gestão de recursos,
optou-se por fazer uma atualização da atual
central telefónica para uma solução do tipo digital
IP, mantendo a atual infraestrutura de cabos
e os equipamentos fixos instalados ao longo
do edifício.
Após análise das soluções existentes no mercado,
encontrou-se uma solução híbrida com a manutenção
temporária da atual central telefónica Ericsson
e a instalação de uma nova central compatível,
possibilitando a total integração dos atuais serviços
e funcionalidades, acrescentando as mais-valias
das soluções modernas digitais.
Resumidamente, as comunicações telefónicas
prioritárias da FCCB passaram a funcionar com
a nova central telefónica digital e com os novos
telefones, mantendo-se a antiga central analógica
a funcionar para outros serviços: FAMC-CB, áreas
técnicas, camarins, etc.. No futuro esta solução
permitirá transferir faseadamente os restantes
serviços de telefone fixo da atual central Ericsson
para a nova, sendo necessário proceder
às correspondentes expansões.
Incluiu-se nesta intervenção o fornecimento
de intercomunicadores do tipo videoporteiro IP,
a instalar em 7 posições no exterior do CCB,
ligados à nova central telefónica, para substituírem
os atuais sistemas que comunicam com a CCS
– Central de Controlo e Segurança, para uma
gestão integrada e mais segura das comunicações.

Ecrãs de comunicação
no Caminho José Saramago
e Praça CCB
Integrado na execução da candidatura SAMA
ao Programa Compete 2020, para apoio das
atividades de divulgação dos eventos culturais
e outros, a FCCB candidatou a aquisição de
modernos equipamentos eletrónicos para
substituir os atuais suportes de comunicação
físicos impressos.
No eixo do Caminho José Saramago do CCB, junto
às entradas para os auditórios e para a Bilheteira,
existe um pilar estrutural revestido a pedra lioz.
Este elemento, pela sua posição central na zona
de maior concentração do público visitante
do CCB, servia frequentemente de suporte
a painéis em PVC de comunicação e divulgação
de conteúdos.
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O formato tradicional em PVC destes painéis
de comunicação foi substituído por uma solução
digital de tecnologia LED, do tipo modular, de gama
profissional, apropriada para o exterior e para
um funcionamento em contínuo 24 horas 7 dias
por semana.
O CCB dispõe também de um conjunto de MUPI
nos espaços exteriores para a exposição de
cartazes em papel, de divulgação da programação
de espetáculos, de eventos comerciais, e de outros
conteúdos, executados internamente pela sua
equipa de produção gráfica.
Foram adquiridos dois novos ecrãs do tipo MUPI,
que permitiram transformar este sistema de
comunicação gráfica exterior numa solução digital
e interativa, mais dinâmica e apelativa, e de fácil
utilização. Os equipamentos instalados são de
gama profissional, apropriada para o exterior,
e para um funcionamento em contínuo 24 horas
7 dias por semana.
Foi instalado um ecrã MUPI no início do Caminho
José Saramago, e outro ecrã idêntico
na Praça CCB.

Outros Projetos
Foram ainda desenvolvidos outros estudos
e projetos inscritos no Plano de Investimentos,
com perspetivas de execução das respetivas
empreitadas no ano de 2022, e dos quais

se destacam os seguintes:
• Recuperação dos lagos do Jardim do Rio
e do Jardim do Pequeno Auditório;
• Controlo de acessos exteriores no Caminho
José Saramago e na Rua 2/3;
• Aquecimento solar térmico das águas quentes
sanitárias;
• Beneficiação das instalações sanitárias
do Grande Auditório;
• Impermeabilização de desenfumadores
do Centro de Exposições;
• Instalação de novas plataformas elevatórias
de escadas.
Do amplo conjunto de 19 projetos e obras,
identificados como prioritários em sede de plano
de investimentos a executar em 2021, apenas
3 não se realizaram, por razões orçamentais
(o sistema de controlo de acessos [portas]
do Módulo I - 1.ª fase e o Aquecimento solar
térmico das águas quentes sanitárias),
ou por desistência (o projeto de alteração
da estrutura do palco GA - instalação plataforma
elevatória).
No último trimestre, deu-se início ao projeto
de controlo de acessos de viaturas ao Caminho
Pedonal e à Rua 2/3 do CCB, em benefício do
pavimento lajeado dos espaços exteriores do CCB;
este investimento será concluído no primeiro
semestre de 2022.

Manutenção e gestão técnica
O CCB é um edifico classificado e formado
por 3 blocos designados por Centro de Reuniões,
Centro de Espetáculos e Centro de Exposições
ou também designados por Módulo I, Módulo II
e Módulo 3, respetivamente. Em cada módulo
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, o Departamento
de Manutenção e Gestão Técnica organizou
diariamente as equipas das áreas de construção
civil, eletricidade, instrumentação/eletrónica,
AVAC e serralharia, na intervenção corretiva
e preventiva dos diversos equipamentos
e instalações.
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No seguimento de uma política de redução
de custos de exploração da FCCB, era nosso
propósito para o ano de 2021, não ultrapassar
os 4 568 000 kWh (3 538 000 kWh em energia
elétrica e 1 030 000 kWh em gás natural).
O consumo em 2021 foi de 4 872 886 kWh, 6,7%
acima do objetivo. O consumo elétrico foi superior
em 206 064 kWh (+5,8%) e no consumo de gás
natural verifica-se igualmente uma subida,
aqui de 98 821 kWh (+ 9,6%)
O custo total de energia (eletricidade e gás) foi
superior em 13,2% relativamente ao ano de 2020.
Durante o ano de 2021 a exploração do Museu
Coleção Berardo teve um custo de 51,3% do valor
total da energia consumida em todo edifício CCB.

6.2
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6.3

Ambiente, qualidade
e acessibilidades
Em virtude da pandemia Covid-19, o ano 2021
foi completamente atípico no número de
eventos comerciais em que este Departamento
teve intervenção e participação direta
comparativamente a 2020, passando de 241
eventos, para 162 realizados em 2021, o que
representa um decréscimo de 32,78%.

na totalidade dos espaços do Módulo I à PPUE,
foi necessário adaptar e implementar novas
rotinas de limpeza e desinfeção das instalações,
tais como, áreas de trabalho individual, salas de
reunião, copas e instalações sanitárias,
sem prejuízo das limpezas afetas ao contrato
em vigor.

É de salientar que foi possível realizar intervenções
de reparação e conservação do mobiliário das
salas de reuniões e espaços públicos, o que
reduziu consideravelmente os custos destas
importantes manutenções que, de outro modo,
teriam forçosamente ser realizadas externamente.

Deu-se continuidade ao contrato celebrado
no dia 1 de janeiro de 2020 com a empresa
Anticimex, que durante o ano de 2021
desenvolveu, com sucesso, todos os trabalhos
incluídos nas visitas programadas ao abrigo
do contrato de prestação de serviços
de controlo de pragas, impedindo e prevenindo
o aparecimento de espécies infestantes blatóides
(baratas), murídeos (ratos) e himenópteros
(formigas), nos três módulos do CCB
e na Tenda.

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 no CCB (papel /cartão,
embalagens /plástico, vidro, orgânico
e indiferenciado), nomeadamente, pelos lojistas,
colaboradores, empresas prestadoras de serviços,
clientes e restauração.
Teve início a 1 de julho de 2021 o atual contrato
de prestação de serviços de limpeza com
a empresa Clece. Ao longo do ano, em virtude
da situação pandémica, bem como pelo aluguer

6.4

Ao longo do ano de 2021, a empresa Sograma,
ao abrigo do contrato de conservação
e manutenção de todos os Jardins e Lagos do
CCB, intervencionou diariamente nestes espaços
exteriores por forma a manter a configuração
e as espécies consideradas no projeto inicial
de arranjos exteriores do CCB, projetado pelo
Gabinete de Arquitetura Paisagista dos Arquitetos
Francisco Caldeira Cabral e Elsa Severino.

Tecnologias de informação
e comunicação
A TIC é uma área transversal, que suporta
os processos com vista a dotar a FCCB com
as ferramentas informáticas de apoio à atividade,
procurando permanentemente aproximar
os sistemas, tecnologias de informação
e comunicação, à orientação estratégica
da Fundação.

Dos projetos realizados, destacam-se:

Os projetos de 2021, inseridos na transformação
digital da candidatura SAMA, visam prosseguir
o objetivo de modernizar a Fundação, com
sistemas informáticos e infraestruturas adequados
à exigência de qualidade e funcionalidade
necessários aos colaboradores e a quem
nos visita.

Na continuidade da transformação digital do CCB,
foi praticamente terminada a implementação
do sistema DIESE de apoio à gestão das atividades
culturais – DAP.

DIESE – apoio a atividades culturais
e eventos comerciais
O projeto denominado DIESE foi e continuará
a ser um dos projetos mais importantes
e transversais para a Fundação.

Avançou-se com o empenho da IC na área
de Eventos (DMD), estando em fase de testes
de análise e adequação.

Gestão Documental
A gestão documental é mais um marco importante
e um salto tecnológico, na transformação digital
e de processos. Desde 2007 a TIC tem proposto
a sua implementação, tornando-se uma realidade
este ano, com a execução dos projetos integrados
na candidatura SAMA, com o apoio do Compete
2020.
Para este projeto foram configurados servidores
e disponibilizados 3 ambientes, de Desenvolvimento;
de Qualidade e ambiente de Produção.

Atualização dos servidores de email
para Exchange 2019
O servidor de email em alta disponibilidade
é um dos sistemas fundamentais a funcionar
no CCB, sem períodos de inoperacionalidade nos
últimos anos e que era importantíssimo atualizar,
dada a sua relevância no dia-a-dia da Fundação.
Foram iniciados os trabalhos para a migração
do sistema de email CCB de Exchange 2013
para Exchange 2019. Foi possível fazer a instalação
física dos servidores no Datacenter e a verificação
dos pré-requisitos para a migração e, ainda,
a disponibilização e configuração de sistema
de storage (SAN) para novo cluster (DAG)
do sistema de email Exchange Server 2019.

os respetivos testes e a colocação
dos telefones nos postos de trabalho.
Foram disponibilizados 3 servidores virtuais
(2 servidores virtuais Microsoft e 1 Linux)
para o novo sistema de central telefónica
SIP – da marca Mitel.
Complementarmente foram configurados 2 PCs,
dentro da rede CCB, para uso das telefonistas
/ rececionistas, tornando possível usar o email
pessoal da organização em consonância
com o Sistema de Central Telefónica Mitel.
O acesso ao Sistema de Central Telefónica
Mitel é feito através do Remote Desktop nativo
do Windows. Foi ainda configurado e instalado
no Centro de Dados um PC. que irá servir
de consulta e elaboração de estatísticas
no Sistema de Central Telefónica - Mitel.
Foi também assegurada a definição e apoio
técnico na implementação de SIP trunk para
o novo sistema da central telefónica Mitel/Altice,
incluindo networking e acessos remotos VPN.

Novo Sistema de análise de emails

Central Telefónica

O novo sistema analisa todos os emails, filtrando
antecipadamente os milhares de emails maliciosos.
Os trabalhos envolvem 3 entidades em simultâneo,
a Altice, a Watchguard e a FCCB, tendo implicado
configurações na firewall e apoio técnico
na migração.

O projeto da atualização da central telefónica
foi um passo importante para a unificação das
comunicações. A TIC acompanhou este projeto
desde a elaboração do caderno de encargos,
à reconfiguração e updates de switching para
suportar a nova solução de SIP (telefone sobre IP),

Em Dezembro de 2021 foi efetuada a migração
para o novo sistema de análise de emails
referido, com a denominação “Relay de email
– WatchGuard Email Protection”. Os trabalhos
foram concluídos com sucesso e sem interrupção
para os colaboradores.

Segurança
O serviço desenvolvido visou, fundamentalmente,
o acompanhamento das diferentes atividades
e a regular manutenção da segurança
das instalações de todo Centro Cultural
de Belém.
A presença da Estrutura de Missão para
Presidência da União Europeia no Centro
de Congressos e Reuniões do CCB, implicou
a criação de novos procedimentos, novas formas
de comunicar, novos modelos de trabalho
e motivou uma natural e frutuosa cooperação
com as equipas externas.
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6.5
Devido à pandemia por Covid-19, em 2021
não foi realizado o habitual simulacro
de evacuação, envolvendo todas as equipas.
Tendo como objetivo reforçar a cooperação
com as forças de segurança contra incêndio
realizaram-se diversas visitas técnicas ao edifício
e área envolvente, com o Regimento de Sapadores
Bombeiros de Lisboa e foi dada formação interna
generalista às novas equipas de frente de casa,
tendo em vista o conhecimento por todos das
normas e procedimentos de segurança a adotar
nas diferentes situações, de acordo com
o Plano de Segurança da Fundação.

Recursos humanos

Relatório de Atividades e Gestão 2021

Rotatividade

A pandemia Covid-19
Em 2021 a situação pandémica continuou
a ser exigente para a gestão dos Recursos
Humanos da Fundação.

e com a Farmácia Grijó. Foram feitos
mais de 1000 testes a colaboradores,
equipas externas e público.

O processo de vacinação, testagem, mitigação
de contágios, sem perturbar o funcionamento
de todas as áreas, revelou-se um “puzzle” muitas
vezes difícil de compor. O Plano de Contingência
Interno (PCI) da Fundação foi sendo atualizado,
acompanhando as diferentes orientações
e normas decorrentes da evolução
da pandemia ao longo do ano.

Esta prática, associada ao cumprimento exemplar
das normas do PCI, veio a revelar-se de extrema
importância para a mitigação de contágios dentro
do CCB. As medidas de prevenção colocadas
em prática e certificadas pelo ISQ e a decisiva
colaboração de todos na sua aplicação
(entre outros, o uso da máscara, a lavagem
das mãos, os distanciamentos, teletrabalho,
equipas em espelho e testagem), impedindo
a existência de potenciais surtos, mantendo
assim possível alguma “normalidade”
nas atividades do CCB durante o ano.

A operacionalização de testes rápidos foi,
em grande medida, enquadrada pelos
protocolos celebrados com a Cruz Vermelha

A estrutura
		

31,61%	Direção de Artes
	Performativas

Direção
de Artes
Performativas

Direção
de Edifícios
e Instalações
Técnicas

25,81%	Direção de Marketing
e Desenvolvimento
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2021

2020

Admissões

8

16

Demissões

9

17

155

153

5,48%

10,78%

Número médio
de trabalhadores
Turnover

Secretariado
Direção
de Recursos
Humanos
Administração

		

20,65%	Direção de Edifícios
e Instalações Técnicas

89

Colaboradores

32

	Inclui Segurança e TIC

10,32%	Direção Financeira
e Administrativa

16

6,45%	Secretariado

10

2,58%	Direção de Recursos
	Humanos

4

1,94%	Administração

3

0,65%	Assessoria Jurídica

1

42,58%

8,71%
8,08%

5,48%

2018

Fev.	Mar.	Abr.	Mai.

Jun.

2019

2020

2021

Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.

média mensal

Entradas

-

-

2

-

-

-

2

-

1

-

2

1

0,66

Saídas

5

-

-

-

-

1

1

-

-

-

2

-

0,75

No quadro anterior, observamos que houve
um maior número de demissões no início
do ano, que reportam a saídas voluntárias
ocorridas a 31 de dezembro do ano anterior
e que foram processadas a 1 de janeiro.

Nos restantes meses do ano, registaram-se
admissões, na sequência de saídas voluntárias,
ou de substituições pontuais justificadas por
situações de “Baixa” e de “Licença
sem Vencimento”.

Recrutamento e seleção

			

Atividades de suporte

10,78%

40

Inclui Comunicação,
	Relações com Públicos,
Gestão de Eventos, Garagem Sul
e Arquivo e Coleções

57,42%  	
Direção
Financeira
e Administrativa

Direção
de Marketing
e Desenvolvimento

Colaboradores

Inclui Fábrica das Artes,
	Sala de Leitura e Conferências

Assessoria
Jurídica

A rotatividade (turnover) teve um decréscimo
significativo, quando comparada com anos
anteriores, conforme gráfico apresentado
da evolução da taxa de rotatividade.

Jan.

Atividades core

65

66

Nos processos de recrutamento em 2021
verificou-se uma menor resposta a anúncios,
apesar de ter aumentado a necessidade
de recrutamento, o que pode estar relacionado
com a especificidade das funções objeto
de recrutamento. Outro dado relevante em 2021
consistiu na aceitação do convite por parte
de todos os selecionados, para além da comparência
de todos os candidatos nas entrevistas.
Para este resultado muito terá contribuído
a introdução de uma pré-entrevista telefónica,
onde se valida o interesse do candidato, tendo
desde logo em conta o esclarecimento de dúvidas
e o enquadramento do recrutamento.
O número total de entrevistas continua a evoluir
em relação a anos transatos, pretendendo dar mais
robustez ao processo de Recrutamento e Seleção.
Nos anúncios colocados estão refletidos também
os Estágios Profissionais, assim como processos
que transitaram para 2022.

2021

2020

2019

Anúncios colocados

13

10

2

Resposta a anúncios

610

850

137

Seleção por base de dados

2

4

11

Processos estagiários

3

13

2

Concursos internos

3

-

-

Processos externos
de colaboradores

14

14

13

Convocatórias

53

49

53

Total de entrevistas

53

47

41
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Saúde no trabalho

Estrutura etária

Na área da medicina no trabalho, em 2021
registou-se um aumento do número de exames
face a 2020.

Exames médicos

2021

2020

2019

2018

Periódicos

69

45

128

79

De admissão

8

11

12

12

Ocasionais

7

7

5

14

Número de colaboradores
A análise evolutiva por meses demonstra que
não existem diferenças relevantes no número de
colaboradores em 2021, comparativamente a 2020.
No entanto, no final do ano registou-se uma média

Em 2021, caso não existissem alterações, teríamos
uma média de idade de 46,88 anos. No entanto
a entrada de colaboradores com idade inferior
à média, reduziu para 45,88 anos a média de
idades, contra o valor de 45,84 anos, registado
em 2020. Ainda assim, continua a ser importante

			

mensal inferior em 2,2 colaboradores, que se pode
dever a vários fatores, entre os quais a dificuldade
de recrutar determinados perfis.

homens

mulheres

18 – 24 anos

0

0

0

25 – 29 anos

6

3

3

30 – 34 anos

19

11

8

35 – 39 anos

13

6

7

40 – 44 anos

19

12

7

45 – 49 anos

39

20

19

Jan.

Fev.	Mar.	Abr.	Mai.

Jun.

Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez. média mensal

2021

153

151

151

151

153

153

154

153

154

154

156

155

153,2

50 – 54 anos

32

17

15

2020

151

153

158

156

156

156

156

155

156

156

156

156

155,4

55 – 59 anos

21

11

10

2019

154

156

157

156

154

152

154

155

157

158

158

155

155,5

60 – 61 anos

2

2

0

62 – 64 anos

1

1

0

3

3

0

+ 65 anos

Situação contratual
2021

2020

2019

144

145

143

Nomeados

3

3

3

Contratados a termo certo

2

1

4

Comissão de serviço

2

3

3

Efetivos em licença
sem vencimento

2

1

1

Contratados a termo incerto

1

2

-

Efetivos em requisição

1

1

1

Efetivos ao serviço

No que diz respeito à situação contratual
dos Colaboradores da FCCB, não se registaram
alterações significativas em 2021.

a renovação das equipas, designadamente
através da entrada de colaboradores
mais novos, em substituição de eventuais
saídas que possam ocorrer.
Por distribuição etária temos:

Remunerações e absentismo
O total de remunerações no ano de 2021 foi
ligeiramente superior, em 1,33%, face aos valores
registados em 2020:
2019
2020
2021
acréscimo
				 2020-2021

2021		

2020		

2019

Homens

86

55%

86

55%

87 56%

Mulheres

69

45%

70

45%

68 44%

155		

156		

155

Variação
2020-2021

2 974 707

2 994 223

3 016 855

22 632

0,76%

Subsídio de férias e Natal

557 831

563 086

572 114

9 028

1,60%

IHT / SHI / ST	

353 879

359 714

363 604

3 890

1,08%

Segurança Social

853 020

851 415

863 727

12 312

1,45%

33 477

34 204

34 549

345

1,01%

Fundos de compensação

7 720

8 891

9 284

393

4,42%

Horas extra

9 577

7 925

9 916

1 991

25,12%

221 600

216 410

226 922

10 512

4,86%

72 834

22 824

28 992

6 168

27,02%

Vencimento base

Número de colaboradores por género
No que diz respeito à composição da equipa
de colaboradores por género, mantém-se
o equilíbrio na FCCB, mantendo-se a tendência
de existirem maioritariamente homens na DAP
e na DEIT, e maioritariamente mulheres na DMD.
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Acidentes de trabalho

Subsídio de refeição
Outros custos
valo res em e uros

Relatório de Atividades e Gestão 2021

Em 2021, o valor superior em horas extraordinárias
decorrente da retoma da atividade cultural
e da maior concentração de espetáculos no verão
e no final do ano em virtude de agendamentos

sucessivos, justifica-se face a 2020, ano de menor
atividade. No entanto, pode também considerar-se
uma constância relativa destes valores, se tomado
como referência o ano de 2019.

Dias de baixa ⁄ Acidentes de trabalho

Dias de baixa ⁄ Segurança Social

246
1 106
958

158

2019
2020
2021
acréscimo
				2020-2021

87,43

89,125

1,695

1,94%

Justificada

42,1

25,99

24,5

-1,49

-5,73%

Baixa ⁄ Segurança Social

958

984

473

-511

-51,93%

Baixa por acidente de trabalho

158

78

57

-21

-26,92%

Aleitação

29,09

17,04

40

22,96

134,74%

Crédito mensal de horas CT	

14,05

2,39

10,125

7,735

323,64%

26

80

-

-80

-100%

Licença parental

232

450

-

-450

-100%

Fins educativos

26,2

4,44

1,125

-3,315

-74,66%

Sem retribuição

-

2

-

-2

-100%

1,37

2,02

1,125

-0,895

-44,31%

29,71

2,12

3,5

1,38

65,09%

0

2

5

3

150%

28,35

35,17

66,375

31,205

88,73%

206,56

102,34

55

-47,34

-46,26%

10

30

15

-15

-50%

88,66

36,23

84,625

48,395

133,58%

Licença sem vencimento (TE)

5

-

-

-

-

Greve

11

-

-

-

-

65

22

13

-9

-40,91%

939

-1025

-52,19%

Licença parental (excl. pai)

Consulta pré-natal
Cumprimento
Dispensa
Nojo
Assistência à família
Casamento
Trabalhador estudante

Baixa por internamento
Total

2175

1963

78

Variação
2020-2021

244,27

Doença

2018

2019

984

473

57

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Formação profissional
As necessidades formativas identificadas
pelos colaboradores durante o processo
de Avaliação de Desempenho (SGD) permitiram
um planeamento abrangente de ações de formação.
A concretização desse planeamento permitiu
ainda em 2021 um aumento de 15% do número
total de horas de formação, ainda assim longe
da meta pretendida.

Nesta circunstância foi também possível apostar
em formatos de e-learning e online para algumas
formações, tendência que deverá incrementar-se
nos próximos anos.
Formato da formação
57%

Online

Horas de formação
2 132
31%

1 818

721

Presencial

1 304

1 202

621

8%

e-learning

2015

Dias de ausência

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Relativamente ao Plano de Formação,
apesar da circunstância pandémica,
foi possível alcançar uma execução de 56%.

2 411
2 175
1 963

4%

b-learning

889

va lores em e uros

Em termos de absentismo verificou-se um
decréscimo de mais de 50% no número total de
dias de ausência, valor que evoluiu favoravelmente
em 2019 e que nos últimos anos estará sobretudo
relacionado com o trabalho remoto em tempo
de pandemia, circunstância que terá também
contribuído para a redução de dias de Baixa
por doença e de acidentes de trabalho.
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A distribuição do número de horas por área
formativa evidencia uma concentração no setor
das tecnologias de informação, sem descurar
outras áreas importantes.
Áreas de formação

Plano de formação

39%

Tecnologias
da informação

56%

939

Executado

2%

Administrativo
2018

2019

2020

5%

2021

Desenvolvimento
pessoal

22%

Desenvolvimento
técnico

44%

Não
executado

5%

Gestão

15%

Segurança

11%

Comunicação
e marketing
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Resultados económicos
e financeiros

071
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Resultado líquido do exercício

O Centro de Congressos e Reuniões do CCB,
foi a sede da Presidência Portuguesa do Conselho
da União Europeia, no 1.º semestre de 2021,
no âmbito de um contrato de arrendamento
celebrado com o Estado Português, tendo-se
iniciado a ocupação do espaço em outubro 2020.
O rendimento gerado por este contrato,
a par de um desempenho melhor que o previsto
nas restantes vertentes comerciais, nos gastos
com a programação cultural e nos gastos
com a manutenção do edifício, permitiu

8.1

à FCCB fazer face aos efeitos económicos
adversos da pandemia, mantendo os
compromissos em matéria de programação
cultural (na medida do possível, dadas as restrições
legais) e o nível de recursos humanos, materiais
e financeiros. Estes fatores refletiram-se também
na melhoria da cobertura dos rendimentos
próprios da FCCB sobre o total de rendimentos
de exploração, que retomaram assim a tendência
crescente dos últimos anos, interrompida
em 2020.

Resultado líquido do exercício
O Resultado Líquido da FCCB foi positivo
em 2021, pelo quarto ano consecutivo,
atingindo 2,8 M€.
O quadro seguinte apresenta a evolução
dos resultados no período de 2017 a 2021:

Por sua vez, os gastos com serviços associados
a esta atividade, tiveram também um crescimento
pronunciado (superior a 100%, 235 m€ face
a 2020), ainda que francamente inferiores
ao previsto em orçamentado, uma vez que
a pandemia restringiu a possibilidade de reuniões

			

2017

2018

2019

2020

2021

Resultado antes de depreciações
e gastos de financiamento			

729

2 143

1 859

2 078

4 755

Resultado operacional			

(1 332)

63

(211)

103

2 568

Resultado líquido do período			

(1 120)

189

370

255

2 795
Valores em m€

							
Orçamento
		
2017
2018
2019
2020
2021
2021

Vendas e serviços prestados		
Subsídios à exploração		
Subsídios ao investimento (reconhecimento)		
Outros rendimentos / Outros subsídios à exploração

4 516
7 055
91
276

3 841
7 386
1.149
495

5 111
7 392
256
392

3 037
7 890
182
256

5 947
8 302
216
228

5 661
8 297
374

Rendimentos de exploração		

11 938

12 871

13 151

11 365

14 692

14 331

Fornecimento e serviços externos e cmv		 (5 904)
Gastos com o pessoal		 (5 329)
Gastos de depreciação ⁄ Amortizações
(exceto edifício)		
(883)
Outros gastos		
(59)

(5 545)
(5 052)

(5 592)
(5 628)

(3 868)
(5 318)

(4 583)
(5 284)

(7 151)
(5 421)

(902)
(136)

(892)
(59)

(796)
(166)

(1 009)
(88)

(964)
(16)

Gastos de exploração		 (12 175)

(11 634)

(12 171)

(10 148) (10 964)

(13 551)

Resultado de exploração		

(236)

1.237

980

1 217

3 728

780

Rendimentos – gastos financeiros		
Outros ganhos – outros gastos 		
Imparidades e provisões		
Gastos de depreciação ⁄ Amortizações (do edifício)		

212
82
(1 178)

125
5
()
(1 178)

582
18
(32)
(1.178)

152
11
54
(1 178)

228
9
9
(1 178)

108
(1 178)

Resultado líquido do exercício		

(1 120)

189

370

255

2 795

Rendimentos de exploração
Nos rendimentos de exploração, verificou-se
um aumento de 29% ou +3,3 M€ em relação
ao ano anterior (14,7 M€ em 2021 versus 11,4 M€
em 2020), com maiores variações nos subsídios
à exploração, a principal fonte de financiamento
da FCCB e nas vendas e serviços prestados.
Os subsídios à exploração, cuja constituição
se detalha no quadro seguinte, continuam
a ser a principal fonte de financiamento

da FCCB, tendo atingido 57%
dos rendimentos de exploração.
O apoio ao funcionamento atribuído
pelo Ministério da Cultura foi de 8,1 M€,
i.e., +4% ou 336 m€ que o apoio de 2020,
em linha com o previsto em orçamento
e a gradual reposição dos apoios públicos
às fundações da cultura observada
nos últimos anos.

			
			

Os principais fatores que contribuíram
para a variação do resultado líquido entre 2020
e 2021, foram:
• o bom desempenho da atividade comercial
em eventos, tal como relatado no ponto 4.2.,
com a utilização do Módulo I do CCB pela
Estrutura de Missão para a Presidência Portuguesa
do Conselho da União Europeia 2021 até julho
e a realização de eventos de envergadura
internacional. Nesta atividade, os rendimentos
atingiram 4,8 M€ o que representa uma variação
superior a 100% (+2,9 M €) face a 2020.

presenciais durante a Presidência Portuguesa
do Conselho da União Europeia;
• o reforço do apoio ao funcionamento
pelo Ministério da Cultura, que foi de 7,7 M€
em 2020 e 8,1 M€ em 2021;
• a execução orçamental melhor que o previsto,
nas atividades culturais e nas principais rubricas
relacionadas com a manutenção do edifício.
No quadro da página seguinte, destaca-se
a evolução e a composição do Resultado
de Exploração, o qual reúne apenas
os rendimentos e os gastos relacionados
diretamente com a gestão corrente
da atividade1.

2017

2018

2019

2020

2021

Subsídios à exploração			

7 055

7 386

7 392

7 809

8 183

Ministério da Cultura			

7 055

7 000

7 392

7 728

8 064

POR Lisboa			

-

386

-

-

-

SAMA			

-

-

-

81

119

- 4%

5%

0%

6%

5%

Variação face ao ano anterior			

Valores em m€

Os subsídios à exploração incluem, desde
2020, verbas referentes a duas candidaturas
apresentadas ao sistema de apoio à transformação
digital da Administração Pública (SAMA2020),
cujo impacto no resultado líquido foi o seguinte:

Candidatura
Cidade Digital

(61)

-

Subsídios à exploração

104

15

(313)

(123)

Amortizações do período
Efeito RL 2021

O Resultado de Exploração não inclui a amortização do direito de superfície sobre o edifício (tendo em conta que a FCCB não detém a sua propriedade,
apenas o seu usufruto perpétuo e gratuito), mas inclui todos os encargos com a sua manutenção e depreciações 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.

Candidatura
Cidade Aberta

FSE’s

Sub investimento

1 

(290)
Valores em m€

41

9

(230)

(99)
Valores em m€
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2017

2018

2019

2020

2021

Rendimentos próprios			

4 883

5 871

5 759

3 637

6 628

Variação face ao ano anterior			

- 6%

20%

-2%

- 37%

82%
Valores em m€

• na atividade comercial (5,5 M€);

Os rendimentos próprios da FCCB (rendimentos
de exploração, excluindo o subsídio à exploração
do Ministério da Cultura), foram de 6,6 M€,
ou seja, 45% dos rendimentos de exploração.

• a atividade de eventos, em que o efeito da
retração do mercado foi compensado por eventos
de envergadura, a variação foi superior a 100%,
(+2,9 M€ face a 2020);

No quadro anterior apresenta-se a evolução dos
rendimentos próprios desde 2017. Como relatado
nas contas de 2020, a situação pandémica teve
um forte impacto nos rendimentos próprios
da fundação em 2020 (-37% face a 2019),
pelo que a boa performance em 2021 fez
aumentar este indicador em 82%, em termos
homólogos.

• nos arrendamentos, manteve-se durante
o 1.º semestre de 2021 o apoio alargado aos lojistas
iniciado em 2020, com atenuação de rendas,
verificando-se ainda assim um aumento
de +7% ou 32 m€;
• na atividade cultural (420 m€, +7% ou 27 m€)
– o aumento da receita com o aluguer de espaços
para produções externas (+96% ou 39 m€),
a redução da receita de bilheteira em -8%
ou 25 m€), e o aumento de 8m€ nos patrocínios
e outros rendimentos.

Nas vendas e prestações de serviços, cujo
peso nos rendimentos de exploração é de 40%
e se detalha no quadro seguinte, assinala-se:

Gastos de exploração
Os Gastos de exploração, de 11 M€, foram
superiores aos de 2020 (10,2 M€) em 816 m€
(+8%), com variações mais pronunciadas nos
fornecimentos e serviços externos (+18%, 715 m€)
e nas depreciações e amortizações (+47%, 213 m€).
O quadro seguinte apresenta a evolução
dos fornecimentos e serviços externos (FSE)
custo das matérias vendidas (CMV) nos últimos
cinco anos, por tipologia e ordem decrescente
de valor em 2021.
Os FSE relacionados com a atividade cultural
(cachet de artistas e todos os FSE diretamente
relacionados com a produção cultural)
representam cerca de 35% do total de FSE
e os relacionados com a atividade comercial
(serviços e equipamentos audiovisuais externos
e outros) representaram apenas 7%.

Os serviços externos ligados à atividade cultural
cresceram 17% (+231 m€), face a 2020, num contexto
de retoma lenta da atividade, plena de restrições
e contratempos, como referido no ponto 3.
O cancelamento ou reagendamento de
espetáculos implicou apenas o gasto em parte
do cachet pelo que o total de gastos ficou
aquém do previsto em orçamento. A rubrica
de honorários teve um aumento de 42% (15 m€)
com o aumento de apoio externo especializado
de programação cultural.
Nos serviços externos de apoio à atividade
comercial, o aumento superior a 100% (+235 m€)
acompanhou a recuperação da atividade.
Nos trabalhos especializados verifica-se um
aumento de 197 m€, que se justifica principalmente
pelo desenvolvimento das atividades previstas
nas candidaturas SAMA e contratação de serviços
jurídicos.

Fornecimentos e serviços externos (FSE)

			

Vendas e prestações de serviços

						 Variação
				 2021
2020
%

Vendas de mercadorias				

Variação
€

6

7

-18%

-1

Prestação de serviços da atividade cultural				
420
Bilheteira				 287
Aluguer de espaços				
81
Patrocínios 2				 8
Outros				
45

393
312
41
40

7%
-8%
96%
11%

27
-25
39
8
4

Prestação de serviços da atividade comercial				
5 507
Eventos
			
4 846
Rendas e concessões				
522
Programas de fidelização 3				 33
Estacionamento e outros serviços				
107

2 607
1 975
490
43
100

>100%
>100%
7%
-25%
7%

2 900
2 871
32
-11
7

Outros rendimentos				

14

29

-52%

-15

Total				

5 941

3 029

96%

2 912

075

2017

2018

2019

2020

2021

FSE de apoio à atividade cultural			
2 301
Água, eletricidade e combustíveis			
701
Limpeza, higiene e conforto			
411
Vigilância e segurança			
427
Trabalhos especializados			
336
Conservação e reparação			
532
FSE de apoio à atividade comercial			
429
Outros			
160
Seguros			 139
Comunicações			
74
Publicidade e propaganda
		
69
Honorários			
17

2 541
716
416
431
329
389
285
174
72
74
76
5

2 409
737
432
416
286
339
555
174
73
56
80
7

1 382
589
447
433
225
356
85
111
70
59
56
35

1 612
581
457
435
422
382
320
125
66
65
61
50

FSE			

5 596

5 508

5 564

3 847

4 575

CMV (custo materiais vendidos)			

308

37

28

20

8

FSE + CMV			

5 904

5 545

5 592

3 868

4 583
Valores em m€

Valores em m€

Rendimentos financeiros
Na gestão da carteira de títulos, composta
por obrigações soberanas e corporativas
e fundos mistos de perfil conservador,

foi apurado um saldo positivo entre
os rendimentos e gastos financeiros de 228 m€
(152 m€ em 2020).

Os Gastos com o pessoal representam 48%
do total dos gastos de exploração (52% em 2020).
Totalizaram 5,3 M€, incluindo indemnizações no
valor de 58 m€, pagas pela cessação de contratos
de trabalho (137 m€ em 2020).
		

Gastos com pessoal ⁄ Gastos de exploração		
2

 total de apoios e patrocínios recebidos foi de 317 m€ em 2021 e 308 m€ em 2020. Para além de patrocínios, foram obtidos apoios à produção operacional
O
em cada um dos anos, que no entanto, não têm natureza de prestações de serviços estando registadas em Outros rendimentos/Outros subsídios
à exploração.

3

Cartão CCB, Empresa Amiga CCB e outras contrapartidas associadas a contratos.

2017

2018

2019

2020

2021

44%

43%

46%

52%

48%
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Gastos de depreciação
⁄ amortizações (exceto edifício)
As amortizações e depreciações no exercício,
excluindo as relativas ao edifício, tiveram
um aumento de 27% face ao valor de 2020,
o que se explica pelo elevado grau de execução
do orçamento de investimento, que incluiu despesas
financiadas no âmbito das candidaturas SAMA
e diversas obras de beneficiação.

Encargos Financeiros
Os gastos financeiros registados em 2021,
no montante aproximado de 13 m€ (9 m€ em 2020),
referem-se apenas a encargos bancários
correntes.

Gastos com depreciações /
amortizações (edifício)

077

Financiamento público
O subsídio público ao funcionamento continua
a ser essencial para o financiamento da atividade
da FCCB. Já os rendimentos próprios da FCCB
(rendimentos de exploração deduzidos do subsídio
à exploração do Ministério da Cultura) cobriram 60%
dos gastos de exploração, percentagem que seria
aumentada para 66% 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 992 m€ em 2021.
No ano de 2021 os rácios melhoraram conformr
quadro abaixo, mantendo a tendência crescente
de 2017 a 2019, que tinha sido interrompida
em 2020.

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 2017 a 2021. A 31 de dezembro de 2021
o Ativo é de 107 M€, constituído em 84%
por Ativos fixos tangíveis e intangíveis,
e o Passivo de apenas 2,7 M€ destacando-se assim
a autonomia financeira da FCCB, com os Fundos
patrimoniais a financiar o Ativo em 97%.

Estrutura do balanço

A amortização anual do investimento inicial
com a construção do Centro Cultural de Belém,
é de 1,2 M€.

2017

2018

2019

2020

2021

Ativo não corrente					
Ativos fixos tangíveis (líquido)
90 632
3 328
2 898
7 517
7 680
Ativos fixos intagíveis (líquido)
63
86 148
85 022
83 920
82 769
Ativos financeiros
4 448
4 429
5 037
6 889
10 096

			

2017

2018

2019

2020

2021

Rendimentos próprios ⁄ Rendimentos de exploração			

41%

46%

44%

32%

45%

Rendimentos próprios ⁄ Gastos de exploração			

40%

50%

47%

36%

60%

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

Ativo corrente					
Ativos financeiros
801
501
Ativo corrente exceto ativos financeiros
2 928
5 730
5 849
6 526
6 507

44%

56%

52%

40%

66%

Total do ativo

98 872

99 636

99 307

104 852

107 052

Passivo não corrente
Passivo corrente
Fundos patrimoniais

377
2 567
95 928

429
2 608
96 599

419
2 174
96 713

410
2 735
101 707

400
2 310
104 342

Total dos fundos patrimoniais e passivo

98 872

99 636

99 307

104 852

107 052

Resultado de exploração
por áreas funcionais
No quadro seguinte procurou-se distribuir
o Resultado de exploração de 2021 por áreas

funcionais. A FCCB 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 FCCB.

Valores em m€

Fundos patrimoniais
Resultados de exploração			Gestão,
		
Comercial

Cultural

manutenção
e apoio

420
184

24
191

5 947
465

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):

Subsídios à exploração (Ministério da Cultura)			

8 064

8 064

• A contribuição inicial do Estado Português:

Subsídios ao investimento (reconhecimento)			

216

216

Rendimentos de exploração				

14 692

Vendas e serviços prestados
Outros rendimentos

5 503
90

Total

Fornecimentos e serviços externos
Gastos de produção
Outros gastos

366
320
46

1 749
1 612
137

2 468
0
2 468

4 583
1 932
2 651

Gastos com o pessoal
Outros gastos

387
4

1 789
6

3 108
78

5 284
88

Gastos de depreciações ⁄ amortizações (exceto edifício)			

1 009

1 009

Gastos de exploração				

10 964

Resultado de exploração				

3 728
Valores em m€

• Direito de superfície perpétuo e gratuito
dos imóveis que integram o Centro Cultural
de Belém (designados por Módulos I, II e III)
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.

• direito de superfície perpétuo e gratuito
dos terrenos afetos à construção dos
Módulos IV e V do Centro Cultural de Belém
(ativo só reconhecido contabilisticamente
em 2020).
• 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:
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• Banco Comercial Português, SA;
• Banco Totta & Açores, SA;
• Caixa Geral de Depósitos;
• Crédito Predial Português;
• Companhia de Seguros Mundial Confiança, SA;
• Petróleos de Portugal – PETROGAL, SA;
• Siderurgia Nacional, EP;
• Tabaqueira – Empresa Industrial de Tabacos, EP;
• TAP – Air Portugal, EP;
• Telefones de Lisboa e Porto, SA;
• Lisnave, SA
No exercício anterior, a FCCB reconheceu
o direito de superfície dos terrenos do Módulo IV
e V nos períodos de relato anteriores, aumentando
os Ativos Fixos Tangíveis em 4 788 M€, com igual
reflexo no património líquido.
No final de 2021, o valor dos Fundos Patrimoniais
era de 104,3 M€, ou seja 63,2% do património
inicial, o que resulta principalmente dos resultados
transitados negativos (-79 M€). A amortização
acumulada do direito de usufruto do edificado
(76,3 M€ até ao final de 2021) é a principal razão
para a apresentação de tais resultados transitados
negativos, sem a qual a percentagem aumentaria

para 97,7%. 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 FCCB, 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.
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 III).
Para efeitos de apresentação de contas,
a FCCB não isolou, contudo, do seu património,
a parcela do imóvel ocupada pela FAMC-CB,
dada a dificuldade de mensuração desse
direito temporário.

Investimento
		 2017

2018

2019

2020

2021

Investimento concluído no exercício		

702

897

447

511

1 597

Investimento em curso		

30

30

97

289

63

Total		

732

927

544

801

1 660
Valores em m€

No quadro seguinte apresenta-se a composição
do ativo corrente e a sua variação face ao ano
anterior. A 31 de dezembro de 2021 era constituído
maioritariamente por ativos financeiros (2,7 M€)
cuja maturidade será atingida em 2022 e por
depósitos bancários e investimentos de muito
curto (2,7 M€) O saldo líquido de 415 m€
em dívidas de clientes equivale 25 dias de vendas

A 31 de dezembro de 2021 o total do ativo
era de 107 M€ (104,9 M€ em 2020). O ativo
não corrente (101 M€) é constituído principalmente
por ativos intangíveis (90 M€) onde está reconhecido
o direito de superfície dos edifícios.
Os ativos financeiros registam aplicações
em obrigações corporativas e títulos
de dívida pública da República Portuguesa,
assim como unidades de participação
em fundos mistos de perfil conservador,
no total de 10 M€ (7 M€ em 2020).
A análise ao Ativo Fixo Tangível, evidencia
um dos principais desafios enfrentados pela
FCCB: a necessidade de encontrar financiamento
e de preservar as reservas financeiras da FCCB
para a requalificação dos espaços e o inevitável
investimento no curto e médio prazo em novos
equipamentos, à medida que atingem
a sua capacidade ou se tornem obsoletos.

De facto, as depreciações acumuladas
representam 80% do total do ativo fixo tangível
(valor bruto de 38,4 M€ e amortizações de 30,7 M€),
percentagem que aumenta para 95% no caso
do equipamento básico e para quase 100%
no equipamento administrativo, evidenciando
que ultrapassaram já a sua vida útil espectável.
Em 2021 o investimento em ativos de investimento
totalizou 1,7 M€ (sem IVA). Os investimentos
de maior valor incluem diversas obras de
beneficiação (283 m€), os projetos no âmbito
das duas candidaturas ao Sistema de Apoio
à Modernização e Capacitação da Administração
Pública - SAMA 2020 (255 m€), diverso software
e equipamento informático (211 m€), material
de iluminação e equipamentos de sonorização
e audiovisual para apoio aos auditórios e outras
salas (144 m€), a aquisição de um piano (136 m€),
equipamentos de segurança (131 m€).

e prestações de serviços médias diárias de 2021
(33 dias em 2020 e 30 dias em 2019). O valor
líquido de inventários, que se manteve em 21 m€,
resulta da diferença entre o valor bruto de 168 m€
e as perdas por imparidade constituídas de 147
m€. As perdas por imparidade estão constituídas
para fazer face às perdas decorrentes da reduzida
rotação de inventários, na sua maioria publicações.

Ativo corrente
2021

2020

2021 ⁄ 2020

21

21

-1%

Clientes

415

276

50%

Estado e outros entes públicos

164

57

>100%

Outras contas a receber

364

324

13%

63

109

-42%

Outros ativos financeiros

2 730

4 200

-35%

Caixa, depósitos bancários e investimentos a curto prazo

2 713

1 540

76%

6 469

6 526

Inventários

Diferimentos

Ativo

079

Total do ativo corrente

-1%
Valores em m€

Passivo
A 31 de dezembro de 2021, o total do passivo
era de 2,7 M€ (3,1 M€ em 2020), 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 2021 permitem
cobrir com razoabilidade as responsabilidades
contingentes da FCCB.

O passivo não corrente manteve-se sensivelmente
ao nível do ano anterior e é constituído apenas
por provisões. As provisões no montante
de 400 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 (55 m€).
O passivo corrente e a sua composição nos últimos
dois anos são evidenciados no quadro seguinte.
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Passivo corrente
2021

2020

414

255

62%

5

3

36%

Estado e outros entes públicos

160

240

-33%

Fornecedores de investimento

20

124

-84%

1 472

1 350

9%

239

763

-69%

2 310

2 735

-16%

Fornecedores
Adiantamentos de clientes

Outras contas a pagar
Diferimentos
Total do passivo corrente

		Orçamento e execução em 2021

2021 ⁄ 2020

Execução orçamental
Despesa (pagamentos)
Despesas com pessoal
Aquisição bens e serviços correntes
Outras despesas correntes
Despesa de investimento
Despesa efetiva
Ativos financeiros
Despesa total

Valores em m€

A FCCB não tem dívidas em atraso a fornecedores.
Em Outras Contas a Pagar, incluem-se 724 m€
euros referentes a gastos com férias e subsídios
de férias do pessoal (719 m€, em 2020), a liquidar
em 2022, bem como a gastos com espetáculos
(365 m€), gastos incorridos com serviços

de manutenção, consumos gerais, trabalhos
especializados e outros gastos (248 m€)
que aguardam documento de despesa.
Nesta rúbrica incluem-se ainda os valores
à guarda da FCCB nomeadamente receita
de bilheteira e receita de catering (133 m€).

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 EPR. Assim, o orçamento
anual da FCCB 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 (DGO).
Em 2021, o saldo global apurado foi positivo
em 2,83 M€ (dados da execução orçamental
na Conta de Gerência do Estado, sujeitos
a verificação pela DGO). Na conta de gerência
de 2020 o saldo apurado foi sido de 2,26 M€
(dados definitivos).

Orçamento
Inicial

Orçamento
disponível4

Execução
em 2021

Execução
em 2020

5 861
7 903
404
1 746

5 480
7 715
599
1 689

5 234
5 124
597
1 465

5 289
4 417
235
674

15 914

15 483

12 420

10 615

4 175

6 860

4 947

2 610

20 089

22 343

17 367

13 225

Receita (recebimentos)
Rendimentos da propriedade (juros)
Transferências correntes
(apoios do Fundo de Fomento Cultural)
Transferências (apoios do SAMA)
Vendas de bens e serviços correntes
Outras receitas

122

148

148

146

8 064
350
7 378
-

8 064
350
7 392
-

8 064
112
6 927
-

7 728
109
4 827
60

Receita efetiva

15 914

15 954

15 251

12 870

4 175

4 175

3 226

-

20 089

20 129

18 477

12 870

Saldo global = receita efetiva – despesa efetiva			

2 831

Ativos financeiros

8.3

Receita total

2 255
Valores em m€

As diferenças, face a 2020, em receita e despesas
de investimento, refletem o reforço e alterações
na composição da carteira de títulos da FCCB.

A receita efetiva totalizou 15,25 M€, superando
em 18% (2,38 M€) o valor executado no ano
anterior. Para tal, contribuíram essencialmente
o crescimento em 43% (+2,1 M€) da receita
de venda de bens e serviços correntes
e o aumento da subvenção pública em 4%
(+336 m€).
A despesa efetiva atingiu 12,42 M€, sendo superior
em 17% (1,81 M€) ao valor executado em 2020.
As rubricas da despesa com maior variação
foram a despesa de investimento, cuja variação
face ao ano transato foi superior a 100% (+791 m€),
destacando-se a elevada taxa de execução atingida
(87% vs 72% em 2020), a despesa em aquisição
de bens e serviços (+16%, +707 m€) e também
a despesa em outras despesas correntes
(superior a 100%, +362 m€), rubrica que regista
principalmente os pagamentos de IVA.
O quadro seguinte apresenta a execução
orçamental de 2021, a sua comparação
com o orçamento disponível do ano
e a execução de 2020.
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4

Orçamento inicial, deduzido de cativos de 1,644 M€ e após alterações orçamentais efetuadas no período de execução.
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Demonstrações
financeiras
e anexo

083
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085

2021

2020

7 680 191
82 768 976
10 106 802
100 555 969

7 516 703
83 920 072
6 888 635
98 325 410

20 533
414 906
163 618
364 323
100 416
2 730 000

20 678
276 236
56 731
323 588
108 609
4 200 000

		

2 712 869
6 506 665

1 540 334
6 526 176

Total do Ativo		

107 062 634

104 851 586

Património ⁄ Capital
2.7
Resultados transitados
2.7
Outras variações no património líquido
Resultado líquido do exercício
		

179 570 374
(78 554 072)
541 144
2 795 479
104 352 925

179 570 374
(78 809 531)
690 752
255 459
101 707 054

Total do património líquido		

104 352 925

101 707 054

15.1

400 192

409 633

		

400 192

409 633

Fornecedores
23.2
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
23.2
Estado e outros entes públicos
23.3
Fornecedores de investimento
23.2
Outras contas a pagar
23.2
Diferimentos
23.4
		

413 757
4 745
160 183
20 336
1 471 523
238 973
2 309 517

254 733
3 485
239 583
123 806
1 349 998
763 294
2 734 899

Total do passivo		

2 709 709

3 144 532

Total do património líquido e passivo		

107 062 634

104 851 586

Notas

Ativo
Ativo não corrente

Balanços
em 31 de dezembro de 2021 e 2020
montantes e x pressos em euros

Ativos fixos tangíveis
5
Ativos intangíveis
3
Outros ativos financeiros
18.1
		

Ativo corrente
Inventários
Clientes, contribuintes e utentes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos

10
23.1.1
23.3
23.1.2
23.4
1.2.5
1.2.5

Património Líquido

Passivo
Passivo não corrente
Provisões

Passivo corrente

O anexo faz parte integrante do balan ço findo em 31 de Dez embro de 2021

O Contabilista Certificado		

O Conselh o de Administração	
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2021

Notas

087

2020

Rendimentos e Gastos
		

Demonstrações
dos resultados por natureza
dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
montantes e x pressos em euros

Vendas

13.1

6 018

7 356

Prestações de serviços e concessões

13.1

5 940 962

3 029 212

Transferências e subsídios correntes obtidos

14.1

8 341 433

7 993 272

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

10

(8 030)

(20 433)

23.6

(4 574 998)

(3 847 343)

Gastos com o pessoal

19

(5 283 739)

(5 317 825)

Imparidade de inventários e ativos biologicos (perdas ⁄ reversões)

10

3 991

8 633

Fornecimentos e serviços externos

Imparidade de dividas a receber (perdas ⁄ reversões)

23.1.3

2 383

10 670

Provisões (aumentos ⁄ reduções)

15.1

9 441

9 441

Imparidade de investimentos
não depreciáveis ⁄ amortizáveis (perdas ⁄ reversões)

18.2

(7 195)

24 803

Aumentos ⁄ reduções de justo valor

14.3 e 23.8

51 333

(62 711)

Outros rendimentos

13.2 e 14.3

454 339

346 521

23.8

(96 676)

(104 062)

4 839 262

2 077 534

(2 187 094)

(1 974 522)

2 652 168

103 012

156 670
(13 359)

160 979
(8 532)

2 795 479

255 459

-

-

2 795 479

255 459

Outros gastos

Resultado antes de depreciações
e gastos de financiamento		
Gastos/Reversões de depreciação e amortização

23.7

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

23.9
23.9

Resultado antes de impostos		
Imposto sobre o rendimento

-

Resultado líquido do exercício		

				
O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por naturez a do exercício findo em 31 de Dez embro de 2021

O Contabilista Certificado	

O Conselho de Administração	
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					Outras		
			
Património/		 variações no
Resultado		
			
Capital
Resultados
património
líquido do
		 Notas
realizável
transitados
líquido
exercício
Total

Posição no início de período
(janeiro 2020)

(1)		

179 570 374

(83 967 554)

740 010

370 413

96 713 243

089

Total
Património
líquido

96 713 243

Alterações no exercício								

Demonstração das alterações
no património líquido
dos exercícios

Efeito da primeira adopção de novo referencial contabilístico		

-

4 768 467

-

-

4 768 467

4 768 467

Alterações de políticas contabilísticas			

-

-

-

-

-

-

findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Outras alterações reconhecidas em Património Líquido			
Aplicação do resultado no exercício findo a 31 de dezembro 2019		
14.2
Aumentos de subsídios ao investimento no exercício		
14.2
Reconhecimento no periodo dos subsÍdios ao investimento		
14.2
Outras 		
(2)		

-

389 556
370 413
19 143
5 158 023

(49 258)
122 470
(181 762)
10 034
(49 258)

(370 413)
(370 413)
(370 413)

(30 115)
122 470
(181 762)
29 177
4 738 352

(30 115)
122 470
(181 762)
29 177
4 738 352

Resultado líquido do exercício

(3)		

-

-

-

255 459

255 459

255 459

montantes e x pressos em euros

Resultado integral

(4) = (2) + (3)		

-

-

-

(114 954)

4 993 811

4 993 811

-

-

-

Outras
operações no exercício			
		
					
Outras operações 		
(5)		-

Posição no fim do exercício
(dezembro 2020)

-

-

(6) = (1) + (2) + (3) + (5)		

179 570 374

(78 809 531)

690 752

255 459 101 707 054

101 707 054

(1)		

179 570 374

(78 809 531)

690 752

255 459 101 707 054

101 707 054

Efeito da primeira adopção de novo referencial contabilístico		-

-

-

-

-

-

Alterações de politicas contabilísticas			-

-

-

-

-

-

-

255 459 (149 608)
255 459
66 412
- (216 020)
-

(255 459)
(255 459)
-

(149 608)
66 412
(216 020)
-

(149 608)
66 412
(216 020)
-

(2)		

-

255 459 (149 608)

(255 459)

(149 608)

(149 608)

(3)		

-

-

-

2 795 479

2 795 479

2 795 479

(4) = (2) + (3)		

-

-

-

2 540 020

2 645 871

2 645 871

Outras operações			-

-

-

-

-

-

(5)		-

-

-

-

-

-

(78 554 072)

541 144

Posição no início do exercício
(janeiro 2021)
Alterações no exercício

Outras alterações reconhecidas em Património Líquido			
Aplicação do resultado no exercício findo a 31 de dezembro 2020		
14.2
Aumentos de subsídios ao investimento no exercício		
14.2
Reconhecimento no periodo dos subsÍdios ao investimento		
14.2
Outras 		

Resultado líquido do exercício
Resultado integral
Outras operações no exercício

Posição no fim do exercício
(dezembro 2021)

(6) = (1) + (2) + (3) + (5)		

179 570 374

O anexo faz parte integrante da demonstração das alteraçõ es no patrim ó nio líq uido do exercício findo em 31 de Dez embro de 2021

O Contabilista Certificado	

2 795 479 104 352 925 104 352 925

		

O Conselh o de Administração	

2021

2020

Recebimentos de clientes		
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		
Pagamentos a fornecedores		
Pagamentos ao pessoal		
Pagamentos de prestações sociais		

6 235 095
8 232 490
(5 211 944)
(2 942 233)
(1 301 847)

4 458 878
7 979 484
(4 484 921)
(3 016 173)
(1 298 988)

Caixa gerada pelas operações		
Pagamentos ⁄ recebimentos do Imposto sobre o Rendimento		
Outros recebimentos ⁄ pagamentos		

5 011 561
(891 944)
22 995

3 638 280
(913 101)
(833)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (a) 		

4 142 612

2 724 346

Notas

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimento			

Demonstração
dos fluxos de caixa
dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
montantes e x pressos em euros

Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		
(1 240 574)
Ativos intangiveis		
(224 010)
Investimentos financeiros		
(5 061 134)

(552 879)
(120 381)
(2 255 825)

Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangiveis		
Investimentos financeiros		
1 870 986
14.2
66 412
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares 		
148 243

807 715
146 153

(4 440 077)

(1 975 217)

Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos		
Doações		 Outras operações de financiamento		
-

-

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Outras operações de financiamento		

-

-

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-

-

Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Variação de caixa e seus equivalentes (a + b + c)		
Efeitos das diferenças de câmbio

(297 465)

749 129

-

-

Caixa e seus equivalentes no início do exercício

1.2.5

5 740 334

4 991 205

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício

1.2.5

5 442 869

5 740 334

Caixa e seus equivalentes no início do exercício		
– Equivalentes a caixa no início do exercício		
+ Saldo de gerência não constitui equivalentes de caixa		
– Variações cambiais de caixa no início do exercício		
= Saldo da gerência anterior		
Da execução orçamental		
De operações de tesouraria		

5 740 334
(4 200 000)
1 540 334
1 473 682
66 652

4 991 205
(3 040 000)
1 951 205
1 828 426
122 779

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício		
– Equivalentes a caixa no fim do exercício		
+ Saldo de gerência não constitui equivalentes de caixa		
– Variações cambiais de caixa no fim do exercício		
= Saldo para a gerência seguinte		
Da execução orçamental		
De operações de tesouraria		

5 442 869
(2 730 000)
2 712 869
2 582 700
130 169

5 740 334
(4 200 000)
1 540 334
1 473 682
66 652

Conciliação entre caixa
e seus equivalentes e saldo de gerência

O anexo faz parte integrante da demonstração de fluxos de caixa do exercício findo em 31 de Dez embro de 2021		

O Contabilista Certificado	

O Conselh o de Administração	
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Anexo às
demonstrações
financeiras
em 31 de dezembro de 2021
montantes e x pressos em euros

1.
Identificação da entidade,
período de relato
e referencial contabilístico
1.1

Identificação da entidade,
período de relato
A Fundação Centro Cultural de Belém, doravante “Fundação” é uma instituição de direito privado e utilidade pública,
com sede na Praça do Império – Belém, em Lisboa e, tem
como código de classificação orgânica geral o 111900400 e
para projetos o 118900700, sendo tutelada pelo Ministério
de Cultura.
A Fundação, foi 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, e 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.
O património da Fundação, de acordo com os estatutos,
nomeadamente n.º 1 do art.º 5.º é constituído pelo direito
de superfície perpétuo e gratuito dos imóveis designados
por Módulos I, II e III que integram o Centro Cultural de Belém e dos terrenos que constituem suas partes integrantes,
bem como o direito de superfície perpétuo e gratuito dos
terrenos que se encontram afetos à construção dos Módulos IV e V.
A construção do CCB foi decidida por Resolução do Conselho de Ministros n.º 3/88, de 12 de janeiro, estando prevista a construção de cinco módulos. No entanto, apenas
uma parte do projeto foi construída, designadamente os
Módulos I, II e III, estando à data, por construir nos terrenos
em questão um edifício destinado a «Equipamento complementar para a valorização da zona, incluindo um auditório para iniciativas culturais, hotéis, comércio, galerias de
arte, restaurantes e cafés, espaços de recreio e de espetáculos. (conforme alínea d) do ponto 4 da RCM n.º 3/88,
de 12/1)».
Apesar do direito de usufruto sobre esses terrenos, estar
atribuído à Fundação desde a sua criação, só a partir de
2013, pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2013,
de 18 de janeiro, no âmbito do Memorando de entendimento de 20 de julho de 2012, celebrado entre o Estado Português e o Município de Lisboa (que enquadrou e decidiu

um conjunto de questões que se encontravam pendentes
entre o Estado Português e/ou algumas das empresas por
ele detidas e o Município de Lisboa), que ratificou os termos da aquisição pelo Estado Português (por seis milhões
de euros) da parte dos terrenos que ainda era detida pelo
Município de Lisboa (e que incluíam diversas parcelas de
terreno dos 5 módulos), ficaram reunidas as condições para
o registo predial, em nome do Estado, de toda a área correspondente. Esse registo, porém, só se efetuou em 2018.

A 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.

A Fundação aplica o regime previsto nos artigos 61.º e 62.º
dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 108/2008 de 26 de junho, sem sujeição ao reconhecimento do regime patrimonial e financeiro por parte
da Administração Fiscal.

A Fundação não apresenta demonstrações consolidadas,
apenas individuais, pelo que todos os documentos se encontram disponíveis na sede e online na página oficial www.
ccb.pt.

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 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 no Decreto-Lei de 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 Secretaria-geral da
Presidência do Conselho de Ministros – Programa Orçamental 012.
Enquanto Entidade Pública Reclassificada e como previsto
no art.º 54º 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 2020 e 2021, foi concedida autorização
de exceção do cumprimento da UTE para alguns serviços
bancários (ofício do IGCP n.º SGC 2020/1548 de 07 de setembro de 2020), 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;
• Operações de leasing;
• Carregamento de cartões pré-pagos e de refeição;
• Transferências efetuadas pela Via Verde.

As demonstrações financeiras dizem respeito ao período
de 2021 e 2020 e 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.

1.2

Referencial contabilístico
e demonstrações financeiras
1.2.1
Referencial Contabilístico
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no
quadro das disposições em vigor em Portugal, efetivas para
os exercícios iniciados em 1 de janeiro de 2021, 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”.
1.2.2
Comparabilidade
De acordo com o Manual de implementação do SNC-AP
elaborado pela CNC, as demonstrações financeiras de uma
entidade preparadas nos termos do normativo aplicado,
devem incluir o exercício anterior como informação comparativa.
No decorrer do exercício de 2021, não ocorreram situações cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do
período de 2020 e que coloquem em causa o conceito de
comparabilidade entre os períodos.
1.2.3
Derrogações de disposições do Snc-ap
Não existiram, no decorrer do exercício de 2021, quaisquer
casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de quaisquer disposições previstas pelo SNC-AP que
tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que
pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada
das demonstrações financeiras.
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1.2.4
Saldos significativos de caixa e seus equivalentes não
disponíveis para uso
Não se verificou a existência de saldos significativos de caixa
e seus equivalentes não disponíveis para uso.
1.2.5
Desagregação dos valores inscritos na rubrica
“Caixa e em depósitos bancários”
A desagregação dos valores inscritos na rubrica “caixa e
depósitos” em 31 de dezembro de 2021 e 2020 era como
se segue:

Caixa

2021

2020

8 801

8 201

Depósitos à ordem
No tesouro
Outros

Outros ativos financeiros
correntes

2 698 457

1 502 828

5 611

29 305

2 704 068

1 532 133

2 712 869

1 540 334

2 730 000

4 200 000

5 442 869

5 740 334

Os valores inscritos nesta rubrica, incluem 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.

2.
Principais políticas
contabilísticas, alterações
nas estimativas contabilísticas
e erros
As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

2.1

Bases de mensuração usadas
na preparação das demonstrações
financeiras
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 pública proveniente do Ministério da Cultura no orçamento proposto
para 2022 para a Fundação é superior em 336 mil euros
face ao recebido no exercício de 2021.
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.
Em março de 2020, foi declarada pela Organização Mundial
de Saúde a pandemia resultante da disseminação global do
novo coronavírus (Covid-19) e várias vezes 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 teve e terá necessariamente um impacto global
negativo na economia em geral, nos mercados financeiros,
assim como no desempenho e na atividade dos diferentes
agentes económicos.
A Fundação implementou 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 presenciais do foro
cultural - espetáculos, exposições, ciclos e do foro comercial - eventos, conferências e seminários, concessões da
área de restauração foram suspensas ou reduzidas nos estados de emergência decretados, não sendo ainda possível
estimar com razoável grau de segurança eventuais impactos
na atividade.
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 não estando em causa o
princípio da continuidade das operações.

2.2

Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2009
(data de transição para as NCRF), encontram-se registados
pelo seu valor considerado (“deemed cost”), ao abrigo da
NCRF 3 – Adoção pela primeira vez das NCRF, o qual corresponde ao custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliado ao abrigo de diplomas legais, ou no caso dos bens
cedidos pelo Estado Português em 1 de janeiro de 1995,
com base em avaliação efetuada por uma entidade especializada naquela data, deduzida das depreciações acumuladas até 1 de janeiro de 2009. Os ativos fixos tangíveis
adquiridos após a data de transição (1 de janeiro de 2009)
encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido
das depreciações acumuladas e de perdas de imparidade

acumuladas, quando aplicável, não tendo havido qualquer
impacto com a adoção das NCP – SNC-AP.
Em 2020, a Fundação, reconheceu no seu ativo fixo tangível
o direito de superfície dos terrenos dos Módulos IV e V se
encontrava por reconhecer e mensurar. Este ativo não é
depreciável.
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 e em consonância com o Classificador Complementar 2, a partir de 1 de Janeiro de 2018, por se considerar
que refletem a vida útil dos ativos.
Na rubrica equipamento administrativo, as obras de arte
incluídas, cujo valor em 31 de dezembro de 2021 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 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.

2.3

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

2.3.1
Locações em que a Fundação age como locatária
Os ativos fixos adquiridos mediante contratos de locação
financeira, bem como as correspondentes responsabilidades são registadas no início da locação pelo menor de entre
o justo valor dos ativos e o valor presente dos pagamentos
mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são repartidos entre encargos financeiros e redução da
responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa de juro
constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.
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.
2.3.2
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.

2.4

Ativos intangíveis
De acordo com os estatutos da Fundação, é seu património o direito de superfície perpétuo e gratuito dos imóveis
designados por Módulos I, II e III que integram o Centro Cultural de Belém e dos terrenos que constituem suas partes
integrantes, bem como o direito de superfície perpétuo e
gratuito dos terrenos que se encontram afetos à construção dos Módulos IV e V.
No decurso do exercício de 1995, a Fundação procedeu ao
registo como ativo fixo do valor do direito de utilização relativo aos Módulos I, II e III. 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 I, II e III, 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 As-
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sociação 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 Fundação Berardo é de 13 403 m2. Para efeitos
de apresentação de contas, a Fundação não isolou, contudo, do seu património, a parcela do imóvel ocupada pela
FAMC-CB, dada a dificuldade de mensuração subsequente
dessa parcela como investimento em associadas, a indefinição do período de permanência e por ser entendimento
da 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.
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.

2.5

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.

2.6

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 18 - SNC-AP.
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 2021 é composta por obrigações, que se encontram
registadas ao custo amortizado e fundos de investimentos
mistos de perfil conservador que se encontram registados
ao justo valor. Os títulos que compõem a carteira são adquiridos numa perspetiva de manutenção até à maturidade.
Para os ativos financeiros valorizados ao custo amortizado,
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.
Sempre que a Administração da Fundação decida proceder
à venda antecipada de títulos da carteira de investimentos,
estes são reconhecidos na rúbrica de “Ativos financeiros
detidos para negociação” valorizados ao justo valor.
Numa perspetiva de utilização das suas disponibilidades,
a Fundação constitui Certificados Especiais de Dívida de
Curto Prazo – Cedic encontram-se registados em Outros
ativos financeiros correntes.
2.6.1
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.
A Fundação designa, no seu reconhecimento, certos investimentos em ativos financeiros detidos para negociação
quando são geridos, avaliados e analisados internamente
com base no justo valor, por referência ao seu valor de
mercado à data de balanço, sendo as variações dos mesmos registadas em Resultados nas rúbricas de “Ganhos por
aumentos de justo valor” ou “Perdas por redução de justo
valor”.

2.8
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)”.
2.6.3
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.

Património Líquido ⁄ Capital
A Fundação regista diretamente na rubrica de Património
Líquido / 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;
• 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 Líquido / Capital”, estão incluídas as
dotações iniciais, conforme se segue:

Dotação inicial – Instituidores
Banco Comercial Português, SA

99 760

Banco Totta & Açores, SA

99 760

Caixa Geral de Depósitos

99 760

Companhia de Seguros Mundial Confiança, SA

99 760

Crédito Predial Português

99 760

Petróleos de Portugal – Petrogal, SA

99 760

2.6.2
Imparidade de ativos financeiros
(geralmente créditos a receber)

Siderúrgia Nacional, EP

49 879

Tabaqueira – Empresa Indústrial de Tabacos, EP

99 760

TAP – Air Portugal, EP

99 759

Sempre que existam indicadores objetivos de que a Fundação não irá receber os montantes a que tinha direito de
acordo com o estabelecido entre as partes, é registada
uma perda 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

Telefones de Lisboa e Porto, SA

99 759

Lisnave, SA

99 759

Dotação inicial – Estado Português

Os subsídios provenientes do Estado ou de outras entidades, só são reconhecidos quando existe uma certeza razoável de que a Fundação irá cumprir com todas as condições
para a sua atribuição e de que os mesmos serão recebidos.
Os subsídios ao investimento (relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis) atribuídos à Fundação, a fundo
perdido, associados à aquisição ou produção de ativos não
correntes são registados quando recebidos, 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.

2.7

Instituidores iniciais

Rendimentos de transações
sem contraprestação – Transferências

1 047 476
164 139 997

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.

2.9

Rendimentos de transações
com contraprestação
O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação
recebida ou a receber. O rédito reconhecido está deduzido
do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos e não inclui IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda.
O rédito da Fundação corresponde essencialmente aos
rendimentos obtidos provenientes da receita de bilheteira,
da exploração do seu Centro de Reuniões com a organização de eventos e pela utilização e exploração de espaços
por terceiros, da exploração do parque de estacionamento,
e do reconhecimento em resultados dos subsídios. 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.
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;
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• 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.

2.10

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.

2.11

2.12

2.17

Transações e saldos em moeda
estrangeira

Rubricas

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.

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionam informação adicional sobre condições que existiam

Acontecimentos subsequentes

3.1

Variações na quantia escriturada,
amortizações e perdas
por imparidades acumuladas

Quantia
escriturada
inicial
(1)

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e
2020 os movimentos ocorridos na rubrica de ativos intangíveis, foram os seguintes:

Variações

Adições

Transferências
internas à
entidade

(2)

(3)

Revalorizações

Reversões de
perdas por
imparidade

Perdas por
imparidade

Amortizações
do período

Diferenças
cambiais

Diminuições

Quantia
escriturada
final

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)= (1)+...+(9)

2021
Ativos intangíveis							
Ativos intangíveis de domínio
público, património histórico,
artístico e cultural
Programas de computador
e sistemas de informação
Outros
Ativos intangíveis em curso

2.14

2.15

Ativos intangíveis

No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2021,
não foram efetuadas alterações na metodologia de cálculo
das estimativas.

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.

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

3.

Alteração em estimativas
contabilísticas

Provisões, ativos e passivos
contingentes

Regime contabilístico do acréscimo

No decurso do exercício findo em 31 de dezembro de 2021,
não foram efetuadas correções decorrentes de erros materiais de períodos anteriores.

2.16

2.13

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.

Correção de erros

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.

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da
moeda funcional da Fundação) são registadas às taxas de
câmbio das datas das transações. Em cada data de relato os
itens monetários denominados em moeda estrangeira são
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.

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.
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83 721 386

-

-

-

-

-

(1 179 039)

-

-

82 542 347

72 066

156 972

146 120

-

-

-

(148 529)

-

-

226 629

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126 620

19 500

(146 120)

-

-

-

-

-

-

-

83 920 072

176 472

-

-

-

-

(1 327 568)

-

-

82 768 976

2020
Ativos intangíveis						
Ativos intangíveis de domínio
público, património histórico,
artístico e cultural
Programas de computador
e sistemas de informação
Outros
Ativos intangíveis em curso

84 900 425

-

-

-

-

-

(1 179 039)

-

-

83 721 386

61 506

59 932

15 540

-

-

-

(64 912)

-

-

72 066

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59 820

82 340

(15 540)

-

-

-

-

-

-

126 620

85 021 751

142 272

-

-

-

-

(1 243 951)

-

-

83 920 072
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Início do período

Rubricas

Quantia
bruta

Amortizações
acumuladas

Perdas por
imparidade
acumuladas

(1)

(2)

(3)

Fim do período

Quantia
escriturada

Quantia
bruta

(4)=(1)‑(2)‑(3)

(5)

				 Adições				Diminuições

Amortizações
acumuladas

Perdas por
imparidade
acumuladas

Quantia
escriturada

(6)

(7)

(8)=(5)-(6)-(7)

2021

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

				Alienação
		
Transferência			
a título
Rubricas
Compra
ou troca
Outras
Total
oneroso

158 781 311

75 059 925

-

83 721 386

158 781 311

76 238 964

-

82 542 347

1 321 835

1 249 769

-

72 066

1 624 927

1 398 298

-

226 629

-

-

-

-

-

-

-

-

126 620

-

-

126 620

-

-

-

-

160 229 766

76 309 694

-

83 920 072

160 406 238

77 637 262

-

82 768 976

-

-

-

-

-

-

-

-

Projetos de desenvolvimento

-

-

-

-

-

-

-

-

156 972

146 120

-

303 092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 500

-

-

19 500

-

146 120

-

146 120

176 472

146 120

-

322 592

-

146 120

-

146 120

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

Ativos intangíveis						

2020

Outros
Ativos intangíveis em curso
Total

Total

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

Total

Programas de computador
e sistemas de informação

Outras

Ativos intangíveis							

2020

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

Transferência
ou troca

2021

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

101

158 781 311

73 880 886

-

84 900 425

158 781 311

75 059 925

-

83 721 386

1 246 363

1 184 857

-

61 506

1 321 835

1 249 769

-

72 066

-

-

-		 -

-

-

-

59 820

-

-

59 820

126 620

-

-

126 620

160 087 494

75 065 743

-

85 021 751

160 229 766

76 309 694

-

83 920 072

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

-

-

-

-

-

-

-

-

Projetos de desenvolvimento

-

-

-

-

-

-

-

-

59 932

15 540

-

75 472

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ativos intangíveis em curso

82 340

-

-

82 340

-

15 540

-

15 540

Total

142 272

15 540

-

157 812

-

15 540

-

15 540

Programas de computador
e sistemas de informação
Outros

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).

Classes de bens

3.2

O movimento das amortizações do exercício de ativos intangíveis nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021
e 2020 é conforme se segue:

Métodos de amortizações usados
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 e em consonância com o Classificador Complementar 2 a partir de 1 de Janeiro de 2018, por se considerar
que refletem a vida útil dos ativos.
As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Anos

Ativos intangíveis de domínio público
e património histórico		
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Outros ativos intangíveis		

1a3

Ativos intangíveis

nota 3

2021

2020

1 327 568

1 243 951

3.3

Ativos intangíveis – adições
e diminuições
Durante o exercício de 2021 e 2020 ocorreram as seguintes
variações:
Os aumentos do ano referem-se essencialmente à implementação do software de gestão de produção de espetáculos e eventos, a aquisição e implementação do sistema
de gestão documental e aquisição de software e licenças.

31/12/2021 31/12/2020

3.4

Compromissos contratuais
para aquisição de ativos intangíveis
Dos compromissos contratuais para a aquisição de ativos
intangíveis assumidos, destaca-se o software de gestão da
produção da área cultural e comercial e o Sistema de gestão de recursos humanos.

Software de gestão de espetáculos
e de eventos

34 200

75 780

Sistema de gestão documental

-

47 970

Construção de PWA CCB / Cartão CCB

-

21 451

Desenvolvimentos no site do CCB

-

12 054

Construção do novo site www.ccb.pt

-

11 808

Software de gestão de recursos humanos

5 168

5 168

Incorporação dos módulos Nyron
no site CCB

3 567

-

42 935

174 231
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Início do período

4.

5.

Acordos de concessão
de serviços: Concedente

Quantia
bruta
(1)

5.1

Rubricas

(1)

Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico

Variações

Revalorizações
(4)

Reversões de
perdas por
imparidade
(5)

Perdas por
imparidade
(6)

Depreciações
do período
(7)

Diferenças
cambiais
(8)

Diminuições
(9)

(10)= (1)+...+(9)

Outros ativos fixos tangíveis

Equipamento básico

4 787 610

-

-

-

-

-

-

-

-

4 787 610

-

15 671 887

15 098 642

-

573 245

16 185 222

15 455 840

-

729 382

66 439

66 439

-

-

66 438

66 438

-

-

6 188 382

6 169 373

-

19 009

6 282 230

6 205 373

-

76 857

10 549 485

8 575 342

-

1 974 143

11 036 997

9 013 740

-

2 023 257

162 696

-

-

162 696

63 085

-

-

63 085

37 426 499

29 909 796

-

7 516 703

38 421 582

30 741 391

-

7 680 191

4 787 610

2020
Ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos naturais

-

-

-

-

4 787 610

-

-

Edifícios e outras construções

-

-

-

-

-

-

-

-

15 448 815

14 834 656

-

614 159

15 671 887

15 098 642

-

573 245

Equipamento básico

-

-

-

-

-

-

-

Equipamento de transporte

66 439

66 439

-

-

66 439

66 439

-

-

-

-

-

(362 975)

-

-

729 382

Equipamento administrativo

6 189 296

6 172 908

-

16 388

6 188 382

6 169 373

-

19 009

10 393 861

8 163 326

-

2 230 535

10 549 485

8 575 342

-

1 974 143

36 884

-

-

36 884

162 696

-

-

162 696

32 135 295

29 237 329

-

2 897 966

37 426 499

29 909 796

-

7 516 703

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(54 690)

-

-

76 857

1 974 143

346 003

144 972

-

-

-

(441 861)

-

-

2 023 257

162 696

63 085

(162 246)

-

-

-

-

-

(450)

63 085

7 516 703

1 023 464

-

-

-

-

(859 526)

-

(450)

7 680 191

2020
Ativos fixos tangíveis							
Outros ativos fixos tangíveis
Terrenos e recursos naturais

-

4 787 610

-

-

-

-

-

-

-

Edifícios e outras construções

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

614 159

224 733

-

-

-

-

(265 647)

-

-

573 245

4 787 610

Equipamento de transporte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipamento administrativo

16 388

51 625

-

-

-

-

(49 004)

-

-

19 009

2 230 535

125 164

34 364

-

-

-

(415 920)

-

-

1 974 143

36 884

160 176

(34 364)

-

-

-

-

-

-

162 696

2 897 966

5 349 308

-

-

-

-

(730 571)

-

-

7 516 703

Total

4 787 610

-

-

Ativos fixos tangíveis em curso

-

17 274

112 538

Outros

-

-

-

-

Equipamento básico

-

-

501 838

19 009

Total

4 787 610

-

-

Equipamento administrativo
Ativos fixos tangíveis em curso

4 787 610

-

573 245

Equipamento de transporte
Outros

-

-

Outros ativos fixos tangíveis						

Ativos fixos tangíveis							

Edifícios e outras construções

-

-

Equipamento administrativo
Outros

Quantia
escriturada
final

4 787 610

Equipamento de transporte

Ativos fixos tangíveis em curso

2021

Terrenos e recursos naturais

Quantia
escriturada
(8)=(5)-(6)-(7)

Outros ativos fixos tangíveis						

Variações na quantia escriturada,
depreciações e perdas por
imparidades acumuladas

Total

Adições
(2)

Quantia
bruta
(5)

Ativos fixos tangíveis							

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021
e 2020 os movimentos ocorridos na rubrica de ativos fixos
tangíveis, foram os seguintes:

Transferências
internas à
entidade
(3)

Quantia
escriturada
(4)=(1)-(2)-(3)

Final do período
Perdas por
Depreciações imparidade
acumuladas acumuladas
(6)
(7)

2021

Ativos fixos tangíveis

No período findo a 31 de dezembro de 2021 a Fundação
não deteve quaisquer acordos de concessão de serviços.

Quantia
escriturada
inicial

Depreciações
acumuladas
(2)

Perdas por
imparidade
acumuladas
(3)

103

Nos mesmos períodos, os movimentos ocorridos nas respetivas depreciações e perdas por imparidade, foram os
seguintes:

Outros
Ativos fixos tangíveis em curso
Total

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.

cionado o valor pago ao Município de Lisboa pelo Estado
Português no montante de 6 000 000 euros (seis milhões
de euros) pela aquisição dos dois prédios urbanos com área
total de terrenos 21 806,50 m2. Atendendo que os Módulos
IV e V tem uma área de subcessão de 17 400m2, o valor
reconhecido como ativo fixo tangível foi de 4 787 610 euros.

De acordo com os estatutos da Fundação, o ativo cedido
relativo aos Módulos I, II e III encontra-se afeto à realização
de atividades de relevante interesse nacional, sendo causa
especial de extinção destes direitos a mudança de fins da
Fundação. 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).

Este ativo “Direito de superfície dos terrenos dos Módulos
IV e V”, não é depreciável.

Em 2020, a Fundação, reconheceu no seu ativo fixo tangível
o direito de superfície dos terrenos dos módulos IV e V que
se encontrava por valorizar.
A mensuração deste ativo teve como base o “Memorando
de entendimento” ratificado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 4 /2013 de 18 de Janeiro, onde se men-

5.2

Métodos de depreciação usados
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 e em consonância com o Classificador Complementar 2, a partir de 1 de Janeiro de 2018, por se considerar
que refletem a vida útil dos ativos.
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O movimento das depreciações do exercício de ativos fixos
tangíveis nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021
e 2020 é conforme se segue:

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

Classe de bens

Anos

Terrenos e recursos naturais

Indefinida

Edificios e outras construções

Ativos fixox tangíveis

Nota 5

2021

2020

859 526

730 571

20 a 100

Equipamento básico

5.3

4 a 10

Equipamento de transporte

4a6

Equipamento administrativo

4 a 10

Outros ativos fixos tangíveis

4 a 10

Ativos fixos tangíveis – adições
e diminuições
Durante o exercício de 2021 e 2020 ocorreram as seguintes
variações:

No exercício de 2021 não foram adquiridos bens do ativo
fixo tangível no estado usado. Em 2020, a Fundação adquiriu bens do ativo fixo tangível no estado usado no montante
total de 33 829 euros, constituídos por equipamentos de
cozinha, artigos de conforto e equipamentos de ar condicionado. Em relação às depreciações, foram utilizadas as
taxas correspondentes à vida útil de cada bem.

Dos compromissos contratuais para a aquisição de ativos
fixos tangíveis assumidos, destaca-se, a instalação de controle de acessos automóvel, alteração dos gabinetes do
piso 3 do Centro de Reuniões, o elevador de acesso exterior à porta de artistas e a beneficiação da rede de gás das
caldeiras do Sistema Avac.

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 totalmente depreciados, durante o exercício
findo em 31 de dezembro de 2021.

6.

Os aumentos do ano referem-se, essencialmente, ao reconhecimento da aquisição de um piano de concerto, às
obras de remodelação do sistema de produção de água
quente da instalação de AVAC, a substituição do sistema de
deteção de incendio e intrusão.

				
Adições					
Diminuições
			
Doação

		 herança, legado			
		
Transferência
ou perdido a			
Rubricas
Compra
ou troca favor do Estado
Outras
Total

Alienação
a título Transferência
oneroso
ou troca

5.4
Outras

Total

2021
Ativos fixos tangíveis							

Compromissos contratuais
para aquisição de ativos fixo tangíveis

Compromissos contratuais

Outros ativos fixos tangíveis						

31/12/2021 31/12/2020

Ecrãs de comunicação

-

53 539

Equipamento de informática/servidores

-

52 487

Sistema de suporte de ficheiros
de multimédia

-

51 499

Impermeabilização dos lagos
do Jardim das Oliveiras

-

27 167

-

4 982

Terrenos e recursos naturais

-

-

-

-

-

-

-

-

Edifícios e outras construções

-

-

-

-

-

-

-

-

501 838

17 274

-

-

519 112

-

-

5 778

5 778

Equipamento de transporte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipamento administrativo

112 538

-

-

-

112 538

1 312

-

17 380

18 692

346 003

144 972

-

-

490 975

-

-

3 459

3 459

63 085

-

-

-

63 085

-

162 246

450

162 696

Projeto de alteração da estrutura
metálica do palco do GA

1 023 464

162 246

-

-

1 185 710

1 312

162 246

27 067

190 625

Instalação de controlos
de acesso automóvel com pilaretes
retrácteis automáticos

18 996

-

Ativos fixos tangíveis							

Adaptação de gabinetes no piso 3
do Centro de Reuniões

11 466

-

Outros ativos fixos tangíveis						

Porta de Artistas
Elevador com acesso do exterior

9 994

-

Beneficiação da rede de gás
das caldeiras do sistema de AVAC

4 339

-

Telemóveis para colaboradores

4 030

-

Transmissores VID

3 759

-

Complemento das racks móveis
de amplificação

3 075

-

Suporte de monitores de comunicação
para Centro de Reuniões

2 812

-

Equipamentos de áudio
Pequenas mesas de mistura,
DI box e distribuidores

2 733

-

Outros

8 172

7 719

69 376

197 393

Equipamento básico

Outros
Ativos fixos tangíveis em curso
Total

-

2020

Terrenos e recursos naturais

-

-

4 787 610

-

4 787 610

-

-

-

Edifícios e outras construções

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipamento básico

-

224 733

-

-

-

224 733

-

-

1 661

1 661

Equipamento de transporte

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipamento administrativo

51 625

-

-

-

51 625

-

-

52 540

52 540

Outros

125 164

34 364

-

-

159 528

-

-

3 904

3 904

Ativos fixos tangíveis em curso

160 176

-

-

-

160 176

-

34 364

-

34 364

561 698

34 364

4 787 610

-

5 383 672

-

34 364

58 105

92 469

Total

105

Locações
6.1

Locações em que a Fundação
age como locatária
Em 31 de dezembro de 2021, a Fundação não é detentora
de contratos de locação operacional.

6.2

Locações em que a Fundação
age como locadora
Em 31 de dezembro de 2021, a Fundação é locadora de
contratos com terceiros referentes a espaços cedidos para
exploração comercial. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, os recebimentos mínimos dos contratos com
terceiros ascenderam a 518 mil euros aproximadamente,
e foram registados na rubrica de “Prestação de serviços”
(nota 13.1).
Os recebimentos mínimos dos contratos com terceiros em
31 de dezembro de 2021 e 2020 são detalhados conforme
se segue:
Recebimentos mínimos

Até 1 ano
Entre 1 ano e 5 anos

2021

2020

309 810
285 707

240 357
217 784

595 517

458 141

7.

Custos de empréstimos
obtidos
A Fundação não tem contratualizado qualquer operação de
financiamento e, consequentemente não tem o reconhecimento de custos com empréstimos bancários.
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8.

10.2

Custo das mercadorias vendidas

Propriedades
de investimento

O custo das mercadorias vendidas reconhecido nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é detalhado
conforme se segue:

No período findo em 31 de dezembro de 2021, a Fundação
não é detentora de qualquer propriedade de investimento.
Saldo inicial

9.

10.

Inventários

171 413

192 960

Compras

6 204

3 230

(2 310)

(4 344)

(167 277)

(171 413)

8 030

20 433

Custo das mercadorias vendidas

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 não
foram detetados acontecimentos e circunstâncias que
conduzissem ao reconhecimento ou reversão de perdas
por imparidade em ativos.

2020

Regularizações
Saldo final

Imparidade de ativos

2021

No exercício de 2021, ocorreram abates de artigos obsoletos e monos da loja CCB no montante de 2 310 euros (4 344
euros em 2020). Sobre estas mercadorias foram constituídas perdas por imparidade de inventários na sua totalidade,
em anos anteriores.

10.3

Perdas por imparidade

10.1

Valorização

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 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 2021 e
2020 é detalhada conforme se segue:

Perdas por
imparidade

Valor
líquido

Materiais diversos

167 277

(147 157)

20 120

413

-

413

167 690

(147 157)

20 533

Mercadorias
Materiais diversos

171 413

(151 148)

20 265

413

-

413

171 826

(151 148)

20 678

Os inventários de mercadorias da Fundação são essencialmente constituídos pelas mercadorias que se encontram à
venda na loja e por catálogos de eventos passados.
No exercício de 2020, a Fundação procedeu à reclassificação dos materiais diversos. Estes materiais passaram a ser
reconhecidos na rubrica de “Gastos diferidos” pela sua natureza, materiais de consumo/consumíveis (nota 23.4). Em
31 de dezembro de 2020, o valor reclassificado foi de 37 616
euros.

A Fundação não detém ativos biológicos, tanto neste exercício como nos anteriores.

12.

3 215

A atividade desenvolvida pela Fundação neste exercício, tal
como nos anteriores, não originou contratos de construção.

Cedências ar condicionado

7 427

13 284

13 048

13 924

9 937

12 357

111 615

105 560

13.

Rendimentos de transações
sem contraprestação

13.1

Vendas e prestações de serviços
As políticas contabilísticas relativas a rendimentos de transações com contraprestação no período de 2021 e 2020
dizem respeito a vendas de artigos e a prestações de serviços, sendo o rendimento reconhecido na demonstração de
resultados dos exercícios.

128 982

-

(3 117)

125 865

151 148

-

(3 991)

147 157

Loja

27 889

-

(5 723)

22 166

Armazém principal

131 892

-

(2 910)

128 982

Vendas de mercadorias

151 148

Prestações de serviços		

Os rendimentos reconhecidos desta natureza pela Fundação nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e
2020, são detalhados conforme se segue:

2020

2021

Alugueres de espaços e outros

2021

2020

6 018

7 356

5 086 756

2 176 698

Vendas de bilhetes

286 770

311 531

Cedência de espaços comerciais

518 389

493 048

Patrocínios

40 529

43 353

Comissões recebidas

(3 991)

(8 633)

Aumento de perdas por imparidade
Perdas por imparidade em inventários

-

-

(3 991)

(8 633)

14.1

Subsídios à exploração
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021
e 2020, a Fundação beneficiou dos seguintes subsídios à
exploração:

8 518

4 582

5 940 962

3 029 212

5 946 980

3 036 568

As prestações de serviços da Fundação estão associadas
essencialmente aos alugueres e cedência de espaços comerciais afeto à atividade comercial e à atividade cultural a
venda de bilheteira.

2021

2020

8 064 000

7 728 000

276 490

264 421

943

851

8 341 433

7 993 272

Subsídios à exploração
Fundo Fomento Cultural
Apoio corrente
Apoio à atividade operacional

2020

Reversões de perdas por imparidade
Perdas por imparidade em inventários

Cedências água
Outras cedências

14.

Rendimentos de transações
com contraprestação

21 292

As perdas por imparidade em inventários foram registadas
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
nas seguintes rubricas da demonstração dos resultados por
natureza:

62 780

2 970

(874)

(8 633)

78 233

Cedências gás

-

-

2020

Cedências energia

22 166

Armazém principal

2021

Contratos de construção

Saldo final

Loja

Os rendimentos suplementares reconhecidos desta natureza pela Fundação nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, são detalhados conforme se segue:

Cedências

Reversões

159 781

2020

Outros rendimentos e ganhos

Agricultura

Aumentos

2021
Mercadorias

13.2

Saldo inicial

2021
Valor
bruto

11.

107

Outros

O saldo desta rubrica em 31 de dezembro de 2021 e 2020,
refere-se, essencialmente a subsídios públicos concedidos pelo Ministério da Cutura destinados ao financiamento
corrente das operações da Fundação.
Em 31 de dezembro de 2021, o montante de 276.490 euros
(264 421 euros em 31 de dezembro de 2020) 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:
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2021

Outros subsídios ⁄ apoios		 Subsídios ao investimento
Zonzo Compagnie Vzw

40 450

Câmara de Comércio Portugal Israel
Câmara Municipal de Lisboa

-

3 000

-

100 000

175 300

Instituto Emprego
e Formação Profissional
Unidade Nacional de Gestão
Agência Desenvolvimento Coesão

2021

2020

216 020

181 762

2020

14 276

-

-

7 981

118 764

81 140

276 490

264 421

Em 31 de dezembro de 2021, o montante de 216 020 euros
(181 762 euros em 31 de dezembro de 2020) corresponde
à parcela da amortização destes subsídios no período findo naquela data, sendo reconhecida na rubrica de “Outros
rendimentos e ganhos” da demonstração dos resultados
por natureza.

Doações ⁄ mecenato		
14.3
943

851

Outros rendimentos e ganhos

943

851

277 433

265 272

Os rendimentos reconhecidos desta natureza pela Fundação nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e
2020, são detalhados conforme se segue:

Outros

14.2

Subsídios ao investimento
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e
2020, o movimento dos subsídios ao investimento foi o seguinte:
			
Reconhecimento
Saldo inicial
Aumentos
no exercício
			 nota 14

2021
2020

636 385
695 677

66 412
122 470

(216 020)
(181 762)

Subsídios ao investimento (Nota 14.2b)

636 385

No exercício de 2021, a Fundação recebeu um montante
total de 66 412 euros de subsídios ao investimento referente
à candidatura ao Sistema de Apoio à Transformação Digital
da Administração Pública (SAMA2020).
Em 2020, os aumentos de subsídios ao investimento na Demonstração dos Fluxos de Caixa encontram-se agregados à
rúbrica “Recebimentos de Transferências e Subsídios Correntes” no montante de 122 470 euros.
Esta natureza de subsídios é apresentada no património
líquido.

2020

216 020

181 762

Ganhos de Justo Valor

53 249

-

Ganhos em investimentos

31 072

Outros

95 632

59 199

395 973

240 961

Saldo final

486 777

2021

15.

A 31 de dezembro de 2021, procedeu-se à reversão da
provisão constituída nos exercícios anteriores 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 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 2021, 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 2020, 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 Proc.415/17 na 1ª Secção. O processo foi
concluso ao Relator, onde ainda se encontra a aguardar
agendamento em tabela. Em 2021, foram realizados diversos contatos com a secretaria do Tribunal para obter
respostas, mantendo-se a situação.
A 31 de dezembro de 2021, 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.

Provisões, passivos
e ativos contingentes

Os aumentos e reversões foram registados nos períodos
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 na rubrica de
“Provisões (aumentos / reduções)” da demonstração dos
resultados por natureza dos exercícios findos naquelas
datas.

15.1

Provisões
A evolução das provisões nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 é detalhada conforme se segue:

Aumentos

Reversões

Tranferências

Utilizações

Saldo final

64 155

-

(9 441)

-

-

54 714

2021
Contratos onerosos
Processos judiciais em curso
Acordos laborais

262 333

-

-

-

-

262 333

83 145

-

-

-

-

83 145

409 633

-

(9 441)

-

-

400 192

2020
Contratos onerosos
Processos judiciais em curso
Acordos laborais

73 596

-

(9 441)

-

-

64 155

262 333

-

-

-

-

262 333

83 145

-

-

-

-

83 145

419 074

-

(9 441)

-

-

409 633

recurso, sobre o qual, o Ministério Público se pronunciou
no sentido da manutenção da decisão recorrida. O Tribunal
Central Administrativo Sul (TCAS), em abril de 2020, negou
provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida.
Apesar da Fundação ter sido condenada sem consequências em termos financeiros, a autora da ação judicial não
requereu a execução da sentença, tendo o prazo para o
efeito terminado em agosto de 2021.
Outros passivos contingentes
A ação administrativa comum que decorria nos tribunais
portugueses contra a Fundação e outras instituições públicas em períodos anteriores foi concluída em 2021. O processo foi concluído, tendo sido negado aos autores da ação
judicial qualquer provimento dos seus pedidos.

15.3

Ativos contingentes
A Fundação não apresenta quaisquer ativos contingentes
para o exercício de 2021.

16.

Efeitos de alterações
em taxas de câmbio
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o
efeito de alterações em taxas de câmbio é apresentado no
quadro que se segue:
2021

2020

Gastos incorridos		
Diferenças de câmbio desfavoráveis operacionais

7

66

Rendimentos incorridos		
Diferenças de câmbio favoráveis operacionais
(32)
(8)
(25)

58

15.2

Passivos contingentes

Processo sobre lançamento concurso público
para prestação de serviços de segurança e vigilância
Saldo inicial

109

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

17.

Acontecimentos
após a data de relato
Conflito armado Ucrânia ⁄ Rússia
Em 24 de Fevereiro de 2021, as tropas russas iniciaram a
invasão do território ucraniano, dando início a um conflito
armado com consequências ainda imprevisíveis para a Europa e para o Mundo. No entanto, algumas consequências
mais imediatas já se sabem sentir, nomeadamente sanções
recíprocas que limitam a circulação de pessoas e de capitais, baixas e feridos de guerra, destruição do país, grandes quebras nas bolsas de valores, aumentos de preços no
petróleo, gás natural e cereais. Outro aspeto, não menos
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despiciente é o fluxo de refugiados ucranianos que se encontram em fuga do seu país.
Este conflito terá necessariamente um impacto global negativo na economia em geral, nos mercados financeiros,
assim como no desempenho e na atividade dos diferentes
agentes económicos.

Covid-19
Em março de 2020 foi declarada pela Organização Mundial
de Saúde a pandemia resultante da disseminação global do
novo coronavírus (Covid-19) e várias vezes 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 teve e terá necessariamente um impacto global
negativo na economia em geral, nos mercados financeiros,
assim como no desempenho e na atividade dos diferentes
agentes económicos.

2021

Compras

Reversões de
perdas por
imparidade

A Fundação designa, no seu reconhecimento, certos investimentos em ativos financeiros detidos para negociação
quando são geridos, avaliados e analisados internamente
com base no justo valor, por referência ao seu valor de
mercado à data de balanço, sendo as variações dos mesmos registadas em Resultados nas rúbricas de “Ganhos por
aumentos de justo valor” ou “Perdas por redução de justo
valor”.

Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração e autorizadas para emissão em 08 de março
de 2022.

Outros

Diminuições

Alienações

Perdas de
justo valor

Perdas por
imparidade

Outros

Quantia
escriturada
final

Ativos financeiros
detidos para negociação							
No Tesouro
Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

332 000

-

42 119

-

-

374 119

-

-

-

-

Ativos financeiros mensurados
ao custo amortizado									
No Tesouro
Outros

3 161 681

-

-

-

31 073

1 494 800

-

-

27 961

1 669 993

3 369 077

2 267 433

-

6 675

45

-

-

13 870

28 068

5 601 292

Outros ativos financeiros										
Fundos capitalização da IGFCSS

As categorias da rubrica “Investimentos Financeiros”, em
31 de dezembro de 2021 e 2020, são detalhadas conforme
quadro da página anterior.

A Fundação deliberou internamente que os títulos valorizados ao justo valor deverão ser alienados quando atingirem
o valor nominal de aquisição, sendo desta forma reconhecidos em ativos financeiros detidos para negociação valorizados ao justo valor.

Ativos Financeiros

Data de aprovação das
demonstrações financeiras

Aumentos
Ganhos
de justo
valor

18.1

Os títulos que compõem a carteira de investimentos são
obrigações convertíveis adquiridas numa perspetiva de
manutenção até à maturidade. Nesta perspetiva, a 31 de
dezembro de 2021, encontram-se registadas ao custo
amortizado.

Instrumentos financeiros

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 não estando em causa o
princípio da continuidade das operações.

A Fundação implementou um conjunto de medidas de
contingência, na sequência das recomendações da Direção

Quantia
escriturada
inicial

18.

Geral de Saúde, com o objetivo de garantir a segurança dos
seus colaboradores, bem como assegurar a manutenção
das suas operações. Todas as atividades presenciais do foro
cultural - espetáculos, exposições, ciclos e do foro comercial - eventos, conferências e seminários, concessões da
área de restauração foram suspensas ou reduzidas nos estados de emergência decretados, não sendo ainda possível
estimar com razoável grau de segurança eventuais impactos
na atividade.

25 877

8 594

-

-

197

-

-

-

2 067

32 601

Fundos de investimento

-

2 793 702

11 130

-

-

-

1 916

-

-

2 802 916

Total ativos financeiros

6 888 635

5 069 729

53 249

6 675

31 315

1 868 919

1 916

13 870

58 096

10 106 802

A Fundação quando delibera internamente que os títulos
valorizados ao justo valor devem ser alienados quando atingirem o valor nominal de aquisição, não aguardando pela
sua maturidade, consideram-se que os mesmos passaram
a estar disponíveis para alienação, sendo desta forma reconhecidos em ativos financeiros detidos para negociação.
A reclassificação deriva da alteração do propósito de detenção do título. As classificações dos mesmos obrigam ao
ajustamento da mensuração, gerado ajustamento ao valor
reconhecido em investimentos financeiros, de acordo com
os critérios da NCP 18.
O valor de 32 601 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).

18.2

Perdas por imparidade
A evolução das perdas por imparidade acumuladas de investimentos financeiros nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é detalhada conforme se segue:

2020

Saldo inicial

Ativos financeiros
detidos para negociação							
No Tesouro
Outros

-

-

-

-

332 000

-

-

-

-

-

-

332 000

Ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado									
No Tesouro
Outros

3 193 191

-

-

9 436

-

-

-

-

40 947

3 161 681

2 323 447

2 255 824

-

22 480

17 940

809 426

62 711

7 113

371 364

3 369 077

Outros ativos financeiros										
Fundos capitalização da IGFCSS

20 924

6 865

-

-

103

2 015

-

-

-

25 877

Fundos de investimento

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total ativos financeiros

5 537 562

2 262 689

-

31 916

350 043

811 441

62 711

7 113

412 311

6 888 635

111

Aumentos

Reversões

Utilizações

Saldo final

2021

12 543

13 870

(6 675)

-

19 738

2020

55 286

7 113

(31 916)

(17 940)

12 543

Em 31 de dezembro de 2021, a rubrica de “Perdas por imparidades acumuladas” apresenta um saldo de 19 738 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.

19.

Benefícios dos empregados
Os benefícios de empregados de curto prazo incluem ordenados, subsídio de isenção de horário, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de natal, seguro de saúde
e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pela
Administração da Fundação.
Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer
por decisão unilateral da Fundação, quer por mútuo acordo, são reconhecidos no período em que ocorrem.
Todo o pessoal ao serviço da Fundação foi remunerado de
acordo com as suas funções durante 2020. As obrigações
decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados por contrapartida do reconhecimento de um passivo
que se extingue com o respetivo pagamento.
De acordo com a legislação aplicável em matéria laboral,
o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período,
por este coincidir obrigatoriamente com o ano civil, vencese em 31 de dezembro de cada ano, sendo somente pago
durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes se encontram reconhecidos como acréscimos de
gastos nesse período. Em 31 de dezembro de 2021, todos
os benefícios de curto prazo encontram-se devidamente
reconhecidos como gastos no exercício.
A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020
é detalhada conforme se segue:

Remunerações do pessoal

2021

2020

3 937 327

3 912 940

Remunerações dos orgãos sociais

275 407

275 769

Encargos sobre remunerações

868 160

863 106

Indemnizações ao pessoal

58 193

136 746

Gastos com formação

23 486

14 521

Outros

121 166

114 743

5 283 739

5 317 825

O número de empregados a 31 de dezembro de 2021 era
de 155 e a 31 de dezembro de 2020 de 156. O valor médio
do número de empregados foi de 153 em 2021 e de 155 em
2020.
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20.

20.2

Membros próximos da família
(Pessoas chaves da gestão)

Divulgação de partes
relacionadas
20.1

Pessoas chaves de gestão
A remuneração agregada de pessoas chave da gestão, bem
como o número de indivíduos, apresenta-se para o Conselho de Administração em 2021 e 2020, conforme a seguinte
tabela:
Remuneração
base

Subsídio de
férias ⁄ Natal

Despesas de
representação

Total
ilíquido

A antiguidade do saldo da rubrica “Clientes” em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é detalhado conforme se segue:

Não existiram quantias relacionadas com membros próximos da família do pessoal chave da gestão da Fundação,
não tendo também contraído empréstimos da Fundação às
pessoas chave da gestão ou a qualquer outro elemento a
título individual ou coletivo.

21.

de Administração				
Presidente

79 584

13 264

6 765

99 613

Vogal

69 180

11 530

4 497

85 207

Vogal

69 180

11 530

4 497

85 207

217 944

36 324

15 758

270 027

2020

de Administração				
79 584

13 264

6 765

99 613

Vogal

69 180

11 530

4 497

85 207

Vogal

57 650

9 589

3 747

70 986

206 414

34 383

15 009

255 806

4 615

-

4 615

96 722

205 722

-

205 722

123 738

-

123 738

31 – 60 dias		

176 725

-

176 725

19 445

-

19 445

61 – 90 dias		

12 394

-

12 394

9 948

-

9 948

91 – 180 dias		

7 267

-

7 267

4 564

-

4 564

11 230

(3 047)

8 183

25 434

(3 615)

21 819

413 338

(3 047)

410 291

183 129

(3 615)

179 514

Interesses em outras entidades

		

417 953

(3 047)

414 906

279 851

(3 615)

276 236

NCP não aplicável à Fundação.

Cobrança duvidosa							

23.

Não vencido		

-

-

-

-

-

-

Vencido		

94 808

(94 808)

-

96 399

(96 399)

-

		

94 808

(94 808)

-

96 399

(96 399)

-

		

512 761

(97 855)

414 906

376 250

(100 014)

276 236

Créditos a receber
23.1.1

Clientes
Os créditos a receber em 31 de dezembro de 2021 e 2020
são detalhados conforme se segue:

Perdas por			
Imparidade
Valor
Valor
Acumuladas
Líquido
Bruto

Perdas por
Imparidade
Acumuladas

Valor
Líquido

Clientes

417 953

(3 047)

414 906

279 851

(3 615)

276 236

Clientes de cobrança duvidosa

94 808

(94 808)

-

96 399

(96 399)

-

512 761

(97 855)

414 906

376 250

(100 014)

276 236

Outras contas a receber						

Outros devedores

714

-

714

1 968

-

1 968

75 532

(328)

75 204

153 913

(1 182)

152 731

Devedores por acréscimos de rendimento						
Subsídios acordados

96 722

		

			2021			 2020

Adiantamentos a fornecedores

-

0 – 30 dias		

Em 31 de dezembro de 2021, a Fundação tinha constituído
perdas por imparidade para a dívida vencida há mais de 181
dias no montante de 3.047 euros (3.615 euros em 31 de dezembro de 2020).

23.1.2.2
Juros decorridos a receber
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de “Devedores por acréscimos de rendimentos – juros decorridos a
receber” é detalhada conforme se segue:

23.1.2

Valor
Bruto

Valor
líquido

+ 181 dias		

23.1

Presidente

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

Vencido							

Relato por segmentos

Outras divulgações

Conselho

		2021			 2020

Não vencido		

22.

Conselho

								

Conta corrente							

NCP não aplicável à Fundação.

2021

113

226 979

(62 281)

164 698

145 817

(62 281)

83 536

Juros decorridos a receber

59 740

-

59 740

51 357

-

51 357

Outros

80 931

(16 964)

63 967

51 042

(17 046)

33 996

367 650

(79 245)

288 405

248 216

(79 327)

168 889

443 896

(79 573)

364 323

404 097

(80 509)

323 588

						
Créditos a receber
956 657
(177 428)
779 229
780 347
(180 523)
599 824

2021

Outras contas a receber

2020

Juros decorridos a receber:		

23.1.2.1
Devedores por acréscimos
de rendimento – Subsídios acordados
Em 31 de dezembro de 2021, a rubrica de “Devedores por
acréscimos de rendimentos - Subsídios acordados”, no
montante de 226 979 euros é composta essencialmente
pelo subsídio a receber do POSI referente à candidatura “CCB Digital”, pelo subsídio da candidatura “Big Bang”
(Programa Europa Criativa) e pelo subsídio da candidatura
SAMA2020.
Em face da pandemia Covid-19, o Festival “Big Bang” foi
adiado para o ano 2021, adiamento a nível Europeu, implicando o término desta candidatura em 2022 e não em 2021
como inicialmente previsto
Em 31 de dezembro de 2021, 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.

Juros de obrigações não convertíveis
Juros de aplicações financeiras

59 625

51 252

115

105

59 740

51 357

23.1.2.3
Devedores por acréscimos
de rendimento – Outros
Em 31 de dezembro de 2021, a rubrica de “Devedores por
acréscimos de rendimentos – Outros”, no montante de
80 931 euros é composta essencialmente pelo montante
a receber de clientes de eventos comerciais no valor de
59 277 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 16 964 euros para fazer face a eventuais gastos,
resultantes do processo em aberto com a IGFSS.
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115

23.1.3

Perdas por imparidade

		
2021		2020

A evolução das perdas por imparidade acumuladas de
clientes e outras contas a receber nos exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é detalhada conforme
segue:
Saldo inicial

Aumentos

Reversões

Transferências

Utilizações

Saldo final

2021

A antiguidade do saldo da rubrica de contas a pagar em 31
de dezembro de 2021 e 2020 tem a seguinte composição:

Imparidades de dívidas a receber						
Clientes, conta corrente

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 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.

3 615

830

(1 398)

-

-

3 047

Clientes cobrança duvidosa

96 399

-

(879)

-

(712)

94 808

Outras contas a receber

80 509

-

(936)

-

-

79 573

180 523

830

(3 213)

-

(712)

177 428

2021

413 757

Clientes, conta corrente

7 385

1 398

(5 168)

-

-

3 615

Clientes cobrança duvidosa

103 299

-

(6 900)

-

-

96 399

Outras contas a receber

80 509

-

-

-

-

80 509

191 193

1 398

(12 068)

-

-

180 523

As perdas por imparidade em clientes e outras contas
a receber e as respetivas reversões foram registadas nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 nas
seguintes rubricas da demonstração dos resultados por
natureza:
2021

Imparidades em dívidas de clientes

Fornecedores, conta corrente
Fornecedores, faturas em receção
e conferência

830

1 398

-

-

830

1 398

Adiantamentos de clientes
Fornecedores de investimentos

Reversão de imparidades
em dívidas de clientes

413 424

254 343

333

390

413 757

254 733

4 745

3 485

20 336

123 806

Outras contas a pagar

Rendimentos		
Outros credores

133 693

86 231

Credores por acréscimos de gastos			

(2 277)
(12 068)
Férias e subsídio de férias
Reversão de imparidades
Indemnizações a pagar ao pessoal
em dívidas de clientes
(936)
			
Gastos incorridos
(3 213)
(12 068)
com espetáculos ⁄ eventos
(2 383)

(10 670)

Gastos incorridos
com manutenção e reparação
Gastos incorridos com consumos gerais

23.2

Contas a pagar

Gastos incorridos com honorários
e trabalhos especializados
Outros gastos incorridos

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 as rubricas de contas a
pagar apresentavam a seguinte composição:
Contas a pagar

Adiantamentos de clientes		
Não vencido
4 745
Fornecedores de investimentos		
Não vencido
20 336

724 100

719 057

-

-

359 084

273 591

11 015

15 825

46 209

70 184

62 822

70 991

134 600

114 119

1 337 830

1 263 767

1 471 523

1 349 998

1 910 361

1 732 022

254 733

Ativo

Passivo

163 618

-

56 731

79 107

Imposto sobre
o Rendimento
das Pessoas Singulares
(IRS)

-

64 902

-

64 919

Contribuições para
a Segurança Social
(SS)

-

92 081

-

90 811

-

375

-

1 971

-

2 825

-

2 775

163 618

160 183

Imposto sobre
o Valor Acrescentado
(IVA)

1 910 361

Outros impostos

56 731 239 583

3 485

123 806

Outras contas a pagar		
Não vencido
1 471 523 1 349 998

2020

Fornecedores		

2020

Gastos
Imparidades em dívidas de outros devedores

2021

Passivo

Imposto sobre
o Rendimento
Fornecedores		
das Pessoas Coletivas
Não vencido
300 430
251 475
(IRC)
+ 30 dias
113 327
3 258

2020
Imparidades de dívidas a receber						

2020

Ativo

1 732 022

23.3

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.

Em 31 de dezembro de 2021, não se encontrava em mora
qualquer pagamento de dívidas ao Estado ou a Outros Entes Públicos.

23.4

Diferimentos ativos e passivos
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 as rubricas de ativo
e passivo corrente “Diferimentos” apresentavam a seguinte
composição:
2021

Ativo corrente – Diferimentos
Seguros
Gastos espetáculos
Gastos gerais funcionamento
Material de economato
Outros

Deste modo, as declarações fiscais da Fundação dos anos
de 2018 a 2021 poderão vir ainda ser sujeitas a revisão.
A 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 2021 e 2020.
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.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 as rubricas de “Estado
e outros entes públicos” apresentavam a seguinte composição:

2020

18 719

18 732

35 180

32 270

694

1 047

37 455

37 616

8 368

18 944

100 416

108 609

Passivo corrente – Diferimentos
Rendimentos de eventos

147 854

731 614

Rendimentos de espetáculos

76 280

23 864

Apoios e patrocínios

14 839

7 816

-

-

238 973

763 294

Outros

Em 31 de dezembro de 2021, a rubrica de “Ativo corrente –
Diferimentos” no montante de 100 416 euros é composta
essencialmente, pelos gastos de material de economato no
montante de 37 455 euros, gastos com espetáculos e a sua
publicidade a ocorrer no exercício de 2022 no montante de
35 180 euros e essencialmente pelos seguros de responsa-
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bilidade civil e acidentes de trabalho no montante de 17 664
euros (diferido para o primeiro semestre de 2022).
Em 31 de Dezembro de 2021, o valor do material de economato era de 37 455 euros (em 31 de dezembro de 2020
era de 37 616 euros). No exercício de 2020, a Fundação
procedeu à reclassificação dos materiais diversos incluídos
da rubrica de Inventários. Estes materiais passaram a ser
reconhecidos na rubrica de “Gastos diferidos” pela sua natureza, materiais de consumo / consumíveis.
Em 31 de dezembro de 2021, a rubrica de “Passivo corrente – Diferimentos – Rendimentos de eventos”, no montante
de 147 854 euros é composta essencialmente por eventos
comerciais e/ou culturais a realizar-se no exercício seguinte.

23.5

Património Líquido ⁄ Capital

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a
rúbrica de “Património Líquido / Capital” não sofreu variação pela inexistência de recebimentos fundos patrimoniais. Em 2020, foi reconhecido o direito de superfície dos
terrenos dos Módulos IV e V que se encontrava por valorizar, por contrapartida do “Ativo fixo tangível – Terrenos e
recursos naturais”, no montante total de 4 787 610 euros.

Fornecimentos e serviços externos

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é detalhada conforme se segue:
2021

2020

1 612 389

1 381 635

Água, eletricidade, combustíveis
e outros fluidos

581 270

589 454

Limpeza, higiene e conforto

457 398

447 400

Vigilância e segurança

435 027

433 171

Trabalhos especializados

421 554

224 995

Conservação e reparação

381 749

355 508

Serviços externos de apoio
à atividade comercial

319 582

84 667

Seguros

65 516

69 670

Comunicações

65 253

58 998

Publicidade e propaganda

60 747

56 077

Honorários

49 665

34 968

Material de escritório e livros

29 349

26 388

Alugueres

26 229

13 412

2 464

3 762

1 139

1 543

-

4 216

65 667

61 479

4 574 998

3 847 343

Deslocações e estadas
Despesas de representação
Rendas
Outros serviços

O saldo da rubrica de “Serviços externos de apoio à Atividade Comercial”, no montante de 319 582 euros em 2021
(84 667 euros em 2020) respeita a gastos diretos relacionados com a atividade comercial, nomeadamente nas áreas
de audiovisuais, hospedeiras de apoio, segurança adicional,
decoração floral, etc.
Em 2021, o montante de 381 749 euros registado na rubrica de “Conservação e reparação” (355 508 euros em 31 de
dezembro de 2020) respeita, principalmente, a gastos com
reparação e manutenção do edifício e espaços exteriores
do Centro Cultural de Belém.
Em 2021, o gasto suportado pela Fundação com o Protocolo celebrado com a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo é de 992 320 euros (1 028 638
euros em 31 de dezembro de 2020) do qual, 727 889 euros
em “Fornecimentos e Serviços Externos” (738 062 euros em
31 de dezembro de 2020), como a seguir se detalham:
Protocolo FCCB – FAMC-CB

23.6

Serviços externos de apoio
à atividade cultural

O saldo da rubrica de “Serviços externos de apoio à Atividade Cultural” no montante de 1 612 389 euros em 2021
(1 381 635 euros em 2020) 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.

23.8

23.10

A decomposição da rubrica de “Outros gastos e perdas”
nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
conforme se segue:

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.

Outros gastos e perdas

Outras informações complementares

2021

2020

Ofertas e amostras

1 735

574

Perdas por justo valor
em investimentos financeiros

1 916

62 711

Outros gastos
de investimentos financeiros

56 029

62 371

Outros

38 912

41 117

98 592

166 773

Em 31 de dezembro de 2021, a rubrica de “Outros” inclui essencialmente o valor de quotizações no montante de 19 245
euros, diversas taxas no montante de 3 502 euros e abates
de inventários no montante de 2 310 euros.
A rubrica de “Ofertas e amostras” no montante de 1 735
euros (574 euros em 2020) diz respeito a ofertas de livros,
catálogos e bilhetes de espetáculos realizados nas instalações do Centro Cultural de Belém.

2021

2020

Água, eletricidade, combustíveis
e outros fluídos

262 656

295 597

Vigilância e segurança

200 482

199 597

Conservação e reparação

129 467

114 825

Limpeza, higiene e conforto

114 844

107 346

Seguros

20 029

20 029

411

668

2021

727 889

738 062

Juros suportados e gastos similares		

Comunicações

23.9

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 2021 e 2020 são detalhados conforme se segue:

Outros financiamentos

13 359

8 532

13 359

8 532

Juros obtidos e rendimentos similares		

23.7

Outras aplicações em meios
financeiros líquidos

Gastos ⁄ reversões de depreciação
e de amortização

Outros rendimentos similares

O detalhe da rubrica de “Gastos / reversões de depreciação e de amortização” nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é conforme se segue:

Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis

2020

Nota 5

Nota 3

2021

2020

859 526

730 571

1 327 568

1 243 951

2 187 094

1 974 522

(156 625) (160 979)
(45)
(156 670) (160 979)

Foi publicada a 10 de setembro a Lei n.º 150/2015, que altera o Código Civil e procede à segunda alteração à LeiQuadro das Fundações, aprovada pela Lei nº 24/2012 de
9 de julho.
A Lei n.º 67/2021 de 25 de agosto vem proceder à terceira
alteração à Lei-Quadro das Fundações, aprovada em anexo à Lei n.º 24/2012, de 9 de julho, alterada pelas Leis n.
os 150/2015, de 10 de setembro, e 36/2021, de 14 de junho
entra em vigor a 1 de janeiro de 2022. A presente lei não
apresenta alterações significativas para a Fundação
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, aprovada em Conselho de Administração.
A alteração dos estatutos da Fundação depende única e exclusivamente da tutela do Ministério da Cultura, sendo que
a Fundação aguarda a publicação dos novos estatutos em
Diário da República.
Com a integração no setor institucional das Administrações
Públicas, a Fundação 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.

23.11

Aprovação das demonstrações
financeiras
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração da Fundação, conforme assinaturas infra.

Em 2021, a rubrica de “Outras aplicações em meios financeiros líquidos”, no montante de 156 625 euros (em 2020 o
valor de 160 679 euros), diz respeito aos juros obtidos relativos a aplicações financeiras e a depósitos bancários.
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Demonstrações
orçamentais
e anexo

Demonstração do
desempenho
orçamental
montantes e x pressos em euros

				
		
Rubrica

Receitas
próprias

Recebimentos

União
Europeia

Fontes de financiamento
Fundos
alheios

Saldo da gerência anterior				
Operações orçamentais [1]

543 352,10

				

Total

n-1

1 540 333,80

1 951 204,87

930 329,42

-

1 473 681,52

1 828 426,27

Operações de tesouraria [A]			

66 652,28

66 652,28

122 778,60

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

Taxas, multas e outras penalidades

-

-

-

-

-

R4

Rendimentos de propriedade

147 548,68

-

-

147 548,68

146 152,87

R5

Transferências e subsídios correntes					

R 5.1

Transferências correntes					

R 5.1.1

Administrações públicas					

R 5.1.1.1

Administração central – Estado

R 5.1.1.2

Administração central – outras entidades

R 5.1.1.3

		
Rubrica

Pagamentos

Receitas
próprias

União
Europeia

Fontes de financiamento
Fundos
alheios

Total

n-1

Despesa corrente				
D1

Despesas com pessoal					

D 1.1

Remunerações certas e permanentes

3 085 534,39

23 173,62

-

3 828 708,01

D 1.2

Abonos variáveis ou eventuais

443 604,45

-

-

443 604,45

3 792 803,25
527 307,15

D 1.3

Segurança Social

956 848,77

5 226,76

-

962 075,53

968 895,06

D2

Aquisição de bens e serviços

5 082 958,77

40 589,17

-

5 123 547,94

4 416 699,40

D3

Juros e outros encargos

-

-

-

-

-

D4

Transferências e subsídios correntes					

D 4.1

Transferências correntes

D 4.1.1

Administrações públicas					

D 4.1.1.1

Administração central – Estado

-

-

-

-

-

D 4.1.1.2

Administração central – outras entidades

-

-

-

-

-

D 4.1.1.3

Segurança Social

-

-

-

-

-

D 4.1.1.4

Administração regional

-

-

-

-

-

D 4.1.1.5

Administração local

-

-

-

-

-

D 4.1.2

Entidades do setor não lucrativo

-

-

-

-

-

D 4.1.3

Famílias

-

-

-

-

-

D 4.1.4

Outras

-

-

-

-

-

D 4.2

Subsídios

-

-

-

-

-

D5

Outras despesas correntes

597 164,75

-

-

597 164,75

235 352,85

1 464 717,73

673 939,76

-

-

-

-

-

8 064 000,01

-

-

8 064 000,01

7 728 000,00

Segurança Social

-

-

-

-

478,95

R 5.1.1.4

Administração regional

-

-

-

-

-

R 5.1.1.5

Administração local

-

-

-

-

-

R 5.1.2

Exterior – União Europeia

-

45 691,68

-

45 691,68

46 144,14

R 5.1.3

Outras

-

-

-

-

-

R 5.2

Subsídios correntes

-

-

-

-

-

R6

Venda de bens e serviços

6 926 705,11

-

-

6 926 705,11

4 827 131,25

D6

Aquisição de bens de capital

R7

Outras receitas correntes

-

-

-

-

-

D7

Transferências e subsídios de capital					

D 7.1

Transferências de capital					

D 7.1.1

Administrações públicas					

D 7.1.1.1

Administração central – Estado

-

-

-

-

-

D 7.1.1.2

Administração central – outras entidades

-

-

-

-

-

D 7.1.1.3

Segurança Social

-

-

-

-

-

D 7.1.1.4

Administração regional

-

-

-

-

-

D 7.1.1.5

Administração local

-

-

-

-

-

D 7.1.2

Entidades do setor não lucrativo

-

-

-

-

-

D 7.1.3

Famílias

-

-

-

-

-

D 7.1.4

Outras

-

-

-

-

-

D 7.2

Subsídios de capital

-

-

-

-

-

D8

Outras despesas de capital

-

-

-

-

-

11 809 948,20

609 870,21

-

12 419 818,41

10 614 997,47

Despesa não efetiva [6]

4 718 352,00

229 000,00

-

4 947 352,00

2 610 124,98

D9

Despesa com ativos financeiros

4 718 352,00

229 000,00

-

4 947 352,00

2 610 124,98

D 10

Despesa com passivos financeiros

-

-

-

-

-

16 528 300,20

838 870,21

Receita de capital				
-

Transferências e subsídios de capital					

R 9.1

Transferências de capital					

R 9.1.1

Administrações públicas					

R 9.1.1.1

Administração central – Estado

-

-

-

-

-

R 9.1.1.2

Administração central – outras entidades

-

-

-

-

-

R 9.1.1.3

Segurança Social

-

-

-

-

-

R 9.1.1.4

Administração regional

-

-

-

-

-

R 9.1.1.5

Administração local

-

-

-

-

60 000,00

R 9.1.2

Exterior – União Europeia

-

66 412,57

-

66 412,57

62 470,49

R 9.1.3

Outras

-

-

-

-

-

R 9.2

Subsídios de capital

-

-

-

-

-

R 10

Outras receitas de capital

-

-

-

-

-

R 11

Reposições não abatidas aos pagamentos

-

-

-

-

-

15 138 253,80

112 104,25

-

15 250 358,05

12 870 377,70

Receita não efetiva [3]

3 225 831,07

-

-

3 225 831,07

-

Soma

-

17 367 170,41

13 225 122,45

R 12

Receita com ativos financeiros

3 225 831,07

-

-

3 225 831,07

-

R 13

Receita com passivos financeiros

-

-

-

-

-

Operações de tesouraria [C]			
101 673,48

101 673,48

144 160,70

18 907 436,97

1 042 433,67

-

Saldo para a gerência seguinte				
2 712 868,73

1 540 333,80

			
		

-

-

R9

Operações de tesouraria [B]			
165 189,70

-

540 880,66

Venda de bens de investimento

Soma [4] = [1] + [2] +[3]

-

923 837,07

R8

Receita efetiva [2]

-

Despesa de capital				

19 949 870,64 14 698 803,97

Despesa efetiva [5]

[7] = [5] + [6]

Operações orçamentais [8] = [4] – [7]
165 189,70

88 034,38

203 563,46

-

2 582 700,23

1 473 681,52

Operações de tesouraria [9] = [A] + [B] – [C]			

2 379 136,77

130 168,50

130 168,50

66 652,28

-497 765,96

-

2 830 539,64

2 255 380,23

Saldo global [2] – [5]

3 328 305,60

Despesa primária

11 809 948,20

609 870,21

-

12 419 818,41

10 614 997,47

Saldo corrente

3 328 305,60

-564 178,53

-

2 764 127,07

2 132 909,74

Saldo de capital

-923 837,07

-474 468,09

-

-1 398 305,16

-551 469,27

Saldo primário

3 328 305,60

-497 765,96

-

2 830 539,64

2 255 380,23

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

18 907 436,97

1 042 433,67

-

19 949 870,64

14 698 803,97

Despesa total [5] + [6]

16 528 300,20

838 870,21

-

17 367 170,41

13 225 122,45
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Demonstração
da execução orçamental
da receita
montantes e x pressos em euros

								
				
		
Previsões
Provisões por
Rubrica
Descrição
corrigidas
liquidar

Reembolsos e restituições				 Receitas cobradas líquidas			

Receitas									
por cobrar de
Receitas
Liquidações
Receitas			
Períodos
Período		
períodos anteriores
liquidadas
anuladas
cobradas brutas
Emitidos
Pagos
anteriores
corrente
Total

Receitas por		
cobrar no final		
do período
(n+1)

Liquidações de períodos futuros

(n+2)

(n+3)

(n+4)

Seguintes

Receita corrente				
R050201

Bancos e outras instituições financeiras

96 210,00

7,82

-

96 202,18

-

96 202,18

-

-

-

96 202,18

96 202,18

-

-

-

-

-

-

R050301

Administração central – Estado

51 347,00

0,50

-

51 346,50

-

51 346,50

-

-

-

51 346,50

51 346,50

-

-

-

-

-

-

R060307

Serviços e fundos autónomos

8 064 000,00

-

-

8 064 000,00

-

8 064 000,01

-

-

-

8 064 000,01

8 064 000,01

-0,01

-

-

-

-

-

R060603

Financiamento comunitário Proj.C.

185 960,00

185 960,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R060901

União Europeia

65 741,00

20 049,32

-

45 691,68

-

45 691,68

-

-

-

45 691,68

45 691,68

-

-

-

-

-

-

R070299

Outros

7 392 112,00

125 720,66

266 395,31

6 999 996,03

-

6 926 705,11

-

-

245 343,61

6 681 361,50

6 926 705,11

339 686,23

-

-

-

-

-

			

Receita de capital												
R100901

União Europeia – Instituições

97 910,00

31 497,43

-

66 412,57

-

66 412,57

-

-

-

66 412,57

66 412,57

-

-

-

-

-

-

R110203

Administração central – Estado

3 225 832,00

0,93

-

3 225 831,07

-

3 225 831,07

-

-

-

3 225 831,07

3 225 831,07

-

-

-

-

-

-

R110303

Administração central – Estado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R111102

Sociedades financeiras

949 168,00

949 168,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R160101

Na posse do serviço

1 473 683,00

1,48

-

1 473 681,52

-

1 473 681,52

-

-

-

1 473 681,52 €

1 473 681,52

-

-

-

-

-

-

21 601 963,00

1 312 406,14

266 395,31

20 023 161,55

-

19 949 870,64

-

-

245 343,61

19 704 527,03

19 949 870,64

339 686,22

-

-

-

-

-

Total
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montantes e x pressos em euros

Continua na
página seguinte

Rubrica

Descrição

Reposições abatidas

Despesas por
pagar de períodos
anteriores

Dotações
corrigidas

Cativos

(1)

(2)

(3)

Descativos

Dotações
disponíveis

Obrigações

Despesas pagas
brutas

Cabimentos

Compromissos

Emitidas

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Despesas pagas líquidas

Recebidas

Períodos
anteriores

Período
Corrente

Total

Compromissos
a transitar

Obrigações
por pagar

(11)

(12)

(13)

(14) = (12) + (13)

(15) = (7) – (8)

(16) = (8) – (14)

Despesa corrente				
010104

Pessoal do quadro

92 575,02

3 187 896,00

-

-

78 284,51

3 109 611,49

3 109 611,49

3 109 611,49

3 015 476,94

-

-

92 575,02

2 922 901,92

3 015 476,94

-

94 134,55 €

010111

Despesas de representação

-

15 758,00

-

-

0,08

15 757,92

15 757,92

15 757,92

15 757,92

-

-

-

15 757,92

15 757,92

-

-

010113

Subsídio de refeição

-

226 923,00

-

-

0,76

226 922,24

226 922,24

226 922,24

226 922,24

-

-

-

226 922,24

226 922,24

-

-

010114SF

Subsídio de férias

-

289 999,00

-

-

1 917,27

288 081,73

288 081,73

288 081,73

288 081,73

-

-

-

288 081,73

288 081,73

-

-

010114SN

Subsídio de Natal

-

284 387,00

-

-

1 917,82

282 469,18

282 469,18

282 469,18

282 469,18

-

-

-

282 469,18

282 469,18

-

-

010202

Horas extraordinárias

-

9 916,00

-

-

0,41

9 915,59

9 915,59

9 915,59

9 915,59

-

-

-

9 915,59

9 915,59

-

-

010205

Abono para falhas

-

5 811,00

-

-

0,09

5 810,91

5 810,91

5 810,91

5 810,91

-

-

-

5 810,91

5 810,91

-

-

010212

Indemnizações cessação de funções

-

58 194,00

-

-

0,43

58 193,57

58 193,57

58 193,57

58 193,57

-

-

-

58 193,57

58 193,57

-

-

010214

Outros abonos

-

397 068,00

-

-

27 383,62

369 684,38

369 684,38

369 684,38

369 684,38

-

-

-

369 684,38

369 684,38

-

-

010305A0A0

Caixa geral de aposentações

010305A0B0

Segurança social

010305A0C0

Fundo de compensação

010305A0D0

Fundo de G., compensação

010309

Seguros

020104

Limpeza e higiene

020121

Outros bens

020201A0

Agência p/ Modernização Administrativa

020202

Limpeza e higiene

020203

1 381,98

20 730,00

-

-

0,32

20 729,68

20 729,68

20 729,68

19 347,70

-

-

1 381,98 €

17 965,72

19 347,70

-

1 381,98

60 595,38

905 030,00

-

-

6,70

905 023,30

905 023,30

905 023,30

843 414,75

-

-

60 595,38 €

782 819,37

843 414,75

-

61 608,55

753,12

10 038,00

-

-

641,03

9 396,97

9 396,97

9 396,97

8 594,24

-

-

753,12 €

7 841,12

8 594,24

-

802,73

-

641,00

-

-

0,87

640,13

640,13

640,13

640,13

-

-

-

640,13

640,13

-

-

-

99 334,00

-

-

0,64

99 333,36

99 333,36

99 333,36

90 078,71

-

-

-

90 078,71

90 078,71

-

9 254,65

-

3 991,00

15 000,00

15 000,00

0,53

3 990,47

3 990,47

2 740,47

1 982,44

-

-

-

1 982,44

1 982,44

1 250,00

758,03

225,14

69 869,00

27 000,00

-

0,65

42 868,35

42 868,35

39 859,51

37 444,10

-

-

225,14

37 218,96

37 444,10

3 008,84

2 415,41

54 241,79

832 720,00

133 092,00

-

1,06

699 626,94

699 626,94

699 623,32

650 241,29

-

-

54 241,79

595 999,50

650 241,29

3,62

49 382,03

40 863,45

691 858,00

106 500,00

1 500,00

1,07

586 856,93

586 856,93

584 183,88

536 724,68

-

-

40 863,45

495 861,23

536 724,68

2 673,05

47 459,20

Conservação de bens

9 256,63

322 157,00

72 000,00

-

145,89

250 011,11

249 993,93

216 594,84

198 511,92

-

-

9 256,63

189 255,29

198 511,92

33 399,09

18 082,92

020209F0

Outros serviços de comunicação

8 340,61

115 969,00

22 500,00

-

0,71

93 468,29

93 468,29

93 370,00

80 244,43

-

-

5 796,63

74 447,80

80 244,43

98,29

13 125,57

020212B0

Outras

15 129,75

125 230,00

19 950,00

-

0,19

105 279,81

105 279,81

102 419,46

95 606,17

-

-

15 129,75

80 476,42

95 606,17

2 860,35

6 813,29

020213

Deslocações e estadas

-

5 731,00

5 000,00

-

0,49

730,51

730,51

730,51

730,51

-

-

-

730,51

730,51

-

-

020214D0

Serviçso de natureza jurídica

6 099,66

243 383,00

36 250,00

-

1,00

207 132,00

207 132,00

165 312,00

161 800,61

-

-

6 099,66

155 700,95

161 800,61

41 820,00

3 511,39

020215B0

Outras

020217

Publicidade outra

-

39 086,00

9 225,00

-

0,39

29 860,61

29 860,61

23 939,55

17 701,73

-

-

-

17 701,73

17 701,73

5 921,06

6 237,82

17 865,71

303 272,00

64 320,00

1 320,00

2,60

240 269,40

240 269,40

219 990,13

188 624,07

-

-

17 865,71

170 758,36

188 624,07

20 279,27

31 366,06

020218

Vigilância e segurança

-

779 660,00

127 500,00

-

0,70

652 159,30

652 159,30

644 798,74

596 301,05

-

-

-

596 301,05

596 301,05

7 360,56

48 497,69

020219C0

Outros

9 969,12

225 082,00

43 500,00

-

0,50

181 581,50

181 581,50

176 944,27

162 881,07

-

-

9 969,12

152 911,95

162 881,07

4 637,23

14 063,20

020220A0A0

Outros

3 645,72

179 883,00

43 750,00

-

1,33

136 131,67

136 131,67

105 325,77

99 482,04

-

-

3 645,72

95 836,32

99 482,04

30 805,90

5 843,73

020220E0

Outros

60 317,78

3 266 885,00

566 375,00

3 750,00

274 808,42

2 429 451,58

2 425 828,00

2 098 904,38

1 960 832,90

-

-

60 217,02

1 900 615,88

1 960 832,90

326 923,62

138 071,48

020225

Outros Serviços

25 474,42

514 332,00

106 901,00

-

1 191,31

406 239,69

406 196,09

360 427,96

334 438,93

-

-

17 184,54

317 254,39

334 438,93

45 768,13

25 989,03

060203IV

IVA

-

579 736,00

-

-

0,68

579 735,32

579 735,32

579 735,32

579 735,32

-

-

-

579 735,32

579 735,32

-

-

060203O0

Outras

-

19 698,00

-

-

0,99

19 697,01

18 947,01

17 429,43

17 429,43

-

-

-

17 429,43

17 429,43

1 517,58

-

060203R0

Reserva

-

266 621,00

266 621,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesa de capital												
070108B0B0

Outros

45 862,55

273 960,00

-

-

25 589,01

248 370,99

248 370,99

244 803,99

239 635,84

-

-

45 862,55

193 773,29

239 635,84

3 567,00

5 168,15

070109B0B0

Outros

757,34

135 904,00

-

-

971,54

134 932,46

134 932,46

134 932,46

130 902,77

-

-

757,34

130 145,43

130 902,77

-

4 029,69

76 933,87

770 770,00

-

-

16 486,56

754 283,44

754 283,44

713 888,44

704 742,47

-

-

76 933,87

627 808,60

704 742,47

40 395,00

9 145,97

252,15

508 498,00

-

-

103 256,16

405 241,84

405 241,84

389 436,65

389 436,65

-

-

252,15

389 184,50

389 436,65

15 805,19

-

070110B0B0

Outros

070115

Outros investimentos

090205

Administração central – Estado

-

2 730 000,00

-

-

-

2 730 000,00

2 730 000,00

2 730 000,00

2 730 000,00

-

-

-

2 730 000,00

2 730 000,00

-

-

090903

Sociedades financeiras

-

3 082 931,00

-

-

865 579,00

2 217 352,00

2 217 352,00

2 217 352,00

2 217 352,00

-

-

-

2 217 352,00

2 217 352,00

-

-

530 541,19

21 598 951,00

1 665 484,00

21 570,00

1 398 195,33

18 556 841,67

18 552 407,31

17 964 313,53

17 367 170,41

-

519 606,57

16 847 563,84

17 367 170,41

588 093,78

597 143,12

Total

<

Continuação
da página anterior

Rubrica

Descrição

(n+1)

(n+2)

(n+3)

(n+4)

seguintes

(n+1)

(n+2)

(n+3)

(n+4)

seguintes

Despesa corrente				
10104

Pessoal do quadro

-

-

10111

Despeas de representação

-

10113

Subsídio de refeição

10114SF

Compromissos
para períodos futuros

Compromissos
para períodos futuros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subsídio de férias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10114SN

Subsídio de Natal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10202

Horas extraordinárias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10205

Abono para falhas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10212

Indemnizações cessação de funções

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10214

Outros abonos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10305A0A0

Caixa geral de aposentações

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10305A0B0

Segurança social

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10305A0C0

Fundo de compensação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10305A0D0

Fundo de G, compensação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10309

Seguros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20104

Limpeza e higiene

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20121

Outros bens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20201A0

Agência p/ Moder. Administrativa

33 617,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20202

Limpeza e higiene

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20203

Conservação de bens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20209F0

Outros serviços de comunicação

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20212B0

Outras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20213

Deslocações e estadas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20214D0

Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20214B0

Serviços de natureza jurídica

4 920,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20215B0

Outras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20217

Publicidade outra

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20218

Vigilância e segurança

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20219C0

Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20220A0C0

Outros

1 476,00

1 476,00

-

-

-

-

-

-

-

-

2,02E+04

Outros

40 337,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20225

Outros Serviços

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60203IV

IVA

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60203O0

Outras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60203R0

Reserva

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Despesa de capital
70108B0B0

Outros

34 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70109B0B0

Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70110B0B0

Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70115

Outros investimentos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90205

Administração central – Estado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90903

Sociedades financeiras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114 550,97

1 476,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Total
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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 41/2020 de 18 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 2021, 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 2021 e a sua execução:

		

Orçamento aprovado

Execução

Despesa		
D1

Despesas com pessoal

D2

Aquisição bens e serviços correntes

D6

Outras despesas correntes

403 315

597 165

D7

Despesa de investimento

1 746 177

1 464 718

15 913 611

12 419 818

Ativos financeiros

4 175 000

4 947 352

Despesa total

20 088 611

17 367 170

Despesa efetiva
D10

5 861 137

5 234 388

7 902 982

5 123 548

© estelle valente

Receita		
R4

Rendimentos da propriedade

R5112

Transferência correntes (Fundo Fomento Cultural)

R512

Transferência correntes (União Europeia – SAMA)

R6

Vendas de bens e serviços correntes

R912

Transferência capital (União Europeia – SAMA)

R12

122 000

147 549

8 064 000

8 064 000

232 701

45 692

7 378 000

6 926 705

116 910

66 413

Receita efetiva

15 913 611

15 250 358

Ativos financeiros

4 175 000

3 225 831

20 088 611

18 476 189

-

2 830 540

Receita total

Saldo global = receita efetiva – despesa efetiva
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Despesa
Alterações orçamentais

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.
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.
O saldo da gerência anterior (SGA) foi integrado no orçamento mediante crédito especial, originado uma alteração
do tipo modificativa.

Receita

						Alterações orçamentais
		

Dotações
iniciais

Inscrições/
Reforços

Diminuições/
Alterações

Créditos
especiais

Dotações
corrigidas

			

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (1)+(2) – (3)+(4)

4 000 861

D11

Remunerações certas e permanentes

P

3 916 840

200 967

116 946

-

D12

Abonos variáveis ou eventuais

P

378 309

173 831

77 049

-

475 091

D13

Segurança Social

P

1 565 988

11 881

542 096

-

1 035 773

D2

Aquisição de bens e serviços

P

7 902 982

2 223 798

2 407 672

-

7 719 108

D6

Outras despesas correntes

P/M

403 315

466 602

3 862

-

866 055

D7

Investimento

P/M

1 746 177

3 804 355

3 861 400

-

1 689 132

D10

Ativos financeiros

M

4 175 000

3 680 145

995 431

-

6 859 714

Total		

20 088 611

10 561 579

8 004 456

-

22 645 734

As alterações permutativas foram registadas para acompanhamento da cobrança de receita.

							

Tipo

Provisões
iniciais

Inscrições/
Reforços

Diminuições/
Alterações

Créditos
especiais

Previsões
corrigidas

			

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (1)+(2)–(3)+(4)

Rubricas		

Tipo

Rubricas		

R4		

P

122 000

35 210

9 653

-

147 557

R5112		

-

8 064 000

-

-

-

8 064 000

R512		

P

232 701

84 741

65 741

-

251 701

R6		

P

7 378 000

155 450

141 338

-

7 392 112

R912		

P

116 910

81 167

100 167

-

97 910

R12		

P

4 175 000

1 138 332

1 138 332

-

4 175 000

SGA		

M

-

-

-

1 473 683

1 473 683

Total			

20 088 611

1 494 900

1 455 231

1 473 683

21 601 963

3.

Alterações ao plano
plurianual de investimentos

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) é um mapa previsto
no Sistema de Normalização Contabilística, mas cuja obrigatoriedade encontra-se condicionada à entrada em funcionamento integral da Lei de Enquadramento Orçamental.
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 prevista.
Em sede de Orçamento de Estado de 2021, o valor do orçamento do agrupamento 07 (despesas de capital) foi de
1 746 177 euros (IVA incluído). O valor executado foi de
1 464 718 euros (IVA incluído), sendo a taxa de execução
orçamental de 84%.

4.

Operações de tesouraria

2.

Alterações orçamentais
da despesa
A Lei do Orçamento de Estado para 2021, publicada no Decreto-Lei n.º 75-B/2020 de 31 de dezembro determinou no
seu artigo 3.º as cativações iniciais para o ano de 2021, que
no caso da Fundação ascenderam a 1.665.484 euros e cujo
registo originou uma alteração modificativa de redução do
orçamento disponível (rubricas D2 Aquisição de bens e serviços e D6 Outras despesas correntes).
As verbas foram parcialmente descativadas a 30 de dezembro, pelo despacho n.º 2182/2021/SEO, que autorizava o
descativo das medidas 095 e 096. Para a Fundação, este
descativo resultou numa alteração modificativa no valor de
21 570 euros.

A 28 de junho foi autorizada a aplicação do saldo transitado
de fundos europeus no orçamento de atividades resultando numa alteração modificativa no D7 de 927 319 euros.
Ao longo do ano, foram ainda registadas alterações permutativas na despesa para distribuição pelas diversas rubricas
conforme as necessidades orçamentais.
Em dezembro, para aquisição de CEDIC, foi utilizado parcialmente o saldo da gerência anterior e saldos resultantes
da poupança de verbas no D13 e D7, originando uma alteração permutativa e modificativa no orçamento, autorizadas
pelo despacho n.º 12447-A/2021 de 21 de dezembro.
O quadro seguinte espelha o resultado das alterações orçamentais acima identificadas.

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
Códigos das contas

Designação

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. Foram igualmente consideradas operações de tesouraria fundos europeus obtidos
a título de adiantamento no âmbito de uma candidatura
SAMA iniciada em 2021.
O quadro seguinte reflete as operações de tesouraria de 2021:
Saldo inicial

Recebimentos

Pagamentos

Saldo final

130 822,38

0712

Cobrança de receita por conta de outrem

18 023,00

112 799,38

-

0713

Constituição e reforço de cauções e garantias

48 629,28

16 782,00

-

65 411,28

0714

Cobrança de recursos próprios comunitários

-

14 839,52

-

14 839,52

0719

Outras receitas de operações de tesouraria

-

20 768,80

-

20 768,80

0722

Entrega de receita cobrada por conta de outrem

-

-

78 658,93

-78 658,93

0723

Devolução de cauções e garantias

-

-

2 245,75

-2 245,75

0729

Outras despesas de aperações de tesouraria

-

-

20 768,80

-20 768,80

66 652,28

165 189,70

101 673,48

130 168,50

Total
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Pagamentos
no período

Contrato
			
Entidade
Objeto
Data

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, atualizada pela Lei n.º
67/2021 que entra em vigor a 01/01/2022 sem alterações
significativas para a Fundação). 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, sujeitandose integralmente ao CCP, nomeadamente no que se refere ao regime substantivo dos contratos administrativos,
salvo quanto aos procedimentos que este expressamente
exceciona.

Prestação de serviços
de segurança

2020-02-01

1 465 668,00

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.»

Anticimex Portugal

Serviços de controlo de pragas

2020-01-01

Ao Sul do Mundo

Espetáculo Selma Uamusse

APPM & Associados

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 202 contratos com execução financeira em
2021, com pagamentos que totalizam neste ano 5 209 230,30
euros e cujo preço contratual atinge 15 573 884,87 euros.

Pagamentos
no período

Contrato
			
Entidade
Objeto
Data

Alartécnica
elevadoras

Manutenção plataformas

100% Office

Aquisição de papel 2021-2023

ABA
Banda de Alcobaça

2021-01-01

Valor do
contrato

Anthea
Segurança Privada

5.1 Situação dos contratos

Valor do
contrato

Preço
contratual

Data primeiro
pagamento

Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

4 078,85

4 078,85

2021-06-18

1 359,62

-

Pagamentos
acumulados
Trabalhos
normais

1 359,62

Trabalhos
a mais

-
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Preço
contratual

Data primeiro
pagamento

Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

Pagamentos
acumulados
Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

1 465 668,00

2020-04-17

592 810,82

-

1 003 553,95

-

10 332,00

10 332,00

2020-04-17

3 444,00

-

6 601,00

-

2021-07-28

8 161,05

8 161,05

2021-10-08

8 161,05

-

8 161,05

-

Auditoria / Exercício 2020-2022

2020-10-27

40 590,00

40 590,00

2021-04-21

13 530,00

-

13 530,00

-

Aprestos

Registo de vídeo e audio

2020-07-14

41 801,55

41 801,55

2020-10-21

6 162,30

-

41 801,55

-

Aprestos

Registo de vídeo e audio

2021-01-01

31 025,52

31 025,52

2021-08-04

31 025,52

-

31 025,52

-

Arena Ensemble

Instalação Natureza Fantasma

2021-03-08

43 050,00

43 050,00

2021-05-20

43 050,00

-

43 050,00

-

Armazém da Música

Piano Steinway / Grande Auditório 2021-09-29

153 680,00

153 680,00

2021-10-20

153 680,00

-

153 680,00

-

Arte das Musas

Espetáculo
Olá Zente que aqui Samo

2021-11-03

11 193,00

11 193,00

2021-12-03

11 193,00

-

11 193,00

-

Artistas Unidos

Espetáculo
Circularidade do Quadrado

2021-05-19

36 900,00

36 900,00

2021-07-21

36 900,00

-

36 900,00

-

Artur Pizarro

Recital 150 Anos Vianna Motta

2019-08-30

7 000,00

7 000,00

2021-11-26

7 000,00

-

7 000,00

-

Os Músicos do Tejo

Espetáculo
Guerras Alecrim e Manjerona

2021-12-07

35 000,00

35 000,00

2021-12-30

35 000,00

-

35 000,00

-

Sinistra

Espetáculo Bate Fado

2021-07-01

30 000,00

30 000,00

2021-10-08

30 000,00

-

30 000,00

-

La Bohème

Espetáculo Fuck Me Gently

2020-12-17

6 000,00

6 000,00

2021-02-04

6 000,00

-

6 000,00

-

La Bohème

Espetáculo Lisbon Sisters

2021-06-15

12 000,00

12 000,00

2021-09-03

12 000,00

-

12 000,00

-

Audiomatrix

Iluminação cénica

2021-07-02

13 537,38

13 537,38

2021-10-20

13 537,38

-

13 537,38

-

2021-01-10

12 669,25

12 669,25

2021-05-05

1 998,02

-

1 998,02

-

Audiomatrix

Sonorização CCB de Verão 2021

2021-07-01

26 324,20

26 324,20

2021-10-20

26 324,20

-

26 324,20

-

Espetáculo
Maria de Buenos Aires

2021-08-20

10 516,50

10 516,50

2021-11-05

10 516,50

-

10 516,50

-

Audivi Vocem

Festival
Dias da Música Belém 2020

2020-09-17

15 000,00

15 000,00

2021-02-10

15 000,00

-

15 000,00

-

ABB
Power Systems Portugal

Manutenção / Sistemas UPS

2019-02-01

9 040,50

9 040,50

2019-05-16

-

-

1 506,75

-

Auéééu

Espetáculo O Desprezo

2021-08-06

20 000,00

20 000,00

2021-09-27

20 000,00

-

20 000,00

-

Boca

15 000,00

15 000,00 		

-

-

-

-

Fornecimento e reparação
Sistemas UPS

2020-12-04

10 896,82

10 896,82

2021-04-08

10 896,81

-

10 896,81

-

Performance
Overlapses Riddles & Spells

2021-08-11

ABB Asea Brown Boveri

Brisa Colorida

58 650,00

58 650,00

2021-11-17

57 331,49

-

57 331,49

-

Espetáculo
Esa Cosa Llamada Amor

2021-11-03

20 000,00

20 000,00

2021-12-03

8 000,00

-

8 000,00

-

Beneficiação de
fachadas e cobertura

2021-05-12

Adding Troubles
Associação Cultural

Carpintauto

Exposição At Play

2021-09-08

26 076,00

26 076,00

2021-12-03

26 076,00

-

26 076,00

-

Addmore Publicidade

Divulgação SAMA

2020-12-28

15 313,50

15 313,50

2021-04-08

15 313,50

-

15 313,50

-

Carrier Portugal

Manutenção dos chillers

2021-01-01

41 143,50

41 143,50

2021-04-21

13 714,52

-

13 714,52

-

Agência 25

Espetáculo Dança em Diálogos

2021-06-21

17 220,00

17 220,00

2021-09-03

17 220,00

-

17 220,00

-

Casa do Marquês

18 450,00

18 450,00

2021-09-16

154,06

-

154,06

-

Criação de textos e debates

2020-10-14

7 347,00

7 347,00

2020-12-14

5 298,00

-

7 347,00

-

Serviços de catering
Jan > Dez 2021

2021-01-01

Alfabeto Padrão
Alkantara
Associação Cultural

Espetáculo Jezebel

2021-11-03

18 450,00

18 450,00

2021-12-07

18 450,00

-

18 450,00

-

Casa do Marquês

Serviços de catering
Jan > Dez 2020

2020-01-01

61 500,00

61 500,00

2020-11-04

978,91

-

3 260,03

-

AMEC – Sentido Sons

Concerto de Natal 2021

2021-12-13

12 300,00

12 300,00 		

12 300,00

-

-

-

Cassandra

10 200,00

2021-12-03

10 200,00

-

10 200,00

-

Concertos OML Out-Dez 2021

2021-10-01

36 900,00

36 900,00

2021-11-05

36 900,00

-

24 600,00

-

Espetáculo
0001-01-01
Monólogo de uma mulher
chamada Maria com a sua patroa

10 200,00

AMEC – Sentido Sons
Ana Costa
Arquitetura e Design

Projecto de arquitetura
2021-05-26
Receção e gabinete / C. Reuniões

17 220,00

17 220,00

2021-08-19

17 220,00

-

17 220,00

-

Clearspot

Publicidade digital 2021

2021-05-05

9 225,00

9 225,00

2021-09-03

5 535,00

-

5 535,00

-

André Carinha Tavares

Programador da Garagem Sul

2020-03-02

17 712,00

17 712,00

2020-05-20

3 600,00

-

14 400,00

-

Clearspot

Publicidade digital 2020

2020-01-01

11 992,50

11 992,50

2020-04-01

922,50

-

11 992,50

-

André Carinha Tavares

Programador da Garagem Sul

2021-02-01

17 712,00

17 712,00

2021-04-21

10 800,00

-

10 800,00

-

Clece

Serviços de limpeza

2021-07-01

1 681 524,91

1 681 524,91

2021-10-08

254 738,79

-

254 738,79

-

Anthea
Segurança Privada

Serviços de segurança
1 Fev 19 > 31 Jan 22

2019-02-01

1 401 388,50

1 401 388,50

2020-02-05

-

-

80 928,31

-

Clece

Serviços de limpeza

2018-07-01

1 455 803,30

1 455 803,30

2020-02-20

272 158,08

-

760 523,26

-

Clustermedia Labs

Serviços vídeo/audio/streaming

2021-08-20

6 642,00

6 642,00

2021-12-03

6 642,00

-

6 642,00

-

Companhia Olga Roriz

Espetáculo Insónia

2021-07-01

26 000,00

26 000,00

2021-08-04

13 000,00

-

13 000,00

-
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Pagamentos
no período

Contrato
			
Entidade
Objeto
Data

Valor do
contrato

Preço
contratual

Data primeiro
pagamento

Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

Pagamentos
acumulados
Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

Companhia de teatro
de Almada

Espetáculo
Maria Callas, Cartas e Memória-

2021-05-19

61 500,00

61 500,00

2021-07-05

61 500,00

-

61 500,00

-

Companhia Paulo Ribeiro

Espetáculo I Still Need Time

2021-07-07

20 000,00

20 000,00

2021-09-16

20 000,00

-

20 000,00

-

Concept media

Ciclo Há Fado No Cais

2021-02-02

21 648,00

21 648,00

2021-07-26

19 188,00

900,00

19 188,00

900,00

Contimetra

SGT centralizada / 2.ª fase

2021-04-27

82 410,00

82 410,00

2021-09-03

82 410,00

-

82 410,00

-

Contimetra

Actualização SGT / Módulo I

2020-06-22

45 756,00

45 756,00

2020-11-04

40 862,61

-

45 756,01

-

Cuf Decor

Alcatifa da Sala Sophia de Mello
Breyner Andresen

2021-07-01

15 989,20

15 989,20

2021-12-03

12 999,35

-

12 999,35

-

DSCH

Espetáculo
O Princípio e o Fim do Tempo

2021-10-29

11 070,00

11 070,00

2021-12-30

11 070,00

-

11 070,00

-

Ébano & Marfim

Afinação de pianos/cravos 2020

2020-01-01

27 675,00

27 675,00

2020-05-07

3 985,20

-

8 819,10

-

Ébano & Marfim

Afinação de pianos/cravos 2021

2021-01-01

24 600,00

24 600,00

2021-06-03

11 463,60

-

11 463,60

-

Ecosteel

Exposição Em Casa

2021-01-05

23 131,75

23 131,75

2021-02-18

23 131,74

-

23 131,74

-

Ecosteel

Espetáculo Orfeu

2021-12-09

33 178,64

33 178,64 		

9 953,59

-

-

-

EDNI

Equipamento informático

2020-11-18

46 438,65

46 438,65

2020-12-30

28 431,45

-

46 438,65

-

EDNI

Suporte/ficheiros multimédia

2020-11-26

51 498,87

51 498,87

2021-04-21

51 498,87

-

51 498,87

-

EDP Comercial

Eletricidade 2021

2021-01-01

568 260,00

568 260,00

2021-03-17

387 740,11

-

387 740,11

-

Eficácia Livre

Apoio técnico a espetáculos
2020 > 2023

2020-08-05

184 500,00

184 500,00

2020-12-18

40 106,01

-

40 627,53

-

Eficácia Livre

Apoio logístico a espetáculos

2018-01-01

88 560,00

88 560,00

2020-02-05

945,26

-

10 294,50

-

EGEAC

Ciclo Há Fado No Cais 2020

2020-01-17

25 830,00

25 830,00

2021-01-27

21 894,00

-

21 894,00

EGEAC

Ciclo Há Fado No Cais 2021

2021-05-10

23 862,00

23 862,00

2021-12-30

23 862,00

-

El-Hey

Espetáculo Amigos Imaginários

2021-04-13

7 380,00

7 380,00

2021-09-29

7 380,00

Endesa Energia

Eletricidade 2020

2020-01-01

619 920,00

619 920,00

2020-04-01

ERGPD

Proteção de dados

2021-12-07

11 070,00

11 070,00 		

Esegur

Transporte de valores

2020-01-01

3 813,00

3 813,00

Espelho Cultura

Espetáculo
Amália, a Voz Maior que o Fado

2020-12-17

8 610,00

F. F. Videosistemas

Gravadores / Sistema Cctv

2021-04-23

F. Castelo Branco
& Associados

Serviços jurídicos

Fábrica Artesanal
Tapetes Beiriz
Feirexpo
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Objeto
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Trabalhos
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Trabalhos
a mais

-

-

-

-

Fondation CIVA

Exposição At Play

2021-07-12

7 000,00

Formato

Serviços técnicos Dvi/Sdi

2021-11-09

7 999,92

7 999,92

2021-12-15

7 999,92

-

7 999,92

-

GALP Power

Gás Natural 2021

2021-01-01

47 970,00

47 970,00

2021-03-17

40 587,95

-

40 587,95

-

GALP Power

Gás Natural 2020

2020-01-01

89 790,00

89 790,00

2020-03-18

17 831,86

-

49 568,25

-

Garrigues Portugal

Serviços jurídicos

2021-04-19

16 605,00

16 605,00

2021-06-18

16 605,00

-

16 605,00

-

Garrigues Portugal

Serviços jurídicos

2021-07-08

71 340,00

71 340,00

2021-08-19

35 670,00

-

35 670,00

-

Genuine Selection

Remodelação /gabinete
Centro de Reuniões

2021-10-11

56 772,50

56 772,50

2021-12-15

45 306,50

-

45 306,50

-

Genuine Selection

Remodelação /Porta dos Artistas

2021-07-20

45 445,82

45 445,82

2021-12-03

46 138,58

692,76

46 138,58

692,76

Genuine Selection
Jardim das Oliveiras

Remodelação de lagos

2020-11-18

33 415,41

33 415,41

2021-04-21

27 167,00

-

27 167,00

-

Gestisoft

Gestão de recursos humanos

2020-05-26

28 643,01

28 643,01

2020-09-25

7 160,75

-

21 482,26

-

Globaz

Website CCB

2020-12-28

17 220,00

17 220,00

2021-03-03

17 220,00

-

17 220,00

-

Globaz

Pwa/Cartão CCB

2020-12-28

22 140,00

22 140,00

2021-06-03

13 480,80

-

13 480,80

-

Globaz

Website CCB

2019-10-23

43 665,00

43 665,00

2020-11-18

5 904,00

-

18 646,80

-

Golden Fibra

Reservatórios
Lagos / Jardim das Oliveiras

2021-11-11

7 503,00

7 503,00

2021-12-15

7 503,00

-

7 503,00

-

Hotel Vila Galé Ópera

Alojamento T.N. D. Maria II

2021-09-08

6 153,00

6 153,00 		

-

-

-

-

Hotel Vila Galé Ópera

Alojamentos 2020

2020-02-26

68 900,00

68 900,00

2020-10-08

9 191,00

-

10 623,00

-

Iberogal
de informática

Serviços especializados

2020-06-01

68 637,69

68 637,69

2020-09-02

28 553,22

-

43 942,98

-

-

3 585,79

-

Iberogal

2021-06-01

67 576,20

67 576,20

2021-09-16

30 198,96

-

30 198,96

-

-

7 380,00

-

Serviços especializados
de informática

80 357,08

-

450 804,21

-

Iberogal

Equipamento informático

2021-08-20

14 101,95

14 101,95

2021-10-20

14 101,95

-

14 101,95

-

-

-

-

-

IMS-Tech

Tapetes sub palco
Grande Auditório

0001-01-01

9 222,54

9 222,54

2021-12-03

9 222,54

-

9 222,54

-

2020-02-05

471,91

-

1 232,28

-

Inetum Tech

Equipamento informático

2020-11-18

24 055,23

24 055,23

2021-05-20

24 055,23

-

24 055,23

-

8 610,00

2021-01-25

8 610,00

-

8 610,00

-

Inetum Tech

Transformação digital

2020-06-16

24 600,00

24 600,00

2020-09-16

9 840,00

-

24 600,00

-

42 126,88

42 126,88

2021-07-05

42 126,88

-

42 126,88

-

Inetum Tech

Sistema de gestão documental

2020-02-02

79 950,00

79 950,00

2020-12-30

52 890,00

-

84 870,00

-

2021-03-08

15 375,00

15 375,00

2021-12-30

15 375,00

-

15 375,00

-

Integrapadrão

Projetores e flightcases
Grande Auditório

2021-05-27

29 057,02

29 057,02

2021-10-20

29 057,02

-

29 057,02

-

Tapete para receção
do Centro de Reuniões

2021-07-28

7 749,00

7 749,00

2021-10-20

7 749,01

-

7 749,01

-

Integrapadrão

Projetores e flightcases
Grande Auditório

2020-12-10

28 801,37

28 801,37

2021-01-21

28 801,37

-

28 801,37

-

Serviços de transporte
Arquitetura em Jogo

2021-08-20

5 835,85

5 835,85 		

-

-

-

-

Interal Protruss

Aluguer de truss

2021-07-02

6 692,84

6 692,84

2021-11-05

6 692,84

-

6 692,84

-

Intervoz Publicidade

Serviços de publicidade

2021-03-31

7 943,74

7 943,74

2021-06-03

6 609,12

-

6 609,12

-

Felipe A. F. Moncada

Serviços de curadoria
Conferências de Arquitetura

2020-07-08

7 500,00

7 500,00

2020-09-21

2 500,00

-

5 000,00

-

It4culture

Software / Gestão de espetáculos 2019-10-23

73 800,00

73 800,00

2020-09-16

9 780,00

3 600,00

It4culture

Diese / Renovação de licença

2020-12-01

102 600,00

102 600,00

2021-02-04

68 400,00

-

68 400,00

-

Fidelidade Seguros

Seguro all risks

2020-01-01

163 247,16

163 247,16

2020-04-01

54 436,48

20,78

108 831,40

20,78

Iterartis

Serviços de transporte

2020-09-24

22 299,90

22 299,90

2021-04-08

11 648,10

-

11 648,10

-

Flashbox

Sistema de amplificação
Sala Almada Negreiros

2021-11-19

9 780,35

9 780,35

2021-12-30

9 780,35

-

9 780,35

-

J. C. Sampaio

Balcão da receção
Centro de Reuniões

2021-08-06

20 785,77

20 785,77

2021-12-03

20 785,77

-

20 785,77

-

FNAC Portugal

Equipamentos
de comunicações móveis

2021-04-29

24 600,00

24 600,00

2021-07-21

16 564,33

-

16 564,33

-

Jet Cooler

Aluguer de purificadores de água

2019-10-23

8 988,84

8 988,84

2020-01-15

2 354,37

-

4 726,86

-

La Nave Va

Espetáculo Exsultate, Jubilate

2021-07-13

12 500,00

12 500,00

2021-09-03

12 500,00

-

12 500,00

-

7 000,00 		

31 920,00 3 600,00
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2021-07-28

14 760,00

14 760,00

2021-09-03

14 760,00

-

14 760,00

-

Pinto & Cruz

Reparações de elevadores

2021-04-01

24 600,00

24 600,00

2021-09-16

1 613,87

-

1 613,87

-

Software / Hubspot marketing

2020-08-20

23 247,00

23 247,00

2020-08-28

14 760,00

-

23 247,00

-

Pinto & Cruz

Manutenção de monta-pratos

2021-01-01

1 771,20

1 771,20

2021-04-08

885,60

-

885,60

-

Liminal

Software / Hubspot marketing

2021-08-09

19 557,00

19 557,00

2021-10-20

8 487,00

-

8 487,00

-

Pinto & Cruz

Manutenção de elevador

2019-10-02

1 328,40

1 328,40

2020-01-15

479,70

-

959,40

-

Lledó

Renovação de Iluminação

2021-05-06

23 356,49

23 356,49

2021-08-04

23 356,50

-

23 356,50

-

Pinto & Cruz

Manutenção de elevadores

2020-01-01

13 151,16

13 151,16

2020-03-18

4 383,72

-

8 767,44

-

Lourisom

Espetáculos em museus

2021-07-06

9 231,59

9 231,59

2021-11-17

9 231,58

-

9 231,58

-

PLMJ

Serviços juridicos

2020-02-24

55 350,00

55 350,00

2020-05-20

11 121,30

-

44 331,30

-

Lusocanal

Eventos culturais

2020-02-01

10 824,00

10 824,00

2020-04-01

1 968,00

-

10 824,00

-

PLMJ

Serviços juridicos

2021-03-04

49 200,00

49 200,00

2021-05-20

40 999,18

-

40 999,18

-

Magnelusa

Recetores e microfones

2021-11-03

11 082,73

11 082,73

2021-12-30

10 874,68

-

10 874,68

-

Público

Publicidade no Jornal Público

2020-01-01

15 473,40

15 473,40

2020-03-18

4 649,40

-

11 365,20

-

Manvia

Serviços de manutenção

2019-01-01

266 638,22

266 638,22

2020-03-04

96 286,06

-

177 758,88

-

Público

Publicidade no Jornal Público

2021-02-11

15 375,00

15 375,00

2021-06-18

12 595,20

-

12 595,20

-

Manvia

Sistemas / intrusão

2021-04-05

17 535,13

17 535,13

2021-09-16

17 535,13

-

17 535,13

-

Rasia

Computadores e impressoras

2021-11-24

8 116,77

8 116,77

2021-12-15

7 173,36

-

7 173,36

-

Manvia

Instalações elétricas

2020-01-01

10 443,00

10 443,00

2020-09-02

3 481,00

-

5 221,50

-

RED Portuguesa

Suportes publicidade 2021

2021-02-08

10 809,08

10 809,08

2021-04-08

9 826,40

-

9 826,40

-

Maria & Mayer

Espetáculo Pele Escura

2021-05-31

36 900,00

36 900,00

2021-07-05

36 900,00

-

36 900,00

-

Repsol Portuguesa

Combustíveis / Granel 21 lote B

2021-01-01

1 130,37

1 130,37

2021-07-05

1 320,41

-

1 320,41

-

Maria Videira de Sousa

Consultoria jurídica

2021-01-01

44 280,00

44 280,00

2021-01-25

22 140,00

-

22 140,00

-

Resopre

2020-01-01

23 985,00

23 985,00

2020-04-17

7 995,00

-

15 990,00

-

MEO

Comunicações 2020-2023

2020-10-15

221 288,08

221 288,08

2021-04-08

69 970,66

-

69 970,66

-

Manutenção de
parques estacionamento

MEO

Acesso internet

2020-03-03

4 478,38

4 478,38

2020-04-27

1 119,63

-

8 957,04

-

Resopre

Controlos de acesso automóvel

2021-10-27

18 995,69

18 995,69 		

-

-

-

-

Midas Filmes

Ciclo de cinema
1.º Semestre 2020

2020-01-26

13 991,25

13 991,25

2020-03-04

3 428,63

-

10 854,76

-

Ricochete filmes

Ciclo Conversas com História 2021 2021-03-15

8 179,50

8 179,50

2021-11-05

8 179,50

-

8 179,50

-

Rui M. N. S. Horta

Consultadoria / Espetáculos

2021-06-25

39 360,00

39 360,00

2021-09-21

8 559,98

-

8 559,98

-

Minimal

Sistema Minimal

2020-01-01

25 627,05

25 627,05

2020-03-18

8 542,36

-

17 084,72

-

Rui M. N. S. Horta

Consultadoria / Espetáculos

2020-05-26

39 360,00

39 360,00

2020-09-28

19 679,95

-

39 359,90

-

MOP

Suportes publicitários

2021-03-01

23 683,90

23 683,90

2021-12-30

23 679,96

-

23 679,96

-

Run & Slide

Serviços de frente de casa

2018-03-24

461 250,00

461 250,00

2020-02-05

33 999,61

-

80 080,95

-

MOP

Suportes publicitários

2020-01-01

43 292,56

43 292,56

2020-04-01

4 428,00

-

33 948,00

-

Run & Slide

Serviços de frente de casa

2021-09-20

365 310,00

365 310,00

2021-12-15

9 800,05

-

9 800,05

-

Movyng

Renting de veículos 2021

2021-01-20

22 730,40

22 730,40

2021-04-21

18 671,40

-

18 671,40

-

SAS Change is good

Nova identidade visual do CCB

2021-04-13

18 000,00

18 000,00

2021-05-05

18 000,00

-

18 000,00

-

Movyng

Renting de veículos

2020-05-26

16 629,60

16 629,60

2020-08-19

3 653,10

-

14 046,60

-

Savills Portugal

Consultadoria imobiliária

2021-10-29

24 142,34

24 142,34 		

24 141,73

-

-

-

Navaltik Management

Manutenção /Sistema Manwinwin

2020-01-01

14 760,00

14 760,00

2020-04-01

4 920,00

-

9 840,00

-

Schneider Electric

Posto de transformação

2021-08-01

92 250,00

92 250,00

2021-12-30

7 687,50

-

7 687,50

-

Nuisis Zobop

Espetáculo Fecundação e Alívio...

2021-03-31

12 000,00

12 000,00

2021-08-04

12 000,00

-

12 000,00

-

Schneider Electric

Posto de transformação

2018-08-01

92 250,00

92 250,00

2020-03-18

20 500,04

-

48 687,58

-

Olmar

Economato 2020

2021-05-04

7 748,70

7 748,70

2021-06-18

331,28

-

331,28

-

Siemens

Sistemas de Incêndio e intrusão

2021-03-16

81 781,83

81 781,83

2021-09-03

81 781,83

-

81 781,83

-

OPART

Espetáculo l Natale Augusto

2021-01-09

12 300,00

12 300,00

2021-03-03

12 300,00

-

12 300,00

-

Smart Choice

Serviços audiovisuais 2020

2020-06-16

1 291 500,00

1 291 500,00

2020-11-04

137 979,73

-

148 111,37

-

OPART

Concertos OSP Set/Out 2021

2021-09-08

37 149,69

37 149,69

2021-10-11

37 149,69

-

37 149,69

-

Espetáculo Amália

2021-01-20

7 000,00

7 000,00 		

-

-

-

-

OPART

Concerto OSP 9 Maio 2021

2021-06-15

12 300,00

12 300,00

2021-07-21

12 300,00

-

12 300,00

-

Sociedade Portuguesa
de Autores

OPART

Concertos OSP Set/Out 2020

2021-01-21

49 200,00

49 200,00

2021-01-25

49 200,00

-

49 200,00

-

Sociedade Portuguesa
de Autores

Obra musical / encomenda

2021-01-11

6 000,00

6 000,00

2021-02-18

6 000,00

-

6 000,00

-

Orquestra de Câmara
Portuguesa

Concerto OCP 8 Ago 2021

2021-07-22

15 000,00

15 000,00

2021-09-03

15 000,00

-

15 000,00

-

Sograma

Manutenção / Jardins e lagos

2019-01-01

78 818,40

78 818,40

2020-03-18

24 083,40

-

50 356,20

-

Orquestra de Câmara
Portuguesa

Concerto OCP 21 Nov 2021

2021-12-06

15 000,00

15 000,00

2021-12-30

15 000,00

-

15 000,00

-

Sograma

Recuperação de jardins
Centro de Exposições -

2021-04-22

36 850,91

36 850,91

2021-07-21

36 850,91

-

36 850,91

-

Osmosis

Espetáculo Relic

2021-06-17

10 000,00

10 000,00

2021-06-01

10 000,00

-

10 000,00

-

Sograma

Manutenção / Jardim Vertical

2020-02-04

36 420,30

36 420,30

2020-05-07

-

-

36 420,30

-

Otis Elevadores

Elevador 209

2021-08-11

24 985,00

24 985,00

2021-11-02

14 991,00

-

14 991,00

-

2021-01-18

19 680,00

19 680,00

2021-04-21

19 680,00

-

19 680,00

-

Pedro Serras

Material técnico

2021-11-03

11 808,00

11 808,00

2021-12-15

11 808,00

-

11 808,00

-

Pensamente Avulso

Espetáculo Siri

2021-07-28

10 516,00

10 516,00

2021-10-08

10 516,00

-

10 516,00

-

Petrogal

Combustíveis

2020-01-01

8 657,23

8 657,23

2020-03-18

1 300,63

-

6 555,13

-

Petrogal

Combustíveis

2021-01-01

6 690,62

6 690,62

2021-03-03

9 670,95

-

9 670,95

-

Petrogal

Combustíveis

2020-01-01

1 287,81

1 287,81

2020-06-04

215,78

-

2 792,59

-

Ladooposto

Concertos Praça CCB

Liminal

Somos Força de Produção Festival Big Bang
Sond’Ar-te
Electric Ensemble -

Espetáculo Utopia

2020-12-04

14 760,00

14 760,00

2021-02-18

14 760,00

-

14 760,00

-

Stefan holger Von Laue

Visita virtual CCB

2021-07-07

18 216,30

18 216,30

2021-08-31

18 216,30

-

18 216,30

-

Teatro da Cidade

Espetáculo
Invocação ao Meu Corpo

2020-12-30

3 500,00

3 500,00

2021-01-25

3 500,00

-

3 500,00

-

Teatro do Silêncio

Ciclo Paradoxos de Alice

2021-03-15

18 000,00

18 000,00

2021-06-03

18 000,00

-

18 000,00

-

Teatro Nacional S. João

Espetáculo Castro

2021-03-22

15 612,39

15 612,39

2021-05-20

15 612,39

-

15 612,39

-
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Valor do
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Preço
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2021-07-16

5 856,70

5 856,70

2020-06-03

139 805,13

Data primeiro
pagamento

139

Pagamentos
acumulados

Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

Trabalhos
normais

Trabalhos
a mais

2021-12-15

3 016,70

-

3 016,70

-

139 805,13

2020-12-04

2 884,63

2 884,63

142 689,76

2 884,63

6.

Temas e Idiomas

Transportes / Exposição At Play

Termotérmica

Remodelação / Avac

Thyssenkrupp Elevadores

Manutenção / monta-pratos

2020-01-01

885,60

885,60

2020-03-04

-

-

295,20

-

Ticketline

Comercialização de bilhetes

2019-11-01

23 505,30

23 505,30

2020-03-04

11 026,71

-

19 615,19

-

Top Atlântico

Viagens 2020

2020-03-12

75 000,00

75 000,00

2020-11-18

11 945,77

-

12 673,93

-

Total-AV

Equipamentos audiovisuais

2021-11-05

12 908,85

12 908,85

2021-12-30

11 026,95

-

11 026,95

-

Tranquilidade

Seguros diversos

2020-01-01

404 997,51

404 997,51

2020-02-07

128 667,53

-

260 883,31

-

Turbomar

Gerador de emergência

2021-05-28

8 733,00

8 733,00

2021-12-30

5 016,26

-

5 016,26

-

Transferências correntes							

Turbomar

Manutenção
Geradores emergência

2021-01-01

3 110,04

3 110,04

2021-04-08

1 036,68

-

1 036,68

-

-

Espetáculo Hate Me Tender

2021-06-01

6 557,44

6 557,44

2021-07-13

6 557,44

-

6 557,44

-

Valorização do património cultural,
incentivo à criação artística
e à difusão cultural e na
qualificação do tecido cultural

Fundo Fomento
8 064 000,00
8 064 000,01
-0,01
Cultural				

Verein oh Dear Zürich

06.03.07
Despacho n.º
Serviços e fundos
4341/2020
autónomos		
		

Via Verde

Via Verde 2019-2022

2019-11-01

41 881,50

41 881,50

2020-01-02

7 670,39

-

17 874,00

-

Consultoria jurídica

2020-01-01

44 280,00

44 280,00

2020-01-20

-

-

22 140,00

-

Apoio à transformação digital
da Administração Pública
(SAMA2020)

Agência
232 701,00
232 701,00
Desenvolvimento				
e Coesão			

-

Videira, Bento Marques

06.06.03
n.a.
Financiamento		
comunitário		

VNP

Atualização de central telefónica

2021-06-24

54 611,38

54 611,38

2021-11-05

54 611,39

-

54 611,39

-

Vodafone

Comunicações

2020-06-24

15 272,39

15 272,39

2020-10-08

5 621,45

-

16 959,94

-

06.09.01
n.a.
União Europeia		
		

Apoio à transformação digital
da Administração Pública
(SAMA2020)

Agência
45 691,68
-45 691,68
Desenvolvimento					
e Coesão			

Vodafone

Comunicações

2020-02-17

15 290,62

15 290,62

2020-06-04

-955,31

-

14 266,46

-

Warpcom Services

Ecrãs de comunicação

2020-12-22

55 350,00

55 350,00

2021-07-05

53 492,70

-

53 492,70

-

Weekend Marathon

Operadores de receção
bilheteira e relações públicas

2020-01-01

21 933,56

21 933,56

2020-04-01

1 171,43

-

6 795,60

-

Transferências de capital							

Weekend Marathon

Operadores de receção
bilheteira e relações públicas

2021-08-07

7 884,30

7 884,30

2021-10-20

2 516,58

-

2 516,58

-

10.09.01
n.a.
União Europeia		
		

Zonzo Cie VZW

Festival Big Bang

2021-11-12

6 188,15

6 188,15

-

-

-

-

-

Foram considerados apenas os contratos celebrados pela
Fundação em 2021. O preço contratual (valor sem IVA)
é aplicável a todo o período de vigência dos contratos,
podendo existir contratos com execução plurianual.

O presente mapa não reflete os Ajuste Diretos Simplificados nos termos do artigo 128.º do CCP, uma vez que a
aquisição não resulta em contrato reduzido a escrito.

						

Tipo de contrato

Número de
contratos

Concurso público		
Preço
contratual

6.1 Transferências e subsídios – concedidos

6.2 Transferências e subsídios – receita

A Fundação não concedeu subsídios em 2021.

							
Devolução de
				
Receita
Receita
Receita prevista
transferências/
Disposições		
Entidade
prevista
recebida
e não recebida subsídios ocorrida
Tipo de receita
legais
Finalidade
financiadora
(1)
(2)
(3) = (1) – (2)
no exercício

Total transferências correntes
				

Apoio à transformação digital
da Administração Pública
(SAMA2020)

Número de
contratos

Consulta prévia		
Preço
contratual

Número de
contratos

Ajuste direto		
Preço
contratual

Número de
contratos

Acordo quadro		
Preço
contratual

Número de
contratos

Total
Preço
contratual

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) =
									
(1)+(3)+(5)+(7)

(10) =
(2)+(4)+(6)+(8)

Empreitadas de obras públicas

-

-

3

178 403,45

7

244 114,80

-

-

10

422 518,25

Aquisição de serviços

3

1 879 481,43

2

98 601,72

92

2 272 443,70

-

-

97

4 250 526,85

Locação ou aquisição
de bens móveis

-

-

4

143 171,24

27

954 595,75

5

636 720,34

36

1 734 487,33

Concessão de obras públicas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Concessão de serviços públicos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sociedade

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 109 691,69

187 009,31

116 910,00

66 412,57

50 497,43

7.

Outras divulgações
Retenções

Formas de adjudicação

8 296 701,00

Agência
116 910,00
66 412,57
50 497,43
Desenvolvimento				
e Coesão

Total transferências de capital				

5.2 Adjudicações por tipo de procedimento

		

Transferências e subsídios

As retenções são tratadas como execução orçamental.

Pandemia Covid-19
Atendendo a importância de acompanhamento do impacto económico da pandemia COVID-19 nas entidades, continuaram em vigor as duas medidas de contingência COVID-19
orçamentais criadas pela DGO em abril de 2020, 095 Prevenção, contenção, mitigação e tratamento e 096 Garantir
a normalidade.

O Conselh o de Administração	

A Fundação comprometeu, em 2021, na medida 095 despesa no montante de 80 295 euros, executando 64 982 euros.
A despesa comprometida na medida 096 foi de 1 580 euros
e foi totalmente executada em 2021.

Ativos financeiros
A FCCB tem autonomia para efetuar investimentos financeiros, nos termos do artigo 6.º dos seus estatutos, publicados no Decreto-Lei n.º 391/99 de 30 de setembro.

O diretor financeiro e administrativo		

O C ontabilista Certificado

-

-

-

Relatório de Atividades e Gestão 2021

Certificação legal
de contas

141

Relatório de Atividades e Gestão 2021

143

Relatório de Atividades e Gestão 2021

Relatório e parecer
do Conselho Fiscal

145

Relatório de Atividades e Gestão 2021

147

Relatório de Atividades e Gestão 2021

149

Relatório de Atividades e Gestão 2021

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

P l u r i a n u a i s

ELISIO COSTA

Declaração de compromissos plurianuais existentes em 31/12/2021
SANTOS

SUMMAVIELLE

Assinado de forma
digital por ELISIO
COSTA SANTOS
SUMMAVIELLE
Dados: 2022.01.31
15:37:07 Z

Ministério: CULTURA
Entidade: FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

Montante total de compromissos plurianuais: € 3.707.414,69
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 2021, se encontram
devidamente registados na base de dados central da entidade responsável pelo controlo da execução orçamental, pelos seguintes montantes globais:

Declarações
previstas
no art.º 15.º da Lei n.º 22 ⁄ 2015
de 17 de março

Ano
2022
2023
2024
2025
2026

31 de Janeiro de 2022.

Montante
2.104.497,89€
1.039.619,49€
521.784,81€
33.210,00€
8.302,50€

151

P a g a m e n t o s

e m

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

a t r a s o

ELISIO COSTA

Declaração de pagamentos em atraso existentes em 31/12/2021
SANTOS

SUMMAVIELLE

Assinado de forma
digital por ELISIO
COSTA SANTOS
SUMMAVIELLE
Dados: 2022.01.31
15:38:09 Z

a t r a s o

ELISIO COSTA

Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2021
SANTOS

SUMMAVIELLE

Ministério: CULTURA

Ministério: CULTURA

Entidade: FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

Entidade: FUNDAÇAO CENTRO CULTURAL DE BELEM

Sem pagamentos em atraso a declarar.

Assinado de forma
digital por ELISIO
COSTA SANTOS
SUMMAVIELLE
Dados: 2022.01.31
15:36:07 Z

Montante total de recebimentos em atraso: € 107.335,93

Montante total de pagamentos em atraso: € 0,00

31 de Janeiro de 2022.

e m

2002
2011

Classificação
Económica
070208
070208

Devedor
NIF
215179706
231815190

Devedor
Designação
ALC - PUBLICIDADE
GISLAINE GOMES

3

2018

070299

501559094

UNIVERSIDADE NOVA DE
LISBOA

Evento comercial

4

2009

070208

503268577

Lojista

5

2017

070299

503621536

NAMELOJA-CENTRO
FOTOGRÁF.BELEM
FABRIÓLEO, S.A.

N.º

Ano

1
2

6

2008

070208

503975788

7

2021

0702999978

504197088

8
9

2014
2004

070208
070208

504676024
504745581

10

2021

0702999978

505845849

11

2017

070299

507878094

12

2008

070208

508052912

13

2011

070208

508485312

14

2009

070208

509004539

15

2013

070208

510343503

16

2014

070208

510343503

17

2018

070299

510343503

18

2019

070299

510343503

19

2014

070208

510578543

20
21

2021
2016

0702999978
070208

513418822
513887415

22

2021

0702999978

514585528

23
24

2015
2015

070208
070208

FR54420213423
G86078284

31 de Janeiro de 2022.

PUZZLE, PERFUMARIA E
COSMÉTICA
PODIUM EVENTS, S.A.
DESAFIO GLOBAL ATIVISM
LETRA PROFISSIONAL
EDIÇÕES VALENTIM DE
CARVALHO
FUNDAÇÃOAMCCOLECÇÃO BERARDO
MANOBRA OUSADA
VOOS DE ILUSÃOVIAGENS.TURISMO
TEAMVIEW INST.-BUSINESS
SCHOOL
MARGARIDA PIMENTEL,
LDA.
MARGARIDA PIMENTEL,
LDA.
MARGARIDA PIMENTEL,
LDA.
MARGARIDA PIMENTEL,
LDA.
ASSOCIAÇÃO FLAMENCO
ATLÂNTICO
FILIPPO & RICCARDO, LDA.
NOMAD BUBBLE, LDA.
ASSOCIAÇÃO GIVE PEACE
A VOICE
SARL DIVAN PRODUCTION
FUNDACIÓN SIGLO DE ORO

Descrição
Evento comercial
Apuramento espetáculos

Reciclagem óleos
Evento comercial

7.723,10€
4.580,27€

Sanções aplicáveis pelo
atraso no pagamento
Processo em contencioso
Processo em contencioso

1.656,54€

Contatos estabelecidos

1.851,48€

Processo em contencioso

Montante

198,70€
1.439,90€

Contatos estabelecidos
Processo em contencioso

Evento comercial

3.942,15€

Contatos estabelecidos

Evento comercial
Evento comercial

6.878,11€
5.115,44€

Processo em contencioso
Processo em contencioso

3.075,00€

Contatos estabelecidos

361,69€

Contatos estabelecidos

780,00€

Processo em contencioso

6.189,12€

Processo em contencioso

12.929,09€

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

4.550,00€

Processo em contencioso

Lojista
Evento comercial
Evento cultural

3.048,14€
1.601,61€

Contatos estabelecidos
Processo em contencioso

Evento comercial
Apuramento espetáculos

3.277,83€
1.041,87€

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

246,00€

Contatos estabelecidos
Processo em contencioso
Processo em contencioso

Fundação
Centro Cultural
de Belém

www.ccb.pt
Março 2022

