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1 MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO EXECUTIVO 

A Fundação Portuguesa das Comunicações (FPC) é uma fundação privada, sem fins 

lucrativos, com o estatuto de utilidade pública que tem por missão promover o estudo, a 

conservação e a divulgação do património histórico, científico e tecnológico das 

comunicações, bem como promover atividades de investigação cooperação e imagem que 

visem divulgar a evolução histórica e as novas tecnologias e serviços do sector, e 

demonstrar o seu contributo para o desenvolvimento económico-social do País e da 

comunidade, no passado, no presente e no futuro. 

A FPC é “herdeira” e guardiã do vastíssimo e riquíssimo património histórico, científico e 

tecnológico das comunicações em Portugal, um sector com cerca de 500 anos de atividade 

postal e 200 anos de atividade de telecomunicações. Por outro lado, esta Fundação é 

também a única “herdeira” do ex-Museu dos CTT um dos mais antigos Museus de Portugal, 

criado em 1878.  

A Fundação Portuguesa das Comunicações ambiciona:  

• Afirmar-se como uma instituição cultural e científica reconhecida a nível nacional e 

internacional pelo trabalho desenvolvido ao nível da preservação, estudo e 

divulgação do património das Comunicações, assumindo-se como interveniente ativa 

na promoção da cidadania, da literacia, do conhecimento e da inclusão social; 

• Oferecer um serviço de excelência, valorizado pelos clientes, mantendo um 

programa expositivo de primeira qualidade e garantindo uma experiência superlativa 

nas diferentes iniciativas desenvolvidas; 

• Ser cada vez mais ativa na área da inclusão e da promoção da literacia digital e da 

utilização das novas tecnologias ao serviço do bem-estar e comodidade dos cidadãos 

e da competitividade empresarial na nova economia digital; 

• Inspirar o público em geral e os decisores a agirem em defesa de uma utilização 

consciente e saudável das novas tecnologias, como motor do desenvolvimento 

económico e social, como promotor de uma nova cidadania mais participativa e 

interativa e como forma de utilização racional e eficiente dos recursos;  
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• Ser um laboratório de inovação, demonstração e experimentação de tendências com 

uma forte ligação às escolas, universidades e centros de investigação onde serão 

promovidas e divulgadas as novas tecnologias de informação e comunicação e seu 

impacto na organização e vivência quotidiana dos cidadãos e da sociedade. 

No âmbito da sua missão compete à Fundação: 

• Guardar, conservar, estudar, investigar e promover o património histórico, científico 

e tecnológico das comunicações, demonstrando e divulgando o seu contributo para 

o desenvolvimento económico e social do país e da comunidade, no passado, no 

presente e no futuro; 

• Instalar, manter e animar um Museu das Comunicações, fazendo desse espaço um 

local onde não só se promove o acervo patrimonial, como também se divulgam e 

demonstram a importância do sector e das novas tecnologias nomeadamente: 

o no combate à iliteracia e à infoexclusão (núcleo museológico da escola do 

futuro); 

o na inclusão dos cidadãos com necessidades especiais (núcleo museológico da 

Casa do Futuro); 

o na gestão e eficiência energética e outros recursos naturais;  

o na promoção da saúde e bem estar dos cidadãos. 

• Produzir conhecimento sobre a história das Comunicações, divulgando e 

disponibilizando esse conhecimento seja em suporte físico, seja em rede tornando-o 

acessível a todos. Nesta área importa realçar entre outras, a publicação da “História 

das Comunicações desde a antiguidade até aos nossos dias”,” As Comunicações nos 

100 anos da República”, os Guias de Fontes Documentais, a revista anual Códice, 

bem como um conjunto de catálogos das exposições permanentes “Vencer a 

Distância- Cinco Séculos de Comunicações em Portugal” e de exposições temporárias 

temáticas. 

Cabe aqui ainda uma referência especial ao conhecimento produzido e disponível 

em catálogos digitais e nas grandes redes de conhecimento como seja a Europeana, 

bem como a disponibilização e abertura dos nossos acervos patrimoniais, das nossas 
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reservas museológicas e da nossa biblioteca a trabalhos de investigadores e público 

em geral. 

Estas atividades permitem posicionar e afirmar a FPC como entidade única para o 

desenvolvimento destes fins e missão junto do seu vasto público visitante, designadamente 

as Escolas, através de um relacionamento forte e próximo, apoiando os programas 

curriculares com a sua atividade e exposições. 

Prosseguindo os fins definidos pelos Estatutos, a FPC desenvolve um conjunto de ações das 

quais cumpre destacar: a programação educativa e expositiva no âmbito do Museu das 

Comunicações – um espaço único no domínio da história das comunicações vocacionado 

para apoio às instituições de ensino e à população em geral; a investigação histórica, 

científica e antropológica das comunicações; o estudo, a conservação e a manutenção do 

património documental - que disponibiliza através dos serviços de Biblioteca 

aproximadamente 80 mil publicações, Arquivo Histórico (42 mil unidades de instalação) e 

Arquivo Iconográfico (150 mil objetos); o estudo, a conservação e a divulgação do 

património filatélico (aproximadamente 3,3 milhões de selos); o estudo a conservação e a 

divulgação do património museológico de correios e de telecomunicações 

(aproximadamente 65 mil peças) e de arte (434 peças) à sua guarda. 

A terminar não posso deixar de, em meu nome pessoal e em nome de todo o Conselho 

Executivo, expressar o nosso reconhecimento e agradecimento aos nossos Instituidores e 

Conselho de Administração, às entidades, instituições e parceiros que connosco colaboram 

e cooperam regularmente no desenvolvimento de projetos conjuntos, aos artistas e 

comissários das exposições que realizamos em 2015 e aos nossos colaboradores pelo 

empenho, dedicação e profissionalismo demonstrados. Por último uma palavra especial de 

agradecimento a todos os nossos visitantes, a todos os nossos clientes e a todos aqueles 

que direta ou indiretamente beneficiam da nossa atividade que são, antes de tudo o mais, a 

nossa principal razão de existir e para quem diariamente procuramos com alegria, 

determinação e entusiasmo fazer cada vez mais e melhor. 

 

Luís M. Andrade 

Presidente do Conselho Executivo 
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2 ÓRGÃOS SOCIAIS, UTILIDADE PÚBLICA E ADEQUAÇÕES ESTATUTÁRIAS 

A Fundação Portuguesa das Comunicações foi instituída como pessoa coletiva de utilidade 

pública ao abrigo do Decreto-Lei nº. 460/77, de 7 de Novembro, conforme despacho 

publicado no D.R. Série II nº. 250, de 26 de Outubro de 1999. 

A Lei-Quadro das Fundações nº 24/2012 de 9 de julho alterada pela Lei – Quadro nº 

150/2015 de 10 de setembro, introduz alterações significativas nomeadamente no modelo 

institucional de governação da FPC. Os seus estatutos iniciais prescreviam a existência de 

um Conselho Geral, de um Conselho de Administração e de um Conselho Fiscal, todos eles 

prevendo a representação dos seus três Instituidores: ANACOM; CTT e PT/MEO. Já o novo 

regime jurídico estabelece que são órgãos obrigatórios das fundações privadas, um órgão de 

Administração, um órgão Executivo e um órgão de Fiscalização. Os membros dos órgãos 

sociais não são remunerados pelo exercício desta função. 

De acordo com as respetivas Leis – Quadro, as fundações privadas que possuam estatuto de 

utilidade pública (o pedido de confirmação do estatuto de utilidade pública da Fundação 

Portuguesa das Comunicações foi obtido em 12/02/2013 e publicado por Despacho nº 

2384/2013 do SEPCM), sob pena de caducidade do estatuto, ficam obrigadas a adequar a 

sua denominação, os seus estatutos e a respetiva orgânica. 

Em abril de 2014, o Conselho Geral da FPC aprovou por unanimidade a “proposta de 

modificação de Estatutos”, que foi enviada para a Presidência do Conselho de Ministros, nos 

termos do disposto no nº 38ª da Lei-quadro das Fundações. 

A 23 de março de 2015, obtido o parecer positivo da Secretaria Geral da Presidência do 

Conselho de Ministros, o Conselho Geral aprovou a nova versão dos Estatutos e em 13 de 

agosto de 2015 foi efetuada a respetiva escritura pública.  

Em 23 de outubro de 2015, o Conselho de Administração designa e nomeia os novos órgãos 

sociais: Conselho de Administração, Conselho Executivo e Fiscal Único cuja composição 

passou a ser: 

8

RELATÓRIO ANUAL 2015



 

 

Conselho de Administração: 

Presidente: ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações, que designou a Prof.ª 

Doutora Maria de Fátima Henriques da Silva Barros Bertoldi; 

Vogal: MEO, Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A. que designou o Eng.º Paulo 

Manuel da Conceição Neves; 

Vogal: CTT – Correios de Portugal, S.A. que designou o Dr. Francisco José Queiroz de Barros 

de Lacerda. 

Conselho Executivo  

Presidente: Eng.º Luís Manuel de Maia Mendes de Andrade, em representação do Fundador 

CTT 

Vogal: Eng.ª Maria Teresa Mendes Barbosa da Costa Salema, em representação do 

Fundador PT/ MEO 

Vogal: Eng.º João Miguel Montes Alves de Castro, em representação do Fundador ANACOM. 

Fiscal Único 

Oliveira, Reis & Associados, SROC, Lda., representada pelo Dr. José Vieira dos Reis, e como 

Fiscal único suplente Joaquim Oliveira de Jesus. 

3 FINANCIAMENTO E CONTENÇÃO ORÇAMENTAL 

As contribuições dos Instituidores para o ano de 2015, aprovadas na reunião do Conselho 

Geral de 17 de dezembro de 2014, tiveram uma redução de cerca de 29%, face às 

contribuições do ano de 2014 e ao constante no artigo 21º, Dois, parágrafo primeiro dos 

estatutos.  

Além da redução, o ano de 2015 foi marcado, mais uma vez por alguma incerteza 

relativamente à data em que as contribuições dos Instituidores são entregues à Fundação e 

o constante nos estatutos sobre esta matéria (artigo 21º, “Dois”, parágrafo primeiro dos 

estatutos).  

No que se refere à contribuição do Instituidor ANACOM, a FPC solicitou em 12 de janeiro de 

2015, autorização para a não aplicação, no caso especifico desta Fundação, da medida de 
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estabilidade orçamental prevista no nº 1 do artigo 22 da Lei do Orçamento de Estado para 

2015, tendo a mesma sido aprovada pelo despacho conjunto nº 6274/2015 de 25 de maio 

publicado no Diário da República, 2ª série – Nº 110 – 8 de junho de 2015 dos Srs. Secretários 

de Estado da Administração Pública e das Infraestruturas, Transportes e Comunicações. 

Contudo o necessário visto prévio por parte da Secretaria de Estado da Administração 

Pública para a transferência do Instituidor ANACOM, solicitado em setembro de 2015, só foi 

obtido no final do ano e para uma verba cerca 54% inferior à contribuição aprovada para o 

ano de 2015 e 67% relativamente à de 2014. 

 

Assim, o ano de 2015, tal como o ano anterior, caracterizou-se por uma forte contenção 

orçamental num cenário de aumento das receitas próprias. Todavia, foi efetuado um grande 

esforço no sentido de incrementar a atividade da Fundação e o número de beneficiários 

dessa atividade, no quadro da sua missão, visão e objetivos estratégicos através de um 

aumento significativo da eficácia, eficiência e valorização dos recursos próprios e da 

realização de parcerias com outras entidades.  

A este propósito importa salientar que em 2015 e tendo em vista aumentar a eficácia, a 

eficiência e a produtividade, quer das equipas, quer das performances individuais dos 

colaboradores, foi aperfeiçoado e aprofundado o sistema de monitorização e controlo de 

indicadores de atividade e objetivos, para as várias áreas, com ligação direta aos processos 

de avaliação e gestão de desempenho.  

Foi também incrementado o sistema de reporte de gestão trimestral e controlo mensal que 

permite medir e avaliar a realização orçamental, a evolução do investimento, a gestão do 

património, a programação expositiva e cultural, bem como o impacto social das atividades, 

a reputação e comunicação, a qualidade, a satisfação e o reconhecimento de todos os 

clientes/beneficiários que visitam ou utilizam os nossos serviços. 

No ano de 2015 foi, ainda, aprovado pelo Conselho Geral, o recurso ao fundo inicial, para 

financiar alguns investimentos inadiáveis e fundamentais para a criação de condições que 

permitam por um lado assegurar a necessária qualidade de serviço aos clientes e ou 

visitantes e, por outro, uma correta conservação do património em exposição e em reserva, 

nomeadamente a renovação da rede de AVAC do edifício sede da Fundação que se 

encontrava obsoleta e em alguns casos inoperacional.  
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Exposição	“O	Elogio	do	Selo”,	outubro	2015

Relatório de Actividades 2015
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Visitas de escolas ao Museu

23 626 (82%)
Clientes da cafetaria e loja

22 000

Visitas individuais ao Museu

5 174  (18%)

Visitantes da FPC a
eventos corporativos

13 663

Visitantes e bene�ciários diretos

Atividades e iniciativas do Serviço Educativo

Programação cultural e expositiva

Total geral:
64 463

pessoas

2
concertos

1 158
visitas guiadas

2 288
participantes em

o�cinas e workshops

Total de visitantes:

42 463
pessoas

Total de visitantes
ao Museu:

28 800
pessoas

11
Exposições
temporárias

1 PRINCIPAIS INDICADORES DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, IMPACTOS E RETORNO
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Arquivo Histórico e Biblioteca

Parcerias para o desenvolvimento e divulgação das atividades

Partilha e difusão de conhecimento

Documentos e itens

130
parcerias

14
parcerias locais

Biblioteca:

80 000
itens

Arquivo Histórico:

42 000
UI

(500 000 documentos)

3
publicações

de artigos

5
participações

em congressos e
simpósios

7
participações
em exposições

5 394
itens cedidos a

817
utilizadores

Arquivo Iconográ�co:

150 000
itens



 

 

 

2 SATISFAÇÃO E RECONHECIMENTO 

A Fundação e o Museu monitorizam, de forma contínua, os níveis de satisfação dos seus 

clientes e diferentes públicos, nomeadamente através de inquéritos de avaliação. Os 

visitantes demonstram elevada satisfação atribuindo o valor de 4,6 num máximo de 5 

valores e com índice de recomendação de 94%. Quantos aos clientes corporativos, a 

satisfação com o serviço é de 8 num máximo de 10 e todos recomendam a fundação. 

Além dos inquéritos de satisfação, outros instrumentos são utilizados para aferir a 

satisfação dos clientes e registar contribuições, nomeadamente os  diferentes canais de 

comunicação e promoção bem como as redes sociais. 

A exposição “O cabo submarino, num mar de conetividades” introduziu um livro de elogios 

que permite registar os contributos e sugestões dos seus visitantes. Face à adesão e sucesso 

desta iniciativa, prevê-se a sua extensão às restantes exposições em 2016. 

A exposição “Espaços do Futuro” recebeu  menção honrosa na categoria exposição atribuída 

anualmente pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM). 

 

3 MUSEU DAS COMUNICAÇÕES 

Criado para promover e divulgar o património histórico científico e cultural das 

comunicações, bem como a história do sector em Portugal, o Museu das Comunicações 

recebe diariamente um número significativo de visitantes, com realce para grupos de alunos 

de várias escolas do país, dos mais diversos escalões etários e graus de ensino, para os quais 

diariamente se organizam visitas guiadas de carácter pedagógico e cultural, bem como 

atividades, oficinas e ateliers diversos. 

As áreas de exposição do Museu estão distribuídas por três pisos. O piso 0 inclui a exposição 

sobre os 200 anos da Mala Posta, e vários espaços para exposições temporárias. O piso 1 

inclui o corpo principal da exposição permanente, “Vencer a Distância - Cinco Séculos de 

Comunicações em Portugal”, a qual integra cronologicamente em três módulos/percursos a 

história dos Correios, das Telecomunicações e da Regulação do sector das Comunicações. 

Esta exposição integra, ainda, em regime de parceria com a RTP/RDP e ANA, núcleos 

expositivos temáticos alusivos à rádio e televisão e ainda à navegação aérea. O piso 2 

integra o que poderemos designar como espaço expositivos do futuro incluindo em termos 
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Gestão do Património Filatélico e Artístico

Património �latélico Património Artístico

Partilha e difusão de conhecimento

Partilha e difusão de conhecimento

Gestão do Património Postal e Telecomunicações

Acervo Postal

16 115 peças

12 coleções

Acervo de Telecomunicações

48 961 peças

10 coleções

Acervo:
65 076 peças

Peças do acervo:

434
Peças do acervo:

3,3 
milhões divididas por

27
coleções

129
peças cedidas

para exposições e
outros eventos

6
participações
em exposições

229
peças cedidas para

exposições e
outros eventos

10
participações em

exposições e
outros eventos



 

 

 

2 SATISFAÇÃO E RECONHECIMENTO 

A Fundação e o Museu monitorizam, de forma contínua, os níveis de satisfação dos seus 

clientes e diferentes públicos, nomeadamente através de inquéritos de avaliação. Os 

visitantes demonstram elevada satisfação atribuindo o valor de 4,6 num máximo de 5 

valores e com índice de recomendação de 94%. Quantos aos clientes corporativos, a 

satisfação com o serviço é de 8 num máximo de 10 e todos recomendam a fundação. 

Além dos inquéritos de satisfação, outros instrumentos são utilizados para aferir a 

satisfação dos clientes e registar contribuições, nomeadamente os  diferentes canais de 

comunicação e promoção bem como as redes sociais. 

A exposição “O cabo submarino, num mar de conetividades” introduziu um livro de elogios 

que permite registar os contributos e sugestões dos seus visitantes. Face à adesão e sucesso 

desta iniciativa, prevê-se a sua extensão às restantes exposições em 2016. 

A exposição “Espaços do Futuro” recebeu  menção honrosa na categoria exposição atribuída 

anualmente pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM). 

 

3 MUSEU DAS COMUNICAÇÕES 

Criado para promover e divulgar o património histórico científico e cultural das 

comunicações, bem como a história do sector em Portugal, o Museu das Comunicações 

recebe diariamente um número significativo de visitantes, com realce para grupos de alunos 

de várias escolas do país, dos mais diversos escalões etários e graus de ensino, para os quais 

diariamente se organizam visitas guiadas de carácter pedagógico e cultural, bem como 

atividades, oficinas e ateliers diversos. 

As áreas de exposição do Museu estão distribuídas por três pisos. O piso 0 inclui a exposição 

sobre os 200 anos da Mala Posta, e vários espaços para exposições temporárias. O piso 1 

inclui o corpo principal da exposição permanente, “Vencer a Distância - Cinco Séculos de 

Comunicações em Portugal”, a qual integra cronologicamente em três módulos/percursos a 

história dos Correios, das Telecomunicações e da Regulação do sector das Comunicações. 

Esta exposição integra, ainda, em regime de parceria com a RTP/RDP e ANA, núcleos 

expositivos temáticos alusivos à rádio e televisão e ainda à navegação aérea. O piso 2 

integra o que poderemos designar como espaço expositivos do futuro incluindo em termos 
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de exposições permanentes uma Casa do Futuro e uma Escola do Futuro. Ainda neste piso 

existe um espaço expositivo designado por “Habitat XXI” vocacionado para projetos 

expositivos escolares e académicos temporários associados a novas formas de habitar, viver 

e comunicar. 

Em 2015 o Museu acolheu 28.800 visitantes, mais 9,6% que ano anterior. Este aumento 

reflete a diversificação da oferta cultural com vista à captação de novos públicos, que se 

traduziu num crescimento de visitantes individuais da ordem dos 28% e um incremento de 

6% dos visitantes de instituições dos vários níveis de ensino. Este número é, no entanto, 

uma parte dos benificiários da Fundação Portuguesa das Comunicações, ao qual importa 

acrescentar participantes em eventos, clientes da cafetaria e da loja da Fundação, visitantes 

de exposições temporárias num total de 64.000 pessoas. 

No seu relacionamento externo, estabeleceu parcerias com diferentes instituições para 

realização de exposições temporárias de curta duração, bem como para a programação do 

serviço educativo, incluindo a realização de várias formações e seminários visando a 

divulgação do Museu e da FPC junto de diferentes públicos.  

 

a. PROGRAMAÇÃO E ANIMAÇÃO EDUCATIVA 

O Serviço Educativo tem como missão contribuir para o enriquecimento cultural da 

sociedade, procurando ir ao encontro das necessidades do público escolar, famílias, 

seniores e público em geral. Para este fim, o Museu das Comunicações desenvolveu uma 

programação caracterizada por um conjunto de atividades diversificadas, adaptadas aos 

diferentes segmentos de público e ainda promoveu um conjunto de projetos e iniciativas 

em parceria com outras instituições e com a comunidade com que partilha o mesmo 

“território”, de que se destacam: 

 

•  “O Museu sai à Rua”- realização de visitas guiadas ao Sítio de São Paulo no primeiro 

sábado de cada mês.  

• “Do Museu ao Bairro- História de Viajantes” - em parceria com a Junta de Freguesia da 

Estrela, que integrou a Fundação no território do bairro histórico da Madragoa, visando 

a diversificação de públicos, a promoção do turismo cultural, o trabalho de aproximação 
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à comunidade local e o contributo para o desenvolvimento da noção patrimonial e 

sentido de identidade e cidadania de todos os participantes. 

•  “4 Sábados, 4 temas” - oficinas para o público adultos/famílias, de fim-de-semana, e 

concebido em torno de 4 temáticas, para animar “miúdos e graúdos”. Este ano foram 

programadas novas atividades em parceria com colaboradores externos mantendo as 

áreas temáticas dos primeiros quatro sábados de cada mês a saber “Nozuzumanos” 

(António Gouveia), “Onde se escondem as histórias” (Leonor Tenreiro), “Máquina de 

Escrita Contínua” (Maria Morais) e “Sussurradores” (Cláudia Fonseca) e ainda novas 

propostas tais como: “Álbum de memórias de família (em vídeo) ” orientada por António 

Gouveia e oficina para bebés e crianças “Truz Truz… deixa-me entrar” orientada por Ana 

Beatriz Degues e Patrícia Vieira. 

•  “Learning Fridays”, em parceria com a Fermenta, tertúlias informais onde se cruzam os 

saberes de várias gerações e se partilham de memórias. Realizaram-se duas sessões: 

uma sobre as antigas profissões com a participação de uma antiga vendedora do 

Mercado da Ribeira, de uma antiga funcionária dos CTT e de um antigo estivador e outra 

sobre as diferentes formas de comunicação ao longo do tempo. 

• Participação na Feira Vizinha, um mercado de rua, com vista a valorização e 

revitalização do comércio em São Paulo, um dos locais mais antigos de Lisboa, através 

da exposição e venda dos produtos dos comerciantes locais, promovendo a sua 

proximidade. 

• Parceria com a CEDEMA, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Mentais Adultos, 

na programação da Exposição Olhos nos Olhos, patente no Museu entre 9 de dezembro 

e 29 de janeiro.  

• 7ª Edição do InShadow - Festival Internacional de Vídeo, Performance e Tecnologias, 

uma iniciativa inovadora da Vo'Arte em co-produção com o São Luiz Teatro Municipal 

que se realizou entre 26 de novembro e 6 de dezembro em diversos espaços da cidade 

de Lisboa. A abertura oficial, bem como diversas atividades, foram acolhidas nos espaços 

da Fundação.  

• Montra d’Artista – vários artistas foram convidados a criar a sua montra na fundação 

Foram realizadas cinco montras:  

17

RELATÓRIO ANUAL 2015



 

 

mergulhar nas profundezas do mar à descoberta do fantástico mundo dos cabos 

submarinos…Que mensagens e histórias secretas estarão guardadas no fundo do 

mar? Depois, fomos trabalhar para o boneco, conhecendo e criando 

personagens de histórias que nos relataram grandes aventuras, com o objectivo 

de criar um espetáculo de verão. 

 Natal: “Natal, o que é isso afinal?” - Um programa em parceria com o Museu da 

Marioneta, que contou com um conjunto de atividades onde se exploraram os 

vários significados da palavra “Natal”. Um mundo de coisas vividas que nos 

conta histórias de encontros entre nós e o outro. Entre cartas esquecidas, 

telefones perdidos e marionetas adormecidas, imaginou-se e deu-se novas vozes 

aos objetos: caixa de sapatos, chips, teclados, baterias, envelopes, fios, 

carimbos, cartas, rodolfos, jornais… e outras coisas mais! Tão importante quanto 

reutilizar foi refletir e repensar. 

 

• Dias Especiais 

O Museu das Comunicações explorou o acervo histórico, científico, tecnológico e artístico 

das Comunicações, para perpetuar a memória da história das comunicações em Portugal e 

contribuir para a divulgação das novas tecnologias de comunicação e informação. 

Salientam-se as ações associadas aos seguintes eventos e temas: 

 “Dia das Jovens Mulheres nas TIC” - apoiado por diversos parceiros, dos quais 

destacamos o CRID, Centro de Reabilitação e Integração de Deficientes. Os 

trabalhos a concurso estiveram expostos na Fundação e um debate encerrou as 

comemorações da iniciativa criada pela União Internacional das 

Telecomunicações (UIT). 

 Declarações de amor analógicas ou digitais? Os namorados e enamorados 

foram convidados a visitar a FPC | Museu das Comunicações neste dia tão 

especial e a participarem neste desafio...inventar as mais curiosas formas de 

enviar mensagens de amor. Primeiro escreveram uma mensagem de amor e 

depois escolheram o meio para a fazer chegar à pessoa que mais gostam: carta, 

pela Internet, pelo telefone! 
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promover junto dos seus públicos a sensibilização para a importância deste património 

que está na base do seu acervo - o património industrial:  

 O cabo submarino num mar de conetividades - uma parte importante das 

comunicações passa pelo fundo do mar onde, de forma discreta e insuspeita, os 

cabos submarinos permitem que as mais diferentes mensagens circulem à escala 

mundial. Venha conhecer a história dos cabos submarinos. 

 Do cobre digital - uma visita guiada que começa com as primeiras ligações 

submarinas e a sua evolução até aos dias de hoje e termina na Casa do Futuro, 

com as tecnologias avançadas e o impacto da evolução das comunicações no 

nosso quotidiano. 

 Por dentro - uma visita à reserva museológica da Boa-Hora - Há muitos objetos 

do acervo museológico da FPC, que não são diariamente mostrados ao público e 

que estão guardados em reservas, para conservação, organização e estudo. 

Verdadeiros arquivos onde se descobre a magia do que está escondido. Venha 

conhecê-los! 

• Programação Educativa no âmbito das exposições temporárias 

 Workshop de diários gráficos - Prateleiras e Prateleiras e Prateleiras de 

DESENHOS nas RESERVAS da FPC, com Rita Caré. O espaço das reservas da 

Fundação Portuguesa das Comunicações transformou-se num desafio tentador 

por entre prateleiras "infindáveis" de telefones antigos, florestas de cabos, 

"pilhas" de interruptores telegráficos, telégrafos elétricos e muito mais. Foram 

propostos desafios aos participantes para explorarem algumas peças das 

reservas através de exercícios de desenho de observação em diário gráfico. 

 Workshop "Missivas" de uma exposição em diário gráfico, com Rita Caré com 

atividades de desenho e escrita em diário gráfico na exposição "Missiva" de João 

Noutel, através de exercícios focados no desenho, na cor, na composição e na 

escrita criativa. O objectivo passou por promover a associação de objetos e de 

ideias, a criatividade e as "missivas" que os visitantes contam a si próprios sobre 

a exposição, construir memórias dos momentos passados na FPC|Museu das 

Comunicações e levar consigo as suas próprias histórias. 

 

19

RELATÓRIO ANUAL 2015



 

 

 Introdução à Modelação 3D: Projetos Pedagógicos com Sketchup Make em 

parceria com a ANPRI - Associação Nacional de Professores de Projetos 

Pedagógicos com Sketchup Make".O curso tinha como objetivo a aquisição e 

desenvolvimento das suas capacidades de criação, planeamento e 

desenvolvimento de um projeto de modelação 3D, bem como conceber a 

aplicabilidade de modelação 3D em projetos pedagógicos 

 

• Promoção e Divulgação Externa 

De acordo com os seus objetivos de divulgação do património museológico, o Museu das 

Comunicações desenvolveu várias ações externas de promoção através de: produção de 

conteúdos para publicações diversas; participação em programas de rádio e televisão, para 

divulgação da Fundação e da programação cultural do Museu das Comunicações; visitas a 

escolas, associações de seniores e outras instituições de carácter social e sessões de 

apresentação do programa educativo para as Escolas.  

O Museu também esteve presente em congressos, conferências, seminários, e outros 

encontros, dos quais destacamos: 

 

 I Congresso de Nacional de Professores de Informática, nos dias 2 e 3 de 

outubro de 2015, em Lisboa, presença no painel “ O papel das 

Fundações/Associações no desenvolvimento das Tecnologias”.  

 40ª Conferência da IATM International Association of Transport and 

Communications Museums - no dia 1 de julho, a Fundação Portuguesa das 

Comunicações | Museu das Comunicações integrou o programa de visitas deste 

encontro internacional de museus de transportes e comunicações. Estiveram 

presentes entidades e participantes de 18 países a nível mundial. 

 Participação no Encontro ICT 2015 com vista à apresentação do programa 

educativo do Museu das Comunicações no âmbito das TIC para a angariação de 

parceiros para a execução de projetos internacionais. 
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4 PROGRAMAÇÃO EXPOSITIVA E CULTURAL 

Durante o ano de 2015 procurou-se diversificar a programação expositiva ao nível das 

exposições temporárias dando lugar a outras linguagens e expressões artísticas buscando 

sempre que possível o seu cruzamento e diálogo com o nosso “ADN”. Este programa foi 

concebido e produzido maioritariamente em parceria quer diretamente com os artistas, 

quer com curadores quer com outros agentes artísticos. Esta foi a forma encontrada para, 

em situação de forte contenção, conseguirmos uma programação expositiva diversificada e 

complementar que nos permite chegar e conquistar novos públicos para a Fundação. Por 

outro lado procuramos ultrapassar as nossas “fronteiras” através de parcerias com outras 

Instituições e Museu desenvolvendo exposições conjuntas ou cedendo peças da nossa 

coleção para exposições por outros realizadas. Esta é mais uma forma de divulgar a 

fascinante história das comunicações em Portugal e o seu património fazendo-o chegar 

sempre que possível a outros pontos do país e ao maior número possível de pessoas. 

 

• Exposições  

 “Energia Social” (Galeria Central de 8 de janeiro a 27 de fevereiro de 2015) 

Exposição resultante de um projeto fotográfico da Fundação Repsol, que convidou 8 

reputados fotógrafos a retratar alguns dos países onde a Fundação leva a cabo as suas 

ações de responsabilidade social: Bolívia, Equador, Brasil, Venezuela, Perú, México, 

Espanha e Portugal. Os trabalhos desses fotógrafos contemporâneos, mostram as 

sinergias produzidas entre os habitantes e as paisagens. 

Fotógrafos: António Homem Cardoso, Araquém Alcântara, Ângel de la Rubia, Andres 

Roberto Unterladstaetter, Simón Brauer, Walter H. Wust, Alejandro Cartagena e Ricardo 

Peña Bacalao. 

 Pop Art de João Noutel (Galeria X de 8 de janeiro a 27 de fevereiro de 2015) 

A ideia base para esta exposição é, por um lado, integrar uma instalação escultórica, cuja 

iconografia imagética evoca o universo das telecomunicações (WORKS/EVA BREAK) no 

foyer da Galeria X. A Galeria X integrará obras selecionadas, bidimensionais e quadros 

em MDF especificamente criadas para a exposição. 

 Retrospetiva do artista Miguel Ângelo Rocha (Galeria Central e Galeria X de 5 de março 

a 24 de abril de 2015) 
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Trata-se de uma exposição sobre a retrospetiva do artista Miguel Ângelo Rocha, com a 

curadoria de Ainhoa González Graupera (curadora do MCBA Barcelona). 

 “Sentir a fotografia” piso 0 de 12 de março a 18 de abril de 2015) 

Exposição de trinta e três fotografias e de uma apresentação multimédia organizada em 

parceria com a ACIS – Associação das Comunicações – Instituto Sénior. 

 25 anos da AICEP (piso 0 de 27 de abril a 31 de maio de 2015) 

A exposição/instalação pretende de uma forma simples, sintética e objetiva expressar o 

carácter da efeméride dando visibilidade às atividades da AICEP e aos seus associados, 

expressando a sua dimensão e diversidade. A proposta de exposição/instalação tem 

como pressupostos a sua mobilidade e transportabilidade e adaptabilidade tendo em 

conta a sua previsível itinerância. 

 “A pele e a espessura do desenho” (patente na Galeria central até 30 de agosto de 

2015) 

Trata-se de uma exposição coletiva itinerante de arte contemporânea, com a 

participação dos artistas Amélie Bouvier (França), Nazareno (Brasil), Paulo Climachauska 

(Brasil), Renato Leal (Brasil) e Sofia Pidwell (Portugal) e com a curadoria de Maria de 

Fátima Lambert. 

 “O Cabo Submarino num mar de conetividades” inaugurada no âmbito do Dia Mundial 

das Telecomunicações (Galeria X, 17 de maio de 2015 até 30 de abril de 2016). 

A Exposição, promovida pela ANACOM com a coordenação da FPC e comissariada pelo 

Eng.º José Morais de Oliveira, integrou o programa de comemorações do 150º 

Aniversário da UIT – União Internacional de Telecomunicações, aberta ao público no 

edifício sede da Fundação, com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da 

República, contou com os apoios institucionais do Governo Regional dos Açores, da 

Marinha Portuguesa, da Fundação para a Ciência e Tecnologia e da PT Portugal e CTT. 

Também se agradece, entre outros, ao Museu da Horta, à Associação dos Antigos Alunos 

do Liceu da Horta, ao Instituto Hidrográfico, à escola de Mergulhadores da Armada, e ex-

colaboradores da PT, e a várias instituições museológicas, universidades, e fabricantes 

de equipamentos que cederam material e conhecimento necessários à realização da 

exposição. 
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 “O cabo submarino num mar de conectividades” realça o importante papel que 

Portugal tem tido na rede mundial de cabos submarinos, desde 1870, ano em que 

entrou ao serviço o primeiro cabo telegráfico submarino que ligava Portugal ao Reino 

Unido. A localização geoestratégica de Portugal e a sua capacidade de inovação foram 

elementos essenciais para o país ser um ponto de amarração de sistemas internacionais, 

promovendo e facilitando o tráfego entre os continentes e contribuindo para unir as 

comunidades. 

Ao longo de várias décadas Portugal, atraiu várias companhias de cabo submarino, 

inglesas, norte-americanas, alemãs e italianas. Hoje, existe mais de meio milhão de 

quilómetros de cabos submarinos óticos nos 5 oceanos, sendo que Portugal conta com 

12 amarrações de sistemas submarinos óticos internacionais. Todo este enorme 

crescimento da instalação de cabos submarinos e das suas capacidades tem uma 

explicação: Internet. A Internet, como a conhecemos nos dias de hoje, requer 

velocidades e capacidades elevadas só possíveis com a transmissão ótica, sendo o cabo 

submarino a grande autoestrada das comunicações. É por aí que passa 99% do tráfego 

Internet entre os vários continentes. 

É neste contexto, do passado ao presente, que esta exposição pretende dar a conhecer 

aspetos históricos ligados a esta tecnologia, os seus atuais desenvolvimentos e ainda 

perspetivar o futuro deste importante sistema de transmissão. 

 “ O Elogio do Selo – Os Consultores Artísticos Jaime Martins Barata e José Pedro 

Martins Barata nos Correios Portugueses” – (de 9 de Outubro a 30 de Dezembro) 

Esta exposição inaugurada no Dia Mundial dos Correios não é uma comum exposição de 

selos, mas uma exposição que fala e mostra selos - da sua concepção à obra acabada.  

Neste percurso encontrará, ainda, a história que está por detrás da evolução dos selos 

portugueses durante a segunda parte do séc. XX.  

Durante este período, o selo postal, continuando a ser um instrumento do 

funcionamento do Correio, ganhou o estatuto de “Obra de Arte”, constituindo um 

testemunho da cultura e gosto do tempo. 

Durante 65 anos, o nome Martins Barata fez parte da vida dos correios portugueses, 

através da consultoria artística prestada pelo pai, Jaime e depois pelo filho, José Pedro, 

que o substituiu. 
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São também destes dois autores mais de centena e meia de selos, marcados por um 

traço inconfundível, que os distingue mas que, em alguns casos, os torna tão 

semelhantes. 

Trabalho indissociável, a obra de Mestre Jaime Martins Barata e de José Pedro Martins 

Barata permite seguir, ao longo de mais de seis décadas, não só a evolução artística dos 

selos portugueses, mas também a das técnicas de produção que determinaram algumas 

das suas principais características. 

 Arte Postal “Ida e Volta” (Galeria X, de 9 de outubro a 30 de dezembro de 2015) 

Trata-se de uma exposição que marca os 30 anos de criatividade entre os artistas Carlos 

Barroco (português) e Paul St. Jean (canadiano); será constituída por cerca de 200 peças 

– envelopes, conteúdos, caixas e objetos. Incluirá, ainda uma projeção vídeo que 

apresentará uma montagem animada das obras da exposição e dos dois artistas a 

trabalhar. 

 “O Correio entre Fronteiras e Trincheiras” – de 16 de outubro de 2015 a 18 de abril de 

2016. 

Exposição organizada e desenvolvida pela FPC, em parceria com o Centro de Estudos 

Geográficos (IGOT/UL) e a Comissão Coordenadora para a Evocação do Centenário da I 

Guerra Mundial. 

Esta mostra pretende dar a conhecer e homenagear o contributo dos 48 funcionários 

da Direção Geral dos Correios e Telégrafos mobilizados e militarizados para formar a 

equipa responsável pela organização e funcionamento do Serviço Postal de Campanha 

que apoiou as tropas portuguesas na Flandres, entre 1917 e 1918. 

 “ De D. João IV a D. Manuel II - As comunicações no tempo dos Duques de Bragança - 

1640-1910”. De 2 de Julho a 15 de Novembro de 2015 no Paço Ducal de Vila Viçosa. 

Concebida e produzida em parceria com a Fundação da Casa de Bragança-esta 

exposição pretende dar a conhecer o importante papel das comunicações e o seu 

incremente ao longo desse período. 

Um dos primeiros atos da governação de D. João IV foi reiterar a doação do lugar de 

Correio-mor à família Gomes da Mata (1641), pois a coesão política e militar do reino, 

do estado e do império, dependiam em grande medida de uma boa e eficiente rede de 

circulação da informação. 
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Por esta altura já os correios palmilhavam a pé os difíceis caminhos do reino, nas curtas 

distâncias, ou a cavalo na ligação a terras mais distantes. Na linha mais importante de 

ligação terrestre com Espanha e a Europa, no percurso entre Lisboa e a fronteira de 

Elvas até Badajoz, organizou-se a Posta do Alentejo com estações de muda, para 

descanso do pessoal e substituição dos cavalos  

Por mar também se fazia o transporte de correspondência, necessariamente, para as 

ilhas do Atlântico, Açores e Madeira, África, América e o distante Oriente. Sempre que 

oportuno, também se recorria à via marítima para os portos de Espanha, Itália, 

Inglaterra e Holanda. 

Para além da correspondência da coroa, do estado, da Igreja, e dos comerciantes, 

começam a publicar-se folhas impressas noticiosas, semanais, que circulam pelos 

navios, relatos de viagens, notícias de guerras distantes, escreve-se na intimidade e 

divulga-se a expressão de sentimentos, o relato de experiências científicas, e a difusão 

de ideias irrompe como tema na troca de correspondência. 

 

A Fundação participou ainda através da cedência de peças da sua coleção num conjunto de 

exposições concebidas, promovidas e organizadas por outras instituições e ou Museus e que 

aparecem identificadas nas atividades dos respetivos patrimónios. 

 

• Concertos 

 Teresa Palma Pereira e Zofia Pajak (piano e violino) – 12 de março de 2015 

 Teresa Palma Pereira (piano) – 29 de outubro de 2015 

 

5 REPUTAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

a) COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

A atividade da área de Comunicação e Relações Públicas (C&RP) é transversal a todas as 

áreas da FPC, na medida em que promove a circulação de informação, bem como 

coordena/apoia ações de comunicação, nomeadamente as que são promovidas pelo Serviço 

Educativo| Museu das Comunicações. 
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Produção de Conhecimento 

A C&RP assegurou ao longo do ano, a gestão de stocks de edições FPC, de forma a permitir a 

sua distribuição/venda/oferta de uma forma cuidada e organizada.  

Plataformas Online: Site e Redes Sociais 

o Site 

O site da Fundação na Internet – www.fpc.pt – constitui a plataforma por excelência de 

comunicação com o exterior e de suporte à divulgação do seu património e da sua 

atividade, trate-se do acervo museológico postal, telecomunicações, filatélico, documental e 

iconográfico – ou dos percursos expositivos, temporários ou permanentes, bem como da 

atividade desenvolvida pelo Serviço Educativo do MC. 

Ao longo de 2015 procedeu-se a uma sistemática atualização dos conteúdos do site, de 

acordo com a programação prevista e agendada pela FPC | Museu das Comunicações como 

dos conteúdos referentes a toda a atividade da Fundação, nomeadamente a atualização da 

página Transparência, de acordo com as imposições da nova Lei-Quadro das Fundações. 

Foram ainda desenvolvidos os seguintes trabalhos: 

• Acompanhamento e inserção do Programa Educativo 2015-16 

• Realização de reportagens fotográficas (69) e sua inserção no site e redes sociais (Loja, 

exposições, entre outros) 

• Atualização da página no site para a Programação Cultural 2015 

• Atualização da versão inglesa do site incluindo os eventos Girls in ICT, DMTSI e DMC 

• Criação de imagens, por uma designer, para ilustrar os vários itens temáticos do site  

 

Em termos estatísticos, verificou-se que o número de visitas ao site foi de 28.021; o 

número total de visualizações de página foi de 130.765 e o número de eventos publicados 

na Agenda foi de 99. 
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o Redes Sociais 

Ao longo de 2015 deu-se seguimento à dinamização da presença da FPC nas redes sociais, 

através da atualização sistemática de informação como mais uma forma de promoção 

|divulgação da nossa atividade. 

• Inserção de novos álbuns de fotografias e vídeos nas redes sociais 

• Desenvolvimento do canal de vídeo no Youtube, com vídeos realizados pela C&RP - o 

Making of   (a maior parte em Timelapse) de diversas exposições temporárias,  com o 

carregamento de diversos vídeos realizados através da parceria com a Occidente 

Movies Productions, entre eles o Desafio das Girls In ICT, As comunicações no tempo 

dos Duques de Bragança -1640/1910 e Conversando sobre selos com os Consultores 

Artísticos Jaime Martins Barata e José Pedro Martins Barata nos Correios Portugueses". 

• Criação e acompanhamento do Projeto «Memória do Dia» como forma de divulgação 

através da rede social Facebook, de momentos relevantes da história das 

Comunicações em Portugal, patentes na exposição permanente «Vencer a Distância».  

• Dinamização do dia Museum Selfie Day interagindo com os visitantes. 

• Parceria com entidades com as quais a FPC tem forte elo de ligação, como por exemplo 

a Rede Portuguesa de Museus, Gerador, Acesso Cultura e diversas Galerias de Arte, 

para partilha de projetos de divulgação. 

Registos no Facebook: 

Nº de gostos na FPC – 5.963 | Nº de partilhas da página – 782 | Nº pessoas que 

interagiram com a FPC – 443.289 | Nº de visualizações dos conteúdos – 4.655.598 | Nº 

de posts – 413 |Nº de posts exteriores – 20 |Nº de comentários de fãs – 39 

Registos no Twitter:  

Nº de Tweets – 538 | Nº de seguidores – 597  

Nº de seguidos – 186  
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Registos no Linkedin: 

Nº de atualizações – 37 | Nº de novos seguidores – 1346 |Nº de visualizações da página 

– 1.782 |Nº de novos visitantes – 287  

Registos no Pinterest: 

Nº de álbuns – 29 | Nº de pins – 244 

Dinamização dos Públicos e dos Espaços  

Uma vez que os recursos orçamentais se mantiveram reduzidos em 2015, a C&RP continuou 

a apostar na divulgação da atividade da FPC através dos meios gratuitos que estão ao seu 

alcance, nomeadamente a Agenda Cultural de Lisboa, o Turismo de Lisboa, o Ministério da 

Educação (Anuário), a plataforma do pporto, da Pumpkin, TimeOut, Visão, SAPO, Agenda 

Viral, Gerador, bem como através das contrapartidas resultantes de parcerias com várias 

entidades: a Antena 2, a RTP, a SIC, Exame Informática, entre outras.  

Ao longo de 2015 foram acompanhadas 20 reportagens na FPC, nomeadamente com a SIC, 

RTP, Rádio Renascença, CMTV (Falar Global) e várias produtoras.  

O número de peças |reportagens nos media sobre a FPC foi de 372. 

A C&RP desenvolveu ações de promoção e divulgação de todo o programa de atividades, 

eventos e exposições realizadas ao longo do ano de 2015, nomeadamente através de:  

• Produção de conteúdos vários para Newsletters, site e redes sociais 

• Envio de Newsletters – 75 - com programação da FPC  

• Envio de informação sistemática aos Órgãos de Comunicação Social com a 

programação cultural da FPC 

• Atualização do folheto institucional – versão papel  

• Coordenação da conceção, produção e envio do Cartão de Boas Festas em modo digital 

• Acompanhamento de parcerias, entre elas, com Estrelas & Ouriços, Ministério da 

Educação (Anuário 2015); SAPO e pporto, para divulgação da programação da FPC|MC 
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• Atualização e desenvolvimento constante da Base de Dados Institucional (digital), 

como ferramenta essencial no envio de convites, Newsletters e outra divulgação de 

informação. 

• A base de dados digital conta atualmente com cerca de 4479 subscritores. 

• Análise de propostas de parcerias, incluindo reuniões com os possíveis parceiros 

• Realização de vídeos e reportagens fotográficas para a divulgação da Loja da FPC 

• Realização de vídeos de promoção das atividades do museu, das exposições e making 

of das mesmas. Sendo que a grande maioria é em timelapse. Estes vídeos integraram 

as exposições. 

• Co-realização do vídeo da celebração dos “150 anos da UIT” - cerimónia em direto de 

Genebra  

• Divulgação e reportagem fotográficas para o último workshop referente ao  III Ciclo de 

Comunicações e Workshops “Histórias de Viajantes”.  

• Colaboração na divulgação do primeiro Curso de “Cinema Digital OMP” em parceria 

com a Occidente Movies Productions. O programa do curso incluía a realização de uma 

longa-metragem “O Esquema”, parte deste filme foi filmado nas instalações da FPC. 

Como estudo inicial realizou a curta-metragem Planeta Das Mulheres, nos espaços da 

Fundação.  

• Realização de reportagens fotográficas e vídeos timelapse para a divulgação das várias 

Montra d'Artista. 

• Realização de vídeos em timelapse sobre as novas funcionalidades da Exposição Casa 

do Futuro na Cloud. 

• Reportagem fotográfica da visita dos participantes da 40ª Conferência da IATM 

(International Association of Transport and Communications Museums). A 

conferência contou com participantes de diversos países europeus (Letónia, Espanha, 

Finlândia, Alemanha, Noruega, Suécia, França, Reino Unido, Hungria, Dinamarca, 

Luxemburgo, Suíça, Holanda e Portugal) e do resto do mundo (Índia, Canadá, Austrália, 

Estados Unidos da América). 

• Reportagem fotográfica da sessão da entrega de Prémios da Associação Portuguesa de 

Museologia (APOM), na qual a FPC | Museu das Comunicações recebeu a menção 

honrosa na categoria exposição: "Espaços do Futuro".  
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• Reportagem fotográfica da sessão Tertúlia entre Gerações - Tema das Antigas 

Profissões. Em parceria com a Fermenta Projeto A Avó Veio Trabalhar. 

 
Parcerias 

No âmbito das parcerias apoiadas e acolhidas ao longo de 2015, destacam-se as seguintes: 

• Exposição “Energia Social” – Fundação Repsol 

• Exposição “Missiva” de João Noutel 

• Exposição “Trabalho Work” de Miguel Ângelo Rocha 

• Exposição “A Pele e a espessura do desenho” 

• Concerto “Comunicar com Música” – Teresa da Palma Pereira 

• 25 Anos a Convergir - AICEP 

• Festival do Silêncio 

• Festival InShadow – Voarte 

• Festival Finisterra 

• Gerador 

 

6 GESTÃO DE RECURSOS, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

Foi assegurada a execução das atividades financeira, contabilística e de gestão de recursos 

humanos, incluindo os contratos em outsourcing e o controlo de assiduidade dos 

colaboradores da FPC. 

Ao longo de 2015 desenvolveu a Fundação um conjunto de atividades e reformulações que, 

para além de contribuírem para o aumento da visibilidade da instituição, permitiram uma 

maior animação e difusão das suas realizações nomeadamente na zona do r/chão com a 

criação novos espaços nomeadamente espaço de receção, acesso à Sala dos Azulejos e a 

reformulação da Sala Polivalente  
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A cedência de instalações da Fundação para organização de reuniões, seminários e 

conferências, quer dos instituidores quer de outras entidades, constituiu uma atividade 

importante ao longo de 2015. 

No âmbito da logística, foi assegurada a gestão dos contratos para a prestação de serviços 

de manutenção, limpeza e segurança, como condição para uma boa imagem e 

funcionamento da instituição. 

Destacamos o grande investimento feito no edifício da Fundação de um novo sistema de 

AVAC, respeitando assim as novas regras relativamente ao gás utilizado bem como a sua 

eficiência energética. 

De referir a atratividade decorrente do funcionamento da cafetaria e da loja da Rua D. Luis 

bem como os rendimentos que estas atividades geram. Estes locais são frequentados 

diariamente por cerca de 100 pessoas que indiretamente contactam a Fundação e tomam 

conhecimento das suas atividades.  

Procedeu-se com o apoio do instituidor MEO à instalação de um novo sistema de voz 

“Global Connect” permitindo assim atualizar e tornar mais eficiente todo o nosso 

equipamento e sistema de comunicações. 

Foi feita a implementação de uma nova aplicação de imobilizado com sistema de código de 

barras tendo em vista melhorar o controlo quer dos equipamentos e bens de terceiros à 

guarda da Fundação quer dos bens e equipamentos próprios. 

 

Definição de um sistema de controlo de níveis de serviço (SLA)  para reparação de avarias e 

anomalias dos equipamentos, sistemas e redes em utilização na Fundação  

 

7 GESTÃO DE PARCERIAS 

Durante o ano de 2015, foi melhorado o sistema de gestão de parcerias com o 

aprofundamento do modelo de segmentação e classificação. Para as parcerias estratégicas, 

foram designados os respetivos gestores como responsáveis pelo relacionamento com o 

parceiro. Estas parcerias são avaliadas trimestralmente, com um balanço do trabalho 

desenvolvido, dos benefícios e contrapartidas, no modelo de reporte de gestão. 
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8 RECEITAS PRÓPRIAS E RENTABILIZAÇÃO DE ESPAÇOS 

No que diz respeito ao aluguer de espaços para eventos, atividade que pretende divulgar a 

Fundação, as suas ofertas, atrair novos públicos e que é fonte de receita, registaram-se, 

durante 2015, 110 eventos com a participação de 13.663 pessoas. Em termos de faturação 

líquida, o valor apurado foi de € 37.782,50. 

Desenvolveram-se ao longo de 2015 algumas parcerias para a realização e produção de 

eventos nas instalações da Fundação, aumentando assim a notoriedade da Fundação, as 

receitas próprias e o envolvimento das pessoas com o setor, sua história e seu património. 

 

9 PESSOAL 

Recursos Humanos 

A 31 de dezembro de 2015, encontravam-se cedidos à FPC pelos instituidores, 8 

colaboradores da ANACOM, 11 da PT e 8 dos CTT. 

Foram celebrados 5 contratos de trabalho a termo certo por períodos de 3 meses e 1 por 

um período de 12 meses. Um dos contratos de 3 meses acabou por ter apenas a duração de 

um mês, em virtude da rescisão solicitada pela trabalhadora. 

Enquadrados no programa de estágios emprego promovido pelo IEFP, ao longo do ano 

foram concluídos 4 estágios e iniciados 9. 

Ao abrigo do programa emprego inserção do IEFP, cessam 3 destes contratos e foram 

celebrados outros 3. 

Estágios curriculares 

Na prossecução da finalidade da aproximação ao ensino e aos jovens, foram orientados pelo 

Museu das Comunicações estágios curriculares solicitados pela Escola Secundária Passos 

Manuel, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e pela École Supérieur d’Art 

des Pyrénées. 

Programa de estágios de jovens estudantes do ensino superior nas empresas (Pejene 

2015) 

Ao abrigo deste programa promovido pela Fundação da Juventude, orientámos 2 estágios 

com 3 meses de duração de duas estudantes do mestrado em museologia. 
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Programa de Voluntariado  

No âmbito deste programa colaboraram com a Fundação 3 voluntários ao longo do ano de 2015. 

 
10 INVESTIMENTO 

Em 2015 é de destacar o grande investimento feito no edifício da Fundação de um novo 

sistema de AVAC, respeitando assim as novas regras relativamente ao gás utilizado bem 

como a sua eficiência energética. 

Foram motivos determinantes para a Fundação avançar com um Plano de Intervenção 

Corretivo da Instalação AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) do seu edifício 

na rua do Instituto Industrial as queixas verificadas relativamente ao desempenho do 

sistema de climatização face à idade do mesmo, a legislação da União Europeia de banir a 

utilização do fluido refrigerante R-22 em 2015, a inoperacionalidade de alguns 

equipamentos, a eficiência e consequente redução da fatura energética. 

A implementação do Plano de Intervenção adoptado pela Fundação contou com a auditoria 

prévia e acompanhamento subsequente de uma empresa de engenharia especialista em 

edifícios, na vertente de operação, manutenção e eficiência energética, a qual, em conjunto 

com a própria Fundação, supervisionou a obra, realizada por empreiteiro selecionado com o 

apoio desta empresa e dos instituidores da Fundação, tendo sido assegurado na conclusão 

da intervenção o cumprimento de todas as exigências técnicas e legais aplicáveis.  

 
11 PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO 

A este propósito importa salientar que em 2015 e tendo em vista medir e avaliar a eficácia, 

a eficiência e a produtividade, quer das equipas, quer das performances individuais dos 

colaboradores, foi aperfeiçoado e aprofundado o sistema de monitorização e controlo de 

indicadores de atividade e objetivos, para as várias áreas, com ligação direta aos processos 

de avaliação e gestão de desempenho.  

Foi também incrementado o sistema de reporte de gestão trimestral e controlo mensal que 

permite medir e avaliar a realização orçamental, a evolução do investimento, a gestão do 

património, a programação expositiva e cultural, bem como o impacto social das atividades, 

a reputação e comunicação, a qualidade, a satisfação e o reconhecimento de todos os 

clientes/beneficiários que visitam ou utilizam os nossos serviços. 
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Cooperação Internacional 

No âmbito da cooperação internacional foram estabelecidos contactos com delegações do 

INACOM – Instituto Angolano das Comunicações e o Instituto Nacional das Comunicações 

de Moçambique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Conselho Executivo 
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Anexo 1. Atividades, “Aconteceu em 2015” 
extrato do sítio

Telefone	de	Mesa	utilizado	pelo	Presidente	Carmona	(acervo	da	FPC)



 

 

Atividades|Eventos 2015 
 

 

4 SÁBADOS 4 TEMAS  
 
03-Janeiro-2015 a 28-Março-2015 

 

Expressão e Educação musical no 1º Ciclo 
 
05-Janeiro-2015 a 09-Março-2015 

 

Inauguração - Exposição Energia Social 
 
08-Janeiro-2015 

 

Inauguração da Exposição "Missiva" 
 
08-Janeiro-2015 

 

Exposição Energia Social 
 
09-Janeiro-2015 a 27-Fevereiro-2015 

 

Exposição "Missiva" 
 
09-Janeiro-2015 a 27-Fevereiro-2015 

 

LibreOffice e Documentação Digital livre 
 
21-Fevereiro-2015 

 

Curso Cinema Digital OMP 
 
23-Fevereiro-2015 a 30-Abril-2015 

 

"Missivas" de uma exposição em diário gráfico 
 
28-Fevereiro-2015 

 

Coro das Comunicações 
 
04-Março-2015 a 07-Outubro-2015 
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Visitas animadas no Museu das Comunicações 
 
05-Março-2015 a 27-Junho-2015 

 

Inauguração exposição SENTIR A FOTOGRAFIA 
 
12-Março-2015 

 

Inauguração Exposição TRABALHO WORK 
 
12-Março-2015 

 

Teresa da Palma Pereira,piano e Z.Pajak,violino 
 
12-Março-2015 

 

TRABALHO WORK, Miguel Ângelo Rocha 
 
13-Março-2015 a 24-Abril-2015 

 

Sentir a Fotografia 
 
13-Março-2015 a 18-Abril-2015 

 

Oficina Especial Dia do Pai 
 
14-Março-2015 

 

Curso de Photoshop 
 
17-Março-2015 

 

Oficina Truz Truz… Deixa-me entrar! 
 
21-Março-2015 

 

Oficinas de férias da Páscoa 
 
23-Março-2015 a 27-Março-2015 

 

Workshop Música para todas as idades 
 
27-Março-2015 
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4 SÁBADOS, 4 TEMAS!  
 
11-Abril-2015 a 27-Junho-2015 

 

Introdução à Modelação 3D 
 
18-Abril-2015 

 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
 
18-Abril-2015 

 

Exposição LisbonMuse 
 
18-Abril-2015 a 18-Maio-2015 

 

Dia das Jovens Mulheres nas TIC 2015 
 
23-Abril-2015 

 

25 Anos a Convergir – AICEP 
 
29-Abril-2015 a 30-Maio-2015 

 

Lançamento - catálogo de Miguel Ângelo Rocha 
 
29-Abril-2015 

 

Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival 
 
06-Maio-2015 

 

Tertúlia entre gerações A Avó veio trabalhar 
 
08-Maio-2015 

 

Dia Internacional dos Museus 
 
18-Maio-2015 

 

Debate-O Cabo submarino num mar de conetividades 
 
18-Maio-2015 
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Oficina Truz Truz… Deixa-me entrar! 
 
18-Julho-2015 

 

Recital de Óperas comunicantes 
 
22-Julho-2015 

 

Do Museu ao Bairro da Madragoa 
 
25-Julho-2015 

 

O Museu das Comunicações na Feira vizinha 
 
01-Agosto-2015 

 

O Museu sai à rua...conheça o Bairro de São Paulo 
 
01-Agosto-2015 

 

Atividades sobre a exposição O Cabo submarino.... 
 
01-Setembro-2015 

 

O Museu sai à rua...conheça o Bairro de São Paulo 
 
05-Setembro-2015 

 

O Museu das Comunicações na Feira vizinha 
 
05-Setembro-2015 

 

Férias em família no Museu, às 5f 
 
10-Setembro-2015 
 

 

Apresentação do Programa Educativo 2015 | 2016 
15-Setembro-2015 

 

Curso de Música Eletrónica 
 
19-Setembro-2015 
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Do Museu ao Bairro da Madragoa 
 
26-Setembro-2015 

 

Jornadas Europeias do Património 2015 
 
26-Setembro-2015 

 

Dia Europeu das Fundações e Doadores 
 
01-Outubro-2015 

 

O Museu sai à rua...conheça o Bairro de São Paulo 
 
03-Outubro-2015 

 

O Museu das Comunicações na Feira vizinha 
 
03-Outubro-2015 

 

Lançamento do livro "O vento sopra onde quer" 
 
06-Outubro-2015 

 

Comemoração do Dia Mundial dos Correios 2015 
 
09-Outubro-2015 

 

O Elogio do selo 
 
10-Outubro-2015 a 31-Dezembro-2015 

 

Ida e Volta 
 
10-Outubro-2015 a 31-Dezembro-2015 

 

Curso Geral - Academia Lusófona Luís de Camões 
 
12-Outubro-2015 

 

Inauguração - O Correio entre Fronteiras e Trincheiras 
 
15-Outubro-2015 
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O Correio entre Fronteiras e Trincheiras 
 
16-Outubro-2015 a 18-Abril-2016 

 

Montra d´Artista Era uma vez um sonho 
 
29-Outubro-2015 a 24-Novembro-2015 

 

Concerto de piano Teresa da Palma Pereira 
 
29-Outubro-2015 

 

Do Museu ao Bairro da Madragoa 
 
31-Outubro-2015 

 

O Museu sai à rua...conheça o Bairro de São Paulo 
 
07-Novembro-2015 

 

4 SÁBADOS, 4 TEMAS!  
 
07-Novembro-2015 a 19-Dezembro-2015 

 

Semana da Ciência e da Tecnologia 
 
24-Novembro-2015 

 

A Educação à luz do digital: O olhar da investigação  
 
26-Novembro-2015 

 

Montra d´Artista Surrealejos 
 
26-Novembro-2015 

 

Abertura do Festival InShadow 
 
26-Novembro-2015 

 

Partilhar Experiências de Gestão no 3º Setor 
 
04-Dezembro-2015 
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O Museu sai à rua...conheça o Sítio de São Paulo 
 
05-Dezembro-2015 

 

O Museu das Comunicações na Feira vizinha 
 
05-Dezembro-2015 

 

Inauguração da exposição Olhos nos Olhos 
 
09-Dezembro-2015 

 

Oficinas de Natal nas Comunicações e Marioneta 
 
21-Dezembro-2015 a 23-Dezembro-2015 
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desenho de Eduardo Cunha Serrão

Exposição	“O	Correio	entre	Fronteiras	e	Trincheiras”,	outubro	2015

RELATÓRIO E CONTAS – EXERCÍCIO 2015



 

 

1 ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

O exercício de 2015 corresponde ao décimo nono ano de existência da Fundação 

Portuguesa das Comunicações. 

Nos termos estatutários, e tendo em conta os objectivos da Fundação, o financiamento da 

sua atividade é essencialmente efectuado pelos Instituidores de acordo com o plano e o 

orçamento previamente aprovados pelo Conselho Administração e, receitas do exercício de 

atividades próprias da Fundação, designadamente as vendas da loja, entradas no Museu, 

aluguer de espaços e reembolsos feitos pelo IEFP. 

Os rendimentos e ganhos da Fundação em 2015 totalizam 701.490 euros, inferiores em 

cerca de 35% aos de 2014, essencialmente devido a: 

 

1. Diminuição de 42% das contribuições dos Instituidores (29% diminuição das 

contribuições dos CTT e PT/MEO e 67% ANACOM) face ao ano de 2014. A restrição 

adicional da contribuição da ANACOM deve-se, tal como referido anteriormente, ao 

facto do necessário visto prévio da SEAP só ter autorizado a transferência de uma 

verba 54% inferior à contribuição aprovada pelo Conselho de Administração para o 

plano e orçamento de 2015. 

2. Diminuição, face a 2014, de 69% das contribuições do IEFP no valor aproximado de 

79.000 euros. Esta diminuição tem a ver com o facto de no ano de 2014 ter havido 

regularização de pagamentos correspondentes a estágios de anos anteriores e ainda 

à diminuição do número de estágios profissionais e da data de início dos mesmos no 

ano de 2015. Contudo o valor realizado em 2015 é 25% superior ao previsto no 

orçamento desse mesmo ano. 

3. Diminuição, face a 2014, de 37% dos proveitos financeiros dada a diminuição dos 

juros obtidos pelas aplicações em depósitos a prazo das disponibilidades financeiras 

do fundo de reserva. Este valor corresponde a um aumento de 25% relativamente ao 

orçamento de 2015. 

4. Aumento de 27%, face a 2014, da receita de entradas no Museu e de aluguer de 

espaços, sendo respetivamente 28% e 74% superior ao orçamentado para o ano de 

2015. 
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1 ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

O exercício de 2015 corresponde ao décimo nono ano de existência da Fundação 

Portuguesa das Comunicações. 

Nos termos estatutários, e tendo em conta os objectivos da Fundação, o financiamento da 

sua atividade é essencialmente efectuado pelos Instituidores de acordo com o plano e o 

orçamento previamente aprovados pelo Conselho Administração e, receitas do exercício de 

atividades próprias da Fundação, designadamente as vendas da loja, entradas no Museu, 

aluguer de espaços e reembolsos feitos pelo IEFP. 

Os rendimentos e ganhos da Fundação em 2015 totalizam 701.490 euros, inferiores em 

cerca de 35% aos de 2014, essencialmente devido a: 

 

1. Diminuição de 42% das contribuições dos Instituidores (29% diminuição das 

contribuições dos CTT e PT/MEO e 67% ANACOM) face ao ano de 2014. A restrição 

adicional da contribuição da ANACOM deve-se, tal como referido anteriormente, ao 

facto do necessário visto prévio da SEAP só ter autorizado a transferência de uma 

verba 54% inferior à contribuição aprovada pelo Conselho de Administração para o 

plano e orçamento de 2015. 

2. Diminuição, face a 2014, de 69% das contribuições do IEFP no valor aproximado de 

79.000 euros. Esta diminuição tem a ver com o facto de no ano de 2014 ter havido 

regularização de pagamentos correspondentes a estágios de anos anteriores e ainda 

à diminuição do número de estágios profissionais e da data de início dos mesmos no 

ano de 2015. Contudo o valor realizado em 2015 é 25% superior ao previsto no 

orçamento desse mesmo ano. 

3. Diminuição, face a 2014, de 37% dos proveitos financeiros dada a diminuição dos 

juros obtidos pelas aplicações em depósitos a prazo das disponibilidades financeiras 

do fundo de reserva. Este valor corresponde a um aumento de 25% relativamente ao 

orçamento de 2015. 

4. Aumento de 27%, face a 2014, da receita de entradas no Museu e de aluguer de 

espaços, sendo respetivamente 28% e 74% superior ao orçamentado para o ano de 

2015. 

 

 

Tabela 1 - Rendimentos 

 

2015 

(euros) 

2014 

(euros) 

 

Variação 

Contribuição anual dos 
Instituidores   502.539 861.044 -42% 

Outros proveitos       190.219 211.812 -10% 

Proveitos financeiros        8.732    13.958       -37% 

TOTAL    701.490    1.086.814 -35% 

 

Os gastos e perdas do exercício totalizam 720.971 euros, uma redução de 6% face ao ano 

anterior. 

Tabela 2 - Gastos e perdas do exercício 

 2015  
(euros) 

2014 
(euros) 

 
Variação 

C.M.V. Matérias Consumidas 10.491 13.030 -20% 

Eletricidade 60.227 59.235 +2% 

Comunicação 36.845 34.219 +8% 

Honorários 56.331 62.213 -10% 

Trabalhos especializados 63.599 50.032 +27% 

Conservação e reparação 83.365 65.573 +27% 

Segurança 85.440 90.477 -6% 

Limpeza 27.106 20.015 +35% 

Gastos/Reversões depreciação 
/amortização 

 
80.042 

 
84.186 

 
            -5% 

Outros gastos e perdas 69.157 88.312 -22% 

Pessoal 137.202 167.765 -18% 

Licenças software 11.166 35.460 -69% 

TOTAL 720.971 770.517 -6,0% 
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Tabela 3 - Principais rúbricas de Ativo Corrente 

 
2015 

(euros) 

2014 

(euros) 

Variação 

Caixa e depósitos 
bancários 

  1.484.818 1.715.744 
-13% 

Diferimentos        52.943      19.770 +168% 

Inventários               504       666 -24% 

Clientes        19.539          8.886 +120% 

Outras Contas a receber        26.536 11.888 +123% 

Estado e outros entes 
públicos   

               2 0 
- 

TOTAL 1.584.342 1.756.954 -10% 

 
O ativo não corrente (ativos fixos tangíveis e intangíveis) representa 1.875.380 euros do 

ativo, mais 12% que em 2014 resultante do investimento feito no sistema de AVAC do 

edifício o qual será em parte também o responsável pela diminuição do valor de caixa e 

depósitos bancários uma vez que o investimento na rede de AVAC foi financiado, de acordo 

com autorização do Conselho Administração com recurso ao fundo inicial. 

Tabela 4 - Principais rúbricas de Ativo Não Corrente 

 2015 

(euros) 

2014 

(euros) 

Variação 

Ativos fixos tangíveis   905.123 710.623 +27% 

Bens do património histórico           970.073 965.792 +1% 

Ativos intangíveis                                5.192 -100% 

Investimentos financeiros      184         30 +513% 

TOTAL 1.875.380 1.681.637 +12% 

 

O passivo corrente é de 133.513 euros, em que as rubricas são: 
Fornecedores: o aumento que se verifica deve-se a faturas recebidas em Dezembro a pagar 
em 2016  
Estado e outros entes- conta do IVA a pagar referente também ao IVA autoliquidado das 
obras do edifício.  

 

 

 

Os aumentos na rúbrica conservação e reparação devem-se a intervenções não 

programadas de manutenção do edifício, que se revelaram necessárias e urgentes para o 

normal funcionamento da fundação, nomeadamente na reformulação das casas de banho 

públicas do piso 0 e da zona de recepção e sala dos azulejos. Na rubrica de limpeza, e 

independentemente da redução verificada ao nível dos valores base do contrato, houve 

necessidade de contratar um conjunto de serviços extra de carácter ocasional de grandes 

limpezas nomeadamente na reserva da Boa-Hora, exposição permanente e em geral em 

todo o edifício resultante das obras realizadas na rede do sistema AVAC. Na rubrica de 

trabalhos especializados destaca-se a produção do catálogo sobre a exposição “O Cabo 

submarino um mar de conectividades”, não orçamentado e compensado em termos de 

rendimentos pela venda dos respectivos catálogos. A redução do preço das licenças de 

software resulta de uma renegociação do contrato de licenciamento. 

Em 2015 a Fundação apresenta um resultado negativo de 22.561,69 euros. Caso a 

contribuição da ANACOM não tivesse sido sujeita a uma redução de 54% por parte da SEAP 

e tivesse sido transferido o valor aprovado aquando da aprovação do plano e orçamento da 

Fundação para 2015 teríamos um resultado positivo de aproximadamente 77.500,00 euros.  

 

1.1 SITUAÇÃO FINANCEIRA 

Relativamente à estrutura do balanço da Fundação Portuguesa das Comunicações, o seu 

ativo líquido, no final de 2015 era de 3.459.722 euros, sendo as principais rubricas 

constituídas por: 

O ativo corrente representa 1.584.342 euros, sendo as rubricas mais relevantes:  

Na conta diferimentos temos um aumento resultante de gastos com exposições e 

manutenções diversas no edifício. A conta clientes aumenta devido aos prazos de 

pagamento dos clientes empresariais. As outras contas a receber correspondem a atrasos 

nos pagamentos dos subsídios de 2015 do IEFP. 

 

 

 

Tabela 3 - Principais rúbricas de Ativo Corrente 

 
2015 

(euros) 

2014 

(euros) 

Variação 

Caixa e depósitos 
bancários 

  1.484.818 1.715.744 
-13% 

Diferimentos        52.943      19.770 +168% 

Inventários               504       666 -24% 

Clientes        19.539          8.886 +120% 

Outras Contas a receber        26.536 11.888 +123% 

Estado e outros entes 
públicos   

               2 0 
- 

TOTAL 1.584.342 1.756.954 -10% 

 
O ativo não corrente (ativos fixos tangíveis e intangíveis) representa 1.875.380 euros do 

ativo, mais 12% que em 2014 resultante do investimento feito no sistema de AVAC do 

edifício o qual será em parte também o responsável pela diminuição do valor de caixa e 

depósitos bancários uma vez que o investimento na rede de AVAC foi financiado, de acordo 

com autorização do Conselho Administração com recurso ao fundo inicial. 

Tabela 4 - Principais rúbricas de Ativo Não Corrente 

 2015 

(euros) 

2014 

(euros) 

Variação 

Ativos fixos tangíveis   905.123 710.623 +27% 

Bens do património histórico           970.073 965.792 +1% 

Ativos intangíveis                                5.192 -100% 

Investimentos financeiros      184         30 +513% 

TOTAL 1.875.380 1.681.637 +12% 

 

O passivo corrente é de 133.513 euros, em que as rubricas são: 
Fornecedores: o aumento que se verifica deve-se a faturas recebidas em Dezembro a pagar 
em 2016  
Estado e outros entes- conta do IVA a pagar referente também ao IVA autoliquidado das 
obras do edifício.  
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Tabela 3 - Principais rúbricas de Ativo Corrente 

 
2015 

(euros) 

2014 

(euros) 

Variação 

Caixa e depósitos 
bancários 

  1.484.818 1.715.744 
-13% 

Diferimentos        52.943      19.770 +168% 

Inventários               504       666 -24% 

Clientes        19.539          8.886 +120% 

Outras Contas a receber        26.536 11.888 +123% 

Estado e outros entes 
públicos   

               2 0 
- 

TOTAL 1.584.342 1.756.954 -10% 

 
O ativo não corrente (ativos fixos tangíveis e intangíveis) representa 1.875.380 euros do 

ativo, mais 12% que em 2014 resultante do investimento feito no sistema de AVAC do 

edifício o qual será em parte também o responsável pela diminuição do valor de caixa e 

depósitos bancários uma vez que o investimento na rede de AVAC foi financiado, de acordo 

com autorização do Conselho Administração com recurso ao fundo inicial. 

Tabela 4 - Principais rúbricas de Ativo Não Corrente 

 2015 

(euros) 

2014 

(euros) 

Variação 

Ativos fixos tangíveis   905.123 710.623 +27% 

Bens do património histórico           970.073 965.792 +1% 

Ativos intangíveis                                5.192 -100% 

Investimentos financeiros      184         30 +513% 

TOTAL 1.875.380 1.681.637 +12% 

 

O passivo corrente é de 133.513 euros, em que as rubricas são: 
Fornecedores: o aumento que se verifica deve-se a faturas recebidas em Dezembro a pagar 
em 2016  
Estado e outros entes- conta do IVA a pagar referente também ao IVA autoliquidado das 
obras do edifício.  
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Tabela 5 – Principais rúbricas de passivo corrente 

 2015 

(euros) 

2014 

(euros) 

Variação 

Fornecedores   98.689 73.384 +34% 

Estado outros entes públicos           19.159 11.742 +63% 

Outras contas a pagar                          11.865 9.878 +20% 

Diferimentos   3.800  1.500 +153% 

TOTAL 133.513  96.504 +38% 

 

O total do fundo de capital à data do balanço é de 3.326.208 euros, que corresponde à 

dotação inicial de 2.696.542 euros, a outras variações nos fundos patrimoniais (doações 

acumuladas de acervo museológico) de 447.216 euros, aos resultados transitados positivos 

de 205.012 euros e ao resultado líquido negativo do exercício de 22.562 euros. 

1.2 PROPOSTA DE RESULTADOS 

Propõe-se que o resultado negativo do exercício de 22.562 euros seja transferido para a 

conta de resultados transitados, tal como nos anos anteriores. 

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados alcançados no ano de 2015 não teriam sido possíveis sem o empenho, a 

colaboração o apoio e a dedicação de todos os trabalhadores e colaboradores da Fundação,  

e sem o apoio de um conjunto de entidades e pessoas a quem gostaríamos de expressar o 

nosso agradecimento com especial destaque para os nossos Instituidores, a ANACOM, os 

CTT-Correios de Portugal e a MEO; o Conselho Administração e o Conselho Fiscal/Fiscal 

Único; os nossos parceiros e um conjunto de entidades e instituições e artistas com quem 

estabelecemos projetos de cooperação e colaboração. 

Lisboa, 10 de março de 2016 

Conselho Executivo 
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Exposição	Sentir	a	Fotografia,	março	2015Oficinas	de	férias,	julho	2015

foto: Ana Ferreira

1. Balanço Analítico em 31-12-2015



 

 

Notas 31 dez 2015 31 dez 2014

Ativos fixos tangiveis 3.1.2, 7.1 905.123,00 710.623,16
Bens do património histórico e cultural 3.1.2, 7.2 970.073,12 965.792,12
Activos intangiveis 3.1.1, 6 0,00 5.192,12
Investimentos financeiros 183,71 30,05

1.875.379,83 1.681.637,45

Inventários 3.1.4, 9 504,07 665,88
Clientes 3.1.9.1, 8, 14.1 19.538,58 8.886,57
Estado e outros entes públicos 3.1.8, 14.5 2,36 0,00
Outras contas a receber 3.1.9.1, 14.1 26.536,42 11.887,35
Diferimentos 3.1.9.3, 14.2 52.942,62 19.770,67
Caixa e depósitos bancários 3.1.9.4, 4 1.484.817,80 1.715.744,30

1.584.341,85 1.756.954,77
3.459.721,68 3.438.592,22

Fundos patrimoniais
14.3 2.696.542,47 2.696.542,47

Resultados transitados 14.3 205.011,51 (106.882,04)
14.3 447.216,16 440.533,78

Resultado líquido do período (22.561,69) 311.893,55

3.326.208,45 3.342.087,76

Passivo 
Passivo corrente

3.1.9.2, 14.4 98.688,46 73.383,65
Estado e outros entes públicos 3.1.8, 14.5 19.159,26 11.742,81

3.2, 14.6 11.865,51 9.878,00
3.1.9.3, 14.2 3.800,00 1.500,00

133.513,23 96.504,46
3.459.721,68 3.438.592,226 85 930, 3 6 80 6 9,98

      O Contabilista Certificado        O Conselho Executivo

Ativo  corrente

FUNDAÇÃO PORTUGUESA DAS COMUNICAÇÕES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RUBRICAS

ACTIVO
Ativo não corrente

Total do ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos

Outras variações nos fundos patrimoniais

Total do fundo de capital

Fornecedores

Total do passivo 
Total dos fundos patrimoniais e do passivo 

Diferimentos
Outras contas a pagar
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Oficinas	de	Férias,	julho	2015

foto: Ana Ferreira

2. Demonstração de Resultados em 31-12-2015



 

 

 

Notas 2015 2014

Vendas e serviços prestados 3.1.5, 10 26.031,20 16.362,69
Subsídios, doações e legados à exploração 3.1.5, 11 35.629,39 114.321,81
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 3.1.4, 9 (10.491,21) (13.029,78)
Fornecimentos e serviços externos 14.4 (491.479,34) (503.107,67)
Gastos com o pessoal 3.1.10, 15 (137.201,49) (167.765,24)
Outros rendimentos e ganhos 10 639.830,11 956.129,49
Outros gastos e perdas 14.7 (1.756,78) (2.427,39)

60.561,88 400.483,91
3.1, 7 (80.042,44) (84.186,87)

(19.480,56) 316.297,04
(19.480,56) 316.297,04

Imposto sobre o rendimento do período 3.1.8, 13 (3.081,13) (4.403,49)
(22.561,69) 311.893,55

                      O Contabilista Certificado          O Conselho Executivo

Gastos / reversões depreciação e de amortização

FUNDAÇÃO PORTUGUESA DAS COMUNICAÇÕES
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RUBRICAS

RENDIMENTOS E GASTOS

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Resultado operacional (antes gastos de financiamento e impostos)
Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período
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Exposição	“A	Pele	e	a	Espessura	do	Desenho”,	maio	2015

foto: Ana Ferreira

3. Demonstração de Fluxos de Caixa em 31-12-2015



 

 

FUNDAÇÃO PORTUGUESA DAS COMUNICAÇÕES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(Valores em EURO)
RUBRICAS NOTAS 2015 2014

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes e utentes 3.1.5, 14.1 142.230,78 112.172,57
Pagamentos a fornecedores 14.4 -581.912,89 -541.976,63
Pagamentos ao pessoal 3.1.10, 14.6, 15 -90.524,98 -120.663,08
Caixa gerada pelas operações -530.207,09 -550.467,14

Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento 3.1.8, 13, 14.5 -4.403,49 -3.407,56
Outros recebimentos/ pagamentos 14.7 -41.018,09 -9.938,37

-575.628,67 -563.813,07

Fluxos de caixa das actividadades de investimento

Pagamentos respeitantes a:
  Activos fixos tangíveis 3.1.2, 7 -201.323,77 -28.625,17
  Investimentos financeiros -153,66 -24,04
Recebimentos provenientes de:
 Juros e rendimentos similares 3.1.5, 14.1 10.038,92 13.524,74

-191.438,51 -15.124,47

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:
  Doações 3.1.5, 14,3 515.509,34 861.044,00
  Outras operações de financiamento 11 20.631,34 75.998,72

Pagamentos respeitantes a:

536.140,68 937.042,72

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -230.926,50 358.105,18
Efeitos das diferenças de câmbio 0,00 0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período 4 1.715.744,30 1.357.639,12
Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.484.817,80 1.715.744,30

                      O Contabilista Certificado O Conselho Executivo

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais (1)

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
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Dia	das	Jovens	Mulheres	nas	TIC	2015,	abril	2015

foto: Ana Ferreira

4. Demonstração Individual das Alterações do  
Capital Próprio nos períodos 2014 e 2015



 

 

 

FUNDAÇÃO PORTUGUESA DAS COMUNICAÇÕES (Valores em EURO)

Demonstração individual das alterações nos fundos patrimonais no periodo 2015 e 2014

DESCRIÇÃO Notas Fundos
Excedentes 

técnicos
Reservas

Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em activos 
financeiros

Excedentes de 
revalorização

Outras variações 
nos fundos 

patrimoniais

Resultado 
líquido do 

período
Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2014 6 2.696.542,47 0,00 0,00 -264.252,21 0,00 0,00 436.426,25 157.370,17 3.026.086,68 0,00 3.026.086,68
0,00

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais -157.370,17 0,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 311.893,55 311.893,55 0,00 311.893,55

0,00
RESULTADO EXTENSIVO 9=7+8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.893,55 311.893,55 0,00 311.893,55

0,00
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES DO PERÍODO 0,00
Subsídios, doações e legados 5.034,85 5.034,85 5.034,85
Outras operações 157.370,17 -927,32 -927,32 -927,32

10 0,00 0,00 0,00 157.370,17 0,00 0,00 4.107,53 -157.370,17 4.107,53 0,00 4.107,53
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2014 6+9+10 2.696.542,47 0,00 0,00 -106.882,04 0,00 0,00 440.533,78 311.893,55 3.342.087,76 0,00 3.342.087,76

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2015 6 2.696.542,47 0,00 0,00 -106.882,04 0,00 0,00 440.533,78 311.893,55 3.342.087,76 0,00 3.342.087,76
0,00

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais 311.893,55 -311.893,55 -311.893,55

7 0,00 0,00 0,00 311.893,55 0,00 0,00 0,00 -311.893,55 0,00 0,00 0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 -22.561,69 -22.561,69 0,00 -22.561,69

0,00
RESULTADO EXTENSIVO 9=7+8 0,00 0,00 0,00 311.893,55 0,00 0,00 0,00 -334.455,24 -22.561,69 0,00 -22.561,69

0,00
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES DO PERÍODO 0,00
Subsídios, doações e legados 7.694,00 5.034,85 5.034,85
Outras operações 0,00 -1.011,62 -927,32 -927,32

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.682,38 0,00 6.682,38 0,00 6.682,38
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2015 6+9+10 2.696.542,47 0,00 0,00 205.011,51 0,00 0,00 447.216,16 -22.561,69 3.326.208,45 0,00 3.326.208,45

      O Contabilista Certificado

Interesses 
minoritários

Total dos Fundos Patrimoniais

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

       O Conselho Executivo

Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais 
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Palavras	à	Janela	–	Festival	do	Silêncio,	julho	2015

foto: Ana Ferreira

5. Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados  
em 31-12-2015



 

 

 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

 
 

1.1 Designação da entidade 
 
A entidade designa-se de Fundação Portuguesa das Comunicações (adiante FPC). 
 
 

1.2 Sede 
 
A FPC tem sede na Rua Dom Luís Primeiro, número vinte e dois, em Lisboa. 
 
 

1.3 Natureza da atividade 
 
Aquando da sua constituição, a FPC foi considerada uma instituição de direito privado, de 

utilidade pública. A partir de 13 de Agosto de 2015, a FPC passou a ser considerada uma 

Fundação privada, sem fins lucrativos. O seu objeto social da FPC consiste em promover o 

estudo, conservação e divulgação do património histórico, científico e tecnológico no 

domínio das comunicações, cabendo-lhe ainda realizar atividades de investigação e 

cooperação, disponibilizando o seu património à investigação e divulgando a evolução 

histórica a as novas tecnologias e serviços do sector, bem como o seu contributo para o 

desenvolvimento económico-social do país e da comunidade, no passado, no presente e no 

futuro. 

 
1.4 Designação da empresa-mãe 

 
A FPC foi instituída em 6 de Outubro de 1997, pelos membros fundadores ICP – Autoridade 

Nacional de Comunicações, agora denominado ANACOM – Autoridade Nacional das 

Comunicações, os CTT – Correios de Portugal e a Portugal Telecom, agora denominado 

MEO, Serviços de Comunicação e Multimédia, S.A.. 

 

 

58

RELATÓRIO ANUAL 2015



 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 

2.1 Referencial contabilístico adotado 
 

As demonstrações financeiras anexas aplicáveis ao exercício findo em 2015, foram 

preparadas no quadro das disposições em vigor em Portugal, em conformidade com o 

Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março que aprovou o regime da normalização 

contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) que faz parte integrante do 

Sistema de Normalização Contabilística, aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de 

Julho, em execução do previsto no n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de 

Março. 

 

 
2.2. Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as 

entidades do sector não Lucrativo (ESNL) que, em casos excecionais, tenham sido 

derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a 

necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e 

dos resultados da entidade. 

 
Neste exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do ESNL. 
 
 
2.3 - Indicação e comentário das contas do Balanço e da demonstração dos resultados 

cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 

 
Os valores apresentados nas demonstrações financeiras de 2015 são comparáveis em todos 

os aspetos relevantes com os valores do exercício anterior, nomeadamente através da 

manutenção das políticas contabilísticas adotadas. 
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3. Resumo das principais políticas contabilísticas adotadas 
 

 
3.1 Bases de apresentação usadas na preparação das demonstrações financeiras 

 
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, tendo como base os registos contabilísticos e as disposições das Normas 

Contabilísticas de Relato Financeiro. 

 
3.1.1 Ativos fixos intangíveis (NCRF 6) 

 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

correspondentes amortizações e das perdas por imparidade acumuladas.  

As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem 

utilizadas, pelo método da linha reta, aplicando o regime de duodécimos, em conformidade 

com o período de vida útil estimado de 3 anos. 

 

3.1.2 Ativos fixos tangíveis (NCRF 7) 
 
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição e dos custos 

incorridos para os tornar operacionais, deduzidos das correspondentes depreciações. 

 

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem 

utilizados, pelo método da linha reta, aplicando o regime de duodécimos, tendo como 

referência os períodos de vida útil para cada grupo de bens que se entendem traduzirem 

apropriadamente a vida útil dos ativos. 

 

As taxas de depreciação utilizadas, traduzem-se nos seguintes períodos de vida útil:  

 

   
Anos 

Edifícios 
  

10 a 50 
Equipamento básico 7 a 8 
Equipamento de transporte 4 
Equipamento administrativo 3 a 10 
Outros 

  
2 a 8 
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As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis 

de gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período 

em que são incorridas. 

 
3.1.3 Imparidade de ativos (NCRF 12) 
 
A FPC avalia à data de cada relato, se existe alguma indicação de um ativo possa estar em 

imparidade, procedendo à estimativa sobre a quantia recuperável do ativo. Para o efeito, 

procedem-se a testes de imparidade, recorrendo a indicadores internos e externos como 

termo de comparação. 

 

Sempre que a quantia escriturada do ativo for superior à sua quantia recuperável, deve ser 

reconhecida uma perda por imparidade, registada de imediato na Demonstração dos 

resultados na rubrica de Perdas por imparidade. 

 

A reversão de perdas por imparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é registada 

quando há evidências de que estas perdas já não existem ou diminuíram, sendo 

reconhecida na Demonstração dos resultados, na rubrica de Reversões de perdas por 

imparidade, e efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida, caso a perda não 

tivesse sido registada. 

 
3.1.4 Inventários (NCRF 18) 
 

Os inventários são compostos por mercadorias adquiridas para revenda na designada “Loja” 

e que se encontram na sua maioria à consignação. As mercadorias são valorizadas ao custo 

de aquisição, deduzido do valor dos descontos de quantidade concedidos pelos 

fornecedores. O custo dos inventários é atribuído pelo critério FIFO (first-in-first out) em que 

os itens de inventário que foram comprados primeiro, sejam vendidos em primeiro lugar. 

Integram o custo dos inventários, além do preço de compra, custos atribuíveis à compra 

(como custos de transporte e manuseamento) e impostos não recuperáveis, concretamente 

o IVA não dedutível resultante do regime de pró-rata.  
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O gasto dos inventários é reconhecido no período da venda a par do reconhecimento do 

rédito nos termos da NCRF-18. 

Sempre que se verificar a obsolescência total ou parcial, a FPC procede à avaliação da sua 

imparidade e efetua o ajuste para o valor realizável líquido, o que constitui um gasto no 

período em que a perda se considere ocorrida.  

 

3.1.5 Rédito (NCRF 20) 

 

As vendas são reconhecidas líquidas de impostos, descontos e outros custos inerentes, à sua 

concretização, pelo justo valor do montante recebido ou a receber. 

 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas 

as seguintes condições:  

 

• os riscos e as vantagens significativas da propriedade dos bens, tenham sido 

transferidos para o comprador; 

• a entidade não mantém controlo efetivo dos bens vendidos, nem detém 

envolvimento continuado de gestão sobre os mesmos; 

• o montante do rédito possa ser valorizado de forma fiável; 

• que seja provável que os benefícios económicos futuros provenientes da 

transação, fluam para a entidade;  

• que a valorização dos custos incorridos, ou que serão incorridos, referentes à 

transação, seja efetuada de forma fiável. 

  

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido com referência à fase de 

acabamento da transação à data de relato, desde que se verifique o cumprimento das 

seguintes condições: 
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•  o montante do rédito possa ser valorizado de forma fiável; 

•  que seja provável que os benefícios económicos futuros provenientes da 

transação, fluam para a entidade; 

• que a valorização dos custos incorridos, ou que serão incorridos, referentes à 

transação, seja efetuada de forma fiável. 

• a fase do acabamento da transação à data de relato possa ser valorizada de 

forma fiável. 

 
3.1.6 Provisões (NCRF 21) 
 

As provisões são reconhecidas quando, se tenha uma obrigação presente (legal ou 

construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que para a resolução dessa 

obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser fiavelmente 

estimado. As provisões são revistas à data de cada balanço e ajustadas de modo a refletir a 

melhor estimativa a essa data. 

 

3.1.7 Apoios do Governo (NCRF 22) 
 

Os subsídios governamentais, são reconhecidos quando existe segurança de que sejam 

recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão. 

 

A FPC recebe alguns apoios do governo, nomeadamente do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, relativamente a programas de estágio e inserção profissional. Estes 

apoios destinam-se a financiar deficits de exploração, sendo o rendimento reconhecido a 

par do período do gasto que se encontra previamente calendarizado.  

 
3.1.8 Imposto sobre o rendimento (NCRF 25) 
 
A FPC foi reconhecida como pessoa de utilidade pública em 7 de Outubro de 1999. Na 

sequência do processo de requerimento de isenção de IRC, à Fundação Portuguesa das 

Comunicações foi reconhecida a isenção de IRC, por Despacho de 8 de Outubro de 2001 de 

Sua Excelência o Ministro das Finanças, com retroatividade a 7 de Outubro de 1999. 
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Sem prejuízo do enquadramento fiscal citado, o registo de imposto corrente a pagar deriva 

do facto da FPC exercer a título acessório, atividades de natureza comercial passíveis de 

tributação. Neste âmbito, o lucro tributável é determinado pelos rendimentos e gastos 

considerados de natureza comercial. Estes gastos são determinados com recurso a uma 

ponderação entre rendimentos tributáveis e isentos em sede deste imposto.  

 

O gasto relativo a imposto sobre o rendimento do período respeita a imposto corrente 

(resultante de lucro tributável) e a imposto diferido (resultante da aplicação da taxa de 

tributação a diferenças temporárias tributáveis). Caso sejam reconhecidos, os ativos por 

impostos diferidos, serão ajustados no termo de cada período tendo em conta a sua 

probabilidade de utilização. 

 
3.1.9 Instrumentos financeiros (NCRF 27) 

 

 

3.1.9.1 Clientes e outras dívidas de terceiros 

 

As dívidas de clientes ou de outros terceiros são valorizadas pelo método do custo e são 

registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é 

considerado imaterial. 

 

3.1.9.2 Fornecedores e outras dívidas a terceiros 

 

As dívidas de fornecedores ou a outros terceiros são valorizadas pelo método do custo e são 

registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é 

considerado imaterial. 

 

3.1.9.3 Periodização 

 

As transações são reconhecidas contabilisticamente quando são geradas, 

independentemente do momento em que são pagas ou recebidas. As diferenças entre os 

montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos ou gastos são registados 

nas rubricas Outras contas a receber e a pagar e Diferimentos. 
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3.1.9.4 Caixa e depósitos bancários 

 

Os valores incluídos na rubrica caixa e equivalentes correspondem aos valores em caixa e 

em depósitos bancários, ambos realizáveis sem perda de valor. 

 
 
3.1.10 Benefícios dos empregados (NCRF 28) 
 
 
Os benefícios atribuídos aos funcionários constituem obrigações de curto prazo e incluem: 

  

- ordenados e salários; 

- bolsas de estágio e programas de inserção; 

- contribuições para a segurança social; 

- ausências permitidas a curto prazo; 

- compensações por cessação de emprego. 

 

Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado 

prestou o serviço. 

 
 

3.2 Outras políticas contabilísticas relevantes 
 
 

3.2.1 Estimativas 
    
 

A entidade assumiu pressupostos e estimativas que afetam ativos e passivos, bem como 

rendimentos e gastos. As estimativas têm como base o melhor conhecimento existente à 

data da aprovação das demonstrações financeiras, relativamente a eventos e transações em 

curso. 
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As estimativas mais preponderantes na elaboração das demonstrações financeiras incluem: 

 
 -  análise de imparidade, concretamente de contas a receber e inventários; 

 

 - estimativas de gastos, provenientes de contas de fornecedores e gastos de pessoal; 

 
 - rendimentos de apoios do governo; 
 
As estimativas contabilísticas são determinadas com base em informação à disposição do 

órgão de gestão. 

 
As situações que possam vir a ocorrer em períodos subsequentes, que não sejam previsíveis 

à data, e que tenham influência nessas estimativas, serão corrigidas na demonstração de 

resultados de forma prospetiva. 

 

3.3 Juízos de valor (excetuando os que envolvem estimativas) que o órgão de 

gestão fez no processo de aplicação das políticas contabilísticas e que tiveram 

maior impacte nas quantias reconhecidas nas demonstrações financeiras: 

 
Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor, 

foram utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e 

passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período. Os juízos 

de valor fundamentam-se essencialmente no conhecimento sobre a orgânica e objeto social 

da FPC. 

 
3.4 - Principais pressupostos relativos ao futuro (envolvendo risco significativo de 

provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e passivos 

durante o ano financeiro seguinte):  

 

Os pressupostos relativos ao futuro baseiam-se nos objetivos definidos pela gestão em 

função das linhas orientadoras dos instituidores relativamente ao papel social que se espera 

que a FPC represente. 
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3.5 - Principais fontes de incerteza das estimativas (envolvendo risco significativo 

de provocar ajustamento material nas quantias escrituradas de ativos e 

passivos durante o ano financeiro seguinte): 

 

As estimativas foram determinadas com base no conhecimento e na experiencia de eventos 

passados e/ou correntes, considerando determinados pressupostos relativos a eventos 

futuros. Admite-se portanto que, as situações que venham a ocorrer em períodos 

subsequentes e que não tenham sido considerados nas estimativas, não eram previsíveis à 

data de preparação das demonstrações financeiras. 

 

 

4. Fluxos de caixa 
 

4.1 Saldos significativos de caixa e seus equivalentes que não estão disponíveis 
para uso 

 
A demonstração de fluxos de caixa inclui meios monetários sob a forma de numerário e 

depósitos bancários. Os depósitos bancários subdividem-se em depósitos à ordem e 

depósitos a prazo com prazo de mobilização inferior a 12 meses. Nesta perspetiva, 

objetivamente não existem saldos de caixa e equivalentes indisponíveis para uso, nem se 

verifica a perda de valor. 

 

4.2 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos 

bancários 

 

Os saldos de caixa e bancos desagregam-se conforme o quadro abaixo: 

 

    2015   2014 
          
Caixa   687,20   1.006,34 
Depósitos à 
ordem 634.130,60   374.737,96 
Depósitos a prazo 850.000,00   1.340.000,00 
    1.484.817,80   1.715.744,30 
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Os depósitos a prazo dividem-se em aplicações parciais sendo que o último prazo de 

vencimento ocorre em Abril de 2016. 

 

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 
 
 

No exercício findo a 31 de Dezembro de 2015, não se verificaram alteração de estimativas 

contabilísticas e erros. 

 

5.1 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 

 

Durante o exercício corrente verificou-se a aplicação do regime da normalização 

contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL).  

A nível de estimativas contabilísticas, não houve também qualquer alteração com efeitos 

nem no período corrente nem em futuros períodos. 

Não foram igualmente detetados no exercício corrente quaisquer erros ou omissões de 

períodos anteriores materialmente relevantes. 

 

6. Ativos fixos intangíveis 
 

Os movimentos ocorridos na rubrica ativos fixos intangíveis, bem como nas respetivas 

amortizações são detalhados no quadro seguinte: 
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Programas 

de 
computador 

Site TOTAL 
  

Quantia inicial: com vida útil finita 1.567,68 42.416,63 43.984,31 

Quantia inicial: com vida útil indefinida 0,00 0,00 0,00 

     Da qual quantia despendida "Em curso" 
 

 
 Amortizações acumuladas iniciais  -1.088,56 -37.703,63 -38.792,19 

Perdas por imparidade acumuladas iniciais  
   Quantia escriturada líquida inicial 479,12 4.713,00 5.192,12 

Adições 
        Com vida útil finita 0,00 0,00 0,00 

     Com vida útil indefinida (em curso) 
        Transferências 0,00 0,00 0,00 

Total das adições 0,00 0,00 0,00 

Diminuições 
        Amortizações -479,12 -4.713,00 -5.192,12 

Total das diminuições -479,12 -4.713,00 -5.192,12 

Quantia escriturada líquida final 0,00 0,00 0,00 

 

 
7. Ativos fixos  

 
7.1 Ativos fixos tangíveis 

 
Durante o exercício, os movimentos ocorridos na rubrica ativos fixos tangíveis, bem como nas 

respetivas depreciações, são detalhados no quadro abaixo: 

 

 
Terreno Edifícios Equipamento 

Total 

 
    Básico Transporte Administrativo Outros 

Quantia escriturada bruta inicial 146.071,12 1.323.967,22 183.919,31 23.148,25 1.103.013,98 49.809,10 2.829.928,98 

Depreciações acumuladas iniciais 0,00 -908.512,97 -176.462,03 -23.148,25 -962.735,35 -48.447,22 -2.119.305,82 

Quantia escriturada líquida inicial 146.071,12 415.454,25 7.457,28 0,00 140.278,63 1.361,88 710.623,16 

Adições 
          Aquisições 0,00 1.820,85 248.308,17 0,00 15.808,14 3.413,00 269.350,16 

   Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das adições 0,00 1.820,85 248.308,17 0,00 15.808,14 3.413,00 269.350,16 
Diminuições 

          Depreciações 0,00 -25.538,38 -12.221,95 0,00 -35.728,10 -1.361,89 -74.850,32 

   Perdas por imparidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Alienações  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Abates 0,00 0,00 0,00 0,00 -730,76 0,00 -730,76 

   Anulação depreciação acumulada 0,00 0,00 0,00 0,00 730,76 0,00 730,76 

   Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total das diminuições 0,00 -25.538,38 -12.221,95 0,00 -35.728,10 -1.361,89 -74.850,32 

Quantia escriturada líquida final 146.071,12 391.736,72 243.543,50 0,00 120.358,67 3.412,99 905.123,00 
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7.2 Património histórico, artístico e cultural 
 

Durante o exercício, os movimentos ocorridos na rubrica Património histórico, artístico e cultural, bem 

como nas respetivas depreciações, são detalhados no quadro abaixo: 

 
 

 

Bens do Património 
Histórico, Artístico e 

cultural 
TOTAL 

 
    

Quantia escriturada bruta inicial:   
Acervo Museológico 600.878,12 600.878,12 

Coleções Filatélicas 139.670,41 139.670,41 

Património museológico 230.855,75 230.855,75 

Biblioteca 27.802,39 27.802,39 

Outros 960,80 960,80 

Depreciações acumuladas iniciais -34.375,35 -34.375,35 

Quantia escriturada líquida inicial 965.792,12 965.792,12 
Adições 

     Aquisições   
   Acervo Museológico 2.001,00 2.001,00 

   Coleções Filatélicas 2.280,00 2.280,00 

   Outros 0,00 0,00 

Total das adições 4.281,00 2.001,00 
Diminuições 0,00 0,00 

   Depreciações 0,00 0,00 

   Perdas por imparidade 0,00 0,00 

   Alienações  0,00 0,00 

   Abates 0,00 0,00 

   Anulação depreciação acumulada 0,00 0,00 

   Outras 0,00 0,00 

Total das diminuições 0,00 0,00 

Quantia escriturada líquida final 970.073,12 970.073,12 
 

8. Imparidade de ativos  
 
No exercício de 2015, não foram reconhecidos valores referentes a imparidade de dívidas a receber 

(clientes) nos termos do descrito na nota 3.1.2, mantendo-se os saldos do ano anterior: 

 

Entidade Saldo   Reforço   Reversões   Saldo 

2014       2015 

        Filbox 6,41 
 

0,00 
 

0,00 
 

6,41 
Point 
Center 750,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
750,00 

 
756,41 

 
0,00 

 
0,00 

 
756,41 
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9. Inventários 
 

A mensuração e fórmula de custeio dos inventários encontra-se explicada na nota 3.1.4 deste anexo. 
 

Os inventários a 31 de Dezembro de 2015 e 2014, detalham-se como se segue: 
 

  
  2015   

 
  2014   

  
Quantia Perdas Quantia 

 
Quantia Perdas Quantia 

  
Bruta imparidade Líquida 

 
Bruta imparidade Líquida 

         Mercadorias 15.495,50 -14.991,43 504,07 
 

15.657,31  -14.991,43 665,88 

         
  

15.495,50 -14.991,43 504,07 
 

15.657,31 -14.991,43 665,88 
 
Segue-se a evolução das perdas por imparidade de inventários acumuladas em 31 de Dezembro de 

2015 e 2014: 

 

 

Saldo 
inicial Reforço Reversões Saldo final Reforço Reversões Saldo final 

 
2014     2014   Líquida 2015 

        Imparidade em inventários 14.991,43 0,00 0,00 14.991,43 0,00 0,00 14.991,43 

        
 

14.991,43 0,00 0,00 14.991,43 0,00 0,00 14.991,43 
 

Em 2015, não se registaram reversões de perdas por imparidade. 

 

Os artigos relativamente aos quais se verifica uma perda por imparidade são os seguintes: 

 

Livros "Comunicações na Idade Média" 1.030,68 

Livros "Comunicações na Antiguidade" 2.157,64 

Serigrafias 11.803,11 

 
14.991,43 

 

No exercício de 2015, a quantia de inventários reconhecida como um gasto durante os períodos 

findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, detalha-se conforme se segue: 

 

  
2015 

 
2014 

     Existências iniciais 15.657,31 
 

16.123,74 

Compras 
 

10.454,22 
 

12.621,82 

Regularizações -124,82 
 

-58,47 

Existências finais 15.495,50 
 

15.657,31 

Gastos no exercício 10.491,21 
 

13.029,78 
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10. Rédito 
 
O rédito foi reconhecido nos termos descritos na nota 3.1.5 e tem a seguinte proveniência: 

 

  
2015 

 
2014 

Vendas 
 

26.031,20 
 

16.362,69 

Outros rendimentos e ganhos 
        Contribuições dos Instituidores 
 

502.539,34 
 

861.044,00 

    Entradas no museu 
 

33.040,00 
 

27.027,85 

    Rendimentos derivados de atividades comerciais 
 

82.042,06 
 

49.803,23 

    Juros de depósitos bancários 
 

8.731,78 
 

13.958,06 

    Outros 
 

13.476,93 
 

4.296,35 

     
  

665.861,31 
 

972.492,18 
 

Descritivamente, os conceitos de rédito incluem: 
 

• Vendas: comercialização de artigos de papelaria e merchandising na Loja da FPC; 

 

• Outros rendimentos e ganhos: esta rubrica apresenta essencialmente os valores das 

contribuições anuais dos instituidores nos termos do número dois do Artigo 19º dos 

Estatutos. Nesta rubrica incluem-se ainda juros credores nos termos do exposto na 

nota 4, receitas de bilheteira do museu, alugueres pontuais de salas de reunião e 

recuperação de custos adicionais associados a estes alugueres (rendimentos 

designados de “comerciais”). 

 
Em 2015, o saldo da rubrica “outros” é na sua maioria justificado pelos seguintes valores: 

- O valor de 1.014,78€ registado na conta “correções relativas a anos anteriores”; 

- A conta “outros não especificados” inclui o valor de 1.011,62€ que se refere à anulação da doação 

de equipamento depreciável, na proporção da sua depreciação no exercício, e o valor de 11.444,53€ 

referente ao ajuste do cálculo do pro-rata, que resultou da alteração da taxa de 7% para 15%. 

 
11. Subsídios do Governo e Apoios do Governo 

 
Esta rubrica inclui os subsídios do IEFP conforme exposto na nota 3.1.7 deste anexo. 

 

O quadro seguinte indica os valores de projetos aprovados bem como da sua execução: 
 

  2015 2014 

Projetos em curso: financiamentos aprovados 123.474,28 108.863,28 

Montante recebido 77.045,21 67.383,81 

Montante por regularizar 46.429,07 41.479,47 
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O montante reconhecido como rédito do exercício 2015 foi de 35.629.39€, este valor decorre dos 

projetos do IEFP. 

 
12. Data de autorização para emissão 

 
 
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 foram aprovadas pelo 

órgão de gestão e autorizadas para emissão em 03 de Março de 2016. 

 
 

13. Imposto sobre o rendimento do período 
 
 
Os impostos sobre o rendimento, reconhecidos na Demonstração dos resultados, calculados de 

acordo com o critério explicado na nota 3.1.8 deste anexo, dos exercícios findos em 31 de Dezembro 

de 2015 e 2014, são compostos apenas por imposto corrente, estimado em 2015, no valor de 

3.081,13€ (em 2014 foi de 4.403,49€). 

 

14. Instrumentos financeiros 
 
 

As bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros são definidas na nota 3.1.9, e 

detalham-se como se segue: 

 

14.1 Clientes e outras contas a receber 
 
 
As contas a receber da FPC apresentam a seguinte decomposição: 
 

  
  2015   

  
  2014   

  
Quantia Perdas Quantia 

  
Quantia Perdas Quantia 

  
Bruta imparidade Líquida 

  
Bruta imparidade Líquida 

          Clientes 
 

20.294,99 -756,41 19.538,58 
  

9.642,98 -756,41 8.886,57 

Outras contas a receber 
              Acréscimos de rendimentos 
   

0,00 
  

0,00 
 

0,00 

     Acréscimos para juros credores 682,22 
 

682,22 
  

1.989,36 
 

1.989,36 

     Estágios IEFP 
 

24.896,04 
 

24.896,04 
  

9.897,99 
 

9.897,99 

     Diversos 
 

958,16 
 

958,16 
  

0,00 
 

0,00 

Total outras contas a receber 
 

26.536,42 
 

26.536,42 
  

11.887,35 
 

11.887,35 

          
  

46.831,41 -756,41 46.075,00 
  

21.530,33 -756,41 20.773,92 
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Os juros credores foram estimados em conformidade com a maturidade calendarizada nos respetivos 

depósitos bancários. As especializações relativas aos estágios do IEFP foram registadas tendo em 

atenção o montante de financiamento deste organismo aos estágios e programas de inserção que a 

FPC acolhe, tendo em conta o calendário de cada projeto aprovado. 

 
 

14.2 Diferimentos 
 
A composição dos diferimentos é detalhada da seguinte forma: 
 

  
2015 

 
2014 

GASTOS A RECONHECER 
    Seguros 
 

3.216,26 
 

3.290,20 

Rendas 
 

0,00 
 

375,01 

Gastos com exposições 
 

3.087,58 
 

913,37 

Remodelações e manutenções 
 

33.231,78 
 

8.297,83 

Assinaturas e licenças 
 

134,36 
 

123,48 

Manutenções 
 

13.132,94 
 

6.489,64 

Outros 
 

139,70 
 

281,14 

TOTAL 
 

52.942,62 
 

19.770,67 

     RENDIMENTOS A 
RECONHECER 

 
3.800,00 

 
1.500,00 

     
  

49.142,62 
 

18.270,67 
 
Os gastos a reconhecer em exercícios futuros relativos a exposições, encontram-se diferidos em 

conformidade com o período em que as mesmas se encontrarão em exibição. À data de 

encerramento do exercício 2015, o saldo desta rubrica representa gastos a reconhecer até 

Dezembro de 2018. 

 
14.3 Fundos patrimoniais 

 

Os fundos patrimoniais são compostos pela dotação inicial dos instituidores, dos resultados 

transitados e de doações recebidas em dinheiro e em espécie. 

 

  
2015 

 
2014 

     Fundo inicial 
          Em dinheiro 
 

2.536.960,88 
 

2.536.960,88 

      Em espécie 
 

159.581,59 
 

159.581,59 

Resultados transitados 
 

205.011,51 
 

-106.882,04 

Doações 
 

447.216,16 
 

440.533,78 

Resultado líquido do período 
 

-22.561,69 
 

311.893,55 

  
3.326.208,45 

 
3.342.087,76 
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Relativamente à dotação inicial, o valor realizado em dinheiro efetuou-se em porções iguais por parte 

dos três instituidores tendo os CTT dotado de um valor adicional de 997,60€. As dotações em 

espécie respeitam a edifícios cuja cedência teve origem em permutas de propriedade entre os 

instituidores. 

 

As doações de 2015 incluem donativos em espécie totalizam 7.694,00€ (provenientes de particulares 

(5.387,00€) e de empresas (2.307,00€)) e em dinheiro provenientes empresas no valor de 

12.500,00€. 

 

O desenvolvimento das variações nos fundos patrimoniais é observável na Demonstração Individual 

das Alterações nos fundos patrimoniais. 

 

14.4 Fornecedores 
 
As dívidas a liquidar a fornecedores assumem a 31 de Dezembro, as seguintes maturidades, em 

valores: 

  
2015 

 
2014 

  

>180 
DIAS 

> 90 e < 180 
DIAS 

< 90 
DIAS 

 

>180 
DIAS 

> 90 e < 180 
DIAS 

< 90 
DIAS 

Fornecedores 
 

301,81 298,00 98.088,65 
 

121,81 0,00 73.261,84 

  
301,81 298,00 98.088,65 

 
121,81 0,00 73.261,84 

 

As obrigações para com fornecedores derivam maioritariamente da contratação de serviços.  

 

Os fornecimentos e serviços externos adquiridos em 2015, tiveram a seguinte estrutura: 

 

  
2015 

 
2014 

     Despesas de instalação 
    Gastos com exposições 
 

42.000,30 
 

81.052,55 

Conservação e reparação 
 

83.364,64 
 

65.572,39 

Serviços especializados 
 

119.929,93 
 

112.245,98 

Segurança 
 

85.440,17 
 

90.477,00 

Energia, Água e combustíveis 65.624,44 
 

63.443,82 

Comunicações 
 

36.845,58 
 

34.218,73 

Higiene e conforto 
 

27.105,58 
 

20.015,52 

Deslocações e estadas 
 

4.039,66 
 

1.218,27 

Seguros 
 

7.136,75 
 

7.142,08 

Publicidade 
 

603,48 
 

1.268,78 

Outros 
 

19.388,81 
 

26.452,55 

     
  

491.479,34 
 

503.107,67 
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14.5 Estado e outros entre públicos 
 
A FPC não possui dívidas ao Estado e outros entes públicos em situação de mora, sendo que o 

desenvolvimento dos valores a liquidar desenvolve-se da seguinte forma: 

 

  
2015 

 
2014 

Valores a pagar: 
    Imposto sobre o Valor Acrescentado 12.150,53 

 
3.519,98 

Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 3.081,14 
 

4.403,50 

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 1.629,51 
 

2.098,39 

Contribuições para a Segurança Social 2.298,08 
 

1.720,94 

 
TOTAL 19.159,26 

 
11.742,81 

Valores a receber: 
    Outros a receber 
 

-2,36 
 

0,00 

  
19.156,90 

 
11.742,81 

 

 

14.6 Outras contas a pagar 
 

O valor das outras contas a pagar espera-se que seja liquidado até doze meses após a data do 

balanço, e é principalmente composto por especializações de gastos.  

 

  
2015 

 
2014 

     Remunerações a liquidar 
 

1.444,96 
 

794,96 

Estimativas para fornecimentos e serviços externos 
 

8.563,00 
 

9.083,04 

Diversos 
 

1.857,55 
 

0,00 

  
11.865,51 

 
9.878,00 

 

 
14.7 Outros gastos e perdas 

 
Nesta rubrica o saldo assume um valor de 1.756,78€, explicado maioritariamente pelo 

reconhecimento de quotizações (1.343,00€). O restante valor distribui-se principalmente entre taxas 

e outros pequenos valores. 

 
 

15. Benefícios dos empregados 
 

15.1 Gastos com o pessoal 
 

Em conformidade com o descrito no ponto 3.1.10, foram reconhecidos os seguintes montantes em 

resultados na rubrica de Gastos com o pessoal, no decurso dos exercícios findos a 31 de Dezembro 

de 2015 e 2014: 
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2015 

 
2014 

     Remunerações do pessoal 
 

65.371,38 
 

52.683,89 

Bolsas de estágio e programas de inserção 
 

50.318,30 
 

89.781,02 

Encargos sobre remunerações 
 

15.158,07 
 

19.279,27 

Seguros de acidentes no trabalho 
 

2.002,05 
 

2.080,65 

Outros gastos com o pessoal 
 

4.351,69 
 

3.940,41 

     
  

137.201,49 
 

167.765,24 
 

+Os outros gastos com o pessoal incluem gastos de ação social no valor de 4.351,69€.  
 

15.2 Número de membros dos órgãos  
 

Segue-se o detalhe referente ao número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no 

período de relato financeiro: 

 

  

Número de membros dos 
órgãos diretivos 

  
2015 

 
2014 

Conselho Geral 
 

3 
 

3 

Conselho Executivo  
 

3 
 

3 

Fiscal Único 
 

2 
 

3 

  
8 

 
9 

 
 
15.3 Informação sobre as remunerações dos órgãos diretivos 

 
Os órgãos diretivos não auferem remuneração com a exceção do Conselho Fiscal. Os honorários 

recebidos assumem um valor de 8.740,08€  

 

16. Divulgações exigidas por diplomas legais  
 

Das informações legalmente exigidas noutros diplomas, designadamente nos artigos 66.º-A, e 397.º 

do Código das Sociedades Comerciais (CSC): 

  

• em obediência ao disposto no n.º 4 do artigo 397.º do CSC informa-se que, no 

decorrer de 2015, não foram efetuados quaisquer negócios entre a FPC e membros 

dos seus órgãos sociais; 
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• Em obediência ao disposto no n.º 1, b) do artigo 66-A.º do CSC informa-se que, no 

decorrer de 2014, foram faturados os seguintes honorários: 

 
Revisor Oficial de Contas 

 
8.756,64 

Contabilista Certificado 
 

7.732,53 

  
16.489,17 

 

 
 
 
O Contabilista Certificado      O Conselho Executivo 
 
            Nº 5212 
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Emissão “Monumento ao Marquês   de Pombal” - 1925 (acervo da FPC)

6. Relatórios sobre o Património Museológico  
e Documental – ano de 2015



 

 

PATRIMÓNIO DOCUMENTAL 
 

O Arquivo Histórico e Biblioteca (AHB), da Fundação Portuguesa das Comunicações (FPC) 

tem à sua guarda um extenso e valioso acervo documental que se encontra estruturado e 

organizado funcionalmente por áreas específicas de acordo com a identidade patrimonial e 

a tipologia dos seus itens ou bens culturais, como sejam o Arquivo Histórico, o Arquivo 

Iconográfico e a Biblioteca. Para a preservação e conservação do acervo documental das 

referidas áreas funcionais, estão-lhe atribuídos espaços de armazenamento com as devidas 

condições ambientais e de segurança, nas reservas sitas no edifício sede, onde se estendem 

por quatro salas de diferentes dimensões e que globalmente atingem cerca de 700 m2, aos 

quais se deverão adicionar cerca de 300 m2, na Reserva Documental sita na Central da 

Bobadela, em Sacavém. 

Nas instalações do edifício sede encontram-se organizadas e devidamente acondicionadas 

cerca de 42.000 Unidades de Instalação (UI’s) correspondentes a cerca de 500.000 

documentos do Arquivo Histórico; cerca de 150.000 itens iconográficos e, ainda, cerca de 

80.000 itens bibliográficos. 

Para o adequado tratamento documental daqueles espólios arquivísticos, bibliográficos e 

iconográficos que importa preservar e divulgar e, ainda, de modo a garantir o seu acesso 

permanente, prossegue o carregamento de dados no sistema informático existente. Este 

sistema, interoperável com outros, tem vindo a ser desenvolvido, e tem em vista favorecer a 

integração noutros portais de informação, bem como a participação em projetos 

cooperativos de arquivos e bibliotecas digitais. 

Os fundos documentais do Arquivo Histórico e da Biblioteca continuam a ser tratados 

tecnicamente: inventariados, classificados, descritos e indexados.  

É este tratamento técnico e intelectual dos documentos que garante a interoperabilidade 

com outros sistemas de informação nacionais e internacionais, estando o trabalho a ser 

feito segundo normas e orientações de organismos que funcionam como padrão nas duas 

áreas. Para o Arquivo Histórico estão a ser seguidas as orientações da DGArq - Direção Geral 

de Arquivos e as normas ISAD (G) para a descrição dos documentos e as ISAAR (CPF) para a 

descrição das Autoridades. Os dados resultantes destas operações estão a ser guardados 
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num sistema de arquivo também ele respeitando as normas internacionais EAD e EAC para a 

transferência da informação.  

 

1. Arquivo Histórico  

O Arquivo Histórico integra um património documental orientado na sua recolha para a 

reconstituição da história das comunicações em Portugal. A temática predominante da 

recolha documental incidiu, desde os seus primeiros momentos de existência, na 

preservação de testemunhos da evolução dos serviços de correios e telecomunicações no 

nosso país, patente na documentação técnica e administrativa que remonta ao início do 

século XVII e integra fundos da Administração Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones, 

agrupando numa fase ulterior do desenvolvimento empresarial e institucional do sector, os 

acervos documentais das empresas do sector das telecomunicações que antecederam a 

criação do Grupo PT. 

A organização e inventariação, o estudo e investigação sobre cada uma das empresas e de 

diferentes níveis de orgânica das empresas, o levantamento das respectivas funções 

atribuídas aos departamentos, as balizas cronológicas de empresas e departamentos, foi um 

trabalho inicial indispensável ao apuramento e cabal identificação da matéria e assuntos a 

tratar nesta fase que se prolongou desde o ano anterior. 

Após este plano descritivo foi possível desenvolver ações específicas e dirigidas a 

determinados e coleções, algumas das quais com carácter mais prioritário, como tem sido o 

caso da coleção de Fotografia e de imagens em movimento (filme, vídeo e outros suportes),  

O Arquivo da Bobadela, que em termos arquivísticos ainda se encontra física e 

estruturalmente individualizado enquanto Fundo deste Arquivo Histórico, tem vindo a ser 

tratado em termos documentais e integrado, complementando o conjunto histórico e 

arquivístico da FPC. Parte do seu espólio, nomeadamente toda a coleção de fotografia, já 

transitou do Arquivo da Bobadela para o edifício sede, estando em fase de conclusão a sua 

integração e descrição na base de dados. 

Constituído, sobretudo, por documentos do sector empresarial das telecomunicações 

nacionais do século XX e do início deste século, com proveniência do instituidor PT, este 
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espólio de diversa tipologia documental integra: Fotografias, Negativos, Cassetes Áudio, 

Cassetes VHS e Beta, Microfilmes, Filmes de 35 mm, Mapas, Plantas, Desenhos Técnicos, 

Maquetes, Cartazes, Mupies, Documentação e Bibliografia. Distribui-se por 5 salas, 

ocupando cerca de 290 m2. Poderão ser agrupadas de acordo com a respetiva tipologia 

documental e quantificadas por Unidades de Instalação (unidade arquivística que pode 

conter vários documentos), do seguinte modo: Documentação e bibliografia, 32.669; 

Audiovisuais, 5.840; Mapas, plantas e desenhos técnicos, 4.799. Foram desincorporadas 158 

plantas contaminadas, após devida autorização da PT/MEO e atualizado o protocolo com a 

Fundação PT. 

Deste conjunto documental, encontram-se já inventariados e descritos 14.097 registos, na 

base de dados X-Arq, disponíveis e acessíveis aos utilizadores através da internet, referentes 

ao Arquivo Histórico da extinta CPRM – Companhia Portuguesa Rádio Marconi. 

A organização e inventário do Arquivo Histórico compreende os seguintes fundos 

arquivísticos e documentais institucionais, bem como de Pessoas Singulares: 

• Correio-mor (1756-1764); 

• Correio Geral (1798-1880); 

• Direção Geral dos Telégrafos e Faróis do Reino (1857-1880); 

• Direção Geral dos Correios e Telégrafos (1880-1911); 

• Administração Geral dos Correios, Telégrafos e Telefones (1911-1970); 

• Correios e Telecomunicações de Portugal, EP (1970-1992); 

• The Anglo-Portuguese Telephone Company, Ltd (1887-1967); 

• Telefones de Lisboa e Porto (TLP), EP (1968-1990); 

• Caixa de Auxílio dos Empregados Telégrafo-Postais; 

• Companhia Portuguesa Rádio Marconi (1925-2002); 

• Fundo Bobadela; 

• Fundação Portuguesa das Comunicações; 

• Arquivo Godofredo Ferreira; 

• Arquivo Humberto Serrão; 

• Arquivo Couto dos Santos; 

• Arquivo Leiria Viegas; 
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• Espólio Luz Correia; 

• Espólio Thomé de Carvalho; 

• Espólio José Luciano Vieira Matos; 

• Espólio Cristiano Pardal dos Santos, (incorporado em 2015), 

• Espólio António do Carmo Teixeira, (incorporado em 2015). 

 

2. Arquivo Iconográfico  

O Arquivo Iconográfico é composto, maioritariamente, por informação diversificada da 

extinta empresa Correios e Telecomunicações de Portugal. A temática assenta 

fundamentalmente nos sectores de correios, telecomunicações e nas comunicações em 

geral, num total de 150.000 unidades distribuídas por coleções de fotografia, negativos em 

película e vidro, diapositivos, bobines, cassetes VHS, U-Matic, Betacam, DVD’s, cassetes 

Áudio, gravuras, cartazes publicitários, plantas, desenhos técnicos, e cartografia. 

Datados  de finais do século XIX até ao século XXI, estes documentos testemunham a 

evolução do sector, o aparecimento de novos meios de comunicação, a criação e o 

desenvolvimento de serviços nas áreas da exploração postal e das telecomunicações e as 

inovações tecnológicas. 

O acervo iconográfico está distribuído pelos seguintes fundos: 

• MUS – Museu; 

• BDH – Biblioteca e Documentação Histórica; 

• RCT – Revista de Correios e Telecomunicações; 

• GCI – Gabinete de Comunicação Interna; 

• SVPU – Serviço de Valores Postais do Ultramar; 

• FIL – Filatelia; 

• AAFCTT- Arquivo de Audiovisuais da Formação CTT; 

• AFPC – Arquivo Fundação Portuguesa das Comunicações; 

• ACCTT – Arquivo Comunicação CTT. 

A todo este espólio anteriormente descrito, será cumulativamente associado - ao ritmo do 

respetivo tratamento arquivístico e introdução na base de dados gAHd - todo o acervo 
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iconográfico integrado no designado Arquivo da Bobadela, nomeadamente, 4.799 mapas, 

plantas e desenhos técnicos e 5.840 itens de audiovisuais, dos quais foram convertidos para 

suporte digital 67 filmes. 

 

3. Biblioteca  

Os conteúdos temáticos de referência – correios e telecomunicações – ficaram a dever-se à 

recolha e consequente aumento do espólio em 1911, por Paulo Benjamim Cabral, Inspetor-

Geral dos Telégrafos, da Biblioteca dos CTT criada em 1877. O carácter especializado desta 

Biblioteca, ligado à evolução administrativa e institucional que esteve na sua origem, teve 

várias fases e percursos que se podem situar, desde o final de oitocentos até ao presente e 

após a criação da Fundação Portuguesa das Comunicações. Durante este longo caminho 

acumularam-se fundos e documentos provenientes daquelas estruturas de serviços até às 

mais recentes e modernas estruturas empresariais na continuidade evolutiva do sector das 

comunicações do nosso país. O resultado final foi a acumulação de diferentes espólios, de 

diferentes proveniências e com diferentes orientações, que confluíram nos atuais fundos 

documentais de uma entidade, hoje direcionado para o aprofundamento da temática mais 

genérica das comunicações. 

O fundo bibliográfico atual é constituído por uma variedade temática muito dispersa, 

embora predominem as publicações de temas e assuntos ligados às comunicações em 

sentido lato, mas também à história das comunicações, à história geral e a outras matérias 

que apoiam ou ajudam a contextualizar os temas nucleares da investigação mais solicitada. 

Este fundo integra um conjunto de cerca de 80.000 exemplares (incluindo monografias, 

publicações periódicas, cartografia, analíticos, miscelâneas etc.). 

O fundo bibliográfico está organizado de acordo com os seguintes temas: 

• HG - História Geral; 

• HP - História de Portugal; 

• HPE - História de Portugal - Expansão; 

• HLP - História das Localidades Portuguesas; 

• HC - História da Cultura; 

• HA - História de Arte; 
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• HCA - História - Ciências Auxiliares; 

• MUS - Museologia; 

• CO - Correios; 

• COF - Correios - Filatelia; 

• TE - Telecomunicações; 

• CE - Ciências Exatas; 

• CN - Ciências da Natureza. 

 

 
4. Atividades desenvolvidas  

Durante o ano de 2015 foi dada continuidade ao projeto de tratamento dos acervos 

documental e bibliográfico. 

Embora de tipologias diferentes, as variadas fases que compõem o processo de tratamento 

documental são comuns a todas elas e englobam as seguintes ações: inventariação, 

classificação, catalogação, indexação, digitalização, conservação preventiva e 

acondicionamento. 

Prosseguiu-se a alimentação das bases de dados com ligações a recursos digitais, na 

integração em portais de informação e sua disponibilização na web, de modo a 

corresponder às necessidades dos utilizadores e também como forma de divulgação do 

nosso acervo. 

Continuou-se o tratamento da documentação iconográfica nomeadamente da coleção de 

fotografia e foi iniciado o processo transcrição da coleção fílmica existente no arquivo 

iconográfico, respeitante aos fundos CTT e CPRM. 

Desenvolvimento das coleções de acordo com as políticas de execução dos últimos anos, 

relativamente a aquisições, incorporações e abates/eliminações. 

Decorrente do processo de avaliação e inventariação, para além da conclusão da 

desincorporação de 158 plantas contaminadas do acervo PT/MEO, com o devido acerto ao 

protocolo de guarda, aguarda-se autorização dos CTT para desincorporação de: 
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• 169 cartazes publicitários do acervo iconográfico, acervo CTT;  

• 53 desenhos técnicos contaminados e duas capas de álbum da documentação de 

arquivo, acervo CTT;  

O trabalho de produção de base de dados do arquivo histórico e de biblioteca é uma tarefa 

sistematizada e alargada a todos os colaboradores do AHB que se traduziu na introdução em 

base de dados de 1.525 novos registos; alteração e melhoria de informação dos registos 

existentes no total de 9.839, associação de 2.225 imagens em arquivo digital, introdução de 

840 exemplares, revisão de autoridades num total de 16.355. 

Os estágios da Biblioteca e do Arquivo Iconográfico foram concluídos a 19/01/2015 e a 

21/04/2015 respetivamente, sendo de referir que foi apenas iniciado um novo estágio para 

o arquivo iconográfico em 18/08/2015. 

Relativamente ao acervo iconográfico foi dada continuidade ao tratamento da coleção 

fotográfica “Fundo Museu/Biblioteca e Documentação Histórica” (MUS/BDH) com a 

correspondente substituição de suportes e medidas de conservação preventiva. Procedeu-

se a uma melhoria significativa dos registos no que se refere à descrição e à associação de 

imagens no arquivo digital (fotografias do acervo CTT digitalizadas em 2007). Foram 

também transcritos para suporte digital 67 filmes do acervo Marconi. 

A reorganização dos espaços é uma tarefa permanente no processo de tratamento 

documental, melhora a acessibilidade aos acervos e as condições de acondicionamento. 

Assim procedeu-se à atribuição de quotas às unidades de instalação, arrumação de 

conteúdos nos móveis horizontais com vista à organização das espécies e rentabilização dos 

equipamentos Em paralelo, são substituídos os suportes antigos, acidificados e danificados 

para capilhas e bolsas em melinex, apropriadas á conservação de fotografias e 

posteriormente colocadas em caixas acid free.  

No âmbito do desenvolvimento do trabalho de investigação sobre o património foram 

produzidos e publicados os seguintes artigos: 

• “The Postal Service of the Portuguese Expeditionary Corps (1917-1919): a time step 

analysis through historical data integration in a GIS environment”, nas atas do 

Simpósio: Cartography in Times of War and Peace, editado pela Springer; 
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• “O Serviço Postal do Corpo Expedicionário Português (1917-1918) ”, nas atas da 

Comissão Portuguesa de História do XXIII Colóquio de História Militar;  

• “Organização da Coleção Cartográfica da Fundação Portuguesa das Comunicações”, 

nas atas do VI Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica; 

E efetuadas as seguintes apresentações em congressos e simpósios: 

• VI Simpósio Luso-Brasileiro de Cartografia Histórica, que se realizou em Braga: 

• “O serviço postal de campanha do corpo expedicionário português (1917-1918): uma 

análise geográfica da sua organização e funcionamento”; 

• “Organização da coleção cartográfica da Fundação Portuguesa das Comunicações”; 

• Encontro de Arquivos do Algarve, “Disponibilizar e Acessar o Conhecimento nos 

Arquivos”; 

• 12º Congresso BAD “Valor Económico da Informação do Arquivos”. 

O Arquivo Histórico e Biblioteca participou na investigação seleção e recolha de património 

documental para as seguintes exposições internas:  

• O Cabo Submarino num mar de conectividades; 

• O Correio entre Fronteiras e Trincheiras; 

• 25 Anos da AICEP; 

• UIT – Em Destaque; 

• Exposição Permanente da FPC; 

• Montra expositiva na entrada da Biblioteca: “A Caligrafia tem futuro?”. 

Participou ainda na investigação seleção e recolha de património documental para a 

exposição externa: 

• De D. João IV a D. Manuel II: As comunicações no tempo dos Duques de Bragança 

– 1640/1910 
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PATRIMÓNIO FILATÉLICO E ARTÍSTICO 

 
O património filatélico e artístico, reunido e preservado ao longo de várias décadas, 

constitui um valioso acervo que integra peças, que vão desde o século XVI até à atualidade, 

bem como uma importante coleção de selos nacionais, das ex-colónias e dos países 

membros da União Postal Universal (UPU). 

O património museológico encontra-se agrupado em grandes coleções que reúnem 

conjuntos de peças com características técnicas e funcionais que as associam, de forma a 

possibilitar a sua melhor organização tendo em vista, fundamentalmente, permitir melhores 

e mais adequadas condições de tratamento, arquivo e investigação museológica, como 

adiante se descreve. 

 

1. Coleção de Filatelia 

Esta coleção é formada predominantemente por selos postais e todo um conjunto de 

produtos filatélicos produzidos a partir ou associados àqueles. Está organizada por 27 

subcolecções, a saber: Selos de Portugal; Fases de Fabrico de Selos; Selos de Macau; Selos 

das ex-Colónias; Selos da UPU (União Postal Universal); Inteiros Postais; Fases de Fabrico de 

Inteiros Postais; Inteiros Postais das ex-Colónias; Inteiros Postais Estrangeiros; Originais de 

Selos; Originais de Inteiros Postais; Carimbos de Serviço; Carimbos de 1º Dia; Carimbos 

Comemorativos; Impressões de Máquinas de Franquiar; Sobrescritos de 1º Dia; Sobrescritos 

Comemorativos; Sobrescritos das ex-Colónias; Sobrescritos Estrangeiros; Bilhetes-Postais 

Máximos; Bilhetes-Postais Máximos de Macau; Bilhetes-Postais Máximos Estrangeiros; 

Medalhas; Moedas; Diplomas, Prémios e Certificados; Produtos Editados pelos CTT e 

Vinhetas. 

É certamente a mais numerosa das coleções em itens individualizados, pois o seu número 

atinge mais de 1.650.000, dos quais apenas cerca de 36.000 são peças filatélicas que não 

pertencem à categoria de selos postais. Os Selos Postais estão reunidos em três grandes 

classificações/coleções filatélicas: a dos Selos Portugueses com cerca de 900.000 espécies; a 

dos Selos das ex-Colónias com cerca de 19.000 unidades e a dos Selos da UPU, uma coleção 

universal de selos de todo o mundo, constituída com base na troca de selos promovida pela 
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UPU entre os vários países emissores, que visa não só dar a conhecer e trocar experiência 

entre si, como também promover e divulgar nos respetivos países a história e património 

dos mesmos, com cerca de 750.000 exemplares.  

A coleção de selos portugueses e dos selos da UPU são coleções abertas, ou seja são 

coleções em que todos os anos são recebidos e incorporadas os selos e outras peças 

filatélicas emitidas no ano anterior.  

Encontra-se ainda à guarda da Fundação a coleção de selos do ex-ultramar português 

integrados no património do Instituidor ICP-ANACOM pelo despacho conjunto nº 325/97 de 

18 de setembro de 1997 do Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração 

do Território e do Ministro-Adjunto representados respetivamente pela Secretária de 

Estado da Habitação e Comunicações e pelo Secretário de estado da Administração Pública.  

Esta coleção é constituída por cerca de 1.700.000 selos e foi objecto de uma auditoria 

externa no ano de 2015 (avaliação e conferência) promovida pela ANACOM. Esta auditoria 

decorreu entre 12 de Outubro e 16 de Novembro de 2015, e contou com a participação e 

colaboração ativa da equipa do Património Artístico e Filatélico.  

Formada historicamente, sobretudo com peças museológicas a partir da primeira emissão 

filatélica, em 1853, reúne hoje um conjunto de valores patrimoniais muito significativos, sob 

o ponto de vista técnico, artístico, social e cultural, fonte recorrente de imensa informação e 

de inspiração para o estudo e investigação em várias áreas do saber. Na produção e 

concepção dos selos postais, bem como doutros produtos filatélicos estão representados 

muitos dos maiores vultos nacionais das artes plásticas do século XX. Reveladora da 

significativa dimensão artística desta coleção. 

Para esta coleção, muito particularmente, exige-se uma qualificação técnica de recursos 

humanos e de domínio das especificidades consubstanciadas nos diferentes produtos 

filatélicos que obriga a uma longa experimentação e dedicação no seu tratamento e estudo. 

O acervo filatélico constitui a mais qualificada coleção museológica da FPC. Será a única das 

coleções que apresenta uma visível homogeneidade e da qual se encontra erguido algum 

trabalho de recolha de informação, tratamento e inventariação. 
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2. Coleção de Arte 

É a mais jovem de todas as coleções, contudo a sua exiguidade numérica, cerca de 434 

obras, configura um menor equilíbrio na tipologia e seleção encontrada ao momento do 

início da reunião destas obras, percebe-se que a sua formação tem os vincos da evolução 

das empresas e instituições que lhe estão na origem, e das compreensíveis vicissitudes de 

decorrências institucionais, daí a sua desigualdade qualitativa, temática e de 

autores/escolas estéticas. 

Grande parte das obras que integram a coleção de arte são propriedade dos CTT, e tem de 

uma maneira geral,  pelos temas que trata e retrata uma ligação à história dos Correios e 

Telecomunicações em Portugal. Na sua generalidade ou são desenhos originais de selos e de 

outros produtos filatélicos (inteiros postais, postais máximos, etc.) ou constituem pelos 

temas que abordam formas de ilustrar, através da arte, a história dos ex-CTT (Correios e 

Telecomunicações de Portugal). 

 

3. Incorporações  

Durante este ano de 2015 foram incorporadas por doação as seguintes obras/peças: 

a. Uma obra da autoria de João Noutel designada por “Secrets” executada em técnica 

mista sobre MDF recortado, com espelho, com as dimensões de 60 cm x 40 cm à 

qual foi atribuído um valor de 1.500 euros. 

b. Duas obras, sem título, da autoria de Miguel Ângelo Rocha executadas em tinta-da-

china, com as dimensões 24cmx 33cm às quais foi atribuído o valor individual de 

1.600 euros.  

c. Uma aguarela da autoria de José Pedro Martins Barata, doada por Raul Moreira, com 

uma joia desenhada com características de pendente de Lalique e desenhos 

pretendendo retratar ex-trabalhadoras dos então CTT e á qual foi atribuído o valor 

de 500 euros. 

d. Uma carta manuscrita com oito folhas, com textos e desenhos, da autoria de José 

Pedro Martins Barata, doada por Raul Moreira, com uma proposta de guião para 

uma possível exposição filatélica internacional no âmbito da exposição “Portugal 

2010”, à qual foi atribuído para efeitos contabilísticos o valor de 1 euro. 
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e. Um aerograma para correio aéreo com um selo impresso relativo ao 35º aniversário 

da TAP doado por Ana Isabel Carvalho Morais Fez ao qual foi atribuído para efeitos 

contabilísticos o valor de 1 euro. 

Foram ainda incorporados, por auto de entrega da Imprensa Nacional Casa da Moeda, 

duzentos e vinte e oito volumes contendo materiais diversos relativos a fases de fabrico 

de várias emissões filatélicas entre 2009 a 2014, aos quais foi atribuído para efeitos 

contabilísticos o valor de 10 euros por cada um dos volumes.  

 

Principais atividades 

As atividades desenvolvidas durante o ano de 2015 pelas áreas funcionais do Património 

Filatélico e Artístico, compreenderam a assunção de algumas estratégias anteriormente 

definidas, construídas e executadas com diferentes graus de realização, em respeito aos 

circunstancialismos que se nos depararam conjunturalmente. Durante este período 

descriminam-se alguns dos eixos estratégicos e princípios orientadores: 

- As ações e tarefas seguiram as orientações que corporizam um entendimento sistémico do 

conjunto dos bens culturais da FPC, às terminologias tradicionalmente utilizadas para 

distinguir um objecto ou artefacto museológico, documental ou bibliográfico, correspondem 

diferentes metodologias de trabalho, porém, estamos sempre a tratar e a abordar bens 

culturais de uma única instituição, ou seja, com uma única coleção; 

- Construção e alargamento das bases de dados com ligações a recursos digitais e sua 

disponibilização na web, de modo a responder às necessidades dos utilizadores; 

- Reunificação nas respectivas áreas e coleções de património museológico e documental de 

acervo disperso e armazenado na Reserva da Boa-Hora, permitindo a reorganização das 

Reservas museológicas com o objetivo de melhorar as condições de preservação e 

manutenção dos bens culturais e de atingir uma maior racionalização dos espaços e dos 

custos inerentes a esta atividade;  

- Desenvolvimento das coleções de acordo com a política em execução nos últimos anos, 

relativamente a aquisições ou incorporações de outra proveniência. 

Deste modo, passaremos a sintetizar as principais atividades, descrição e resultados 

operacionais, em conformidade com a programação predefinida. 
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Tratamento das coleções 

A incorporação recorrente de selos das emissões filatélicas e de outro material de filatelia 

associado às respectivas emissões, exige um tratamento museológico constante. Para além 

desta tarefa, no ano de 2015 foram introduzidos na base de dados Matriz os selos desde a 

primeira emissão de 1853 até 2012 (com exceção de 1998 a 2001), que ainda se encontra 

por concluir.  

Importa ainda relevar a colaboração dada pela equipa do Património Filatélico e Artístico 

durante aproximadamente dois meses, à auditoria promovida pela ANACOM à coleção de 

selos do ex-ultramar português composta por cerca de 1.700.000 selos. 

 

Participação em eventos e exposições internas e externas 

Em 2015 manteve-se a participação e colaboração em ações de divulgação, para as quais se 

efetuaram pesquisas de informação e cedências de peças, para exposições da FPC e ainda 

entidades externas, nomeadamente: 

• Externas 

• Museu do Fado – Tela de Júlio Pomar – original do selo - Março 

• As varinas de Lisboa – CML – Museu da Cidade – Maio 2015 

• De D. João IV a D. Manuel II- As comunicações no tempo dos Duques de Bragança 1640 a 

1910 – Junho 2015 

• “25 Anos da AICEP  

• Internas  

• O Elogio do Selo – Os Consultores Artísticos Jaime Martins Barata e José Pedro Martins 

Barata nos Correios Portugueses – 10 de Outubro 

• Ida e Volta – Arte postal – 10 de Outubro 

 

Para além da última mostra filatélica sobre desporto, foram cedidas em atividades 

expositivas internas algumas peças para as montras exteriores da Fundação, bem como 

peças de apoio à Exposição Permanente, conforme se descrimina no seguinte quadro. 
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Ações de Divulgação Cedências (nº de peças) 

Internas 178 

Externas 51 

 

 

 

Digitalização de peças  

Foram digitalizadas 2704 peças (incluindo cedência de imagens e atualizações do Matriz) 

 

Conservação preventiva e de restauro 

No ano de 2015 não foi feito qualquer restauro do património artístico. 
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PATRIMÓNIO MUSEOLÓGICO DAS COMUNICAÇÕES 

 

1. Património Postal e de Telecomunicações – PPT  

O acervo confiado à Fundação Portuguesa das Comunicações, da propriedade dos 

Instituidores (ICP-ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, CTT – Correios de 

Portugal, SA, e Portugal Telecom, SGPS, SA/MEO) é constituído por peças que asseguram o 

testemunho material da evolução dos equipamentos, das técnicas e sistemas utilizados no 

sector das Comunicações. 

Incorporado ao longo de várias décadas, o Património Museológico constitui um valioso 

acervo que integra peças, que vão desde o século XVI até à atualidade, encontrando-se 

agrupado em grandes coleções que reúnem conjuntos de peças, com características 

semelhantes, de forma a possibilitar uma melhor organização do acervo tendo em vista, 

fundamentalmente, as condições de tratamento, arquivo e investigação museológica. 

O Património Postal e de Telecomunicações (PPT) da Fundação Portuguesa das 

Comunicações tem por missão garantir a constituição, preservação e estudo do acervo 

museológico, constituído por: 

 

Património Postal - que integra um largo conjunto de peças e equipamentos relativos à 

evolução dos sistemas e técnicas utilizadas pelos Correios em Portugal, organizado pelas 

seguintes categorias:  

• Maquetas; Sinalização; Mobiliário; Malas e Sacos; Recetáculos Postais; Marcos 

postais, Transportes; Fardamentos; Suportes e Instrumentos de Escrita; Peso e 

Medida; Máquinas e Cunhos; Utensílios Postais; 

 

Património Telecomunicações - onde se reúnem os equipamentos e peças que asseguram o 

testemunho do desenvolvimento e da evolução das Telecomunicações em Portugal, 

encontrando-se organizado por diversas categorias, tais como; 

• Telegrafia Ótica/Visual; Telegrafia Elétrica; Telefonia; Radiocomunicações; 

Comutação; Transmissão; Energia/Alimentação/Proteção; Ensaio e Medida; 

Informática; Multimédia e Ferramentas; 
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Incorporação e desincorporação 

O acervo museológico é essencialmente constituído pelo Património confiado à Fundação 

pelos seus três Instituidores, no entanto no âmbito do enriquecimento das coleções, 

manteve-se uma política de incorporações, tais como: 

• Receção de espólio de interesse museológico proveniente dos Instituidores; 

• Doação de Peças por particulares; 

• Produção de réplicas de peças, miniaturas de viaturas ou maquetas de 

equipamentos de grande porte, cuja raridade ou dimensões inviabilizem a 

incorporação de peças originais; 

• Compra de peças relevantes para a constituição das coleções em leilões, 

colecionadores ou antiquários. 

Durante o presente ano, e na sequência da elaboração de um quadro de referência para a 

desincorporação e alienação de património museológico, procurou-se reduzir a acumulação 

de acervo de acordo com os seguintes critérios: a relevância, a importância histórica e 

técnica-científica, as quantidades existentes e o estado de conservação das peças e risco de 

contaminação. 

Neste âmbito foram recebidas um total de 25 peças doadas por particulares que após 

análise foram consideradas de interesse museológico e integradas nas nossas coleções. 

Durante este ano foi também apresentado ao Instituidor PT/MEO um lote de peças a entrar 

em processo de desincorporação e abate, de acordo com os critérios atrás descritos, tendo 

sido atualizado o respetivo protocolo de guarda de património. 

 

Conservação e Restauro 

A correta conservação do património suportou-se em diversas tarefas fundamentais, que 

visaram um tratamento de conservação preventiva, de forma a evitar a degradação do 

espólio confiado à Fundação. 

Adicionalmente, foi considerada a conservação curativa das peças, que devido a alguma 

degradação das suas condições implicou uma intervenção mais profunda, a qual foi 

efetuada em ateliers do exterior, por técnicos altamente especializados (Carruagens da 

mala-posta em exposição). 
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Especial referência merece a preocupação com as periódicas intervenções de 

conservação/manutenção das viaturas, que integram a Coleção de Transportes, o que  

permite que se mantenham em bom estado de funcionamento, com a eventual 

possibilidade de utilização, em qualquer momento, em ações de divulgação. Estes trabalhos 

periódicos constituem uma conservação preventiva e são o garante de evitar futuras 

intervenções muito mais complexas e, como tal mais dispendiosas.   

 

Reservas museológicas 

Atualmente o património postal e de telecomunicações encontra-se distribuído da seguinte 

forma: 

PATRIMÓNIO POSTAL  

LOCALIZAÇÃO Nº. PEÇAS 

Reserva da Boa Hora 15.761 

Reserva do Cartaxo 146 

Exposição Permanente 145 

Peças Cedidas (Longa Duração) 61 

Peças à guarda (Carruagens) 2 

TOTAL 16.115 

PATRIMÓNIO TELECOMUNICAÇÕES  

LOCALIZAÇÃO/INSTITUIDOR Nº. PEÇAS 

Reserva da Boa Hora 32.224 

Reserva da Bobadela 16.403 

Exposição Permanente 334 

TOTAL 48.961 

 

Em todas as Reservas Museológicas as condições ambientais são asseguradas por sistemas 

de ar condicionado geral, recorrendo-se à utilização de desumidificadores para a 

manutenção e estabilização das condições de humidade relativa do ar.  

Todas as Reservas possuem sistemas de alarme de intrusão e de incêndio, mantendo-as 

assim protegidas. 
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Informatização: Matriz/ Registo informático e tratamento do Património 

O Património Museológico encontra-se registado em bases de dados, com uma visão não 

integrada, estando em curso o processo de evolução para Aplicação Matriz – Inventário e 

Gestão de Coleções Museológicas, adotado pelo IMC - Instituto dos Museus e da 

Conservação. Este sistema de informação permite uma visão global e transversal do 

património, bem como o seu acesso ao público através da web. 

Em 2015, deu-se continuidade a este processo tendo-se apurado um volume de mais 1.388 

novos registos 467 atualizações de registos já efetuados, procedeu-se ainda à captação e 

tratamento de 1.300 imagens relativas a peças para incorporação na ficha museológica para 

anexar ao Matriz. 

No final de 2015, ao nível do Património Postal e de Telecomunicações estão inseridos na 

base de dados Matriz 13.915 registos sendo que 1.756 estão publicados no Matriznet. 

O Património existente na Reserva da Bobadela encontra-se todo identificado e registado 

em base de dados Excel, estando previsto o seu tratamento e introdução informática em 

base de dados após a conclusão dos trabalhos em curso do inventário dos acervos da Boa-

Hora e do Cartaxo. 

O trabalho aqui referido diz respeito, somente, à inserção de registos informáticos, não se 

encontrando explicitadas as morosas tarefas prévias à informatização, que se realizam no 

âmbito do Património Museológico. Estas tarefas são fundamentais para uma correta 

conservação das peças, visando um tratamento de conservação preventiva, de forma a 

evitar a degradação do espólio confiado à Fundação. 

Também a mudança de suportes de arquivo, constituídos por materiais mais evoluídos e, 

principalmente, mais adequados a uma boa conservação, foi uma das preocupações 

permanentes destas áreas.  

 

Conferência do Património 

Em simultâneo com a introdução de registos na base de dados Matriz é efetuada uma 

conferência e a respetiva separação das peças destinadas à Reserva Museológica, à Reserva 

de Divulgação e de Aproveitamento (acessórios e sobressalentes), de acordo com as regras 
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estabelecidas para a incorporação de peças e sua posterior desincorporação, tendo em 

conta: 

- Estado de conservação; 

- Excesso de quantidade (5/6 para Reserva Museológica; até 10 para Reserva de Divulgação) 

- Não enquadramento na coleção. 

 

Ações de divulgação  

A participação e colaboração em diferentes atividades, exposições e em ações de divulgação 

internas e externas, para o que se efetuaram pesquisas de informação, produção de textos, 

legendas e cedência de peças contabilizadas no quadro abaixo. 

 
Divulgações Cedências (nº de Peças) 

Internas (Exposições na Sede) 26 

Externas 103 

 
• Lançamento do livro “Motorizadas 50cc Portuguesas” de Pedro Pinto na Rua de S. 

José, 20; 

• Exposição “O cabo submarino num mar de conectividade”, patente até Abril de 2016; 

• Exposição “De D. João IV a D. Manuel II – as comunicações no tempo dos duques de 

Bragança, 1640-1910” no Paço Ducal de Vila Viçosa em parceria com a Fundação Casa 

de Bragança; 

• Exposição na Câmara Municipal Salvaterra de Magos patente até Fevereiro de 2016; 

• Exposição “Os Assombrados” no Museu Abílio Mattos em Óbidos patente Abril de 

2016; 

• Exposição “Da Fotografia ao Azulejo. Povo, monumentos e paisagens de Portugal na 

primeira metade do século XX”, no Museu Nacional Soares dos Reis – Porto; 

• Peça de Teatro “A Claraboia” pela Companhia A BARRACA; 

• Peça de Teatro “Play Srindberg” pela companhia COMUNA; 

• Produtora SP Televisão; 

•  Produtora Happy Génio – Produção de filmes Unipessoal, Ldª 
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foto: Ana Ferreira

Workshop	“Missivas”	de	uma	exposição	 
em	diário	gráfico	–	Rita	Caré,	fevereiro	2015

7. Relatório e Parecer do Fiscal Único sobre os 
Relatórios do Património Museológico e Documental
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foto: Ana Ferreira

Painel	“A	Educação	à	luz	do	digital:	o	olhar	da	investigação”,	novembro	2015

8. Relatório e Parecer do Fiscal Único
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Exposição	“Ida	e	Volta”,	outubro	de	2015

9. Relatório e Parecer do Fiscal Único

foto: Ana Ferreira
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