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Mensagem do Presidente
As fundações, como organizações da sociedade civil, são chamadas a desempenhar
um papel cada vez mais ativo no desenvolvimento das sociedades onde estão inseridas, devendo saber mobilizar os restantes atores sociais, de cuja atuação coletiva
depende, em última análise, o sucesso da sua intervenção. Por este motivo, a Fundação
Calouste Gulbenkian, num momento tão dramático do nosso país, sem abandonar
a sua matriz internacional, continuou a assumir o seu compromisso com Portugal.
Mais do que nunca, compete à Fundação Calouste Gulbenkian assumir um papel
proativo junto da sociedade civil, protegendo em especial os seus grupos mais
vulneráveis, promovendo a adoção de soluções eficazes e inovadoras. Uma sociedade democrática exige uma comunidade mais inclusiva.
Durante o ano de 2013, a Fundação continuou, por isso, a honrar o legado do seu
Fundador, socorrendo-se de estruturas centrais dotadas de colaboradores de elevada
competência e inexcedível dedicação profissional. Com a publicação deste relatório,
aqui numa versão mais abreviada, os beneficiários da atividade da Fundação poderão
avaliar o nosso desempenho ou o impacto da nossa intervenção, bem como contextualizar as razões que justificam aquilo que fazemos.
A Fundação Calouste Gulbenkian ocupa um espaço privilegiado de atuação que,
ao mesmo tempo que a habilita a correr riscos e a pensar no longo-prazo, a submete a uma responsabilização acrescida. Encaramos esta responsabilização como
um incentivo para fazer mais, com mais profissionalismo e com mais transparência.
Espero assim que a leitura desta publicação ajude a reconhecer a dedicação
e a motivação que a Fundação Calouste Gulbenkian dedica àqueles que justificam
a nossa existência.
Artur Santos Silva
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A Fundação

A Fundação Calouste Gulbenkian é uma instituição portuguesa
de direito privado e utilidade pública geral, cujos fins estatutários são
a Arte, a Beneficência, a Ciência e a Educação. Criada por disposição
testamentária de Calouste Sarkis Gulbenkian, cidadão britânico
de ascendência arménia, os seus estatutos foram aprovados pelo
Estado Português a 18 de Julho de 1956. Com mais de 50 anos de existência, a Fundação Calouste Gulbenkian é uma das mais importantes
fundações europeias, desenvolvendo uma vasta atividade em Portugal
e no estrangeiro através de projetos próprios ou em parceria com outras
entidades, e através da atribuição de subsídios e bolsas. A Fundação
tem delegações em Paris e em Londres, cidades onde Calouste
Gulbenkian viveu.

260 mill pessoas
frequentaram o jardim em 2013

142 mil pessoas
assistiram
a concertos
e espetáculos

3 milhões de visitantes online

www.gulbenkian.pt

€100
milhões
Orçamento
Anual

€3 mil
milhões
Recursos
Próprios

30 EXPOSIÇÕES INAUGURADAS EM 2013
mais de 1000 bolsas e mais
de 550 subsídios atribuídos
pelos serviços e programas

€18 MILHÕES
EM SUBSÍDIOS, BOLSAS
E PRÉMIOS

800 mil visitantes nos museus
e nas exposições temporárias

€14 MILHÕES
EM ATIVIDADES EDUCATIVAS
E CIENTÍFICAS

3 CONFERÊNCIAS POR SEMANA
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A FUNDAÇÃO

A Fundação: os espaços
A Fundação tem a sua Sede em Lisboa.
As instalações da Sede e Museu, projetadas
pelos arquitetos Ruy Athouguia, Pedro Cid
e Alberto Pessoa, foram inauguradas em outubro de 1969 e têm o estatuto de Monumento
Nacional desde 2010. O edifício-Sede integra,
para além das áreas reservadas à administração e aos serviços, um Grande Auditório,
recentemente renovado e apetrechado com
a mais recente tecnologia de cena, de modo
a poder acolher todo o tipo de espetáculos
– desde concertos e teatro a projeções
de cinema ou conferências –, espaços para
exposições temporárias, uma zona de congressos (dispondo de vários auditórios e salas),
e um edifício próprio que alberga o Museu
Calouste Gulbenkian e a Biblioteca de Arte.

Obras de renovação
do Grande Auditório
© FCG / Márcia Lessa

Programa de renovação
do Grande Auditório

O complexo é envolvido pelo Jardim
Gulbenkian, projetado pelos arquitetos Viana
Barreto e Gonçalo Ribeiro Telles que trabalharam em estreita colaboração com os arquitetos do complexo de edifícios da Fundação.
O jardim foi desenhado com uma escolha
criteriosa de árvores, arbustos e flores. Em 2002
iniciou-se a sua renovação, com introdução
de novos percursos, mais espelhos de água
e novas espécies, segundo um projeto conduzido pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles.
Em 1983, numa das extremidades do parque,
foi inaugurado o Centro de Arte Moderna
(CAM), construído segundo projeto do arquiteto britânico Sir Leslie Martin, para albergar
a coleção de arte moderna e contemporânea
portuguesa da Fundação.
O Instituto Gulbenkian de Ciência, instalado
em Oeiras, num campo científico junto ao
Palácio dos Marqueses de Pombal, é um
instituto líder em investigação biomédica
e formação pós-graduada, dedicado à excelência científica e à formação de uma nova
geração de líderes científicos.

A intervenção, iniciada em 2 de junho de 2013
e concluída em fevereiro de 2014, com um custo
aproximado de 20 milhões de euros, teve por objetivo
a adequação dos aspetos técnicos e de segurança, bem
como a melhoria das condições performativas da cena
do Grande Auditório, a par da renovação dos espaços
e das condições de acolhimento ao público.

Vista do Jardim
© Daniel Santos
Fachada do edifício
principal
© José Manuel Costa Alves

Com a conclusão desta intervenção culmina um ciclo
de renovação do conjunto arquitetónico original que
durou cerca de 15 anos e que incluiu o Museu, o edifício-Sede e o jardim, e que teve um custo, a preços
constantes, de 46 milhões de euros.
O projeto de renovação, que teve uma preocupação
fundamental em respeitar o projeto original, proporcionou, no entanto, duas novas valências ao Grande
Auditório: uma sala de ensaios para a Orquestra, que
não existia e que o liberta para uma utilização mais
diversificada, e um aumento exponencial da versatilidade da cena, em função dos novos equipamentos
tecnológicos e do novo fosso de orquestra, que permitirão a realização de espetáculos e outros eventos que
antes não eram possíveis.

A Gulbenkian no Mundo
— através dos projetos que apoiou, das bolsas
que concedeu e das diversas parcerias que
estabeleceu durante 2013.

Atividades

Na sua Sede em Lisboa, nas suas Delegações em França
e no Reino Unido, bem como no Instituto Gulbenkian
de Ciência, em Oeiras, a Fundação Calouste Gulbenkian
proporciona ao público, ao longo de todo o ano, um vasto
programa de atividades culturais, educativas e científicas
que contribuem quer para a formação cultural dos seus
beneficiários, quer para o aumento do conhecimento científico. A Fundação é assim lugar de fruição cultural e educativa mas também lugar de debate, reflexão e de investigação.
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Na sua Sede, em Lisboa, a Fundação dispõe de um Museu, de um Centro de Arte
Moderna e de uma Biblioteca de Arte, mas também de uma Orquestra e de um Coro,
que atuam ao longo do ano no âmbito de uma temporada de música internacional.
Realiza exposições individuais e coletivas, e organiza um extenso programa de atividades educativas para crianças e adultos. A Fundação assume-se, assim, como um
espaço de fruição cultural e educativa no qual pessoas de todas as faixas etárias
podem beneficiar de programas de formação e de entretenimento ou simplesmente
usufruir do jardim, frequentado diariamente por mais de 5 mil pessoas.
O Museu Calouste Gulbenkian, que integra um acervo de seis mil peças, foi construído
para receber a Coleção de Arte do Fundador, Calouste Sarkis Gulbenkian. O Museu
expõe nas suas galerias um conjunto de cerca de mil peças divididas pelos núcleos
de Arte Egípcia, Arte Greco-Romana, Arte da Mesopotâmia, Arte do Oriente Islâmico,
Arte Arménia, Arte do Extremo-Oriente e, na arte do Ocidente, Escultura, Arte do Livro,
Pintura, Artes Decorativas francesas do séc. XVIII e obras de René Lalique. No núcleo
da pintura destacam-se obras de Van der Weyden, Ghirlandaio, Rubens, Rembrandt,
Guardi, Fragonard, Gainsborough, Turner, Corot, Renoir, Manet, Degas e Monet.
A coleção de obras de René Lalique, que Calouste Gulbenkian adquiriu diretamente
ao artista, é considerada única no mundo pela sua qualidade e quantidade.
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ATIVIDADES

79

Serviço de Música
A Temporada Gulbenkian Música é face mais visível
da atividade do Serviço de Música, e tem como pilar
estruturante os agrupamentos artísticos residentes
da Fundação – o Coro e a Orquestra Gulbenkian –
que, naturalmente, protagonizaram algumas
das iniciativas de maior relevo ao longo de 2013.
De particular referência foi a apresentação, no Festival
Debussy +, de uma nova produção de Le Martyre de
Saint Sébastien, obra do início do século XX, resultante
da colaboração do compositor francês com o escritor
Gabriele d’Annunzio. Esta nova leitura recebeu a assinatura da dupla de encenadores Jean-Philippe Clarac
e Olivier Deloeuil. Alain Altinoglu dirigiu um elenco
superlativo, para além do Coro e Orquestra Gulbenkian.

Além de exibir, em permanência, parte da coleção de Arte Moderna e Contemporânea
portuguesa (a maior e mais completa do país), o Centro de Arte Moderna (CAM) dispõe
de um importante núcleo de arte britânica do século XX e de Arte Arménia. O CAM
continua a cumprir a missão primordial de divulgação da arte através das suas exposições, mas também dos empréstimos regulares de obras para exposições temporárias
nacionais e internacionais. Por outro lado, a coleção do CAM possibilita ainda a realização de exposições temporárias de museus e centros de arte nacionais cujo acervo
é diminuto, cumprindo assim um dos relevantes objetivos da Fundação.

actuações da Orquestra Gulbenkian

27

com o Coro
Gulbenkian

54

Atuações do Coro Gulbenkian
em 2013

30

Anos do Festival
Jazz em Agosto

A Biblioteca de Arte é considerada pela comunidade científica como a mais completa
e importante do país na sua área. Trata-se de uma biblioteca especializada e de investigação, especialmente vocacionada para servir públicos com atividades artísticas,
críticas, didáticas ou académicas, principalmente interessados nos domínios da Arquitetura e Artes Visuais. A Biblioteca de Arte cumpre ainda funções práticas de gestão
centralizada de um património documental diversificado, não exclusivo das áreas artísticas, incluindo o tratamento biblioteconómico e a conservação de todas as publicações produzidas e apoiadas pela Fundação.
Le martyre de Saint Sébastien,
Coro e Orquestra Gulbenkian, direção
de Alain Altinoglu,
22 de fevereiro
© FCG / Márcia Lessa

12 mil espectadores
por mês

248
Concertos e espetáculos

numa média de 5 por semana
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As exposições temporárias organizadas pelo Museu
são sugeridas pela própria Coleção. A exposição
O BRILHO DAS CIDADES. A ROTA DO AZULEJO
integrou-se nesta lógica de programação ao abordar
um objeto artístico produzido no seio de algumas
das culturas que interessaram o Fundador Calouste
Gulbenkian: as do mundo islâmico, bem representado
no Museu através de um núcleo de grande qualidade
de cerâmica de Iznik, Turquia.
O azulejo foi pela primeira vez abordado numa
perspetiva de diálogo entre variadas produções
num espaço alargado, desde a Ásia Central à Europa
Ocidental e ao Norte de África, e num tempo que vinha da civilização do Egito Antigo até ao século XXI.

FUndação Calouste
gulbenkian
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203 mil
Visitantes

> 1,5 milhões

Centro de Arte Moderna
Comemorando os trinta anos da abertura do Centro
de Arte Moderna (cam) ao público, a 25 de Julho de
1983, uma exposição – SOB O SIGNO DE AMADEO.
UM SÉCULO DE ARTE – só com obras da Coleção
ocupou todos os espaços do Centro, apresentando
pela primeira vez a quase totalidade do acervo
de Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918), o pintor
português precursor do modernismo e uma das âncoras da Coleção do cam.
Esta exposição reuniu 318 obras de 92 artistas
do acervo do cam em 3750 metros quadrados
de exposição. Foi visitada por 51 mil pessoas.

de visitantes virtuais

109 mil
Visitantes

26 DE JULHO DE 2013
A 19 DE JANEIRO DE 2014

O percurso fazia-se através de 171 peças provenientes de 32 instituições e de nove coleções privadas da
Bélgica, Espanha, França, Países Baixos e Portugal.
A exposição teve 38 353 visitantes.

24 DE OUTUBRO DE 2013
A 26 DE JANEIRO DE 2014

Vista da exposição
“O Brilho das Cidades”
© FCG / Carlos Azevedo

www.museu.gulbenkian.pt

www.cam.gulbenkian.pt

Vista da exposição
"Sob o signo de Amadeo"
© FCG / Paulo Costa
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Programa Gulbenkian
de Língua e Cultura
Portuguesas

Programa Gulbenkian
Educação para
a Cultura e Ciência

O ciclo “Harvard na Gulbenkian: Diálogos sobre
o Cinema Português e o Cinema do Mundo”
explora a abrangente presença e influência do cinema
português feito hoje, através de uma série de diálogos
entre realizadores portugueses e realizadores
da América Latina, Europa, América do Norte e Ásia
que partilham as mesmas preocupações estéticas
e filosóficas sobre o estado do cinema atual.
Constituído por doze programas, o ciclo oferece um
conjunto de encontros intensos e alargados entre
artistas, combinando projeções dos seus filmes
com debates com os próprios realizadores, críticos
convidados, intelectuais da área e os curadores do
programa: Haden Guest, diretor do Harvard Film
Archive da Universidade de Harvard, e o realizador
Joaquim Sapinho.

Dentro da Fundação, o Programa Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência desenvolve funções
de coordenação, divulgação e apoio dos diferentes
setores educativos de atividade permanente
– Museu, Centro de Arte Moderna, Jardim e Música
– para realizar um programa coerente e diversificado
de mediação do património Gulbenkian.
Este programa, intitulado DESCOBRIR, acolheu em
2013 perto de 70 mil participantes em 3500 sessões
de 360 eventos, tanto dirigidos ao público em geral,
de todas as idades, como à comunidade escolar
– alunos e professores.

70 mil

Em 2013 foram realizados dois programas: “Entropia e Utopia: António Reis e Margarida Cordeiro”
e “Para Paulo Rocha”. Este ciclo é uma organização
conjunta entre o Programa Gulbenkian de Língua
e Cultura Portuguesas e o Centro de Arte Moderna,
em associação com a Cinemateca Portuguesa
e o Harvard Film Archive.

Participantes

200
Pessoas / dia

3500

A Fundação tem-se afirmado ao longo dos anos como um lugar de debate e reflexão
contribuindo assim para a produção de conhecimento nas diferentes áreas em que
atua e para uma sociedade mais esclarecida sobre as grandes questões do nosso
tempo. A este nível, promove conferências internacionais, colóquios e cursos, desenvolve uma intensa atividade editorial, sobretudo através do seu plano de edições
de manuais universitários, bem como mantém um relevante trabalho de investigação
científica, sobretudo através do Instituto Gulbenkian de Ciência, reconhecido como
instituição científica de excelência.

Programa Gulbenkian
Próximo Futuro

Delegação
em França

Na sua 3.ª edição, este ciclo de quatro debates públicos foram dedicados à região alargada da África Austral. O enfoque no “Sul da África” comportava algum
risco, dada a multiplicidade de clichés e preconceitos
que existem sobre esta região do continente, mas
acabou por ser um tema cativante, que interessou
públicos transversais. As sessões da Festa da Literatura e do Pensamento do Sul da África versaram
sobre: “O Estado das Artes”, “Literatura”, “Poesia”
e “Pensamento e política”. Para a mediatização deste
acontecimento contribuiu bastante a presença
de autores, artistas e produtores oriundos desta
região, num total de 63 convidados. Teve lugar entre
21 e 23 de junho de 2013, no Jardim da Fundação.

A Delegação em França tem vindo a realizar conferências em torno de temas fundamentais do pensamento contemporâneo, nomeadamente as questões
que se colocam à sociedade civil relacionadas com
a Europa, numa altura em que a União Europeia
vive a sua mais séria crise e assiste-se a um progressivo alheamento dos cidadãos do projeto europeu.
A Europa das Nações exige mais solidariedade, mais
legitimidade e mais Europa. A Fundação Calouste
Gulbenkian procura assim contribuir para encontrar
soluções inovadoras para o projeto europeu, apoiando iniciativas que possam influenciar os decisores
a assumir o papel da Europa no mundo. Com este
objetivo, em 2013, foi aprofundada a parceria entre
a Fundação e o think tank Notre Europe – Institut
Jacques Delors, com iniciativas realizadas na Delegação em França, em Bruxelas e em Lisboa.

Sessões

360
Eventos
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Festa da Literatura
e do Pensamento
do Sul da África
© Tatiana Macedo
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Biblioteca de Arte
A Biblioteca de Arte prosseguiu o seu envolvimento
em projetos do domínio digital, em especial “A Leitura Digital e a transformação do incentivo à leitura
e das instituições do livro”, em cooperação com
o então Serviço de Educação e Bolsas, e o Projeto
DigiTile, em cooperação com o Instituto de História
de Arte da Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa para criação de uma biblioteca digital
dedicada à disponibilização de estudos
de Azulejaria e Cerâmica.

Disponíveis

200 mil
Monografias

3 150
Periódicos

220

Novas imagens digitais
26 052

Instituto Gulbenkian
de Ciência
O Instituto Gulbenkian de Ciência (igc) prosseguiu
o seu processo de autonomização, como instituição
científica de referência internacional com grande
capacidade de captação de recursos externos.
Com um orçamento anual, em 2013, de cerca
de 17 milhões de euros, apenas 6,5 milhões resultaram
de recursos próprios. De forma a assegurar que descobertas importantes exploráveis não passam despercebidas, maximizando a propriedade intelectual que é
produzida no igc, a Fundação Calouste Gulbenkian,
assinou em 2013 um acordo inovador com o consórcio
farmacêutico alemão Merck-Serono, que garante
à empresa acesso à propriedade intelectual desenvolvida no igc em troca de conselhos e conhecimentos
sobre a possibilidade de comercialização dos resultados da investigação.

Coleções especiais

Em 2013

IGC apoia

Outras imagens
252 161

Número total de imagens disponíveis
ao público

278 213

Em 2013

5 mil

Novas fotografias no FLICKR

11 mil
Novos documentos

Espólios de arquitetos e artistas
portugueses, coleções fotográficas
e bibliotecas particulares
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39

Grupos de pesquisa
independentes

390
Investigadores

36

Nacionalidades

As energias
científicas
do Instituto
refletiram-se
em mais de
200 publicações
em revistas
internacionais
e o instituto
recebeu mais
de 100 oradores
externos

26

Novas bolsas de pesquisa
de agências nacionais e internacionais

Orçamento anual 2013

€17 milhões
€6,5 milhões

Contribuição da Fundação
Calouste Gulbenkian

Grandes Projetos
A Fundação Calouste Gulbenkian tem procurado reforçar
a sua intervenção em áreas que considera de relevância
acrescida, assumindo um papel cada mais ativo no mapeamento e procura de soluções para os chamados problemas
sociais complexos, usando para isso a sua capacidade
de mobilizar vontades e de catalisar a mudança. A Fundação tenta deste modo experimentar soluções inovadoras
bem como ser um agregador das redes sociais que fortalecem o papel da sociedade civil perante os grandes desafios
do séc. XXI, que acabam por se concentrar, em última análise, na área das políticas sociais. Não poderemos esquecer
o papel muito ativo e influente que a Fundação desempenhou nas questões centrais do nosso tempo — a qualidade
do sistema de educação, a formação contínua, a aptidão
para a mudança, o reforço e translação da investigação,
a inovação e o empreendedorismo, a melhor compreensão
e potencial das economias emergentes, sem deixar de valorizar as condições culturais destas civilizações. Também
o papel do Estado e a organização do setor público devem
merecer a atenção da sociedade civil, assumindo a Fundação uma obrigação de usar o seu poder de influência para
mobilizar a academia e o conhecimento relevante para que
os decisores políticos adotem as estratégias mais sustentáveis e os processos mais desejáveis.
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Gabinete do Presidente
e Programa Gulbenkian
de Desenvolvimento
Humano

160
1400
Empresas aderentes

Em 2013, o Gabinete do Presidente e o Programa
Gulbenkian de Desenvolvimento Humano promoveram a iniciativa MOVIMENTO PARA O EMPREGO
em parceria com o Instituto de Emprego e Formação
Profissional (iefp), a cotec Portugal, e uma vasta
rede de empresas, no sentido de promover melhores
respostas para a situação do desemprego jovem qualificado através da promoção de cinco mil estágios
profissionais em contexto de empresa no sentido de
aumentar o potencial de empregabilidade dos jovens.
Até dezembro de 2013, cerca de 160 empresas
tinham aderido ao Movimento para o Emprego
e 1400 jovens tinham iniciado o estágio ao abrigo
da iniciativa, 50 dos quais na Fundação Calouste
Gulbenkian, distribuídos pelos seus diferentes
Programas e Serviços.

GRANDES PROJETOS

Programa Gulbenkian
Inovar em Saúde

Iniciativa Gulbenkian
Cidades

Para construir uma nova visão do Sistema Nacional
de Saúde, fundada em princípios de solidariedade
social, em que seja assegurada a sustentabilidade da
prestação de cuidados e em que se reforcem os direitos
e as responsabilidades de todos os que nele intervêm e beneficiem, a Fundação Calouste Gulbenkian
lançou a 5 de fevereiro de 2013 a iniciativa “Health in
Portugal: A Challenge for the Future. The Gulbenkian
Platform for a Sustainable Health System”.

No ano de arranque da Iniciativa Gulbenkian
Cidades, a Fundação decidiu apoiar a implementação de um projeto, coordenado por João Ferrão
e José Manuel Félix Ribeiro, intitulado NOROESTE
GLOBAL, que tem como objetivos centrais identificar as principais tendências e desafios com que a
macrorregião Noroeste se defronta, construir visões
partilhadas e estratégias que permitam àquela região
reposicionar-se de forma sustentada face ao processo
de globalização e identificar iniciativas e ações que
contribuam para um novo ciclo de crescimento,
reduzindo os níveis de pobreza e maior coesão social.

A comissão desta iniciativa, presidida por Lord
Nigel Crisp, desenvolveu um estudo que envolveu
35 especialistas portugueses de diferentes áreas,
cuja contribuição, sob a forma de relatórios parcelares, foi amplamente discutida em reuniões intercalares com vista à elaboração de um documento final,
que será apresentado em 2014.

Jovens estagiários

50

na Fundação
Calouste Gulbenkian

Artur Santos Silva
na assinatura do protocolo
do Movimento para
o Emprego
© FCG / Márcia Lessa
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Lord Nigel Crisp – Cerimónia
de lançamento da iniciativa
“Health in Portugal”
© FCG / Mária Lessa

A versão final do documento de diagnóstico prospetivo foi entregue no final do ano de 2013, tendo sido
objeto de discussão alargada entre os diferentes agentes económicos e institucionais da região noroeste,
com particular destaque para as universidades envolvidas no projeto – Universidades de Aveiro, do Minho
e do Porto (Universidade do Porto e Centro Regional
do Porto da Universidade Católica Portuguesa) –, bem
como as autarquias de Aveiro, Braga, Guimarães
e Porto. Após esta fase iniciaram-se os trabalhos
conducentes à criação de uma plataforma estratégica,
como espaço de reflexão e proposta sobre o reposicionamento global da macrorregião Noroeste.

Bolsas, Subsídios
e Prémios

Desde as suas primeiras atividades, na década de 1950,
a Fundação Calouste Gulbenkian respondeu às necessidades mais prementes da sociedade portuguesa. Foi a época
das primeiras intervenções em matérias de educação,
de investigação científica, de formação artística, de expressão cultural, de saúde pública e de assistência aos mais
carenciados, através de bolsas e subsídios.
Com o desenvolvimento progressivo do país, a sua democratização e integração na Comunidade Europeia, o papel
da Fundação foi redefinido: as novas prioridades deixaram
de ser apenas portuguesas ou lusófonas, mas inscrevem-se
num quadro internacional em mudança e dizem respeito
a questões globais, como o diálogo intercultural, as migrações e a mobilidade, e o ambiente. É neste contexto que
são criados os “Programas Gulbenkian”, para refletir sobre
temas da sociedade contemporânea, procurando respostas inovadoras para os problemas do mundo atual. Estes
programas estendem-se num quadro temporal limitado
e englobam ações de natureza diversa (projetos-piloto, ciclos
de conferências, cursos de formação, edições, espetáculos,
etc.) sobre um mesmo tema, fruto de iniciativas próprias
da Fundação ou criados em parceria com outras instituições.
De forma continuada, a Fundação continua a distribuir
subsídios, concede bolsas de estudo para formação em
Portugal e no estrangeiro e apoia programas e projetos
de natureza científica, educacional e artística. Promove
e estimula projetos de ajuda ao desenvolvimento com
os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste.
Promove a cultura portuguesa no estrangeiro e desenvolve
igualmente um programa de preservação dos testemunhos
da presença portuguesa no mundo. Paralelamente às suas
atividades em Portugal e no estrangeiro, de promoção
da cultura portuguesa, a Fundação desenvolve um programa de atividades em prol da Diáspora Arménia para
a disseminação da sua língua e cultura.
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Programa Gulbenkian
Qualificação Novas
Gerações

Programa Gulbenkian
de Desenvolvimento
Humano

No âmbito de uma das suas grandes linhas programáticas – Inovação no Ensino e na Aprendizagem
– que distingue projetos inovadores de instituições educativas, destaca-se o Projeto Opus Tutti
– Práticas Artísticas na Criação de Raízes Sociais
e Educativas.

Foi lançada em janeiro de 2013 a segunda edição
do concurso Ideias de Origem Portuguesa (que
integra o movimento “faz”, em colaboração com
a cotec). Trata-se de uma plataforma de incubação
de projetos de empreendedorismo social, através
da qual se pretende convocar a diáspora para pensar
em novas e melhores respostas aos atuais desafios
sociais que Portugal enfrenta. Esta iniciativa contribui para estreitar a colaboração entre os portugueses
residentes em território nacional e os portugueses
que vivem e trabalham fora de Portugal, promovendo a responsabilidade individual e o exercício de uma
cidadania ativa, envolvente e participativa.

Apesar da Fundação Calouste Gulbenkian conceder
bolsas de estudo desde a sua criação, nunca foi realizada uma avaliação integral e compreensiva do seu
impacto junto dos seus beneficiários. Precisamente
com esta finalidade, o Serviço de Bolsas Gulbenkian
iniciou, em 2013, o desenvolvimento de um projeto
de avaliação das bolsas de estudo concedidas pela
Fundação desde 1956. Através de um inquérito
direto pretende-se analisar a perceção dos antigos
Bolseiros sobre o impacto que as bolsas tiveram tanto
na sua formação enquanto indivíduos como na sua
carreira profissional.

Das 75 ideias apresentadas a concurso, foram selecionadas dez equipas finalistas que tiveram acompanhamento por parte do Instituto de Empreendedorismo Social no sentido de transformar a sua ideia em
projeto. Este acompanhamento incluiu a realização
de um workshop de formação intensiva que terminou
com a apresentação dos projetos ao painel de júri.
Os vencedores da segunda edição do concurso foram
o Projeto ORQUESTRA XXI, e os projetos “Fruta
Feia” e “Rés do Chão”.
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Com este projeto, tem-se vindo a explorar modelos
de trabalho capazes de potenciar, desde a primeira
infância, o desenvolvimento pleno das capacidades
dos indivíduos, numa perspetiva integral de desenvolvimento social e humano, a partir de um conjunto
de experiências mediadas por práticas artísticas.
O Projeto Opus Tutti desenvolveu assim, ao longo
de 2013, um conjunto de práticas distintivas que
foram desde experiências musicais participativas,
ações de formação, produção de peças músico-teatrais portáteis, que circulam por creches, a criação
de um conjunto de recursos expressivos de natureza
diversificada, que podem ser utilizados em contexto
familiar, de creche ou na comunidade, e a edição
de vários materiais promovendo a divulgação e a
reflexão sobre este projeto, que vem sendo executado
pela Companhia de Música Teatral, em colaboração
com o Laboratório de Música e Comunicação na
Infância do cesem, da Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.

Serviço
de Bolsas

Prémio Calouste
Gulbenkian
O Prémio Calouste Gulbenkian, no valor de 250 mil
euros, é atribuído a uma instituição ou a uma pessoa,
portuguesa ou estrangeira, que se tenha distinguido
pelo seu papel internacional na defesa dos valores essenciais da condição humana, em particular o respeito pela diferença e diversidade, a cultura da tolerância e a preservação do ambiente na relação do homem
com a natureza. Em 2013 foram recebidas 70 nomeações para o Prémio Calouste Gulbenkian, tendo este
sido atribuído à Biblioteca de Alexandria e ao seu
diretor Ismail Serageldin. Nas palavras do júri, presidido por Jorge Sampaio, “a Biblioteca de Alexandria
é única, no sentido em que representa uma grande
biblioteca egípcia com dimensão internacional cuja
missão é ser um centro de aprendizagem, tolerância,
diálogo e compreensão entre culturas e povos, bem
como uma instituição líder da era digital”.

Bolseiros em 2013

60%
oriundos de Portugal

Concerto da Orquestra XXI
no Mosteiro de Tibães, Braga
© José Oliveira

Ismail Serageldin, diretor
da Biblioteca de Alexandria,
com Jorge Sampaio
e Artur Santos Siva
© FCG / Márcia Lessa

Cabo Verde e São Tomé e Príncipe
são as duas outras nacionalidades
mais representadas
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Programa Gulbenkian
Parcerias para
o Desenvolvimento
A Fundação Calouste Gulbenkian, através do Programa Gulbenkian Parcerias para o Desenvolvimento, é parceira do Ministério da Saúde de Angola,
do Governo Provincial do Bengo e do Camões
– Instituto da Cooperação e da Língua no projeto
CISA – CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM SAÚDE
DE ANGOLA, sediado na cidade do Caxito, província
do Bengo, a sessenta quilómetros de Luanda, em
Angola. Este projeto tem como missão melhorar
as condições de saúde da população do município
do Dande, através do fortalecimento assistencial
dos seus serviços de saúde, criar um centro de investigação em Angola, que dará contributos à resolução
dos principais problemas de saúde que afetam o país
e a região e potenciar, a nível internacional, a participação de Angola e Portugal na área da investigação
biomédica direcionada às principais doenças que afetam os países em desenvolvimento. Ao longo de 2013,
deu-se continuidade ao projeto, numa perspetiva
de consolidação e reforço dos resultados alcançados.

FUndação Calouste
gulbenkian

BOLSAS, SUBSÍDIOS E PRÉMIOS

Programa Gulbenkian
Cidadania Ativa
Na sequência de um concurso lançado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu, com
vista a reduzir as disparidades económicas e sociais
e a promover a cooperação com entidades dos países
financiadores, a Fundação Calouste Gulbenkian foi
selecionada em dezembro de 2012 para ser a entidade gestora dos fundos para as organizações não
governamentais em Portugal no âmbito dos apoios
respeitantes ao período 2009-2014.
Foi confiada à Fundação a gestão de recursos públicos dos três países financiadores – Noruega, Islândia
e Liechtenstein –, num total de 5,8 milhões de euros.
O Programa Cidadania Ativa tornou-se o primeiro
a ser lançado em Portugal (em março de 2013) no
âmbito dos apoios do eee no período 2009-2014,
e o único, no âmbito destes apoios, gerido por uma
entidade privada.

Projeto CISA, Angola:
Estudo Fatores de Risco
Cardiovascular

Delegação
no Reino Unido
Desde 2008 que a Delegação no Reino Unido
trabalha no sentido de procurar compreender e promover o valor das relações sociais para as sociedades
envelhecidas e criar as bases para uma segunda fase
de ação que terá em consideração as transições pelas
quais as pessoas passam à medida que envelhecem.
A Campanha para Acabar com a Solidão (Campaign
to End Loneliness) continua a progredir de forma significativa através de uma parceria baseada na pesquisa
e na partilha de práticas. Tem contribuído significativamente para dar maior visibilidade à questão
da solidão entre os mais idosos e o seu impacto na
saúde física e mental, encorajando e apoiando o setor
público a desenvolver as respostas adequadas.
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Serviço
das Comunidades
Arménias
Bolsas para a Síria. A guerra civil na Síria levou
a uma situação de crise de grandes proporções para
os arménios naquele país. Por esta razão, o Serviço
das Comunidades Arménias (sca) concedeu uma
doação considerável que compreende três tipos
de apoio: ajuda humanitária, apoio a escolas e bolsas
universitárias de emergência para os sírios arménios
afetados pela instabilidade na Síria.
A ajuda humanitária (de perto de 200 mil euros) destinou-se a bens essenciais, como alimentos, remédios,
roupas e material escolar para crianças. Estabeleceram-se parcerias com a Armenian General Benevolent
Union (agbu) bem como a Armenian Committee
for Urgent Relief and Rehabilitation para coordenar
a entrega dos fundos. A maior fatia da dotação
destina-se a Alepo, onde a crise é mais aguda,
e onde existe uma grande comunidade arménia,
tendo sido igualmente alocadas dotações para
Damasco, Latakia / Kessab e Kamishli / Der Zo.
O apoio escolar destinou-se a 22 escolas primárias e secundárias na Síria que se encontram em
dificuldades extremas. As bolsas universitárias
de emergência, que constituíram a rubrica que comporta a maior fatia da dotação, contribuíram para
o pagamento de propinas de 350 estudantes sírios
refugiados na Arménia, em colaboração com a agbu
e o Ministério da Diáspora Arménia.

O apoio às comunidades
arménias na Síria beneficiou
mais de 20 escolas e mobilizou
perto de 25 por cento
do orçamento do Serviço
das Comunidades Arménias
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Informações Úteis
Edifício da sede
Administração, Serviços,
Receção, Auditórios,
Bilheteira, Loja/Livraria,
Zona de Congressos
Av. de Berna, 45-A
1067-001 Lisboa
Tel. 21 782 3000 (geral)
Fax: 21 782 3021 (geral
www.gulbenkian.pt
info@gulbenkian.pt
Loja/Livraria
(Átrio da Fundação)
horário

Segunda a Sábado: das 09h30
às 17h45
Dias de concerto: 1 hora antes
do início e até ao primeiro
intervalo
Domingos: encerrada

Edifício do Museu
Calouste Gulbenkian
Museu
Fax: 21 782 3032
www.museu.gulbenkian.pt
museu@gulbenkian.pt
Loja
Cafetaria
horário

Terça-feira a domingo:
das 10h00 às 18h00
Segundas e dias 01/01, 01/05,
25/12 e domingo de Páscoa:
encerrado

Biblioteca de Arte
Fax: 21 782 3044
Tel. 21 782 3458
www.biblarte.gulbenkian.pt
artlib@gulbenkian.pt
horário

Segunda a sexta-feira:
das 09h30 às 17h30
Sábados, domingos e feriados:
encerrada

Centro de Arte Moderna
José de Azeredo
Perdigão
Rua Dr. Nicolau Bettencout
1050-078 Lisboa
Tel. 21 782 3000 (geral)
Fax: 21 782 3037
www.camjap.gulbenkian.pt
camjap@gulbenkian.pt
Galeria de Exposições
Temporárias
Loja/Livraria
Cafetaria
horário

Terça-feira a domingo:
das 10h00 às 18h00
Segundas e dias 01/01, 01/05,
25/12 e domingo de Páscoa:
encerrado

Instituto Gulbenkian
de Ciência
Rua da Quinta Grande, 6
2780-156 Oeiras
Tel. 21 440 7900
Fax: 21 440 7970
www.igc.gulbenkian.pt
info@igc.gulbenkian.pt
Biblioteca
horário

Segunda a sexta-feira:
das 09h30 às 17h00
Sábados, domingos e feriados:
encerrada

Delegação em França
39, bd de La Tour-Maubourg
75007 Paris
Tel. 33 (0) 1 53 85 93 93
www.gulbenkian-paris.org
calouste@gulbenkian-paris.org

Delegação no Reino Unido
49-50 Hoxton Square, London
N16PB • REINO UNIDO
Tel. +44 (0) 20 70 12 14 00
Fax : +44 (0) 20 77 39 16 91
www.gulbenkian.org.uk
info@gulbenkian.org.uk

