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Abreviaturas

CNB – Companhia Nacional de Bailado

OPART – OPART – Organismo de Produção Artística E.P.E.

OSP – Orquestra Sinfónica Portuguesa

TC – Teatro Camões 

TNSC – Teatro Nacional de São Carlos

M euros – Milhões de euros

LOE – Linha de Orientação Estratégica

OE – Orçamento de Estado
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O ano de 2008 constituiu, para o OPART E.P.E., o seu primeiro ano civil de actividade completo. 

Criado em 1 de Maio de 2007, resultou, em boa medida, da tomada de consciência por parte do 

legislador de que a falta de autonomia financeira dos anteriores institutos públicos de produção 

artística (TNSC e CNB) se vinha revelando inadequada ao cabal exercício das suas missões, o que 

terá recomendado a sua transformação em entidade pública empresarial. 

Perante um contexto económico-financeiro de partida extremamente adverso, o OPART teve, 

como objectivo fundamental para o ano de 2007, a edificação de um projecto de empresa, a partir 

de uma missão prevista na lei, ao mesmo tempo que procurava evitar rupturas ou quebras na 

programação em ambas as identidades artísticas, procurando, assim, garantir um volume de 

actividade artística similar ao do ano de 2006.

Ambos os objectivos foram plenamente atingidos como se pôde constatar no relatório de gestão 

e contas de 2007.

Em 2008, o objectivo essencial do OPART consistiu na concretização do projecto empresarial 

edificado no ano anterior e que incluía uma visão própria, uma política com linhas de orientação 

estratégica bem definidas e alinhadas com um quadro de objectivos com metas quantificáveis 

e, ainda, uma estrutura organizacional adequada à mudança de paradigma que se pretendia 

implementar.

Registe-se que este processo de reflexão estratégica, relativamente comum num plano empresarial 

bem sucedido, foi particularmente relevante e inédito no sector público da cultura em Portugal. 

Com efeito, e pela primeira vez, foi formalizado e aplicado o desígnio da gestão por objectivos com 

metas quantificáveis, expresso sob a forma de Tableau de Bord,  num contexto de balanceamento 

entre objectivos específicos da actividade artística com objectivos transversais de carácter 

económico-financeiro. Este processo tornou-se particularmente relevante perante um contexto 

de partida, onde nenhum dos institutos de origem (o TNSC e CNB) tinha objectivos previamente 

definidos, uma estratégia formalizada, ou, ainda, uma estrutura organizacional estabelecida.

I.
Mensagem
do  Presidente
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Os objectivos e a política da empresa para 2008 e 2009 foram, assim, definidos no contexto da 

edificação do projecto de empresa do OPART realizado em 2007, sendo a execução susceptível de 

ser avaliada através do grau de cumprimento dos objectivos previamente definidos em sede de 

contrato-programa.

A análise dos resultados disponibilizados ao longo deste relatório de gestão, nomeadamente 

nos pontos dedicados à avaliação do grau de cumprimento das metas quantificadas previstas no 

Quadro de Bordo, permitem verificar um desempenho global da empresa muito positivo.

De facto, o OPART atingiu um grau de cumprimento dos seus objectivos para 2008 de 112,7%. 

Tal desempenho global significa que a empresa não só cumpriu os objectivos a que se propôs como 

excedeu as já ambiciosas expectativas de execução formuladas para 2008.

O resultado ganha mais relevância, quanto a análise dos objectivos parciais permite confirmar o 

cumprimento e superação dos objectivos por identidade artística (TNSC e CNB), por cada uma 

das linhas de orientação estratégica que contavam com metas quantificáveis, bem como nos três 

indicadores económico-financeiros seleccionados (autonomia, produtividade e eficácia social). 

Para além da comparação entre as metas definidas para 2008 e o seu grau de execução, um 

outro eixo fundamental de análise passa por avaliar os resultados obtidos neste ano face a 2007, 

especialmente tendo em conta que o OPART operou com sensivelmente menos três milhões de 

euros – 2,5 M€ a menos de indemnização compensatória corrigida e menos 0,5M€ de mecenato 

exclusivo anteriormente negociado – e, ainda, com um efectivo de recursos humanos ligeiramente 

inferior ao do ano anterior.

Com menos recursos, foi possível fechar o ano de 2008 no OPART com um aumento global da 

oferta de espectáculos de 20%, com registos de crescimento na procura de 13% (espectadores) e 36 

% (beneficiários) e, ainda, com resultados líquidos do exercício positivos (39 mil euros).

Note-se que a estrutura da oferta alterou-se significativamente em 2008, não só porque os 

espectáculos de bailado clássico superaram os espectáculos de dança contemporânea, mas 

também porque o eixo estratégico de abertura à sociedade civil e a captação de novos públicos fez 

disparar os espectáculos em digressão, os concertos de entrada livre, os espectáculos para famílias 

e escolas, etc.

Em síntese, pode-se constatar, ao longo do presente relatório, que, com uma quebra assinalável 

nos seus inputs (recursos), o OPART conseguiu em 2008 fazer crescer os seus outputs (serviços), 

o que significa que existiram ganhos de eficácia e eficiência assinaláveis. 

No quadro da eficácia social, atente-se, por exemplo, que o custo que o Estado suporta com cada 

espectador e com cada beneficiário das produções e iniciativas do OPART, reduziu-se, em apenas 

um ano, em 22% e 35% respectivamente.
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No contexto da eficiência, tais resultados apenas foram possíveis através da superação dos 

anteriores níveis de desempenho das quatro centenas de colaboradores que constituem o OPART. 

A interacção entre os saberes-fazeres específicos da actividade artística e técnico-artística e as 

novas competências transversais de gestão demonstrou-se virtuosa para a empresa como um 

todo. Deste modo, foi possível orientar as equipas para a angariação de mais receitas próprias 

(acréscimo de 20%), como também ganhar significativas economias de escala e de processo na 

angariação de recursos materiais para a empresa, como, ainda, foi possível planear, organizar e 

controlar melhor a actividade interna da empresa.

Os resultados obtidos no ano de 2008 demonstram, na prática, aquilo que na academia já era 

uma evidência há uns anos a esta parte, isto é, que o valor está nas pessoas e na forma como são 

geridas. Neste contexto, não se estranha que o caso OPART seja hoje objecto de estudo de meia 

dúzia de teses de mestrado em temáticas tão variadas como a liderança, a gestão de recursos 

humanos, o marketing relacional, etc.

O empenho demonstrado pelos colaboradores do Opart no desenvolvimento de um modelo 

de negócio profissionalmente gerido, visando objectivos artísticos e económico-financeiros 

devidamente balanceados e geradores de elevados níveis de desempenho,  dão-nos garantias de, 

no futuro, podermos continuar a contribuir para a concretização da visão do Opart: – „posicionar-

se como uma entidade de referência no Sector da Cultura em Portugal, não apenas ao nível das 

suas produções artísticas, mas também ao nível da gestão eficiente de teatros“.

Pedro Santos Moreira

Presidente do Conselho de Administração do OPART E.P.E.
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II. Enquadramento
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A modernização da Administração Pública foi consagrada no programa do XVII Governo 

Constitucional como um dos instrumentos essenciais da estratégia de desenvolvimento do País. 

Neste contexto, foi aprovado pelo Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

124/2005, de 4 de Agosto, o Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, 

abreviadamente designado por PRACE. 

Com a definição das orientações gerais e especiais para reestruturação dos ministérios, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2006, de 30 de Março, introduz-se um novo modelo 

organizacional que tem por base a racionalização de estruturas e o reforço e homogeneização das 

funções estratégicas de suporte à governação.

No contexto do PRACE, a Lei Orgânica do Ministério da Cultura, estabelecida no Decreto-Lei 

215/2006, de 27 de Outubro, definiu o modelo de organização dos seus serviços, aí se prevendo no 

n.º 6, do artigo 26.º sob a epígrafe Criação, Extinção e Reestruturação de Serviços e Organismos, 

a transformação do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado numa 

entidade pública empresarial denominada OPART – Organismo de Produção Artística E.P.E., cuja 

criação ocorreu com a publicação e entrada em vigor do Decreto-lei n.º 160 /2007, de 27 de Abril.

Com a criação desta entidade pública empresarial procura-se concretizar, no âmbito do Ministério 

da Cultura, um programa de modernização da Administração Pública através da melhoria da 

qualidade dos serviços públicos a prestar à comunidade, com ganhos de eficiência, racionalização 

e optimização dos recursos humanos e materiais que lhe estão afectos.

A génese do OPART E.P.E. surge, assim, em boa medida, da tomada de consciência por parte do 

legislador de que a falta de autonomia financeira dos anteriores institutos públicos de produção 

artística (TNSC e CNB) se vinha revelando inadequada ao cabal exercício das suas missões, o que 

recomenda a sua transformação em entidades públicas empresariais. 

2.1 História da 
Empresa

II. Enquadramento



16

De facto, a ausência de autonomia financeira condicionava a execução eficiente da missão de 

serviço público que lhes havia sido confiada, nomeadamente porque os impedia de delinearem 

uma estratégia de horizonte plurianual, de planearem antecipada e atempadamente a produção 

e a programação artística, de se inserirem em redes internacionais de co-produção e intercâmbio 

e de gerirem com eficiência os seus recursos. Nesta altura, a figura jurídica da Entidade Pública 

Empresarial (EPE) surgiu como a mais adequada ao legislador para restituir aos organismos a 

plena autonomia administrativa e financeira.

Pretende-se assegurar, conforme intenção do legislador, a autonomia e identidade própria de cada 

projecto artístico – da CNB e do TNSC – cada qual dotado da sua própria direcção artística, investida 

de todos os necessários poderes de superintendência na produção, programação, comunicação e 

projectos educativos, poderes indispensáveis para o desempenho das suas respectivas competências 

como garante da coerência e da excelência da actividade artística bem como da imagem que dela 

se projecta, nacional e internacionalmente, sem prejuízo da coordenação, articulação e partilha de 

meios pessoais e materiais de produção e programação no seio do OPART.

Com a criação, no dia 1 de Maio de 2007, do OPART – Organismo de Produção Artística, E.P.E., 

emergiram para esta entidade pública empresarial um conjunto de desafios para cumprir, uns 

resultantes do próprio texto legal, outros decorrentes da delicada situação económico-financeira e 

organizacional herdada, outros ainda, do volume de actividade a desenvolver.

Assim, no dia 17 de Maio de 2007, foi nomeado o seu Conselho de Administração, o qual dispunha, 

entre outras obrigações legais a contar do dia 1 de Maio de 2007 – de um prazo de 90 dias para 

elaborar o Regulamento Interno e de 120 dias para celebrar um contrato-programa com a dupla 

tutela do OPART (Ministério da Cultura e Ministério das Finanças)

A primeira obrigação legal foi integralmente cumprida, tendo este documento, de extrema 

importância para o desenvolvimento da organização, merecido o despacho de aprovação de 

Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura, em 22 de Outubro de 2007, e aprovação pela 

Autoridade para as Condições de Trabalho, encontrando-se, actualmente, em vigor.

Em relação a esta matéria, recorde-se o facto de, tanto o TNSC como a CNB, enquanto organismos 

públicos, não terem conseguido ao longo da sua existência estabilizar formalmente um organigrama, 

situação que hoje se encontra definitivamente consagrada no âmbito da complexidade do OPART 

– Organismo de Produção Artística E.P.E..

A segunda obrigação legal previa a celebração do contrato-programa para o Biénio 2008/2009. 

A proposta do Conselho de Administração para o texto e objectivos a figurar no contrato-

programa seguiu para a dupla tutela a 31 de Agosto de 2007, dentro dos prazos previstos na lei. 

Posteriormente, e de acordo com a solicitação da dupla tutela, foi integrado na proposta inicial 

um anexo com o plano de reestruturação do quadro de pessoal originário da CNB. Esta segunda 
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proposta de contrato-programa seguiu para aprovação a 12 de Dezembro de 2007. Durante o ano 

de 2008 houve, ainda, lugar para mais duas propostas para o texto do contrato-programa, cuja 

versão final apenas veio a ser assinada, pelas três partes envolvidas, em 5 de Janeiro de 2009.

O adiamento sucessivo da celebração deste contrato tem vindo a impedir não só os Directores 

Artísticos do TNSC e da CNB de programarem, antecipada e plurianualmente, as respectivas 

temporadas, como também o Conselho de Administração do OPART de orientar mais eficazmente 

a sua estrutura organizacional para uma gestão por objectivos como era intenção do legislador. 

A reflexão gerada em torno do regulamento interno, da proposta de contrato-programa e, ainda, 

de documentos como o plano de actividades e orçamento para 2008, o plano de reestruturação 

e o plano de negócios para 2008-2012, permitiu edificar o projecto do OPART, que constituía o 

objectivo essencial a atingir para 2007. 

O projecto do OPART parte da definição de uma visão para a organização, de uma arquitectura de 

indicadores, metas e objectivos quantificados para 2008 e 2009, de uma lista coerente de linhas de 

orientação estratégica e  políticas de curto, médio e longo prazo, de uma estrutura organizacional 

e do desenvolvimento de um conjunto de novos processos organizacionais.

Em concomitância com a edificação do projecto organizacional do OPART, procurou-se, num 

contexto económico-financeiro e organizacional muito delicado, a que se juntaram as mudanças 

de Direcção Artística em ambas as casas, garantir uma programação artística em 2007 similar, em 

volume, à do ano anterior, o que veio a ser conseguido.

Em 2008, o objectivo fundamental do OPART consistiu na implementação do projecto 

organizacional edificado no ano anterior. 

Ao longo do presente relatório de gestão testemunha-se o grau de cumprimento desse projecto 

por via da análise do grau de cumprimento de objectivos, quer ao nível do desempenho global do 

OPART, quer do ponto de vista dos objectivos específicos da actividade artística e dos objectivos 

transversais de carácter económico-financeiro gizados, quer, ainda, através de cada uma das 

linhas de orientação estratégica previamente definidas.

A análise do Tableau de Bord, constante deste relatório, permite não apenas avaliar a 

sustentabilidade integrada da entidade pública empresarial no seu conjunto, como, ainda, das 

duas identidades artísticas autónomas.
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Os membros do Conselho de Administração do OPART, E.P.E. foram nomeados através da 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 364/2007, de 17 de Maio. 

Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 7º dos Estatutos do OPART, E.P.E., aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 160/2007, de 27 de Abril, e nos termos da alínea d) do artigo 199º da Constituição, 

foram nomeados, sob proposta dos Ministros de Estado e das Finanças e da Cultura, os membros 

do Conselho de Administração do OPART, E.PP.E. nos seguintes termos:

Presidente 

Prof. Doutor Pedro Miguel dos Santos Moreira

Vogais

Dr. Carlos Manuel dos Santos Vargas 

Dr. Henrique Daniel Dias Pinto Ferreira

Nos termos do n.º 2 do artigo 14º dos Estatutos do Organismo de Produção Artística, E.P.E., o 

fiscal único é nomeado pelo período de três anos, por Despacho Conjunto do Ministro de Estado 

e das Finanças e do Ministro da Cultura. Assim, foram nomeados por despacho conjunto para o 

triénio 2007-2009 os seguintes membros:

Fiscal Único

Joaquim Camilo & Associado, SROC, inscrita na OROC com o n.º 147, NIPC 503 848 522, com 

sede na Rua Odete Saint-Maurice, 3L, Piso -1, Esc.B, 1700-097 Lisboa, representada pelo Dr. 

Joaquim Pereira da Silva Camilo, ROC n.º 829, casado, com o domicílio profissional na morada 

da SROC.

Fiscal Único Suplente

Dr. Geoffrey Michael Fletcher, ROC n.º 985, casado, com o domicílio profissional na morada da 

SROC.

2.2 Nomeação
dos Órgãos Sociais

II. Enquadramento
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TNSC – Das Märchen

Emmanuel Nunes

© Alfredo Rocha
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Considerando o seu curriculum, o Doutor Christoph Dammann foi nomeado, por Despacho 

Conjunto dos Ministros de Estado e das Finanças e da Cultura, de 28 de Dezembro de 2007, 

com efeitos reportados a 1 de Junho de 2007, para o cargo de Director Artístico do TNSC. Tendo 

em conta que a presente temporada e parte da seguinte já se encontravam, à data e em grande 

medida, condicionadas por compromissos assumidos pela anterior direcção artística, o primeiro 

mandato teve início no dia 1 de Junho de 2007 e terá o seu término no dia 31 de Agosto de 2012, 

excedendo, pelos motivos atrás expostos, a duração de 3 anos (prevista como regra). 

O Director Artístico do TNSC iniciou as suas funções a tempo parcial e em regime de não 

exclusividade, sendo a sua remuneração atribuída da seguinte forma:

– 01/06/2007 e 31/08/2007 - aufere 30% do valor da remuneração;

– 01/09/2007 e 31/08/2008 - 50% do valor da remuneração;

A partir de 01/09/2008 o Director Artístico do TNSC assumiu as suas funções a tempo inteiro e 

em regime de exclusividade, passando então a receber os 100% do valor da remuneração.

Pelo perfil, formação e experiência adequados ao cargo, o Prof. Vasco Raimundo Wellenkamp 

Natividade foi nomeado, por Despacho Conjunto dos Ministros de Estado e das Finanças e da 

Cultura, de 28 de Dezembro de 2007, com efeitos reportados a 1 de Outubro de 2007, para o cargo 

de Director Artístico da CNB. O seu mandato teve início no passado dia 1 de Outubro de 2007 e 

terá o seu término no dia 30 de Setembro de 2010. 

Note-se, a este propósito, que os estatutos do OPART enfatizam a necessidade de garantir a plena 

autonomia artística e de programação do TNSC e da CNB, estabelecendo, nesse sentido, que a 

nomeação do Directores Artísticos não seja feita pelo Conselho de Administração, mas, antes, por 

despacho conjunto da dupla tutela (Finanças e Cultura).

2.3 Nomeação 
dos Directores
Artísticos

II. Enquadramento
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Os Directores Artísticos integram, deste modo, a estrutura orgânica do OPART não estando, 

contrariamente aos membros do Conselho de Administração, submetidos ao Estatuto do Gestor 

Público. 

O modelo delineado procura, por esta via, garantir à tutela a flexibilidade necessária para o seu 

recrutamento que, em boa parte dos casos, se processa no mercado internacional.
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CNB – Come Together

Rui Horta

© Rodrigo de Souza
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II. Enquadramento

Para análise da evolução económico-financeira, durante 2008, é necessário, em primeiro lugar, 

rever o quadro evolutivo desde a data de criação do OPART até final de 2007.

Nos termos do nº 1 do artigo 10º do Decreto-Lei nº160/2007, “o OPART, E. P. E., sucede 

automática e globalmente ao Teatro Nacional de São Carlos e à Companhia Nacional de Bailado 

continuando a personalidade jurídica destes, conservando a universalidade dos bens, direitos e 

obrigações, integrantes da sua esfera jurídica no momento da transformação”.

Os direitos/activos transitados das duas entidades em 30-06-2007 eram de 9,8 M euros, nestes se 

incluindo a totalidade do saldo orçamental proveniente do orçamento de estado das duas 

entidades, no valor de 7,1 M euros. Por outro lado, as obrigações/passivos eram de 8,2 M euros. 

Destes valores resultou uma situação líquida de 1,5 M euros, sendo que 2,7 M euros eram 

originários do TNSC e -1,2 M euros da CNB.

Nestes termos, 5,6 M euros (79%) do saldo orçamental em 30-06-2007 (7,1 M euros) foi utilizado 

no financiamento dos saldo entre bens, direitos e obrigações das duas entidades, contrariando o 

previsto no nº3 do artº 14º do D.L. nº160/2007, segundo o qual aquele saldo serviria para suportar 

“as despesas de funcionamento até 31 de Dezembro de 2007“.

Resulta, assim, que apenas 1,5 M euros ficaram libertos para o financiamento das despesas de 

funcionamento do OPART, até ao final do ano 2007 (Julho a Dezembro), verba esta que 

representava 8% da dotação para todo o ano de 2007 atribuída às duas entidades (18,7 M euros).

A situação económico-financeira no final de 2007, descrita, e a não concretização, naquele ano, do 

reforço do capital estatutário previsto, condicionaram o desempenho financeiro do OPART 

durante o ano de 2008.

2.4 Evolução da          
Situação Económico-
-Financeira
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O reconhecimento desta situação encontra-se espelhado no relatório da Direcção-Geral de Tesouro 

e Finanças que serviu de base à aprovação do Relatório de Gestão e Contas de 2007, nomeadamente 

através dos seguintes aspectos:

O facto de não ter ocorrido o saneamento financeiro do TNSC e da CNB prévio à i) 

constituição do OPART E.P.E. condicionou os resultados apresentados;

A situação patrimonial herdada, em Julho de 2007, dos dois institutos era de 1,5 M€, ii) 

nestes se incluindo a totalidade dos fundos disponíveis para a actividade do ano 2007 

(saldo orçamental à data). Caso esta verba (7,1 M€) não fosse considerada, a empresa 

nasceria com Capital Próprio negativo de 3,6 M€, já considerando o Capital Estatutário 

de 2 M€;

Estando a empresa uma situação de falência, deveria apresentar um plano de iii) 

reestruturação no prazo de 30 dias;

A este facto veio juntar-se a inexistência de Contrato-Programa que, entre outras situações, 

definisse o montante de indemnização compensatória e regulasse a sua libertação ao longo do ano.

O plano de reestruturação da situação económico-financeira apresentado passava por duas 

medidas essenciais:

Gestão eficiente dos meios financeiros disponibilizados pelo Estado a titulo de 1) 

Indemnização compensatória, assegurando o cumprimento da missão e o incremento de 

receitas próprias;

Reforço do Capital Estatutário em 2 M€ em 2008 tendo, como objectivo, um Capital 2) 

Estatutário de 6 M€ no final de 2010.

Relativamente à primeira das duas medidas, é possível, já em 2008, constatar os seus resultados 

consubstanciados num resultado líquido de 39 mil euros.

Quanto ao reforço do Capital Estatutário de 2 M€ de euros, apenas no dia 30 de Dezembro de 

2008 foi concretizado, não tendo, por isso, efeitos práticos durante o ano de 2008, quer ao nível 

da tesouraria quer ao nível do cumprimento do plano de investimentos orçamentado.
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1 
Ver a propósito o ponto 

2.4 – Evolução da Situação 

Económico-Financeira

3.1.1 Missão

O OPART tem como missão a prestação de um serviço público na área da música erudita e do 

bailado, nele se compreendendo a música, a ópera e o bailado, nomeadamente com o recurso à 

Orquestra Sinfónica Portuguesa, ao Coro do TNSC e aos Bailarinos da CNB, através de dois 

projectos culturais e artísticos autónomos, com identidades próprias, sem prejuízo da coordenação, 

articulação e partilha dos meios pessoais e materiais de produção e programação, segundo os mais 

elevados padrões de qualidade a nível artístico e técnico.

O OPART deverá, assim, assegurar a promoção e produção regular de uma programação músico-

-teatral diversificada, compreendendo, nomeadamente, espectáculos de música, ópera e bailado 

segundo elevados padrões de reconhecida excelência e qualidade, bem como a promoção do acesso 

à fruição e à prática destes domínios de actividade artística por parte dos cidadãos.

Incumbe ainda ao OPART a preservação, a recuperação e a divulgação do património músico-teatral 

e do bailado clássico, bem como a conservação e beneficiação dos edifícios do TNSC e do Teatro 

Camões.

3.1.2 Objectivos e o seu Grau de Cumprimento

3.1.2.1 Enquadramento dos Objectivos na Estratégia da Empresa

Recorde-se que o objectivo fundamental do OPART para o ano de 2007 consubstanciou-se na 

elaboração de um projecto de empresa para uma entidade pública empresarial, criada a 1 de 

Maio de 2007, por transformação de dois institutos públicos (o TNSC e a CNB). Em simultâneo, 

e perante um contexto económico-financeiro de partida extremamente adverso1, o OPART teve, 

como segundo objectivo desse ano, evitar rupturas ou quebras na programação em ambas as 

identidades artísticas, procurando garantir um volume de actividade artística similar ao do ano 

de 2006.

Ambos os objectivos foram plenamente atingidos como se pôde constatar no relatório de gestão 

e contas de 2007.

III. Governo da Sociedade

3.1 Missão, 
Objectivos e Políticas 
da Empresa
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2 
Referimo-nos, nomeadamente 

e por ordem cronológica, ao 

regulamento interno da empresa, 

à proposta de contrato-programa 

para o biénio 2008/2009, ao 

plano de reestruturação, ao plano 

de actividades e orçamento de 

2008 e ao plano de negócios para 

2008-2012.

3 
As linhas de orientação estra-

tégica definidas em 2007 serão 

retomadas no ponto 3.7.1 do 

presente relatório.

4 
Corresponde à Visão estabele-

cida pelo CA para o seu mandato 

no OPART e que consta no plano 

de negócios para 2008-2012.

5 
Veio apenas a ser celebrado a 

5 de Janeiro de 2009, embora, 

no essencial, permaneça com os 

mesmos objectivos da primeira 

proposta entregue a 31 de Agosto 

de 2007.

 

6 
Vide Quadro de Bordo no ponto 

seguinte.

Os objectivos e a política da empresa para 2008 e 2009 foram, assim, definidos no contexto 

da edificação do projecto de empresa do OPART realizado em 2007 e formalizados através de 

um conjunto de documentos previstos na lei ou solicitados pela dupla Tutela ao Conselho de 

Administração durante o ano de 20072.

A integração e a interligação destes documentos permitiu, no quadro da missão atribuída ao 

OPART, estabelecer a visão para a organização, os objectivos quantificados para 2008 e 2009, oito 

linhas de orientação estratégica de curto, médio e longo prazo3 que, no seu conjunto, definiram 

a política da empresa, bem como a estrutura e os processos organizacionais fundamentais do 

OPART.

Este processo de reflexão estratégica, relativamente comum no plano empresarial, foi 

particularmente relevante e inédito neste domínio, uma vez que nem o TNSC nem a CNB tinham 

objectivos previamente definidos, nem uma estratégia formalizada, nem regulamentos internos 

aprovados, nem um organigrama aprovado.

Com este trabalho de concepção prévia, o OPART procurou “posicionar-se como uma entidade de 

referência no Sector da Cultura em Portugal, não apenas ao nível da excelência das suas produções 

artísticas, mas também ao nível da gestão eficiente de teatros“4.

Na perspectiva do CA, os objectivos do OPART devem ser avaliados tanto do ponto de vista da 

actividade artística que resulta directamente da realização da missão substantiva de cada uma das 

identidades artísticas (TNSC e CNB), como do ponto de vista económico-financeiro no contexto 

do OPART.

Neste sentido, os objectivos para 2008 e 2009, previstos no contrato programa5, decorrem do 

balanceamento entre objectivos específicos da actividade artística da CNB e do TNSC e objectivos 

transversais de carácter económico-financeiro do OPART6. Tal equilíbrio permite, na óptica 

do Conselho de Administração, avaliar a sustentabilidade integrada de uma entidade pública 

empresarial com duas identidades artísticas autónomas.

Apesar de poderem existir objectivos de difícil mensuração (p.e. notoriedade das marcas, angariação 

de novos públicos, formação de novos artistas), o Conselho de Administração, em conformidade 

com o estabelecido no artigo 11º do Decreto-Lei nº 558/99, considerou que todos os objectivos 

a propor deveriam ter metas quantificadas de modo a que a avaliação do seu desempenho seja 

transparente para todos os interessados.

Neste sentido, foi proposto um «Quadro de Bordo», elaborado em colaboração com os Directores 

Artísticos, com indicadores comuns (nº de espectáculos e nº de espectadores) e específicos ao 

TNSC (p.e. líricos, outros espectáculos, itinerâncias e colaborações) e à CNB (p.e. CNB no Teatro 

Camões, outros espectáculos, itinerâncias e colaborações) em complementaridade com indicadores 

económico-financeiros para o OPART (produtividade, volume de negócios e eficácia social) os 
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7 
Vide todos estes indicadores 

no Quadro de Bordo no ponto 

seguinte.

  
8 

As linhas de orientação 

estratégica encontram o seu 

suporte no texto do contrato pro-

grama, no plano de actividades 

para 2008 e 2009 e no plano de 

negócios a cinco anos. Serão 

retomadas e desenvolvidas no 

ponto 3.7.1 deste relatório.

quais, devidamente ponderados, permitem, no seu conjunto, estabelecer metas quantificadas 

susceptíveis de avaliar o desempenho futuro do OPART no contexto de uma gestão por objectivos7.

As metas quantificadas, fixadas no quadro destes indicadores para o biénio 08/09, decorrem, 

por sua vez, do estabelecimento de seis linhas de orientação estratégica de curto prazo8 que, no 

seu conjunto, definem a política global do OPART. O quadro seguinte permite integrar os eixos 

da política da empresa com o tipo de objectivo (artístico ou económico-financeiro), bem como a 

possibilidade da sua quantificação:

Linhas de Orientação Estratégica (LOE)  Tipo de Objectivo

LOE 1 – Garantia dos Padrões de Excelência das   
               Prestações Artísticas

 Artístico sem metas quantificadas

LOE 2 – Aumento do Volume de Actividade Artística  Artístico com metas quantificadas

LOE 3 – Captação de Novos Públicos e Abertura à 
                Sociedade Civil

 Misto com metas quantificadas

LOE 4 – Dinamização de Actividades Conjuntas  Misto sem metas quantificadas

LOE 5 – Estruturação da Organização e Qualificação dos
                Recursos Humanos

 Económico-Financeiro com metas quantificadas

LOE 6 – Aumento das Receitas Próprias  Económico-Financeiro com metas quantificadas

O “Quadro de Bordo” é, assim, composto pelas quatro linhas de orientação estratégica (LOE2, 

LOE3, LOE5, LOE6) com metas quantificáveis, representando-se, para comodidade do leitor, no 

ponto seguinte, de modo a integrar numa peça única a arquitectura dos objectivos com a avaliação 

do seu grau de cumprimento.

3.1.2.2 Grau de Cumprimento dos Objectivos em 2008 

Se, em 2007, o desígnio essencial do OPART esteve na edificação de um projecto organizacional a 

partir de uma missão prevista na lei, em 2008 o objectivo fundamental consistiu na concretização 

desse projecto que incluía, como se demonstrou no ponto anterior, uma visão própria, uma política 

com linhas de orientação estratégica bem definidas e alinhadas com um quadro de objectivos com 

metas quantificáveis e, ainda, uma estrutura organizacional adequada à mudança de paradigma 

que se pretendeu implementar.

A execução do projecto organizacional do OPART, em 2008, avalia-se através do grau de 

cumprimento dos objectivos definidos em sede de contrato-programa e que se expõe no Quadro 

de Bordo.
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Para melhor compreensão da informação contida no Quadro de Bordo, passamos a explicitar os 

conteúdos de cada uma das suas doze colunas:

Coluna 1•	  – Decorre do balanceamento e da ponderação entre os objectivos específicos da 

actividade artística (66%) e os objectivos transversais de carácter económico-financeiro do 

OPART (34%).

Coluna 2•	  – Representa o cruzamento entre a política da empresa, consubstanciado nas 

quatro linhas de orientação estratégica com metas quantificáveis e a respectiva ponderação 

de objectivos. Assim, para a avaliação do desempenho global do OPART:

 Os objectivos específicos da actividade artística inscritos nas linhas de LOE2 e LOE3 −	

ponderam 50% e 16%, respectivamente;

 Os objectivos transversais de carácter económico-financeiro do OPART contribuem −	

com os restantes 34%  (LOE5 -12%, LOE5 – 11% e LOE6 – 11%). 

Coluna 3•	  – Traduz os indicadores comuns para avaliação da actividade artística que se 

encontram uniformemente distribuídos, isto é, 50 % para nº de espectáculos e 50% para o nº 

de espectadores.

Coluna 4•	  – No contexto da actividade artística, o TNSC movimenta, para além dos artistas 

convidados, dois corpos artísticos (Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do TNSC) 

enquanto a CNB gere, para além dos artistas convidados, um único elenco artístico (Bailarinos 

da CNB). Neste sentido, os objectivos definidos para o TNSC ponderam 67% (dois terços) 

enquanto os da CNB ponderam 33% (um terço) do total dos objectivos a definir para a 

actividade artística.

Coluna 5•	  – Corresponde à elencagem dos indicadores específicos de base artística para o TNSC 

e para a CNB, bem como os três indicadores de carácter económico-financeiro (produtividade, 

volume de negócios e eficácia social). 

Coluna 6•	  – Corresponde à distribuição das ponderações dos indicadores específicos, nos 

termos seguintes:

No quadro dos objectivos a estabelecer para o TNSC, as metas “Total Líricos” são −	

ponderadas com 70% de contribuição. Complementarmente, as metas “Total Outros 

Espectáculos” correspondem aos restantes 30%;

No quadro dos objectivos definidos para a CNB, as metas “Total CNB” foram −	

ponderadas com 90% de contribuição. Complementarmente, as metas “Outros 

Espectáculos no Teatro Camões” correspondem aos restantes 10%.

Coluna 7•	  – Corresponde à contribuição de cada objectivo em linha (12 artísticos e 3 económico-

-financeiros) para a avaliação global do desempenho da empresa (100%) .
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9 
Como explicitamos em diversos 

documentos (p.e. contrato-

-programa, plano de actividades 

e orçamento para 2008, plano 

de negócios 2008-2012) os acol-

himentos no Teatro Camões de 

outros espectáculos não produzi-

dos pela CNB deixaram de fazer 

parte das opções estratégicas 

fundamentais do OPART.

10 
Por sua vez, os resultados de 

2007 foram, na generalidade, 

muito superiores aos de 2006. 

  

11 
Conforme definido no 

Contrato-Programa, o número 

de espectadores considerados 

nos indicadores da procura do 

Quadro de Bordo corresponde 

apenas aos bilhetes vendidos e ao 

total de espectadores presentes 

em espectáculos de entrada livre. 

Não se consideram os convites 

nem os espectadores em espec-

táculos em digressão excepto se 

a promoção for da responsabili-

dade do OPART.

  
12 

Saliente-se em termos de 

eficácia social que o custo para 

o Estado que cada beneficiário 

das produções e iniciativas do 

OPART, reduziu-se em apenas 

um ano de 236€ para 138€.

Coluna 8•	  – Respeita à execução em valores absolutos de 2007. 

 
Coluna 9•	  – Representa os objectivos para 2008. Estes objectivos foram definidos tendo em 

conta os valores de execução de 2007 (e 2006). Como se pode observar, as metas projectadas 

foram ambiciosas, representando acréscimos significativos face ao realizado em 2007, em 

todas as linhas consideradas estratégicas para política da empresa9.   

Coluna 10•	  – Respeita à execução em valores absolutos de 2008.

Coluna 11•	  – Corresponde à variação percentual da execução de 2008 face aos objectivos 

projectados para o ano, ou seja, ao grau de cumprimento das metas em 2008. Como se pode 

observar, de entre os 15 itens em análise, apenas um não superou  metas definidas (100%). 

Coluna 12•	  – Deve ser analisado em comparação com a coluna 7 e corresponde à avaliação 

ponderada dos objectivos. Como se verifica, o desempenho global do OPART, em 2008, 

superou em 12,7% os objectivos previamente definidos em  sede de contrato programa.

 

Em suma, e como se demonstra pela análise do Quadro de Bordo, o OPART atingiu um grau 

de cumprimento dos seus objectivos para 2008 de 112,7%. Tal desempenho global significa que 

a empresa não só excedeu as expectativas de execução formuladas para 2008 como, tendo em 

conta que estas já tinham sido fixadas bem acima do desempenho de 200710, evoluiu muito 

favoravelmente em relação à performance do ano transacto.

A implementação do projecto organizacional da empresa, edificado em 2007, traduziu-se, do 

ponto de vista do volume de actividade artística, em mais oferta (nº de espectáculos produzidos 

pelo TNSC e pela CNB) e em mais procura (nº de espectadores11), bem como na diversificação da 

oferta e da procura vertida por uma superior capacidade de captar novos públicos para ambas as 

identidades artísticas.

A evolução do desempenho, muito favorável ao nível artístico, tanto no TNSC como na CNB, foi 

também acompanhada de bons resultados nos indicadores económico-financeiros. De facto, as 

metas para a produtividade e para o volume de negócios definidas para 2008 foram alcançadas, 

enquanto que o objectivo de eficácia social foi claramente superado12. 

A análise mais aprofundada destes valores será realizada no ponto 3.7.1 no contexto da avaliação 

do grau de cumprimento das metas inseridas em cada uma das linhas de orientação estratégica 

da empresa. Neste ponto, resta-nos registar o elevado grau de cumprimento dos objectivos e do 

projecto organizacional do OPART.
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Quadro de Bordo do OPART

Objectivos Política
 Indicadores 

Comuns
 Entidade  Indicadores Especificos

 Ponderação 

dos Indicado-

res Específicos

 Ponderação 

Final

Execução 

2007

 Objectivo 

2008

 Executado 

2008

 Grau de 

Cumprimento 

(%)

Avaliação 

Ponderada 

dos Objectivos 

2008

O
bj

ec
ti

vo
s 

d
a 

A
ct

iv
id

ad
e 

A
rt

is
ti

ca
 (

6
6

%
)

 L
O

E
 2

 -
 A

u
m

en
to

 d
o 

V
ol

u
m

e 
d

e 
A

ct
iv

id
ad

e 
A

rt
ís

ti
ca

 (
50

%
)

 Nº de 
Espectáculos 

(50%)

 TNSC    
(67%)

 – Líricos no TNSC (público em geral) 
– Líricos no TNSC (público escolar) 
– Líricos (itinerâncias e colaborações)

 Total Líricos 
(70%)

 12.0%  48  55  57  104%  12.4%

– Concertos Sinfónicos e Corais Sinfónicos 
– Outros espectáculos no TNSC
– Outros (itinerâncias e colaborações)

 Total Outros 
do TNSC 

(30%)
 5.0%  56  60  61  102%  5.1%

 CNB 
(33%)

– CNB no T.Camões / TNSC (público em geral) 
– CNB no T.Camões / TNSC (público escolar) 
– CNB  (itinerâncias e colaborações)

 
Total CNB 

(90%)
 7.0%  52  63  69  110%  7.7%

– Outros espectáculos no Teatro Camões
 Outros no TC 

(10%)
1.0% 53 10 13 130% 1.3%

Nº de 
Espectadores 

(50%)

 TNSC  
(67%)

– Líricos no TNSC (público em geral) 
– Líricos no TNSC (público escolar)
– Líricos (itinerâncias e colaborações)

 Total Líricos 
(70%)

 12.0%  27.160 27.500 30.379  110%  13.3%

– Concertos Sinfónicos e Corais Sinfónicos
– Outros espectáculos no TNSC
 – Outros espectáculos (itinerâncias e colaborações)

 Total Outros 
do TNSC 

(30%)
5.0%  7.975  8.300  8.610  104%  5.2%

 CNB 
(33%)

– CNB no T. Camões / TNSC (público em geral)
– CNB no T. Camões / TNSC (público escolar)
– CNB  (itinerâncias e colaborações)

 Total CNB 
(90%)

 7.0%  13.127  14.500  17.498  121%  8.4%

– Outros espectáculos no Teatro Camões
 Outros no TC 

(10%)
1.0%  6.340  2.000  2.977  149% 1.5%

 L
O

E
 3

 -
 C

ap
ta

çã
o 

d
e 

N
ov

os
 P

ú
bl

ic
os

 e
 

A
be

rt
u

ra
 à

 S
oc

ie
d

ad
e 

C
iv

il
 (

16
%

)  Nº de 
Espectáculos 

(50%)

 TNSC 
(67%)

– Líricos fora da assinatura no TNSC (público em geral)
– Líricos no TNSC (público escolar)
– Entrada Livre
– Itinerâncias e Colaborações

 Total de 
captação de 

novos públicos
 5.0%  48  81  75  93%  4.6%

 CNB 
(33%)

– CNB (público escolar)
– Itinerâncias e Colaborações

 Total de 
captação de 

novos públicos
 3.0%  16  27  40  148%  4.4%

 Nº de 
Espectadores 

(50%)

 TNSC 
(67%)

– Líricos fora da assinatura no TNSC (público em geral)
– Líricos no TNSC (público escolar)
– Entrada Livre

 Total de 
captação de 

novos públicos
 5.0%  n.d.  13.800  15.735  114%  5.7%

 CNB 
(33%)

– CNB (público escolar)
 Total de 

captação de 
novos públicos

 3.0%  0  4.000  6.778  169%  5.1%

O
bj

ec
ti

vo
s 

E
co

n
./

F
in

  
(3

4
%

)

LOE 5 
(12%)

LOE 6 
(11%)

LOE 3 
(11%)

 Económico-
-Financeiros  OPART

 – Produtividade = VABcf per capita (em milhares de euros) 12.0% n.d. 36.8  36.9 100% 12.0%

– Volume de negócios (em milhares de euros) 11.0% 1.947 2.345 2.335 100% 11.0%

 – Eficácia Social =  Indemniz.Compensatória liquida de IVA corrigida/
    nº total de beneficiários (em euros)

11.0% 236 217 138 136% 15.0%

100.0% 112.7%

(coluna 1)  (coluna 2)  (coluna 3)  (coluna 4)  (coluna 5)  (coluna 6)  (coluna 7)  (coluna 8)  (coluna 9) (coluna 10)  (coluna 11)  (coluna 12)
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TNSC – A (pequena) Flauta Mágica

Wolfgang Amadeus Mozart

© Alfredo Rocha
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Encontra-se em vigor o Regulamento Interno previsto no artigo 12º do Decreto-Lei nº 160/2007, 

de 27 de Abril, aprovado por despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura, em 

22 de Outubro de 2007.

A Autoridade para as Condições de Trabalho validou o regulamento interno em 22 Novembro de 

2007, tendo o seu texto sido distribuído em mão a cada um dos colaboradores do OPART a 19 e 

20 de Dezembro de 2007.  Seguiu-se a nomeação dos responsáveis de 1ª linha a 21 de Dezembro 

de 2007 que entraram em funções, tal como o regulamento interno em vigor, a 1 de Janeiro de 

2008.

Recorde-se, a este propósito, o facto de tanto o TNSC como a CNB, enquanto organismos públicos, 

não terem conseguido ao longo da sua existência estabilizar formalmente um organigrama, 

situação que hoje se encontra definitivamente ultrapassada no quadro  do OPART – Organismo 

de Produção Artística E.P.E..

Registe-se que a necessidade de estruturação relevou não apenas da operação de transformação de 

dois institutos públicos numa única entidade empresarial, mas também, e fundamentalmente, do 

estádio de desenvolvimento organizacional rudimentar em que cada um dos institutos de origem 

se encontrava e que de resto, os sucessivos relatórios do IGAC – Inspecção Geral das Actividades 

Culturais vinham dando conta.

Em termos substantivos, o Regulamento Interno do OPART consagra a autonomia de ambas as 

identidades artísticas (TNSC e CNB), cada qual dotada do seu Director Artístico.

Os Directores Artísticos estão investidos de todos os necessários poderes de superintendência 

na produção, programação, comunicação e projectos educativos, domínios indispensáveis para o 

desempenho das suas respectivas competências como garante da coerência, da excelência artística 

e da imagem que dela se projecta nacional e internacionalmente.

III. Governo da Sociedade

3.2 
Regulamentos
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As áreas de suporte (Administrativa-Financeira, Recursos Humanos, Jurídica, Sistemas de 

informação etc.) encontram-se, por seu turno, concentradas de forma a melhor servir toda a 

organização, independentemente da identidade artística. A Direcção de Marketing surge, também, 

concentrada, exercendo as suas funções em reporte hierárquico ao Conselho de Administração e 

em assessoria a ambos os Directores Artísticos. 

A criação da figura dos gestores de projecto garante que cada produção artística ou projecto de outra 

ordem seja gerido de modo a integrar as contribuições dos diversos centros de responsabilidade e 

áreas de negócios envolvidas. Apenas deste modo será possível a transição pretendida entre uma 

estrutura funcional fechada sobre si própria e uma estrutura de gestão por projectos orientada 

para o cliente.

Organigrama
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TNSC – La Clemenza Di Tito

Wolfgang Amadeus Mozart

© Alfredo Rocha



Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E. 
Relatório de Gestão e Contas 2008

37

Não existem transacções relevantes com entidades relacionadas, com excepção da transferência 

para o OPART E.P.E. do montante de indemnização compensatória prevista no nº5 do artigo 2º 

dos seus estatutos.

III. Governo da Sociedade

             3.3 Transacções 
  Relevantes com 

Entidades Relacionadas
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O OPART - Organismo de Produção Artística, E.P.E., com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº 

18/2008, de 29 de Janeiro, passou a  aplicar este normativo legal à contratação pública.

Não existem transacções que tenham ocorrido fora de mercado nem existe registo de fornecedores 

que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços externos com valor superior a 1M€.

3.4
Outras Transacções

III. Governo da Sociedade
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CNB – Frontline

Henri Oguike

© Rodrigo de Souza
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Cargo  Órgãos Sociais  Nomeação  Mandato

Conselho de Administração  

Presidente  Pedro Miguel dos Santos Moreira

 RCM  
n.º364/2007,
 de 17 de Maio

 De 17/05/07 a 
16/05/10

Vogal  Carlos Manuel dos Santos Vargas

Vogal Henrique Daniel Dias Pinto Ferreira

Fiscal Único

Efectivo  Joaquim Camilo & Associado
Triénio 

2007-2009

Suplente  Dr. Geoffrey Michael Fletcher

  

3.5.1 Membros dos Órgãos Sociais - Funções e Responsabilidades

O OPART tem como Órgãos Sociais o Conselho de Administração, composto por três membros, e 

o Fiscal Único, com as competências fixadas na lei e nos Estatutos. 

3.5 Modelo de Governo e
Identificação dos Membros 
dos Órgãos Sociais

III. Governo da Sociedade
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Conselho de Administração

São membros do Conselho de Administração:

Pedro Miguel dos Santos Moreira (Presidente)

Considerando a sua experiência e habilitações, são da sua responsabilidade as matérias relativas 

ao marketing bem como as relativas à implementação de um novo modelo de organização para a 

instituição, com integração de novas estruturas.

Couberam-lhe ainda as tarefas de elaborar o Regulamento Interno e a proposta de Contrato- 

-Programa.  

Carlos Manuel dos Santos Vargas (Vogal)

Em razão da sua anterior experiência na CNB e no TNSC, foram determinadas as suas áreas de 

actuação nas matérias relativas à supervisão técnica, artística, e património.

Henrique Daniel Dias Pinto Ferreira (Vogal)

Em função das suas habilitações, foram reservadas para si as áreas de actuação da parte financeira 

e administrativa, do pessoal e sistemas de informação.

Órgão de Fiscalização

Joaquim Camilo & Associado (Fiscal Único) 

O Fiscal Único tem as competências, os poderes e deveres estabelecidos na lei e no Artigo 15º dos 

Estatutos do OPART, E.P.E..

3.5.2 Curricula dos Membros dos Órgãos Sociais

Conselho de Administração

  

Pedro Moreira 

Iniciou a sua carreira profissional como Técnico de Recursos Humanos no Banco Comércio e 

Industria (1993-95) e como Técnico Investigador no Instituto para a Inovação na Formação 

(1996-97). Foi Director de Projectos de Consultoria e Formação nas áreas da Estratégia e da 

Mudança Organizacional na Paradigma Consulting (1997-2000).  

A sua carreira académica começou no ISLA (1997/1998) e prosseguiu no ISCTE a partir de 1998, 

universidade onde se licenciou em Gestão e Organização de Empresas (1993), concluiu uma 

Pós-graduação em Ciências Empresariais (1996) realizou o mestrado em Políticas e Gestão de 

Recursos Humanos (1997) e obteve o Doutoramento em Gestão (2005). Exerceu, ainda, os cargos 

de Director da Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e de Membro da Comissão Executiva 

do Departamento de Ciências da Gestão no ISCTE (2006-07).
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Enquanto Professor, Formador e Consultor, os temas da Liderança, Negociação, Comunicação 

Interna, Gestão de Recursos Humanos, Comportamento do Consumidor e Formação e 

Desenvolvimento têm constituído as áreas privilegiadas da sua acção e às quais dedicou o seu 

percurso como autor e, também, co-autor, de vários livros e publicações, destacando-se, apenas, 

os mais recentes: Cooperação Inter-Organizacional - Das Trajectórias às Redes (2002); Liderança 

e a Cooperação Inter-pme's em Portugal - Estudo Longitudinal (2004); A Gestão de Pessoas em 

Portugal - Tendências, Qualificações e Formação (2006); Liderança e Cultura de Rede em Portugal 

- Casos de Sucesso (2007).       

Em reconhecimento da sua contribuição para o desenvolvimento do conhecimento no domínio 

da Gestão de Recursos Humanos, foi-lhe atribuída a Menção Honrosa do Prémio RH 2006 na 

categoria de Investigação. Nesta linha, publicou, recentemente, na prestigiada revista científica 

The International Journal of Human Resources Management, o artigo intitulado “Characterising 

human resources management practises in Portugal: an empirical analysis” (2008).

Carlos Vargas

Em 2004, e sendo Director Paolo Pinamonti, foi nomeado Vogal do Conselho Directivo do Teatro 

Nacional de São Carlos.

Em 1997, e sendo director Jorge Salavisa, foi nomeado Subdirector da Companhia Nacional de Bailado. 

Em 1996, assumiu funções de vogal da Comissão Executiva do Instituto Português do Bailado e da 

Dança, tendo sido seu administrador liquidatário.

Em 1995, foi nomeado adjunto do Secretário de Estado da Cultura, Doutor Rui Vieira Nery. 

Trabalhou na indústria em investigação e desenvolvimento de embalagens e cartão canelado.

Licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica 

de Lisboa e em engenharia de Máquinas pelo Instituto Militar dos Pupilos do Exército. 

Actualmente é conferencista nos Mestrados de Património e Práticas Culturais para os Municípios 

no Departamento de História da Universidade Nova de Lisboa.

Henrique Ferreira

Desempenhou funções de Director Financeiro do Instituto Nacional de Habitação desde 2003, 

sendo quadro desse Instituto desde 1994.

Entre 2001 e 2003 foi Coordenador Distrital de Setúbal do Programa Escolhas e responsável pela 

área Financeira e Administrativa. 

É licenciado em Contabilidade e Administração pelo ISCAL e tem realizado o seu percurso 

profissional essencialmente na área financeira.
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A passagem pelo Programa Escolhas proporcionou uma importante experiência na área da 

intervenção social, mais concretamente com crianças e jovens de risco. Actualmente, mantém 

contacto com esta área em regime de voluntariado.

Fiscal Único

Joaquim Pereira da Silva Camilo

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Línguas e 

Administração (ISLA), com média final de 14 valores, tendo concluído uma pós-graduação em 

Gestão Fiscal no OVERGEST/ISCTE em 2001.

Consultor de empresas desde 1978 nas áreas da contabilidade, auditoria, formação e como 

perito judicial, tendo implementado vários sistemas de contabilidade analítica e de controlo, 

nomeadamente no grupo Sojornal (Jornal Expresso), Dragapor – Sistemas de Dragagens e Six – 

Empreendimentos Turísticos, S.A. (Grupo Guia/Quinta da Marinha).

De 1980 a 1992 foi empresário no ramo industrial e comercial de materiais de construção, 

actividade que lhe permitiu obter conhecimentos da língua e dos mercados espanhol, italiano e 

francês.

Em 1992 foi convidado pelo então comissário da EXPO’98 para implementar os serviços 

administrativos e o sistema de contabilidade financeira e analítica da Parque Expo, 98, S.A., onde 

permaneceu até 1996. Em 1998 foi convidado pelo então comissário para coordenar o fecho de 

contas da EXPO’98 e da sociedade Parque Expo,98, S.A. nos anos de 1998 e 1999.

Em 1992 foi Revisor Oficial de Contas a titulo individual e em 1997 tornou-se sócio fundador 

da “Joaquim Camilo & Virginie Cabo, SROC”, actualmente designada por “Joaquim Camilo & 

Associado, SROC”, onde exerce a actividade, em regime de exclusividade, de Revisor Oficial de 

Contas e consultor fiscal e de gestão.

Monitor de acções de formação profissional no âmbito dos cursos: “Técnicos Administrativos e de 

Secretariado”, “Escriturários de Contabilidade” e “Demonstrações Financeiras para Juristas”.

Autor de um manual sobre a contabilização do IVA de acordo com o POC e monitor em acções de 

formação sobre a introdução do IVA em Portugal.

Professor convidado e autor do programa (aprovado pelo Ministério da Educação) da cadeira 

de “Gestão Financeira de Empresas Turísticas e Hoteleiras”, no Instituto Superior de Ciências 

Educativas.
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TNSC – Ópera ao Largo

© Alfredo Rocha
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3.6.1 Estatuto remuneratório fixado

1. Conselho de Administração

Presidente

Remuneração – €5.400,00, 14 vezes por ano

Subsidio de Alimentação – €4.90 (valor diário) 

Vogais

Remuneração – €4.500,00, 14 vezes por ano

Subsidio de Alimentação – €4.90 (valor diário) 

2. Órgão de Fiscalização

Fiscal Único – €1.350,00 12 vezes por ano (montante anual equivalente a 25% da quantia 

correspondente a 12 meses do vencimento base mensal ilíquido do Presidente do Conselho de 

Administração).

III. Governo da Sociedade

3.6 Remunerações 
dos Membros dos 
Órgãos Sociais
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(a) As viaturas de serviço utiliza-

das não foram adquiridas pelo 

OPART

(b) Não tem viatura atribuída

(c) Até ao mês de Out. foi uti-

lizada viatura do OPART, após 

essa data foi utilizado um veículo 

de aluguer.

(d) As viaturas disponíveis no 

OPART (e herdadas do anterior 

Instituto TNSC) têm idade supe-

rior a 12 anos e não apresentam 

condições nem para a realização 

de viagens fora de Lisboa, nem 

de representação. Enquanto se 

aguarda a publicação do despa-

cho conjunto previsto no artº 33º 

do DL nº71/2007 de 27 Março 

(estatuto do gestor público), que 

permitirá a aquisição de novos 

veículos, as necessidades nesta 

área têm sido colmatadas recor-

rendo ao aluguer não vinculativo 

e pontual (rent a car)

(e) Comparticipação despesas 

médicas – ADSE a cargo da 

Entidade Patronal

(f) Como conferencista convidado 

na Universidade Nova de Lisboa

Vogais

(1) Dr. Carlos Vargas

(2) Dr. Henrique Pinto Ferreira

3.6.2 Remunerações e outras regalias

Conselho de Administração Presidente Vogal (1) Vogal (2)

1. Remuneração

1.1 Remuneração Base 64.800,00 € 54.000,00 € 54.000,00 €

1.2 Acumulação de Funções de Gestão

1.3 Remuneração Complementar

1.4 Despesas de Representação

1.5 Prémios de Gestão

1.6 Outras (Subsídio de Férias e Natal) 10.800,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €

2. Outras Regalias e Compensações

2.1 Gastos de Utilização de Telefones 944,33 € 3.200,09 € 1.159,72 €

2.2 Valor de aquisição, pela empresa. de viatura de 
serviço

(a) (c) (b) (a)

2.3 Valor do combustível gasto com a viatura de serviço 
/ aluguer

1.470,73 € 1.455,59 € 1.738,88 €

2.4 Subsídio de deslocação

2.5 Subsídio de refeição 1.224,84 € 1.039,09 € 1.136,64 €

2.6 Outros (aluguer de viatura) (d) 3.629,90 € 7.817,21 € 0,00 €

Outros (ajudas de custo) 1.247,15 € 4.814,62 € 3.754,10 €

3. Encargos com benefícios sociais

3.1 Segurança Social obrigatório 8.316,00 € 12.978,00 € 12.978,00 €

3.2 Planos complementares de reforma

3.3 Seguros de Saúde

3.4 Seguros de Vida

3.5 Outros (e) 238,12 €

4. Informações adicionais

4.1 Opção pelo vencimento de origem (s/n) Não Não Não

4.2 Regime Segurança Social CGA/ADSE Seg. Social Seg. Social

4.3 Cumprimento do n.º 7 de RCM 155/2005 n.a n.a n.a

4.4 Ano de aquisição da viatura pela empresa 1996 (a) (b) 1995 (a)

4.5 Exercício opção aquisição de viatura de serviço Não Não Não

4.6 Usufruto de casa de função Não Não Não

4.7 Exercício de funções renumeradas fora do grupo Não Sim (f) Não

4.8 Outras

Órgão de Fiscalização Fiscal Único

1. Remuneração

1.1 Remuneração Base 16.200,00 €
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3.7.1 Estratégias Adoptadas e Grau de Cumprimento das Metas Fixadas

Como referimos anteriormente, o OPART, em 2007, havia eleito como seu objectivo fundamental 

a edificação de um projecto de empresa integrado e sistémico a partir de uma missão prevista na lei. 

Nesse processo de criação e desenvolvimento organizacional, definiram-se, entre outros sub-

-sistemas, um conjunto de linhas de orientação estratégica susceptíveis de serem prosseguidas e 

avaliadas por uma bateria de indicadores e metas a atingir, no contexto de um novo paradigma de 

gestão por objectivos que se implementou a partir de 2008.

Assim sendo, a política global do OPART estruturou-se a partir de seis linhas de orientação 

estratégica de curto prazo que se encontravam estabelecidas no plano de actividades para 2008, 

e no contrato programa para o biénio (2008/2009), às quais se adicionam outras duas que se 

prolongam no médio e longo prazo (2010, 2011 e 2012). 

Tais linhas de orientação estratégica enquadraram um conjunto de medidas implementadas 

durante o ano 2008 tendentes a orientar o rumo da empresa para as finalidades que cada uma 

encerra. Recorde-se o seu enunciado:   

LOE 1 – Garantia dos Padrões de Excelência das Prestações Artísticas;

LOE 2 – Aumento do Volume de Actividade Artística;

LOE 3 – Captação de Novos Públicos e Abertura à Sociedade Civil;

LOE 4 – Dinamização de Actividades Conjuntas;

LOE 5 – Estruturação da Organização e Qualificação dos Recursos Humanos;

LOE 6 – Aumento das Receitas Próprias.

De entre estas seis linhas de orientação estratégica, quatro foram definidas como susceptíveis 

de serem projectadas e avaliadas através de metas quantificáveis (LOE2, LOE3, LOE5 e LO6) 

devidamente inscritas no Quadro de Bordo exposto no ponto 3.1.2.2.

III. Governo da Sociedade

3.7 Análise de 
Sustentabilidade da 
Empresa
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13 
Neste contexto, chama-se a 

atenção para as mensagens de 

ambos os Directores Artísticos 

constantes dos pontos 4.1.1 

e 4.2.1.

A análise global dos resultados permitiu aí verificar, na generalidade, que os diversos objectivos 

prosseguidos pela execução das diferentes linhas de orientação estratégica foram não só alcançados, 

como superados, atingindo-se um grau de cumprimento de das metas de 112, 7%.

Tendo a estratégia integrada da empresa resultado num desempenho global acima dos objectivos 

previamente definidos, bem como numa performance muito acima da revelada em 2007, importa 

agora avaliar em detalhe cada uma das linhas de orientação estratégica de per si:

o grau de cumprimento dos objectivos em 2008 para as linhas com metas quantificáveis −	

(LOE2, LOE3, LOE5 e LO6); 

as medidas e a evolução do desempenho da empresa em 2008, face ao ano anterior, para cada −	

uma das seis linhas de orientação estratégica.

A análise que se segue será efectuada, essencialmente, tendo por referência os espectáculos 

produzidos pelos três corpos artísticos, uma vez que os acolhimentos de outras companhias no 

Teatro Camões, ou de outros espectáculos no TNSC, não pertencem ao core da actividade de um 

organismo de produção artística como o OPART.

3.7.1.1 LOE 1 – Garantia dos Padrões de Excelência das Prestações Artísticas

Esta linha de orientação estratégica não é susceptível de avaliação por metas quantificáveis, uma 

vez que a manutenção dos padrões de excelência de ambas as entidades artísticas é exclusivamente 

garantida pelo critério dos Directores Artísticos que, nos termos da lei, são nomeados pelo 

governo.

Neste contexto, as programações artísticas do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia 

Nacional Bailado são da exclusiva responsabilidade dos respectivos Directores Artísticos, 

Christoph Dammann e Vasco Wellenkamp13.

Registe-se que, durante o ano de 2008, a programação de ambas as identidades artísticas 

garantiram a continuação da passagem pelos palcos do Teatro Nacional de São Carlos e do Teatro 

Camões, bem como a presença nos mais diversos eventos e digressões, de cantores, bailarinos, 

coreógrafos, encenadores, músicos e maestros de reputação nacional e internacional. 

A linha de excelência da prestação artística permanece, assim, como orientação estratégica 

fundamental para os dois organismos de produção artística geridos pelo OPART, tendo o Conselho 

de Administração proporcionado, ao longo de 2008 e sob proposta de ambos os Directores 

Artísticos, a contratação de um Maestro Titular para a Orquestra Sinfónica Portuguesa (Julia 

Jones), de um Maestro Convidado (Anton Tremmel) para o Coro Nacional do TNSC e de diversos 

professores de renome internacional no bailado clássico para as aulas da CNB.

O investimento realizado na contratação destes profissionais, consagrados internacionalmente, 

contribuiu para o desenvolvimento das competências dos três corpos artísticos da empresa e, 

seguramente, para a qualidade das produções oferecidas aos espectadores.  



Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E. 
Relatório de Gestão e Contas 2008

49

14 
No quadro de uma maior 

selectividade, a apresentação de 

espectáculos de acolhimento no 

Teatro Camões (outros no TC) foi 

integrado na iniciativa “A CNB 

CONVIDA” companhias de dança 

nacionais e internacionais. 

O resultado da implementação de 

uma estratégia de maior rigor na 

selectividade dos acolhimentos 

foi muito positivo, na medida 

em que se registou um aumento 

da média de espectadores por 

espectáculo, de 120 para 229 

(+91%).

O desenvolvimento desta linha de excelência, como orientação estratégica fundamental, exigiu, 

no entanto, o redireccionamento da utilização do Teatro Camões. De facto, a programação, 

focada no acolhimento de espectáculos de dança contemporânea e experimentalista, vinha sendo 

operacionalizada num contexto onde conviviam elevados custos de produção, receitas de bilheteira 

insignificantes e espectáculos de qualidade muito variável face aos standards da CNB. 

Nesta circunstância, a sustentabilidade e a qualidade da dança no contexto do OPART passou pela 

convergência de esforços num forte crescimento da produção de bailado clássico, em paralelo com 

uma estratégia de muito maior selectividade dos espectáculos de dança para o Teatro Camões14. 

Considere-se a este propósito a evolução da estrutura da oferta (nº de espectáculos) e da procura 

(nº de espectadores) por tipo de espectáculos (bailados clássicos, contemporâneos ou mistos):

Nº Espectáculos CNB Nº Espectadores CNB

Variação 2007 / 2008  Nº Espectáculos CNB  Nº Espectadores CNB

Clássicos  75%  47%

Contemporâneos -6%  -38%

Mistos  400%  226%

Destaque-se o enorme crescimento na oferta e na procura de bailados clássicos, em contraponto 

com a maior dificuldade em atrair espectadores para a dança contemporânea. Os bailados clássicos 

voltaram a constituir, em 2008, depois de terem perdido esse estatuto em 2007, o produto 

maioritário da CNB.
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No que diz respeito ao TNSC, verifique-se a evolução favorável na oferta e na procura tanto na 

temporada lírica, como nos outros espectáculos (corais, sinfónicos e corais-sinfónicos). 

Nº Espectáculos TNSC Nº Espectadores TNSC

Variação 2007 / 2008  Nº Espectáculos TNSC  Nº Espectadores TNSC

Temporada Lírica  19%  18%

Outros Espectáculos TNSC 9%  15%

A análise conjunta dos dados permite-nos concluir que o investimento na qualidade dos recursos 

humanos, nomeadamente, através do recrutamento de novos Maestros e Professores de renome 

internacional, bem como a evolução muito favorável na oferta e na procura dos produtos core de 

ambas as identidades artísticas (bailado clássico e temporada lírica), contribuiu decisivamente 

para o alinhamento estratégico concertado entre a produção de excelência das identidades 

artísticas (TNSC e CNB) e a utilização consentânea do Teatro Camões.

3.7.1.2 LOE 2 – Aumento do Volume de Actividade Artística

a) Grau de Cumprimento das Metas Fixadas

O aumento do volume da actividade artística, tanto do ponto de vista da oferta (nº de espectáculos), 

como na perspectiva da procura (nº de espectadores), constitui uma linha de orientação estratégica 

com metas quantificáveis no contexto do Quadro de Bordo anteriormente apresentado. Neste 

sentido, recordemos o grau de cumprimento dos objectivos obtido com a implementação da LOE 2:
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15 
Conforme definido no 

Contrato-Programa, o número 

de espectadores considerados 

nos indicadores da procura do 

Quadro de Bordo corresponde 

apenas aos bilhetes vendidos e ao 

total de espectadores presentes 

em espectáculos de entrada livre. 

Não se consideram os convites 

nem os espectadores em 

espectáculos em digressão 

excepto se a promoção for da 

responsabilidade do OPART.

Política
Indicadores

Comuns
Entidade

Ponderação dos 
Indicadores 
Específicos

Objectivo Executado Grau de
Cumprimento 

(%)2008 2008
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%
)

Nº de 
Espectáculos 

(50%)

TNSC
(67%)                              

Total Líricos            
(70%) 55 57 104%

Total Outros 
do TNSC

(30%)
60 61 102%

CNB
(33%)                          

Total CNB                       
(90%) 63 69 110%

Outros no TC            
(10%) 10 13 130%

Nº de 
Espectadores

15
 

(50%)

TNSC
(67%)

Total Líricos             
70% 27.500 30.379 110%

Total Outros 
do TNSC

(30%)
8.300 8.610 104%

CNB
(33%)                           

Total CNB               
(90%) 14.500 17.498 121%

Outros no TC              
(10%) 2.000 2.977 149%

A análise dos dados permite concluir que os oito objectivos definidos para 2008 foram não só 

alcançados como superados, uma vez que todos apresentam um grau de cumprimento das metas 

projectadas acima dos 100%.

Registe-se, com destaque especial, o desempenho da CNB, pois apresenta taxas de execução para 

os seus quatro objectivos iguais ou superiores a 110%, enquanto que o TNSC situa os seus graus de 

cumprimento dos objectivos no intervalo entre os 102% e os 110%.

b) Evolução do Desempenho de 2008 face a 2007;

Sendo o ano de 2008 o primeiro ano civil completo de actividade do OPART, é possível agora 

avaliar os resultados das acções desenvolvidas, quer do lado da oferta (número de espectáculos), 

quer do lado da procura (número de espectadores). 

Como vimos, o volume de actividade artística do TNSC e da CNB é susceptível de ser avaliado, 

essencialmente através da quantidade de espectáculos produzidos/vendidos e da quantidade de 

espectadores abrangidos. Considere-se, então, a evolução do desempenho deste indicadores nos 

gráficos seguintes.
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16 
Corresponde apenas aos 

bilhetes vendidos, ao total de 

espectadores presentes em 

espectáculos de entrada livre e 

espectáculos em digressão. Não 

se consideram os convites.

17 
Note-se que, para os espec-

táculos promovidos pelo OPART, 

o número de espectadores é 

contabilizado sem convites.

18
 Em bom rigor, como veremos 

na LOE 3, os recursos financeiros 

disponíveis em 2008 foram as-

sinalavelmente inferiores ao do 

ano de 2007.

19 
Por comodidade de linguagem 

denominamos por «público», 

os beneficiários de todas as 

iniciativas do OPART.

Nº Espectáculos Produzidos Nº Espectadores 16

Variação 2007 / 2008  Nº Espectáculos  Nº Espectadores

OPART  20%  13%

TNSC 13%  17%

CNB  33%  6%

Em termos da oferta global do OPART, registam-se aumentos, face a 2007, tanto do lado da 

oferta (20%) como do lado da procura (13%) a que correspondem, em valores absolutos, mais 31 

espectáculos e mais de 8.20417 espectadores, respectivamente.

Tal significa que, com recursos (materiais, humanos e financeiros18) inferiores aos do ano anterior, 

o OPART conseguiu, em 2008, não apenas aumentar significativamente (um quinto) a sua oferta/

produção, como também direccioná-la para as necessidades da procura. Por outras palavras, ao 

acréscimo na eficiência dos processos internos correspondeu um aumento de eficácia externa do 

serviço público.

O comportamento por identidade artística foi diverso. Enquanto na CNB um grande aumento do 

nº de espectáculos (33%) correspondeu a um pequeno acréscimo no nº de espectadores (6%), no 

TNSC o acréscimo na procura (17%) superou o incremento da oferta (13%). De todo o modo, e 

independentemente de cada uma das dinâmicas, ambas as entidades apresentam um resultado 

muito positivo face ao ano anterior.

A análise do aumento do volume de actividade pode ainda ser complementada, do lado da procura, 

pela evolução do nº de beneficiários19 de todas as iniciativas do OPART, ou seja, para além dos 
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20 

Integradas no ciclo 

„A CNB Convida“

espectadores, a empresa desenvolve um conjunto de outras actividades tais como acolhimentos 

de espectáculos de diversas companhias de dança no Teatro Camões20, exposições (p.e. Maria 

Callas), ateliers do programa educativo, ensaios gerais abertos e visitas de estudo ao TNSC e ao TC 

que complementam a missão de serviço público atribuída ao OPART.

Este conjunto de iniciativas permite-nos registar a seguinte evolução em termos de nº de 

beneficiários/público atingido:

Público Total

Beneficiários
Variação 2007 / 2008

Público Total  36%

Público (Sem Convite) 48%

Nº Convites (CNB+TNSC+TC) -11%

São duas as notas a registar da análise deste gráfico: por um lado, a evolução extremamente favorável, 

na ordem dos 48%, do nº de beneficiários/público (excluindo os convites para espectáculos) das 

iniciativas do OPART, por outro, a gestão mais rigorosa na atribuição de convites realizada em 

2008 (descida de 11%). O público total do OPART resulta da soma das duas variáveis anteriores e 

ascendeu em 2008 aos 133.329 beneficiários.

133,329

97,988 115,329

77,845

18,000
20,143

15,000

45,000

75,000

105,000

135,000

2007 2008

Público Total Público (Sem Convite) Nº Convites (CNB+TNSC+TC)



54

21 
Conforme definido no 

Contrato-Programa, o número 

de espectadores considerados 

nos indicadores da procura do 

Quadro de Bordo corresponde 

apenas aos bilhetes vendidos e ao 

total de espectadores presentes 

em espectáculos de entrada livre. 

Não se consideram os convites 

nem os espectadores em espec-

táculos em digressão excepto se 

a promoção for da responsabili-

dade do OPART.

 
22 

Tal como se pode verificar no 

Quadro de Bordo.

3.7.1.3 LOE3 – Captação de Novos Públicos e Abertura à Sociedade Civil

a) Grau de Cumprimento das Metas

A captação de novos públicos e a abertura à sociedade civil, tanto do ponto de vista da oferta (nº 

de espectáculos), como na perspectiva da procura (nº de espectadores), constitui uma linha de 

orientação estratégica com metas quantificáveis no contexto do Quadro de Bordo anteriormente 

apresentado. Neste sentido, recordemos o grau de cumprimento dos objectivos obtido com a 

implementação da LOE 3:

 

Política
Indicadores

Comuns
Entidade

Ponderação dos 
Indicadores 
Específicos

Objectivo Executado Grau de
Cumprimento 
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%
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Nº de 
Espectáculos 

(50%)

TNSC
(67%)                              

Total de 
captação de novos 

públicos
81 75 93%

CNB
(33%)                          

Total de 
captação de novos 

públicos
27 40 148%

Nº de 
Espectadores

21
 

(50%)

TNSC
(67%)

Total de 
captação de novos 

públicos
13.800 15.735 114%

CNB
(33%)                           

Total de 
captação de novos 

públicos
4000 6.778 169%

LOE 3
(11%)

Económico-
-Financeiros

OPART Eficácia Social 217 138 136%

A avaliação da implementação da LO3 implica a análise de quatro objectivos específicos da 

actividade artística, dois para o TNSC e dois para a CNB, e um objectivo de ordem económico-

-financeira transversal ao OPART.

No contexto da actividade artística, destaque especial para a CNB uma vez que obteve graus de 

cumprimento dos objectivos de 148% para a oferta de espectáculos e de 169% para a procura. 

O desempenho do TNSC também superou os seus objectivos em termos de nº de espectadores 

(114%), embora tenha ficado aquém nos seus propósitos no nº de espectáculos (93%). Note-se, 

porém, e em relação a este último objectivo, que o valor de execução de 2008 (75 espectáculos) é 

superior em 56% ao nº de espectáculos realizados em 2007 (48)22, pelo que se conclui que, apesar 

de não se ter alcançado a meta, o número de espectáculos realizado em 2008 constitui um notável 

esforço no sentido de reorientar parte significativa da oferta do TNSC para a captação de novos 

públicos e abertura à sociedade civil.
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23
 O indicador será 

explicitado da alínea seguinte.

No contexto da actividade económico-financeira, o indicador da eficácia social, que mede o esforço 

financeiro do Estado por cada beneficiário das actividades desenvolvidas pelo OPART, registou 

um comportamento altamente favorável, atingindo um grau de cumprimento de 136% face à meta 

projectada para 200823.

b) Evolução do Desempenho de 2008 face a 2007

Para facilidade de leitura, estruturámos a análise desta alínea em três sub-alíneas:

b1 – Evolução da Oferta (nº de espectáculos e outras iniciativas);

b2 – Evolução da Procura (nº de espectadores);

b3 – Eficácia Social.

b1   – Evolução da Oferta (nº de espectáculos e outras iniciativas)

A captação de novos públicos e a abertura à sociedade civil, apesar de constituir uma linha de 

orientação estratégica comum ao TNSC e à CNB, é susceptível de compreender um conjunto 

de apostas distintas consoante o contexto específico de partida de cada uma das identidades 

artísticas. 

A oferta do Teatro Nacional de São Carlos encontrava-se fundamentalmente absorvida pelos fiéis 

assinantes da temporada lírica. A tradicionalmente elevada taxa de renovação das assinaturas 

ano após ano, sendo um excelente indicador da qualidade da produção artística e da fidelidade do 

espectador à temporada lírica do Teatro, cria, por um lado, dificuldades à renovação das gerações 

e, por outro, à formação de novos públicos.

Neste sentido, e na tentativa de abrir mais o TNSC à sociedade civil, a aposta que vimos seguindo 

desde finais de 2007 centrou-se, do ponto de vista da produção artística, nas seguintes acções:

oferta de récitas de ópera fora da assinatura e récitas especiais para famílias;•	

produção de um título de ópera - A Pequena Flauta Mágica especialmente dedicada a crianças •	

e jovens,  com espectáculos apresentados em horário escolar o que permitiu o reforço da 

ligação directa com as escolas;

realização de pequenos espectáculos de câmara de entrada livre no •	 foyer do São Carlos ao fim 

do dia e à hora de almoço;

lançamento do projecto Estúdio de Ópera com a participação de um elenco de jovens cantores •	

portugueses;
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apresentação de 2 concertos corais-sinfónicos no Largo de São Carlos, de entrada livre em •	

Junho, contando com mais de 1.600 espectadores;

reforço da itinerância dos corpos artísticos do TNSC.•	

O gráfico seguinte mostra-nos, do ponto de vista da oferta, o esforço de captação de novos públicos 

desenvolvido no TNSC. 

Captação de Novos Públicos – TNSC

Nº Espectáculos

A evolução da produção artística foi, ainda, acompanhada por outras iniciativas inéditas e 

que visaram igualmente a captação de novos públicos para a música erudita, referimo-nos 

nomeadamente à:

Co-produção com a Fundação EDP da •	 exposição Maria Callas – A Exposição de Lisboa, 

no âmbito da comemoração do cinquentenário da Traviata de Lisboa, com 32.169 visitantes;

Transmissão em directo•	  para a rede de cine-teatros do continente e ilhas (14) da 

estreia mundial da ópera Das Marchen, de Emmanuel Nunes;

Transmissão em directo pela Internet•	 , em canal aberto, da ópera Siegfried;

Quanto à Companhia Nacional de Bailado, a captação de novos públicos tem fundamentalmente 

a ver com três eixos de actuação. Um, releva da produção de bailado especialmente dedicado ao 

público juvenil, o segundo, da forte aposta no crescimento da itinerância nacional e internacional, 

e o terceiro, de fazer regressar de modo regular a CNB ao palco do TNSC. Deste modo, abre-se a 
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Companhia à Sociedade Civil, através da angariação e formação de novos públicos, preenchendo-

se, assim, da melhor forma, a missão de serviço público que lhe está confiada.

Deste modo, a aposta, em 2008, tanto do ponto de vista da produção artística como de outras 

iniciativas, centrou-se:

na produção de um •	 bailado – O Baile dos Cadetes - especialmente dedicado a 

crianças e jovens,  com espectáculos apresentados em horário escolar o que reforçou 

a ligação directa com as escolas;

no forte incremento do número de espectáculos em •	 digressão nacional, dando à 

Companhia uma presença efectiva pelo território continental e ilhas;

apresentação do •	 O Quebra-Nozes no TNSC, com a participação dos três corpos artísticos 

geridos pelo OPART.

no lançamento de um novo site e de uma nova imagem para a CNB;•	

na criação de um canal no •	 YouTube para a CNB;

Registemos a evolução do desempenho ao nível da oferta de espectáculos:

Captação de Novos Públicos – CNB

Nº Espectáculos
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0
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26
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Digressão

Famílias/Escolas

TNSC (Público Gral)

2008

2007
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A evolução registada, tal como havíamos evidenciado para o TNSC, demonstra também uma clara 

mudança de rumo na diversificação da oferta da CNB com vista à captação de novos públicos.

b2 – Evolução da Procura (nº de espectadores)

A dinâmica gerada em torno da reorientação de parte substantiva da oferta do TNSC e da CNB para 

a captação de novos públicos teve, como resultado, do ponto de vista da procura, um crescimento 

de 60% no número de espectadores em 2008.
Nº Espectadores

Novos Públicos

Variação 2007 /2008 

CNB 31%

TNSC 91%

Total 60%

Observando, agora, apenas o comportamento da procura nos espectáculos em Digressão pelo 

território nacional, verifica-se um crescimento agregado do OPART de 154% a que correspondem 

mais 8.000 espectadores. Neste particular, destaque-se a contribuição decisiva da CNB que 

se apresentou em 17 localidades a que corresponde uma cobertura de 11 dos 18 distritos do 

Continente, para além de se ter apresentado nas regiões autónomas da Madeira (Calheta) e dos 

Açores (Ponta Delgada).
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Nº Espectadores

Digressão Nacional

Variação 2007 /2008

CNB 219%

TNSC 94%

Total 154%

A diversificação da oferta na procura de novos públicos, referida no ponto anterior (b1), induziu a 

efectiva captação de novos públicos confirmando o sucesso desta linha de orientação estratégica, 

com se pode verificar pela análise comparada dos sectogramas seguintes:  
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25 
Em sede de Contrato-Programa 

apenas é avaliada a eficácia social 

por beneficiário. No entanto, a 

análise da evolução de empresa 

surge enriquecida se consid-

eramos também a evolução da 

eficácia social por espectador.

2007 (distribuição da procura) 2008 (distribuição da procura)

De facto, verifica-se que o peso, no total de espectadores, do designado Publico Geral desceu de 

73% para 45% do total da procura. Esta redução resulta, em grande parte, da captação de novos 

espectadores, quer de espectáculos dirigidos a famílias e escolas que passam de um peso relativo 

de 1% para 17%, quer da digressão nacional que duplica o seu peso na procura total (10% em 2007 

para 20% em 2008).

b3 – Eficácia Social

A missão de serviço público do OPART E.P.E. tem inerente a atribuição de uma indemnização 

compensatória. Importa, assim, avaliar a eficácia social da organização através da mensuração do 

esforço financeiro do Estado por cada espectador ou beneficiário das actividades desenvolvidas 

pela empresa no âmbito da sua missão25.

A eficácia social é, deste modo, susceptível de ser avaliada pelo rácio entre a indemnização 

compensatória líquida de IVA Corrigida e os espectadores ou beneficiários da execução da missão 

do OPART.

A Indemnização Compensatória líquida de IVA Corrigida corresponde ao valor disponibilizado a 

título de Indemnização Compensatória no ano, deduzido das verbas nele incluídas destinadas ao 

financiamento dos investimentos em infra-estruturas e do valor do IVA. Para o ano 2007 teremos 

de considerar no cálculo deste valor os compromissos do ano anterior. Esta necessidade prende-

se com o facto de o TNSC e a CNB serem institutos públicos, sem autonomia financeira, que se 

regulavam pelos critérios de Receita/Despesa, não fazendo uso do princípio da especialização dos 

exercícios inerente à lógica do Plano Oficial de Contas a que o OPART obedece. 
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Desta forma, teremos:

valores em euros

Indemnização Compensatória Corrigida  2007  2008 Var. 08/09

OE – Dotação Corrigida 20.919.983 [2] 18.377.000 -12%

                

                                 

   

O quadro demonstra-nos que o esforço do Estado com o OPART diminuiu, de 2007 para 2008, 

cerca de 2,5 Milhões de euros, o que corresponde a uma quebra significativa (12%) nos recursos 

disponíveis do OPART.

No denominador do rácio de eficácia social podemos considerar os espectadores ou os beneficiários 

cujos conceitos podem ser definidos do seguinte modo:

Por espectadores compreende-se os bilhetes vendidos nos espectáculos produzidos pelo •	

TNSC e pela CNB, acrescido dos espectadores presentes em espectáculos de entrada livre e 

em digressão. Não se consideram os convites.

Por beneficiários entende-se todos os espectadores (incluindo convites) que assistam a •	

espectáculos no TNSC, no TC e em colaboração e digressão, bem como o público que aceda a 

actividades estruturadas e produzidas pelo OPART (p.e. Exposições, Visitas Guiadas, Ateliers 

dos Programas Educativos).

A evolução do nº de espectadores e do nº de beneficiários em 2008, face a 2007, já foi devidamente 

evidenciada no ponto 3.7.1.2 – LOE2 Aumento do Volume de Actividade Artística, evidenciando 

acréscimos de 13% e 36%, respectivamente.

[2] 2007

TNSC CNB
Total

(C/OPART)

Dotação Total OE 13.318.000 5.375.000 18.693.000

Compromissos do ano anterior 0 -1.671.057 -1.671.057

Capital social inicial OPART 2.000.000

Compromissos para o ano seguinte 1.898.040

OE – Dotação Corrigida 13.318.000 3.703.943 20.919.983

                                                 (em euros)
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26 
Por comodidade do leitor, 

substituímos a expressão

«beneficiários totais» por 

«público total».

Com o numerador (esforço do Estado) a diminuir e com o denominador (espectadores e 

beneficiários26) a aumentar de 2007 para 2008, os rácios de eficácia social apresentam a seguinte 

evolução:

valores em euros

Eficácia Social

Variação 2007 / 2008

Ind. Compensatória / Público  -35%

Ind. Compensatória / Espectadores -22%

Como se pode verificar, o esforço do Estado por beneficiário e por espectador, foi no sentido de, 

em apenas um ano, reduzir de 325€ para 253€ e de 213€ para 138€, respectivamente. 

Em síntese, tal significa que, com menos recursos provenientes do Estado, o OPART levou a sua 

missão de serviço público a muito mais beneficiários e espectadores, tornando-se, deste modo, 

muito mais eficaz socialmente. 

3.7.1.4 LOE 4 – Dinamização de Actividades Conjuntas

Em sede de contrato programa não foram definidos objectivos com metas quantificáveis no 

âmbito desta linha de orientação, pelo que a desenvolveremos elencando um conjunto de acções 

executadas durante o ano de 2008.

A junção, numa única entidade, do TNSC e da CNB criou condições para o aproveitamento dos 

recursos disponíveis, quer ao nível das produções artísticas, através da participação cruzada dos 

corpos artísticos originários das duas identidades, quer ao nível da área comercial, seja venda de 

bilhetes seja a venda de espectáculos.
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Em 2008 foi possível operacionalizar a realização de actividades conjuntas, bem como a partilha 

de espaços e meios técnicos que passamos a enumerar:

Ao nível das produções artísticas

Participação de bailarinos da CNB na ópera •	 Les Contes d’Hoffmann

Participação de músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa no bailado •	 Frontline

Produção do bailado •	 O Quebra-Nozes no TNSC 

Produção que contou com a participação de bailarinos da CNB, da Orquestra Sinfónica •	

Portuguesa, do Coro do TNSC e a colaboração de meios técnicos e humanos de apoio das 

duas estruturas;

Ao nível da comercialização, promoção e divulgação e estruturas de suporte

Partilha dos pontos de venda próprios;•	

Venda na bilheteira do São Carlos de bilhetes para o bailado, beneficiando da localização no 

centro da cidade e da afluência do público habitual do São Carlos;

Lançamento de Assinaturas conjuntas•	

O lançamento da temporada 2008/2009 foi realizado no mesmo período por forma a permitir 

a abertura da venda de assinaturas com a conjugação de espectáculos de ópera, concertos e 

bailados. A centralização da venda de bilhetes permite a oferta ao público de novos canais 

para aquisição de bilhetes e, em simultâneo, uma maior capacidade comercial e um universo 

de potenciais clientes com contacto directo disponíveis. Esta iniciativa, por inédita, teve 

resultados que superaram as expectativas iniciais tendo sido vendidas 183 assinaturas mistas 

a que correspondem 773 bilhetes;

Centralização da área comercial•	

A existência de uma área de marketing única permitiu desenvolver os contactos relacionados 

com a negociação e planeamento das digressões de forma centralizada, surgindo o OPART 

E.P.E. junto das diversas entidades de acolhimento com um leque de oferta mais diversificado 

e com maior flexibilidade de ajustamento às ideias e necessidades dos parceiros;

Celebração de protocolos de colaboração transversais às duas identidades artísticas•	

Para além da negociação de espectáculos individualmente, foram já assinados os primeiros 

protocolos de colaboração que prevêem a realização de acções, envolvendo as duas identidades 

artísticas, com os Municípios de Lagos e Beja, com a Universidade de Coimbra e com a 

Fundação Robisson de Portalegre;
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27 
O objectivo de VABcf per 

capita de 36,8 corresponde ao 

valor médio de 2006 para as Em-

presas Públicas não Financeiras, 

nos termos do “Relatório 2007 

– Sector Empresarial do Estado” 

elaborado pela Direcção-Geral do 

Tesouro e Finanças

Foi, assim, celebrado um protocolo com o Teatro Stranislavski, em Moscovo, tendo por 

âmbito a cooperação da área artística e técnica.

Partilha de meios técnicos, recursos humanos e espaços de trabalho•	

Perante as limitações relativamente aos espaços de ensaio, foi, por um lado, possível 

assegurar a partilha de espaços da CNB (edifício da Rua Vítor Cordon) para ensaios do Coro 

do TNSC, por outro lado, a partilha de equipamentos técnicos existentes nos dois teatros é 

uma realidade que decorre da articulação entre as direcções técnicas;

3.7.1.5 LOE 5  – Estruturação da Organização e Qualificação dos Recursos Humanos

a) Grau de cumprimento das metas fixadas

A estruturação da organização e a qualificação de recursos humanos é uma condição necessária 

para que a produtividade do trabalho possa crescer de uma forma sustentada. Neste sentido, 

havíamos seleccionado, em sede de Contrato-Programa, o rácio “valor acrescentado bruto a custo 

dos factores per capita”, como indicador de avaliação para esta linha de orientação estratégica. 

Tratando-se de um indicador económico-financeiro transversal ao OPART, fixou-se uma meta 

ambiciosa27 de 36,8 mil € para 2008 que veio, como se demonstra abaixo, a ser atingida em pleno (100%). 

Política
Indicadores

Comuns
Entidade

Ponderação dos 
Indicadores 
Específicos

Objectivo Executado Grau de
Cumprimento 

(%)2008 2008

LOE 5
Económico-
-Financeiros

OPART
Produtividade

(12%) 36,8 36,9 100%

b) Evolução do Desempenho de 2008 face a 2007

A organização interna da estrutura do OPART E.P.E. consubstancia uma linha de orientação 

estratégica essencial, condição necessária para que as outras cinco linhas possam ser desenvolvidas 

de modo sustentável.

A necessidade de estruturação decorre não apenas da operação de transformação de dois institutos 

públicos numa única entidade empresarial, mas também, e fundamentalmente, do estádio de 

desenvolvimento organizacional em que cada um dos institutos de origem se encontrava.

Factualmente, o TNSC e a CNB não tinham um organigrama aprovado e regiam-se por um 

sistema de gestão típico das empresas familiares tradicionais de média dimensão: todo o poder 

concentrado no topo, ausência de linha hierárquica (p.e. não existiam directores de 1ª linha nas 

áreas de suporte), um centro operacional estruturado adhocraticamente em função do poder 

informal dos actores (p.e. não existem atribuições de funções definidas) e, ainda, uma proporção 
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muito pequena dos recursos humanos afectos ao staff (p.e. funções financeiras, marketing, 

recursos humanos) em comparação com os destinados ao line (produção artística). 

A inexistência de regulamentos internos aprovados, quer no TNSC quer na CNB, contribuiu 

decisivamente para o estado das estruturas organizacionais de partida, que conviviam ainda 

com a ausência de definição de objectivos anuais ou plurianuais e, ainda, com a inexistência de 

orientações estratégicas formalmente assumidas.

Este estado de desenvolvimento organizacional de partida no TNSC e na CNB era também 

acompanhado por sistemas de informação rudimentares e não integrados e ainda pelo enorme 

deficit de qualificações superiores dos seus quadros. Note-se, a título de exemplo, que, dos 414 

colaboradores herdados pelo OPART E.P.E. não existia um único com formação superior em 

ciências de gestão, situação incomportável, em virtude do novo estatuto de entidade pública 

empresarial representar um aumento da complexidade das exigências de prestação de contas.

Perante o diagnóstico organizacional de partida, o esforço de estruturação do OPART iniciou-se 

em 2007 com a produção de um regulamento interno de carácter genérico, no qual se consagrou 

um organigrama para a empresa, com a respectiva discriminação de atribuições e linhas de 

reporte entre as respectivas Direcções e Gabinetes de 1ª linha criados. Tal regulamento, que prevê 

a transição de uma estrutura funcional tradicional para uma estrutura de gestão por projectos, 

orientada para o cliente, entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2008. O organigrama de 2ª linha foi, 

entretanto, desenhado e implementado durante o ano de 2008 para as Direcções de Espectáculos 

de ambas as identidades artísticas. 

Em concomitância, foi desencadeado o processo de implementação de um novo Sistema de 

Informação de Gestão do OPART E.P.E.. De facto, os sistemas informáticos da CNB e do TNSC 

eram fragmentados e incapazes de responder às necessidades que se colocam a uma entidade 

pública empresarial e, nesse sentido, durante 2008, foi possível implementar um sistema integrado 

de informação e de gestão, nomeadamente, os seu módulos de Gestão e de Pessoal. Prevendo-se 

em 2009 completar o processo com a implementação do módulo de workflow.

O ritmo e a complexidade da mudança que exige a articulação entre a implementação da nova 

estrutura organizacional, consagrada pela aprovação do regulamento interno, e a implementação 

de um sistema integrado de informação de gestão em 2008, não eram compatíveis com um nível 

de qualificações dos recursos humanos tão reduzido. Neste sentido, o prosseguimento desta linha 

estratégica do OPART exigiu também a qualificação do seu quadro de pessoal, nomeadamente, 

nas áreas de suporte e nas áreas artísticas. 

Assim, e para as áreas de suporte, foram contratados, no mercado de trabalho, os responsáveis 

de 1ª linha com formação em gestão para as Direcções de Marketing, Financeira e Administrativa 

e de Recursos Humanos. A qualificação destas áreas efectivou-se também por via da celebração 

de um protocolo com o Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) que 
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28 
Cálculo para 2008 de acordo 

com o explicado no ponto 6 do 

presente relatório. 2007 aferido 

por recolha de informação dos 

institutos TNSC e CNB que 

não possuíam contabilidade 

organizada e sistematizavam a 

sua informação financeira numa 

óptica de receita/despesa.

permitiu não apenas desenvolver estágios profissionais com alunos de 2º ciclo em diversas 

variantes da gestão como também associar as suas teses de mestrado à investigação aplicada no 

OPART. Por outro lado, vários foram os colaboradores do OPART que voltaram ao sistema de 

ensino, requerendo o estatuto de trabalhador estudante para frequências do 1º ciclo e do 2º ciclo 

em diferentes áreas do conhecimento.

No domínio artístico, e como já desenvolvemos na LOE1, a contratação de um maestro titular 

para a OSP, de um maestro convidado para o Coro do TNSC e de diversos professores de craveira 

internacional para as aulas de bailado clássico da CNB, permitiram o desenvolvimento de 

competências em todos os corpos artísticos integrados no OPART.

Para além da qualificação dos recursos humanos, a estrutura organizacional foi estabilizada 

durante 2008 através da regularização da situação de diversas prestações de serviços e outras que 

vinham irregulares dos anteriores Institutos Públicos, especialmente, do TNSC.  

O enorme esforço desenvolvido no sentido da estruturação da organização e da integração e 

desenvolvimento dos sistemas de informação, bem como da qualificação de recursos humanos, 

contribuiu decisivamente para que, como vimos, os ambiciosos objectivos traçados para 2008 

fossem alcançados.

3.7.1.6 LOE 6 - Aumento das Receitas Próprias

a) Grau de cumprimento das metas fixadas

Em sede de contrato-programa, seleccionou-se o indicador do “volume de negócios” de modo a 

permitir aferir a capacidade do OPART para gerar receitas próprias e ganhar alguma autonomia em 

relação à sua dependência do Orçamento de Estado. A rubrica consubstancia-se essencialmente 

nas receitas de bilheteira e de prestação de serviços. 

Esta linha de orientação estratégica representa uma oportunidade para orientar a organização 

para a prestação de serviços de qualidade ao cliente externo de modo sustentável. Neste sentido, 

foi definida uma meta bastante ambiciosa para 2008 face aos valores executados nos anos 

anteriores, tendo-se vindo a verificar um desempenho real idêntico ao programado, isto é, um 

grau de cumprimento da meta fixada de 100%.

Política
Indicadores

Comuns
Entidade

Ponderação dos 
Indicadores 
Específicos

Objectivo Executado Grau de
Cumprimento 

(%)2008 2008

LOE 6
Económico-
-Financeiros

OPART
Volume de Negócios

(11%) 2.345 2.335 100%
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b) Evolução do Desempenho de 2008 face a 2007

O volume de negócios28 apresenta um crescimento de aproximadamente 20% conseguidos 

pela melhoria nas vendas de bilheteira mas também pelo aumento de capacidade de venda dos 

espectáculos em itinerância – na sequencia da abertura à sociedade civil preconizada na LOE 

3 – e dos outros serviços, nomeadamente aluguer de salas para eventos – área onde não existia 

particular aposta comercial e que foi impulsionada no ano 2008 na sequencia da reestruturação 

da direcção de marketing. 

Se juntarmos a esta análise a evolução da Indemnização Compensatória Corrigida para o mesmo 

período (ver ponto 3.7.1.3) percebemos que o OPART ganhou alguma autonomia em relação ao 

financiamento do Estado:

milhares de euros

Vol. Neg. vs Ind. Comp. Corrig.

De facto, uma redução de 12% na indemnização compensatória corrigida e um acréscimo no 

volume de negócios de 20%, em 2008, gerou um aumento no rácio de autonomia do OPART 

(volume de negócios/indemnização compensatória corrigida) de 27%, passando de 9,3%, em 

2007, para 12,7%, em 2008.

 3.7.2. Estratégia e Política de Médio e Longo Prazo

A estratégia empresarial de médio e longo prazo para o OPART E.P.E. decorre, essencialmente, do 

desenvolvimento e aprofundamento das seis linhas de orientação estratégica para 2008 e 2009 

anteriormente referidas. Contudo, um horizonte temporal de cinco anos (2008/2012) permite 

projectar outras duas linhas de orientação estratégica, consubstanciadas através da:

Entrada no mercado dos grandes eventos;i. 

Ascensão na cadeia de valor.ii. 

2.335
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Considere-se cada uma das linhas de per si:

Entrada no mercado dos grandes eventosi. 

Esta linha de orientação estratégica de longo prazo teve o seu início durante 2008 com a transmissão 

via satélite da estreia mundial da ópera Das Märchen, de Emmanuel Nunes, para uma rede 

nacional de 14 cine-teatros distribuídos pelo País e prosseguiu com a transmissão pela Internet da 

ópera Siegfried de Richard Wagner. Ambas as iniciativas foram inéditas em Portugal.

Nesta perspectiva, o OPART pretende ultrapassar o âmbito das acções esporádicas ou avulsas, 

de pequena escala, funcionando como o ponto de partida para o prosseguimento de uma linha 

estratégica de concepção, promoção, participação e co-produção de grandes eventos a longo prazo. 

Nesta linha de desenvolvimento de competências na área dos grandes eventos insere-se a 

organização do Festival de Verão no Largo de São Carlos, em 2009, com múltiplas valências 

(música erudita, bailado e teatro), bem como a perspectiva, a longo prazo, da organização do 

festival cénico – O Anel do Nibelungo de Richard Wagner, com encenação de Graham Vick (cujo 

orçamento equivale, por si só, à verba anual atribuída à temporada regular do TNSC), como 

também o desenvolvimento de outros festivais ou ciclos site specific em território nacional.

Naturalmente que todos este projectos se constroem no integral respeito pelas competências dos 

Directores Artísticos.

Ascensão na cadeia de valorii. 

Sendo o OPART E.P.E. a entidade gestora a quem está atribuída a gestão do TNSC e do Teatro 

Camões, por um lado, e de organismos de produção por via das Direcções Artísticas da CNB e do 

TNSC, por outro, a ascensão na cadeia de valor pode consubstanciar-se pela prestação de serviços 

de maior valor acrescentado em ambas as vertentes: gestão e artística.

Do ponto de vista da gestão, a criação do OPART E.P.E., por transformação dos Institutos Públicos 

da CNB e do TNSC, provocou a concentração das áreas de suporte (p.e. recursos humanos, 

financeira, sistemas de informação, marketing, jurídica, património) que passaram a funcionar 

na óptica de prestação partilhada de serviços internos às actividades principais da empresa. O 

desenvolvimento continuado de competências neste domínio permite posicionar o OPART E.P.E., 

a longo prazo, como uma empresa prestadora de serviços ao nível da Gestão de Teatros.

Numa perspectiva ainda mais ambiciosa, o OPART E.P.E. poderá candidatar-se à integração na 

sua esfera de competências, de outros Teatros. 

Do ponto de vista artístico, a reconhecida excelência das produções da CNB e do TNSC permite 

o desenvolvimento de competências que deverão ser aproveitadas para prestação de serviços 

de maior valor acrescentado. A ascensão na cadeia de valor pode então traduzir-se na oferta de 
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serviços de consultadoria nas áreas da programação e gestão artísticas, bem como na integração 

em rede de pequenos agrupamentos musicais ou de dança que, sob gestão das marcas da CNB e do 

TNSC, possam oferecer uma programação muito mais ágil junto de compradores organizacionais 

(p.e. autarquias, empresas, escolas) para os quais a dimensão e vocação dos actuais corpos não 

conseguem dar resposta. 

A garantia da sustentabilidade do OPART, nos domínios económico e social, passa, em boa 

medida, pela adopção e prosseguimento deste quadro de orientações estratégicas.

3.7.3 Principais Riscos para a Actividade e para o Futuro da Empresa

Os principais riscos para a actividade e para o futuro da empresa podem ser dispostos em três 

categorias:

Riscos comuns e transversais ao OPART•	

Riscos específicos ao TNSC•	

Riscos específicos à CNB•	

Analisemos cada um de per si:

Riscos comuns e transversais ao OPART

O cenário de manutenção, em 2009, do valor da indemnização compensatória de 2008, 18,4 i. 

milhões de euros líquidos de IVA, mantém este indicador abaixo dos montantes atribuídos 

em 2006 em mais de 1,4 milhões de euros. Não se considerou nesta variação o facto de os 

compromissos assumidos em 2006 e 2007 pelas duas identidades que antecederam o OPART 

terem excedido as dotações anuais em mais de 2 milhões de euros ano. No quadro seguinte 

apresenta-se a evolução dos montantes de apoio do estado desde 2006, líquidos de IVA, e a 

taxa de actualização salarial da Administração Pública (A.P.):

Ano Indemnização Compensatória 
Líquida de IVA 

Variação face a 
2006

Taxa de actualização 
salarial da A.P.

2006 19,8 M€   

2007 18,7 M€ -1,1 M€ 1,50%

2008 18,4 M€ -1,4 M€ 2,10%

2009   2,90%

(M€ - Milhões de euros)
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Para além do não reforço da indemnização compensatória para níveis idênticos ou mais ii. 

próximos dos de 2006 e 2007, o cenário de aumento de salários de 2,9% num universo de cerca 

de 400 funcionários, resulta numa redução efectiva do valor da indemnização compensatória, 

para a qual existem dois cenários possíveis:

Actualização dos salários em 2,9% com redução das verbas disponíveis para a a. 

programação artistica, assumindo-se uma redução da actividade artistica em 2009;

Actualização dos salários em 0% mantendo as verbas disponíveis para a programação b. 

artística, assumindo-se os efeitos ao nível da motivação dos colaboradores que sempre 

beneficiaram de actualizações salariais idênticas às da função pública;

A tramitação para a celebração do iii. Contrato-Programa para o biénio 2008/2009 foi a 

seguinte:

– A primeira proposta de contrato-programa seguiu para a tutela a 31 de Agosto de 2007, 

dentro dos prazos previstos na lei;

– Posteriormente, e de acordo com a solicitação da tutela, foi integrado na proposta inicial 

um anexo com o plano de reestruturação do quadro de pessoal originário da CNB. Esta 

segunda proposta de contrato-programa seguiu para aprovação a 12 de Dezembro de 

2007;

– Posteriormente foi solicitada informação complementar ao OPART pelos técnicos da 

DGTF.

– Em Setembro de 2009 foram discutidos e acordados, com o Ministério da Cultura, os 

termos finais do Contrato-Programa, tendo sido assinada a redacção final e remetida ao 

Ministério da Cultura para a formalização definitiva;

– Em 5 de Janeiro de 2009 foi celebrado o Contrato-Programa, numa versão revista pelas 

tutelas.

Da redacção final do Contrato-Programa é possível identificar que a definição dos montantes 

de indemnização compensatória para os anos da sua vigência não são inscritos no próprio 

contrato e consequentemente os objectivos respectivos, remetendo-se para o plano de 

actividades anual.

Esta situação faz com que o Contrato-Programa não possa servir de elemento sustentador de 

um planeamento a prazo.

A especificidade da actividade desenvolvida, com especial realce para a programação da 
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actividade lírica, exige a assumpção de compromissos com encenadores, produtores, cantores, 

maestros, entre outros, com uma antecedência nunca inferior a um ano.

Nesta medida, a ausência de um quadro financeiro plurianual entre a Empresa e o Estado 

condiciona as decisões e reduzem a capacidade negocial, bem como a credibilidade do OPART 

E.P.E. ao nível internacional.

A celebração, ainda durante o ano de 2009, de um Contrato-Programa para o triénio 2010-

2012, mantendo-se a impossibilidade de definição de um montante de Indemnização 

Compensatória para esse período, condicionará fortemente a capacidade de planeamento e 

limitará a capacidade de negociação antecipada de melhores condições contratuais.

Riscos resultantes da negociação dos contratos de apoio mecenático 

O TNSC e a CNB tinham como fonte de financiamento importante o apoio mecenático que se i. 

elevava a 1,9 milhões de euros ano até 2007 e 1,4 milhões de euros em 2008, último ano dos 

contratos celebrados em 2005;

A negociação da eventual renovação dos contratos de mecenato, apesar de ter tido início em ii. 

2007, veio a concluir-se já na segunda metade de 2008, altura em que o enquadramento 

macroeconómico era totalmente adverso;

As condições acordadas apontam para uma redução dos montantes anuais de 2008 de 150 iii. 

mil euros em 2009 a par de uma alteração do estatuto mecenático de exclusividade;

Fica desta forma em aberto a possibilidade de angariação de novos mecenas por forma a iv. 

compensar a redução prevista nos acordos agora celebrados, Apresenta-se, no entanto, 

como uma tarefa de difícil execução num período de recessão económica mundial como o 

presente.

Riscos específicos ao TNSC 

São necessários investimentos em Infra-estruturas, nomeadamente,i.  nas salas de ensaios 

para os dois corpos artísticos do Teatro Nacional de São Carlos. De facto, o TNSC não 

dispõe de sala de ensaio para a OSP e a sala de ensaios do Coro do TNSC não apresenta 

as condições mínimas de utilização, situação oficializada pela autoridades competentes da 

Inspecção-Geral do Trabalho no final de 2007. Ou seja, os dois corpos artísticos do TNSC 

que significam, por si só, sensivelmente metade dos colaboradores do OPART (cerca de duas 

centenas de artistas), não usufruem de condições adequadas para exercer a sua profissão. 

A concretização de uma sala de ensaios para o Coro do TNSC encontra-se prevista para o 

ano 2009; quanto à sala de ensaios para a OSP, existe um projecto em estudo, mas a sua 

concretização dependerá, para além das aprovações competentes, da viabilização financeira;



72

Riscos específicos à CNB 

   Existe um conjunto alargado de bailarinos no quadro de pessoal da CNB, que, efectivamente,já i. 

não exercem a sua profissão dentro dos níveis compatíveis com a prestação da missão de 

serviço público exigida para a CNB, nomeadamente para a dança clássica. A reestruturação 

do corpo artístico da CNB é imperativa e inadiável, uma vez que consome, de forma crescente, 

recursos financeiros que impossibilitam a prestação do serviço público aos níveis de excelência 

exigidos, por um lado, e impede o rejuvenescimento da companhia através da aposta em 

jovens bailarinos recentemente formados pelas Escolas do País, por outro.

A não resolução desta contradição entre a desadequação da estrutura etária dos bailarinos e 

as exigências do bailado clássico custará ao OPART cerca de 0,9M€ por ano. Acresce, ainda, o 

facto de que este valor tenderá a aumentar, na medida em que outros bailarinos se aproximam 

do final da sua carreira útil.

O facto destes bailarinos constituírem um custo mas não um recurso, para o OPART, 

justifica uma parte significativa do deficit estrutural da CNB e condiciona, decisivamente, 

a possibilidade de se manter uma actividade artística compatível com a missão de serviço 

público.

A resolução deste problema, antigo e estrutural, tem sido sucessivamente adiada, tendo sido 

solicitado ao OPART, em 2007, a elaboração de um plano de reestruturação do quadro de 

pessoal originário da Companhia Nacional de Bailado, que foi apresentado ainda nesse ano.

3.7.4 Princípios inerentes a uma adequada Gestão Empresarial  

O OPART tem pautado a sua gestão no quadro das orientações estratégicas destinadas à globalidade 

do Sector Empresarial do Estado.

As regras de concorrência, o controlo financeiro e a obrigação de informação foram, entre outros, 

princípios tidos em conta aquando da definição da estrutura do OPART e dos modelos de gestão 

estratégica adoptados, visando o cumprimento da sua missão nos domínios da Responsabilidade 

Social, do Desenvolvimento Sustentável e da Prestação de um Serviço Público com um elevado 

padrão de qualidade.

Responsabilidade Social

Com o objectivo de medir a política do OPART na promoção da igualdade de tratamento e 

de oportunidades entre homens e mulheres, e por forma a eliminar discriminações, foram 

estabelecidos os seguintes indicadores:
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1º Indicador
Remuneração média mensal das mulheres

=  94,5%  
Remuneração média mensal

2º Indicador
Mulheres com cargos de Direcção (1.ª Linha)

=  46,2%
Cargos de Direcção (1.ª linha)

3.º Indicador
Número de Colaboradores Mulheres

=  47,0%
Total de colaboradores

Através da leitura dos indicadores estabelecidos, verifica-se que as mulheres correspondem a cerca 

de metade do universo laboral o mesmo se passando nos cargos de direcção. Também em termos 

salariais, a leitura do indicador revela uma grande proximidade nos valores de remuneração 

mensal quanto ao género.

Estes indicadores revelam que a política de recursos humanos no OPART, EPE, promove a 

igualdade, ou seja, consegue equilibrar o n.º de colaboradores de ambos os géneros, não existindo 

qualquer discriminação de género na empresa.

Em 2008 o OPART celebrou com o Alto-Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, 

I.P. (ACIDI) um protocolo de cooperação.

Tendo o ACIDI como público-alvo imigrantes, minorias étnicas, crianças e jovens provenientes 

de contextos sócio-económicos mais vulneráveis, em particular os descendentes de imigrantes 

e de minorias étnicas, entre outros, o protocolo tem como principais objectivos criar condições 

favoráveis ao acesso destes públicos aos espectáculos do OPART, bem como, desenvolver 

iniciativas que permitam um contacto directo com o mundo artístico, quer através de visitas, quer 

de iniciativas mais estruturadas.

Já no âmbito deste protocolo, e ainda em 2008, foi possível ao OPART associar-se à comemoração 

ano Europeu do Diálogo Intercultural que teve como ponto alto um espectáculo realizado no 

Teatro Camões.

Este protocolo integra-se na estratégia de abertura à sociedade civil que o OPART vem 

prosseguindo.

Desenvolvimento Sustentável

Após a definição, em 2007, ano da constituição do OPART, das linhas de orientação estratégica 

da empresa, é possível proceder agora a uma primeira avaliação dos resultados que, ao nível 

do desenvolvimento sustentável, pretendem conduzir a organização para uma prestação de 

serviço público de maior abertura à sociedade civil visando um público mais diversificado e mais 

descentralizado.
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A par de uma estratégia de aumento da actividade houve uma preocupação específica de direccionar, 

quer o acréscimo de oferta quer alguma da oferta existente, para públicos específicos, a saber:

Público escolar; •	

Famílias; •	

Público fora do conselho de Lisboa (descentralização); •	

Público originário de classes sociais mais desfavorecidas;•	  

Turistas. •	

Estas medidas visam, no médio e longo prazo, o aumento dos públicos, pela diversificação 

geográfica e pela aposta em segmentos etários mais baixos, contribuindo desta forma para a 

sustentabilidade futura ao nível económico e social.

Actuando o OPART em áreas como a música erudita e o bailado, que utilizam linguagens e códigos 

complexos, e que, no contexto sócio-cultural português, não integram os hábitos de consumo 

cultural da generalidade dos portugueses, torna-se necessário definir conteúdos e estratégias de 

aproximação que tenham em conta este contexto. Tudo isto para além do público consolidado que 

o TNSC e a CNB já fidelizaram, quer em Lisboa, quer em todo o território nacional.

Neste enquadramento, desenvolveu-se um conjunto de iniciativas, durante 2008, do qual se destaca:

Um titulo de Ópera (•	 A (pequena) Flauta Mágica) com uma duração mais curta, e contada em 

português, destinada a crianças, famílias e a escolas; 

Um título de Bailado especifico para escolas, com uma duração curta e de fácil interpretação; •	

Pequenos recitais e concertos de entrada livre, no final do dia ou à hora de almoço, no Foyer •	

de São Carlos, como estratégia de atracção de públicos mais ou menos familiarizados com a 

música erudita ou com menor poder de compra, para além de turistas; 

Dois concertos no Largo de São Carlos oferecidos à cidade para os quais tivemos uma resposta •	

surpreendente do público que ocupou todo o Largo e espaços contíguos; 

No campo da descentralização, a aposta na itinerância resulta de uma estratégia de aproximação 

a outros públicos, consolidando a circulação de espectáculos Opart por todo o território no âmbito 

da missão nacional do TNSC e da CNB.

Durante o ano de 2008, através da CNB e do TNSC, o OPART apresentou espectáculos em 11 dos 

18 distritos do continente e ilhas abrangendo mais de 8.000 espectadores.

Ao nível da organização e estruturação da empresa, durante o ano de 2008, foi seguida uma 

política de recursos humanos que se centrou na avaliação das necessidades permanentes, o que 
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permitiu, sem aumentar o número global de colaboradores (passou de 404 para 402), proceder à 

redução das relações de prestação de serviços, de 39 para 17, e optar pela contratação, em regimes 

de CIT, das efectivas necessidades, contribuindo-se, desta forma, para a redução dos vínculos com 

maior precariedade.

Foram estabelecidos protocolos de cooperação, com o ISCTE (Instituto Superior das Ciências do 

Trabalho e da Empresa) que permitiram, por um lado, abrir a actividade das industrias criativas à 

universidade e, por outro, beneficiar dos trabalhos de estudo e desenvolvimento que decorrem das 

teses de mestrado que irão ser elaboradas bem como de estágios profissionais.

Serviço Público e Satisfação das Necessidades da Colectividade

Todas as políticas de gestão e medidas adoptadas pelo OPART visam a prestação de um serviço 

público na área da cultura músico-teatral, compreendendo, designadamente, a música, a ópera e 

o bailado.

As orientações estratégicas definidas a priori têm como pano de fundo, e em paralelo com uma 

visão e linha evolutiva de desenvolvimento, a missão de serviço público a que o OPART, através 

das duas identidades artísticas autónomas, está obrigado. Toda a actividade tem sido definida em 

função dessa mesma missão de serviço público.

Do ponto de vista quantitativo, será possível avaliar de forma objectiva o grau de satisfação das 

necessidades colectivas através dos indicadores de procura, quer por comparação com as metas 

fixadas para o ano, quer por avaliação comparativa com o ano anterior. Esta avaliação encontra-se 

detalhada no ponto 3.7.1.

Um outro indicador quantitativo importante para a avaliação do serviço público é o da eficácia 

social que avalia o rácio entre o apoio público, concedido através da indemnização compensatória, 

e o total de público que foi abrangido pela globalidade das actividades desenvolvidas pelo OPART. 

Este indicador, conforme já referido no ponto 3.7.1.3, sofreu uma redução de 213 euros para 138 

euros, concluindo-se que foi possível chegar a mais pessoas com um menor esforço financeiro por 

parte do Estado.

Assim, para além das práticas adoptadas que visam a apresentação da sua actividade artística com 

elevados padrões de qualidade, nomeadamente nos campos técnico e artístico, o OPART continuou 

a implementar outras medidas que têm por objectivo melhorar, simplificar e diversificar a forma 

como presta o seu serviço público, indo, assim, ao encontro das necessidades da colectividade. 
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Das medidas implementadas nesta área, destacamos as seguintes: 

Continuação das medidas inscritas no Projecto SIMPLEX 2007a) 

Concretizadas em 2007, o  OPART deu continuidade à implementação das medidas M015 

– Centros de Informação Digital dos Organismos de Produção Artística e M026 – 

Reserva e Pagamento de Bilhetes via Internet, inscritas no Programa Simplex 2007:

M015 – Biblioteca Digital: foi dada continuidade à implementação da medida M015, 

através da introdução de novos conteúdos relativos às novas produções das duas entidades 

artísticas CNB e TNSC. Recordamos que esta medida teve, e tem, como principais objectivos, 

assegurar a conservação da memória das produções artísticas, através de um arquivo digital, com 

disponibilização respectiva de conteúdos ao público, através dos sites do TNSC e da CNB. O núcleo 

documental criado por esta medida inclui programas, cartazes, imagens e outros documentos que 

resultem da promoção e divulgação dos espectáculos. 

M026 – Venda de Bilhetes Online: foi igualmente dada continuidade à implementação da 

medida M026 que teve, como principal objectivo, facilitar o acesso do público à reserva e aquisição 

de bilhetes on-line, das produções de Ópera, Concertos Sinfónicos e Bailado, produzidos pelo 

OPART, no Teatro Nacional de São Carlos e no Teatro Camões. Esta processo foi implementado 

através de uma parceria com o portal de venda de bilhetes on-line Ticketline www.ticketline.pt, 

disponibilizando-se a venda de bilhetes de todos os espectáculos produzidos pelo OPART nesse portal. 

Durante o ano de 2008, foi melhorado o interface entre os websites www.saocarlos.pt e www.cnb.pt 

e o portal Ticketline, permitindo ao utilizador aceder à página concreta de venda de bilhetes de um 

determinado espectáculo, a partir da página de conteúdos respectiva nos nossos Websites.

Inscrição de uma nova medida no Programa b) SIMPLEX 2008 - Criação de 

uma Loja OnLine  

No âmbito do processo de abertura à sociedade civil, adaptação às novas formas de venda e 

adopção de canais electrónicos e novas tecnologias foi inscrito, no programa Simplex de 2008, 

o projecto de implementação de uma Loja Online de produtos de merchandising das entidades 

artísticas TNSC e CNB.

Esta medida consistiu na criação de uma loja de comércio electrónico, estando o seu acesso 

disponível ao público através dos Websites do TNSC www.saocarlos.pt, da CNB www.cnb.pt e do 

Opart www.opart.pt .

Esta loja ficou disponível ao público em 2008, tendo, nesta sua primeira fase de existência, sido 

criada a possibilidade de aquisição de produtos de merchandising por envio á cobrança via CTT.

A loja está alojada no Website do Opart sendo facilmente acedida dos sites do TNSC e da CNB, 

através da opção “Loja” nos respectivos menus principais. Nela se encontrarão todos os artigos à 
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venda nas lojas físicas do TNSC e do Teatro Camões, estando devidamente identificados por uma 

foto e uma breve descrição do produto.

Criação de Website OPARTc) 

Foi realizada a criação do Website do OPART com o endereço www.opart.pt. Sendo um site 

puramente institucional, pretende-se, dentro do possível, a sua contínua actualização de modo a 

tornar-se um instrumento de consulta de dados recentes das actividades da OPART, tendo como 

pontos principais de destaque:

– Serve um conceito de agregação das temporadas das entidades artísticas geridas pelo OPART 

de forma a aumentar as possibilidades de intercâmbio entre o público da Ópera, da Música e 

do Bailado. O acesso à programação integral das entidades geridas pelo OPART surge, assim, 

facilitado, através da disponibilização, na página inicial do site, do calendário de espectáculos 

produzidos pelo universo OPART, TNSC e pela CNB;

– Foi criada a possibilidade de compra de merchandising das duas entidades, através de uma 

loja on-line, como anteriormente descrito

– O site é também inovador no que respeita ao formato tradicional das páginas principais de 

outros sites institucionais, uma vez que dá ao público a possibilidade de adquirir, on-line, 

bilhetes para os espectáculos;

– Para além de clarificar a sua missão e a sua estrutura organizacional, o site disponibiliza, para 

consulta pública e na íntegra, os documentos que contêm informação relevante e esclarecedora 

sobre a sua actividade de gestão (ex. relatórios trimestrais e relatórios anuais de gestão);

– A actualização de conteúdos faz-se, também, pela publicação de notícias, comunicados e 

vídeos que dão conta da participação do OPART em actos públicos de relevo, respeitantes às 

duas entidades que gere;

– Uma área de sugestões faculta também à sociedade civil a possibilidade de transmitir 

mensagens ao OPART.

Ao criar este site nos termos descritos, o OPART assegura um dos Princípios de Bom Governo, 

cumprindo assim uma exigência aplicável a todos websites de organismos da Administração 

Pública e consegue instituir, também, nos novos meios electrónicos, uma cultura de transparência 

que tem vindo a cimentar todo o processo de edificação organizacional da empresa.

Renovação do Website da Companhia Nacional de Bailadod) 

Numa perspectiva de melhoria dos nossos serviços à sociedade civil e numa dinâmica de mudança 

e de inovação, que tentamos constante, renovámos completamente o Website da Companhia 
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Nacional de Bailado, permitindo-nos assim reformar e criar novas formas de chegar ao nosso público.

O Website da Companhia encontra-se no endereço habitual www.cnb.pt. 

Este novo Website foi construído sob duas premissas fundamentais: 

– possuir flexibilidade total na sua adaptação gráfica contínua de forma a possuir um 

alinhamento com as campanhas de marketing e imagem da CNB ao longo dos programas e/

ou temporadas;

– possuir total independência na sua manutenção gráfica e de conteúdos, face a fornecedores 

externos de WebDesign e/ou empresas de marketing digital, permitindo à CNB, de forma 

simplificada, ser auto-suficiente na sua gestão e manutenção;

Por outro, este novo site possui um conjunto de conteúdos e funcionalidades adicionais e 

capacidades multimédia, tais como: um calendário interactivo da programação da CNB com 

acesso directo a vendas online, uma área multimédia com a possibilidade de acesso a vídeos, sons, 

imagens, wallpapers, bem como a novas formas de interagir com a Companhia.

Criação de canal YouTube da Companhia Nacional de Bailadoe) 

Com base no extenso acervo videográfico da Companhia Nacional de Bailado e em parceria com 

a YouTube, pôde ser criado um novo canal interactivo de vídeos no maior portal de vídeos do 

mundo. 

O canal YouTube pretende mostrar excertos do reportório da companhia nos seus mais de 30 anos 

de história, aproximando-a de um público heterogéneo e globalizado. Pretende-se também que 

seja um diário multimédia da CNB, pela apresentação de entrevistas com os criadores, ensaios em 

estúdio, entre outros.

O canal CNB tem um grafismo configurável e adaptável, por acordo realizado com a empresa 

YouTube e poderá ser acedido em www.youtube.com/CNBPortugal registando em final de 

2008 mais de 64 vídeos, 130 subscritores e mais 9,000 visualizações do canal e mais de 150,000 

visualizações de vídeos.

A nova imagem da Companhia serviu e serve de elemento integrador entre os dois canais Youtube e 

Website, permitindo ao utilizador navegar entre conteúdos multimédia e informativos disponíveis 

nos dois locais.

WebOpera – Projecto de transmissão em directo de Ópera pela Internetf) 

Mais uma vez enquadrado na linha estratégica fundamental assumida pelo OPART para o 

desenvolvimento das suas entidades artísticas de abertura à sociedade civil, um dos projectos 



Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E. 
Relatório de Gestão e Contas 2008

79

chave em 2008 foi a transmissão em directo, gratuitamente e online de uma produção de Ópera, 

a que apelidámos de WebOpera.

Esta constituiu uma iniciativa pioneira no panorama lírico em Portugal e ainda inovadora a nível 

mundial: o Teatro Nacional de São Carlos, em colaboração com a RTP, apresentou a transmissão 

online e em directo da ópera Siegfried, no dia 12 de Outubro (às 16h00), através dos sites  

www.saocarlos.pt e www.rtp.pt. A ópera de Richard Wagner ficou, desta forma, acessível à 

distância de um clique, podendo ser apreciada por qualquer pessoa, gratuitamente e legendada 

em Português, no conforto da sua casa. 

Tratou-se, no âmbito da música erudita, de uma experiência inédita em Portugal. O São Carlos 

colocou-se, também deste modo, na linha da frente com o que de mais inovador se faz nos 

principais Teatro Líricos do mundo.

Exposição sobre Maria Callasg) 

A ideia de uma Exposição sobre Maria Callas surgiu com a obrigação de se assinalar uma data de enorme 

importância para o Teatro Nacional de São Carlos: o cinquentenário da passagem de Maria Callas por 

Lisboa e a realização da ópera La Traviata (considerada até hoje uma gravação de referência).

De uma intenção inicial de utilizar apenas os meios existentes, e por via de contactos internacionais, 

evoluiu-se naturalmente para a elaboração de um projecto que contemplasse as necessidades e 

as exigências de uma grande produção/exposição, e que permitisse ao São Carlos chegar a um 

conjunto alargado de público pela produção de um evento de grande visibilidade e acessível a todos.

Neste enquadramento, foi então possível realizar em co-produção com a Fundação EDP, a 

primeira exposição em Portugal sobre a soprano Maria Callas, MARIA CALLAS - A EXPOSIÇÃO 

DE LISBOA, entre 12.Julho e 21.Setembro 2008, no Museu de Electricidade. De entrada livre, 

a exposição esteve patente ao público de Terça a Domingo, das 10:00h às 18:00h e sábados das 

10:00h às 20:00h.

Da considerável colecção de jóias e 43 vestidos, destaca-se o traje de cena usado por Maria Callas 

na celebérrima Tosca encenada por Franco Zeffirelli que passou pelos palcos do Covent Garden, 

da Ópera de Paris e da Metropolitan Opera House de Nova Iorque. Dos adereços de cena e jóias 

em exposição, refira-se a coroa da Norma criada por Christian Dior para a produção estreada na 

Ópera de Paris em 1965. A vasta documentação seleccionada inclui as últimas cartas de Maria 

Callas dirigidas a Aristóteles Onassis (por altura do romance com Jacqueline Kennedy), a Pier 

Paolo Pasolini e Maurice Béjart.

Para além da colecção de Bruno Tosi (Presidente da Associazione Internazionale «Maria Callas»), 

a exposição compreendeu um núcleo dedicado à produção da ópera La Traviata protagonizada 

por Maria Callas e Alfredo Kraus, em 1958, no São Carlos. 
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A título de balanço, poder-se-á afirmar que a sua realização redundou num enorme êxito, como 

se poderá constatar facilmente: mais de três dezenas de milhar de visitantes; inúmeros contactos 

recebidos pelos mais variados canais, de toda a Europa e Brasil (particulares e institucionais) com 

questões; sugestões; dúvidas; críticas e também palavras de entusiasmo. 

Foram, também, estes resultados que fizeram com que se encarasse com toda a disponibilidade 

institucional o continuar a agir num campo antes quase inexplorado, na realização de actividades 

extra temporada lírico-sinfónica, sendo elas exposições, concertos em estreito intercâmbio com 

outras instituições.

“Ópera ao Largo” – projecção de ópera em directo em ecrã giganteh) 

Com sucesso comprovado em edições anteriores, em 2008 retomou-se pela terceira vez a iniciativa 

de projecção para ecrã gigante no Largo de São Carlos, de 2 récitas de Ópera em directo a que 

denominamos de Ópera ao Largo. 

Em colaboração com a RTP, esta voltou a ser uma iniciativa de destaque que se realizou entre os 

dias 9 e 12 de Outubro tendo como principal objectivo oferecer ao público de forma gratuita a nova 

produção Siegfried do ciclo O Anel de Nibelungo de Richard Wagner, gravado por multi-câmaras 

e legendado em Português.

Foram igualmente transmitidas em grande ecrã as gravações das óperas anteriores deste ciclo,  

A Valquíria e O Ouro do Reno, assim como do  making of deste último.

Projecção de estreia mundial de Ópera para 14 Cine-Teatros Portuguesesi) 

Numa acção inédita em Portugal, e com o objectivo de levar a Ópera a todo o país, a produção 

de Ópera Das Märchen do compositor Português Emmanuel Nunes, em estreia mundial, foi 

apresentada em simultâneo, a 25 de Janeiro de 2008, em 14 teatros do País e Ilhas.

Esta transmissão realizada via satélite, foi transmitida directamente do palco do São Carlos para 

todo o País, numa iniciativa inovadora com o apoio da RTP e da PT Multimédia (actual ZON 

Multimédia).

Os 14 cine-teatros abrangidos por esta iniciativa foram os seguintes:

Teatro Diogo Bernardes em PONTE DE LIMA •	
Casa da Música no PORTO •	
Centro Cultural Vila Flor em GUIMARÃES •	
Teatro Aveirense em AVEIRO •	
Teatro Académico Gil Vicente em COIMBRA •	
Cine-Teatro Avenida em CASTELO BRANCO •	
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Teatro Miguel Franco em LEIRIA •	
Teatro Virgínia em TORRES NOVAS •	
Centro de Congressos dos Paços do Concelho em PORTALEGRE •	
Teatro Bernardim Ribeiro em ESTREMOZ •	
Teatro Pax Julia em BEJA •	
Teatro Lethes em FARO •	
Teatro Micaelense nos AÇORES •	
Teatro Baltazar Dias na MADEIRA •	

 Acessibilidade WebSitesj) 

A acessibilidade continuou a ser uma preocupação do OPART no acompanhamento dos seus 

WebSites, quer na sua actualização diária, quer na concepção da renovação realizada ao site da 

CNB, quer na criação do site do OPART, como na renovação do site SaoCarlos.pt, que se encontra, 

nesta fase, em desenvolvimento. 

O OPART pretende, assim, promover a acessibilidade de cidadãos com necessidades especiais aos 

sites do OPART.

Relativamente a esta matéria, é ainda de salientar que o OPART cumpre o estipulado na RCM n.º 

155/2007.

Cross-Selling – Assinaturas mistask) 

Face ao modelo de gestão centralizada de duas entidades artísticas, o OPART pôde criar um 

conjunto de benefícios directos para os seus públicos-alvo, resultantes de forma directa desta 

gestão unificada.

Uma das melhorias substanciais que se realizaram no ano de 2008, com o lançamento das 

temporadas 2008/2009, foi a criação de assinaturas mistas. Esta iniciativa tem como finalidade 

a melhoria do serviço público através da criação de mecanismos indutores e incentivadores à 

fruição de espectáculos de Ópera, Concertos e Bailado promovidos pelo OPART.

Foram criadas várias novas modalidades de assinaturas anuais que permitem ao público fiel do 

TNSC e CNB adquirir a um custo marginal reduzido, face às assinaturas tradicionais, todos os 

espectáculos das Temporadas Lírica, Sinfónica e Coreográfica, permitindo assim a partilha de 

públicos nas diversas artes performativas por nós produzidas.
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Foram criadas as seguintes novas modalidades de assinaturas:

– Assinatura Temporada Total: todos os espectáculos de Ópera(6), Concertos TNSC (2) e 

Bailados(4)

– Assinatura temporada Ópera + Concertos

– Assinatura temporada Ópera + Bailado

Introdução de 2 Assinaturas de escolha livre:

– Escolha de 6 quaisquer espectáculos de toda a temporada (Ópera, Concertos e Bailado)

– Escolha de 4 quaisquer espectáculos de toda a temporada (Ópera, Concertos e Bailado)

3.7.5 Competitividade e Inovação Empresarial

Neste ponto é espectável que sejam descritos os moldes em que foi salvaguardada a competitividade 

da empresa, nomeadamente ao nível da investigação e ao nível da inovação e integração de novas 

tecnologias no processo produtivo.

No entanto, e em primeira instância, o conceito de competitividade deve ser enquadrado no 

contexto específico em que o Opart desenvolve a sua actividade, designadamente, no facto de 

a empresa estar dotada de três corpos artísticos que, a nível nacional, são os únicos capazes de 

garantir com carácter regular um determinado reportório. 

De facto, só a existência de uma orquestra sinfónica em conjunto com um coro profissional 

permanente, só esta coexistência de corpos artísticos permite assegurar temporadas líricas e 

sinfónicas regulares. Ao mesmo tempo, a CNB é a única companhia nacional com competências e 

dimensão para assegurar os repertórios clássico e romântico, mas também as produções modernas 

e contemporâneas.

Esta situação de quase monopólio, em termos de produção artística, no domínio sinfónico e lírico, 

mas de puro monopólio no bailado clássico, é potencialmente indutora de inércia em termos do 

desenvolvimento organizacional orientado para as necessidades do público, ou seja, é típico em 

empresas monopolísticas a resistência à inovação organizacional, por um lado, e o alheamento na 

concepção e produção do seu serviço das necessidades da procura, por outro.

Perante este contexto, o esforço do OPART em 2008 para garantir a competitividade da empresa 

traduziu-se, do ponto de vista da investigação, no lançamento das bases sustentadas para a 

mudança organizacional, e, do ponto de vista da inovação e integração de novas tecnologias no 

processo produtivo, na tomada de um conjunto de medidas tendentes a abrir o TNSC e a CNB à 

sociedade civil.

No que diz respeito à investigação orientada para o desenvolvimento organizacional, o Opart 

celebrou um protocolo com o ISCTE (Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa) que 

permitiu associar teses de mestrado na área de Marketing e da Gestão de Recursos Humanos ao 

desenvolvimento do Opart em áreas tão estruturantes como a Formação, a Comunicação Interna, 
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o Marketing Relacional ou as Carreiras. Neste âmbito, iniciaram-se, em 2008, seis projectos de 

teses de mestrado que proporcionarão ao Opart as condições de investigação aplicada necessárias 

para estabelecer estratégias e definir planos de acção orientados para o desenvolvimento 

organizacional em 2009.  

A esta dinâmica de investigação associaram-se, ainda, quatro colaboradores do Opart que 

regressaram à Universidade, nomeadamente ao 2º ciclo e que poderão, em 2009, iniciar os seus 

projectos de desenvolvimento de mestrado no OPART.

No que diz respeito à inovação e integração de novas tecnologias no processo produtivo com 

o objectivo de aproximar as produções do TNSC e da CNB às necessidades da procura foi, ao 

longo deste relatório, fornecido um conjunto de medidas tomadas e de resultados obtidos neste 

domínio.

Neste contexto, refira-se os conteúdos do ponto 3.7.1.3 onde se invoca a linha de orientação 

estratégica do Opart relativa à abertura à sociedade civil e à captação de novos públicos, bem 

como os resultados atingidos nesse campo. 

De facto, se, no âmbito do TNSC, iniciativas como os Concertos ao Largo, Estúdio de Ópera, 

récitas dedicadas a famílias e a escolas e outras dedicadas ao público em geral livres de assinatura, 

concertos de entrada livre e a exposição Maria Callas constituíram exemplos de aproximação 

à procura, já no contexto da CNB, a criação de bailados para famílias e escolas, o significativo 

aumento da itinerância pelo País, bem como o regresso às apresentações no TNSC, significaram 

acções no mesmo sentido.

A inovação, nomeadamente no plano de integração das novas tecnologias no processo produtivo, 

obteve também tratamento no ponto anterior, onde se explicitou um conjunto de medidas 

com o intuito de melhorar o serviço público e ir de encontro à satisfação das necessidades da 

colectividade. Recorde-se as iniciativas:

 Desenvolvimento da Biblioteca Digital e da venda de bilhetes on-line;a) 

 Criação de uma nova loja b) OnLine;

 Criação do Website Opart;c) 

 Renovação total do Website da CNB;d) 

 Criação de canal YouTube da CNB;e) 

 WebOpera – Transmissão em directo de ópera pela Internet;f) 

 Ópera ao Largo – projecção de ópera em directo em ecrã gigante;g) 

 Projecção de estreia mundial de ópera para Cine-Teatros Portugueses;h) 

 Acessibilidade de cidadãos com necessidades especiais aos sites do Opart E.P.E.;i) 

 Cross-Selling – assinaturas mistas.j) 
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Conclui-se, deste modo, que o lançamento de vários processos de investigação, bem como a 

dinâmica de inovação permanente que se implementou em 2008, traduziram-se na criação de 

condições para um significativo reforço da competitividade da empresa a curto, médio e longo prazo.

3.7.6 Planos de Acção para o Futuro

Os planos para o futuro assentam em três vertentes: 

 actividade artística;a) 

 investimentos em infra-estruturas;b) 

 desenvolvimento organizacional.c) 

Actividade artística:

Criação e consolidação de um Festival de Verão de música, bailado e teatro no Largo de São •	

Carlos, já a partir de 2009; 

Concretização de um Festival de Ópera ao ar livre, na área metropolitana de Lisboa, a partir •	

de 2010; 

Participação, em 2010, nas comemorações dos 100 anos da República Portuguesa, com a •	

Companhia Nacional de Bailado e o Teatro Nacional de São Carlos; 

Consolidação do projecto de itinerância, através do aumento e reforço de parcerias de longo •	

prazo com teatros e municípios; 

Garantir a presença de coreógrafos nacionais e internacionais de referência, nas temporadas •	

da CNB;

Concretização da apresentação da integral de •	 O Anel do Nibelungo, em 2011. 

Investimentos em infra-estruturas:

Para além de um conjunto de investimentos correntes de valorização ou renovação dos 3 

edifícios geridos pelo OPART, existe um conjunto de outros investimentos estruturantes de 

envergadura superior que obrigam a um maior esforço quer financeiro quer operacional. Destes, 

destacamos os mais prementes:

Sala permanente de ensaios para o Coro do TNSC em 2009 (em substituição da actual sala •	

inadequada); 

Sala permanente de ensaios para a Orquestra Sinfónica Portuguesa (sala de ensaios inexistente);•	  

Cantina do TNSC (cantina actualmente inexistente); •	

Construção de um Fosso de Orquestra Hidráulico no TNSC; •	

Climatização da Sala do TNSC; •	

Intervenção na Cobertura do TNSC. •	

Renovação dos balneários do edifício da Rua Vitor Cordon;•	

Melhoria da plateia do Teatro Camões•	

Alguns destes projectos podem originar a necessidade de encerramento dos espaços por 

períodos mais ou menos prolongados, situação a ter em conta no planeamento da actividade.
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É de referir que se deu início, em 2008, ao processo de consulta para arrendamento de armazéns 

para o TNSC e para a CNB

Desenvolvimento organizacional:

Existem alguns desafios que se colocarão num prazo mais imediato:

Resolução das débeis condições de armazenamento de cenários, guarda-roupa, adereços e •	

outros bens que os actuais armazéns do TNSC e da CNB apresentam;

Desenvolver e aplicar o trabalho de investigação-acção protocolado com o ISCTE no sentido •	

do diagnóstico e mudança organizacional do OPART, nomeadamente, ao nível dos sistemas 

de liderança, da formação, das carreiras e da comunicação interna;

Continuar o processo de regulação da organização do trabalho;•	

Estender o desenvolvimento da estrutura organizacional às segundas e terceiras linhas;•	

Aplicar os resultados da investigação decorrentes das teses de mestrado em curso no OPART •	

O desenvolvimento e implementação de planos de formação;•	

Os riscos para actividade poderão vir a condicionar de forma decisiva os planos para o futuro 

do OPART. Conforme já foi referido no ponto 3.7.3, a inexistência de fixação do montante 

da Indemnização Compensatória de forma plurianual não é compatível com os prazos de 

negociação e implementação de alguns dos projectos identificados.

Por outro lado, as questões relacionadas com o financiamento, nomeadamente quanto à 

incerteza dos apoios para anos futuros, condicionarão, num grau ainda incerto, a capacidade de 

concretização dos projectos idealizados.
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Ao longo de todo o relatório, e com especial destaque no ponto 3 – Governo da Sociedade, 

são abordados, na sua grande maioria, os Princípios de Bom Governo e respectivo grau de 

cumprimento.

Existem, no entanto, duas questões ainda não referenciadas no presente relatório que neste 

ponto iremos abordar.

Durante o ano de 2008, o OPART elaborou o seu sítio na Internet uma vez que apenas existiam e 

existem os sítios do TNSC e da CNB.

No sítio do OPART encontra-se disponível toda a informação relacionada com a missão, os 

objectivos, a identificação dos membros dos órgãos sociais, os regulamentos e toda a informação 

financeira histórica da empresa.

Foi elaborado e aprovado em 2008 o código de ética do OPART e que será objecto de referência 

no ponto seguinte.

Pelo atrás exposto, consideramos que, apesar da sua recente criação, o OPART cumpriu, de uma 

forma geral, os princípios de bom governo definidos na RCM n.º 49/2007 que se lhe adequam.

III. Governo da Sociedade

3.8 Grau de 
Cumprimento dos 
Princípios de Bom Governo 
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CNB – Lago dos Cisnes

Mehmet Balkan

© Rodrigo de Souza
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Em 2008 foi possível conceber um código de ética para a empresa.

Para além da definição de normas de conduta e de princípios de governação, o código de ética vem 

definir os valores para o OPART e que são:

Confiança;•	

Inovação•	

Orientação para a comunidade•	

Eficiência•	

Com a aprovação, no final de 2008 do código de ética do OPART segue-se a fase de divulgação por 

todos os colaboradores e respectiva disponibilização no sítio da empresa na internet.

III. Governo da Sociedade

3.9 
Código de Ética 
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IV. Actividade Artística
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página anterior

TNSC – Aleko / Francesca da Rimini

Serguei Rakhmaninov

© Alfredo Rocha 



Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E. 
Relatório de Gestão e Contas 2008

91

4.1.1 Mensagem do Director Artístico

O ano de 2008 iniciou-se com a estreia mundial da ópera Das Märchen, uma encomenda do Teatro 

Nacional São Carlos ao compositor Emanuel Nunes. A produção desta obra já tinha sido adiada 

cinco vezes em grande parte devido à complexidade do próprio Projecto. O maestro escolhido 

foi o Peter Rundel e a encenadora a Karoline Gruber. Nesta produção, exigente e valiosa para o 

Teatro, tivemos a  colaboração da Fundação Gulbenkian, da Casa da Musica e do IRCAM-Centre 

Pompidou. As três récitas foram transmitidas em catorze teatros de todo o pais, o que até então 

nunca tinha acontecido. 

A produção seguinte foi La clemenza di Tito de Mozart com direcção musical de Johannes Stert 

e encenação de Joaquim Benite. Convidámos cantores internacionais para os papeis principais 

como o Herbert Lippert, a Adriana Damato e a Sophie Mariley.

Continuámos a Temporada com a apresentação das óperas Aleko e Francesca da Rimini de 

Rakhmaninov em versão de concerto, dirigidas pelo Maestro Will Humburg. Estreámos em 

seguida uma nova produção de Les contes d’Hoffmann com direcção musical de Gregor Buehl e 

encenação de Christian von Goetz. 

Terminámos com a ópera Tosca, uma produção da Ópera de Antuérpia, com encenação de Robert 

Carsen, dirigida pelo Maestro Lothar Koenigs e com a consagrada cantora Elisabete Matos no 

papel principal. Paralelamente, apresentámos uma produção da A Flauta Magica numa versão 

simplificada para crianças. 

A temporada sinfónica teve como tónica o repertório francês e russo, que excepcionei com a 

realização de uma Gala “Alfredo Keil”, uma Gala “Do Barroco ao belcanto”, uma Gala com o Jose 

Cura e um Recital com o Christoph Pregardien. De salientar, a realização pela primeira vez, de 

dois concertos no Largo de São Carlos sob a égide “Bernstein and friends”.

IV. Actividade Artística

4.1 Actividade do 
Teatro Nacional de 
São Carlos
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Cumulativamente, o Teatro continuou com as suas actividades de música da câmara e concertos 

no Foyer. 

Um passo que considero deveras importante e que não posso deixar de mencionar, foi a contratação 

da nova Maestrina Titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa, Julia Jones. 

Inaugurámos a nova temporada com uma nova produção de Siegfried, a continuação do O Anel de 

Nibelungo com a equipa de Graham Vick e Timothy O´Brian. Foi dirigida por Marko Letonja com 

um elenco internacionalmente reconhecido.

Depois apresentámos a primeira produção do estúdio de opera com The telefone de Menotti e 

Comedy on a bridge de Martinu com jovens cantores portugueses, seguindo-se em Dezembro 

uma co-produçao com a CNB do Bailado O Quebra-Nozes com direcção musical de Johannes 

Stert e coreografia de Armando Jorge. 

Continuando uma parceria frutífera com a Culturgest, co-produzimos a estreia mundial de Outro 

fim, uma nova ópera de António Pinho Vargas. Na Figueira da Foz apresentamos a produção 

L`italiana in Algeri de Rossini, uma co-produção com o Festival d’Aix-en-Provence. 

Na temporada Sinfónica, gostaria de salientar no segundo semestre de 2008, a realização no CCB, 

da Turangalila de Messiaen e do Fidelio de Beethoven, em versão de concerto com a direcção 

musical de Julia Jones.

Como Director Artístico do Teatro Nacional de São Carlos tenho procurado apresentar uma 

programação que possibilite não só a manutenção da actividade artística centenária do Teatro, 

mas também a cativação de novos públicos. Com a realização da ópera para crianças, o Teatro 

afirmou-se sem dúvida, como um vector muito importante no plano educacional. 

 

É este trabalho que continuarei a desenvolver com a ajuda de uma equipa de valor inquestionável.

Christoph Dammann

Director Artístico
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4.1.2 Actividade Artística

Teatro Nacional de São Carlos –  Mapa Resumo

Nº 
Espectáculos

TEMPORADA LÍRICA

Das Marchën 25.27.29.  Janeiro  3

La Clemenza di Tito 20.22.24.26.28. Fevereiro, 1. Março  6

Aleko/Franscesca da Rimini 8.10.11. Março  3

Les Contes d’Hoffmann 2.4.6.9.11.13.15.17.19.20. Abril  10

Tosca
15.17.19.21.23.28.30. Maio
1.3.5.7. Junho

 11

A (pequena) Flauta Mágica
27.29. Fevereiro, 2.3. Março
20.25. Maio, 26.27. Junho

 8

Siegfried  30.Setembro, 3.6.9.12.15.18. Outubro  7

Estúdio de Ópera  6.7.9.10. Novembro  4

Italiana in Algeri (Fig.Foz)  31. Outubro, 1. Novembro  2

Fidélio (Versão Concerto)  20. Dezembro  1

Outro Fim (Culturgest)  20.21. Dezembro  2

TOTAL TEMPORADA LÍRICA  57

OUTROS ESPECTÁCULOS

Concertos no São Carlos
17. Junho, 4.5. Julho,  2.11. Outubro
19. Novembro

 6

Concertos no CCB
12. Janeiro, 12.Fevereiro, 8. Abril, 
24. Junho, 22. Outubro, 16. Novembro

6

Foyer Aberto TNSC

3.10.17.24.31. Janeiro,  14.21. Fevereiro
4.6.13.18.25. Março, 1.22.29. Abril 
6.8.13.20.27.29. Maio, 19.26. Junho 
9.10.11.12.13. Dezembro

 28

Outros Palcos

9. Fevereiro, 3. Maio, 13.14.26. 27. Junho
11*. 17*. Julho, 20. Agosto, 
17*. Setembro, 1. Outubro,
13. 15. 18. 22. 25. 27. 28. Novembro

 21

TOTAL OUTROS ESPECTÁCULOS  61

TOTAL DE ESPECTÁCULOS  118

*2 espectáculos no mesmo dia
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A Serpente Anna Katharina Rusche

A Velha Beate-Christa Kopp

Príncipe Tilo Wagner

O Homem com a Lâmpada / O Barqueiro

Richard Jaeckle 

Remix Ensemble

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Encomenda

Teatro Nacional de São Carlos

Fundação Calouste Gulbenkian / Casa da Música 

Co-produção

Teatro Nacional de São Carlos

Fundação Calouste Gulbenkian / Casa da Música

Ircam-Centre Pompidou (Paris)

La Clemenza Di Tito 

Wolfgang Amadeus Mozart

 

20. 22. 26. 28. Fevereiro 2008;

1. Março às 20:00h

24. Fev. 2008 às 16:00h

Direcção musical  Johannes Stert

Encenação  Joaquim Benite

Cenografia  Jean-Guy Lecat

Movimento Jean Paul Bucchieri

Figurinos Filipe Faísca

Desenho de luz Pedro Martins

Intérpretes

Tito Herbert Lippert

Vitellia Adriana Damato

Sesto Sophie Marilley

Servilia Chelsey Schill

Temporada Lírica 2007 /2008

Das Märchen 
Emmanuel Nunes

Estreia absoluta

25. 29. Janeiro 2008 às 20:00h; 

27. Janeiro às 16:00h

Direcção musical  Peter Rundel

Encenação  Karoline Gruber

Cenografia  Roy Spahn

Coreografia Amanda Miller

Figurinos  Mechthild Seipel 

Desenho de luz  Hans Toelstede

Realização informática musical 

Ircam  Eric Daubresse

Intérpretes

Lilia Silja Schindler

A Serpente Chelsey Schill

A Velha Graciela Araya

1.º Fogo-Fátuo / A Velha / 4.º 

Rei Andrew Watts

2.º Fogo-Fátuo / Rei de Prata Musa 

Duke Nkuna

Príncipe Philip Sheffield

O Barqueiro / O Homem com a Lâmpada

Matthias Hoelle

1.º Rei Dieter Schweikart

3.º Rei Luís Rodrigues

Lilia Joana Barrios
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Versão de concerto

Estreia em Portugal

Intérpretes

A Sombra de Virgilio Askar Abdrazakov

Lanceotto Malatesta Sergei Leiferkus

Paolo Viktor Afanasenko

Dante João Rodrigues

Francesca Olga Romanko 

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Les Contes D'Hoffmann
Jacques Offenbach 

 

2. 4. 9. 11. 15. 17. 20. Abril 2008 às 20:00h

6. 13. Abr. às 16:00h

Matinée Família: 19. Abr. às 16:00h

Direcção musical  Gregor Bühl 

Encenação  Christian von Götz

Cenografia e figurinos  Gabriele Jaenecke

Coreografia (Barcarolle) Rui Lopes Graça

Desenho de luz  Hans Toelstede

Intérpretes

Hoffmann

Sergei Khomov [2. 4. 6. 9.]

Jean-Pierre Furlan [9. 11. 13. 15. 17. 20.]

Olympia Chelsey Schill

Antonia Maria Fontosh

Giulietta Riki Guy

La Muse / Nicklausse Stephanie Houtzeel

Lindorf / Coppélius / Dr. Miracle / Dapertutto

Johannes von Duisburg 

Annio Angélique Noldus

Publio Shavleg Armasi 

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Nova Produção

Teatro Nacional de São Carlos

Noite Rakhmaninov
Aleko / Franscesca da Rimini

 

8. 10. 11. Março 2008 às 20:00h

Direcção musical Will Humburg

 Aleko
Ópera em um acto 

Libreto de Vladimir Nemirovitch-Danchenko 

baseado no poema Os Ciganos de Aleksandr 

Puchkin. 

Versão de concerto

Estreia em Portugal

Intérpretes

Aleko Sergei Leiferkus

Zemfira Olga Romanko

Pai de Zemfira Askar Abdrazakov

Jovem Cigano Viktor Afanasenko

Velha Cigana Laryssa Savchenko

Francesca Da Rimini
Ópera em um prólogo, um acto e um epílogo, 

op. 25. 

Libreto de Modest Ilitch Tchaikovski segundo 

o Canto V do Inferno de Dante Alighieri. 



96

Cavaradossi 

Evan Bowers [15. 17. 19. 21. 23. 28. 30. Mai.]

Emil Ivanov [1. 3. 5. 7 Jun.]

Scarpia

Vladimir Vaneev [15. 17. 19. 21. 23. Mai.]

Johannes von Duisburg [28. 30. Mai. 1. 3. 5. 

7. Jun.]

Angelotti Mário Redondo

Sacristão Luís Rodrigues

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Coro dos Pequenos Cantores da Academia de 

Amadores de Música 

Maestro titular Vítor Paiva

Produção

Vlaamse Oper, Antuérpia

A (pequena) 
Flauta Mágica 
Wolfgang Amadeus Mozart

 

Versão para crianças adaptada por Eike Ecker

Escolas

27. Fevereiro, 3. Março, 20. Maio 2008 

às 15:00h

Matinées Família

29. Fevereiro às 19:30h; 

2. Março, 24. Maio 2008 às 16:00h

Direcção musical  Cesário Costa

Encenação  Eike Ecker

Cenografia e figurinos  Kerstin Faber

Desenho de luz Wolfgang Schünemann

Andrès / Cochenille / Frantz / Pitichinaccio

Carlos Guilherme

Luther José Corvelo

Nathanaël Marco Alves dos Santos

Hermann João Merino

Wilhelm Diogo Oliveira

Spalanzani Pedro Chaves

Crespel Dieter Schweikart

A Voz do Além Maria Luísa de Freitas

Schlémil Rui Baeta

Capitão Ciro Telmo

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Com a participação de seis bailarinos da 

Companhia Nacional de Bailado

Nova Produção

Teatro Nacional de São Carlos 

Tosca
Giacomo Puccini

 

15. 19. 21. 23. 28. 30. Maio 2008;

3. 5. 7. Junho às 20:00h

17. Mai. às 16:00h

Matinée Famílias: 1. Junho às 16:00h

Direcção musical  Lothar Koenigs

Encenação  Robert Carsen

Cenografia e figurinos  Anthony Ward

Desenho de luz Davy Cunningham

Intérpretes

Tosca

Elisabete Matos [15. 17. 19. 21. 23. 28. Mai.]

Gweneth-Ann Jeffers [30. Mai. 1. 3. 5. 7. Jun.]
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Temporada Lírica 2008 /2009

Siegfried
Richard Wagner

30. Setembro, 3. 6. 9. 15. Outubro às 18h30

12. 18. Outubro 2008 às 16h00

Segunda jornada em três actos do Festival Cénico 

Der Ring des Nibelungen (O Anel do Nibelungo).

Libreto de Richard Wagner

Estreada em 1876, em Bayreuth, na Alemanha.

Direcção musical Marko Letonja

Encenação Graham Vick

Cenografia e figurinos Timothy O'Brien

Desenho de Luz Giuseppe Di Iorio

Intérpretes

Siegfried Stefan Vinke

Mime Colin Judson

O Viajante Samuel Youn

Alberich Johann Werner Prein

Fafner Dieter Schweikart

Erda Gabriele May

Brünnhilde

Susan Bullock

Barbara Scheider-Hofstetier [15. Outubro]

Pássaro da floresta Chelsey Schill

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Nova produção

Teatro Nacional de São Carlos

Intérpretes

Pamina Sara Braga Simões

Tamino Mário João Alves

Rainha da Noite Raquel Alão

Papageno Jorge Martins

Papagena / Primeira Dama / 1.º Menino

Ana Quintans

Sarastro Dieter Schweikart

Segunda Dama / 2.º Menino Carla Simões

Terceira Dama / 3.º Menino Susana Teixeira

Monostatos Fernando Guimarães

Sacerdote Luís Rodrigues

Orquestra Sinfónica Portuguesa 
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The Telephone

Gian-Carlo Menotti (1911-2007)

Ópera buffa em um acto

Libretto Gian-Carlo Menotti

Estreada em 1947, em Nova Iorque

Encenação Karoline Gruber

Cenografia Matthias Winkler

Figurinos Noelie Verdier

Desenho de Luz Pedro Martins

Lucy Maria João Sousa

Ben Jorge Martins

Produção

Universidade das Belas-Artes de Berlim

Comedy on the Bridge

Bohuslav Martinů (1890-1959)

Ópera para rádio em um acto

Libreto  Bohuslav Martinů baseado 

na comédia de Václav Kliment Klicpera (1792-

1859).

Estreada em 1937, na produção para a Rádio 

Praga e em 1951 na versão encenada em 

Nova Iorque.

Encenação Paula Gomes Ribeiro

Cenografia Manuel Aires Mateus

Desenho de Luz Pedro Martins

Josephine Susana Gaspar

Johnny João Merino

Breuer João Oliveira

Eva Cátia Moreso

School Master Sérgio Martins

Ópera ao Largo
9 a 12 de Outubro 2008 , Largo São Carlos

Projecção em grande ecrã

Programa de emissões

09 de Outubro:

13h00 making of Das Rheingold

17h30 making of Das Rheingold

18h30 Siegfried em Transmissão Directa (com 

legendas)

10 de Outubro:

13h00 making of Das Rheingold

17h30 making of Das Rheingold

18h30 Die Walkure (produção TNSC 2007)

11 de Outubro:

15h00 making of Das Rheingold

16h00 Das Rheingold (produção TNSC 2006)

12 de Outubro:

15h00 making of O Ouro do Reno

16h00 Siegfried em Transmissão directa (com 

legendas)

Em colaboração com a RTP – Com o apoio da Junta 

de Freguesia dos Mártires

Estúdio De Ópera
 

6. 7. 10. Novembro 08 às 20:00h

9. Novembro 08 às 16:00h

Direcção musical Xaver Poncette
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Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-

-Provence / Grand Théatre do Luxemburgo / Teatro 

Nacional de São Carlos

Outro Fim
António Pinho Vargas

Paisagens do Teatro Contemporâneo - Culturgest

20. 21. Dezembro 2008 - 21h30

Estreia Absoluta

Libreto de José Maria Vieira Mendes

Direcção Musical Cesário Costa

Encenação André Teodósio

Intérpretes

mãe Larissa Savchenco

mulher Sónia Alcobaça

homem Luís Rodrigues

irmão Mário João Alves

cunhada Madalena Boléo

Elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa

Encomenda Culturgest

Co-Produção Culturgest/TNSC

Actores

Friendly Sentry Tiago Barbosa

Enemy Sentry Nuno Nunes

Officer José Alves Mateus

Elencos de jovens cantores seleccionados em 

audições promovidas pelo TNSC

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Nova produção

Estúdio de Ópera TNSC

O São Carlos na Figueira da Foz 

 L'Italiana in Algeri
Gioachino Rossini

CAE - 31. Outubro 1. Novembro 2008

Direcção Musical Frank Agsteribbe

Encenação Toni Servillo

Responsável pela reposição 

Marinella Anaclerio

Cenários Daniela Dal 

Desenho de Luz Pasquale Mari

Intérpretes

Barbara di Castri 

Wojtek Gierlach 

David Alegret 

Nicola Alaimo 

Vittorio Prato 

Lara Martins 

Paula Morna Dória 

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos 

Co-Produção
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George Gershwin 

Rhapsody in Blue

Aaron Copland

Appalachian Spring (Finale)

Leonard Bernstein

Mass: A Theatre Piece for Singers, Players, 

and Dancers 

Lauda Deum; Finale

Morton Gould

American Salute 

Leonard Bernstein

Symphonic Dances (West Side Story)

George Gershwin

Concerto em Fá (Allegro agitato)

Samuel Barber

Adagio for Strings

Leonard Bernstein

Fanfare for the Inauguration of the John 

Kennedy Center

Make Our Garden Grow (Candide)

Sopranos 

Ana Paula Russo 

Elvira Ferreira 

 

Tenores 

João Rodrigues 

João Miguel Queirós 

 

Baixo João de Oliveira 

Piano António Rosado 

 

Direcção musical David Levi 

 

Temporada Sinfónica 2007 /2008
Concertos no São Carlos

Alma Russa
 17. Junho 2008 às 21h00

Fernando Lopes-Graça

Marcha Festiva, LG 58

Felix Mendelssohn

Concerto para Violino, op. 64

Serguei Prokofiev

Romeu e Julieta (Suites 1 e 2), op. 64

Violino Ilya Gringolts

Direcção Musical David Parry

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Música Ao Largo 
Bernstein & Friends

4. 5. Julho 2008 às 22h00

Concerto no Largo São Carlos - Entrada Livre

Aaron Copland

Fanfare for the Common Man

Leonard Bernstein

Three Dance Episodes (On the Town)

Samuel Barber

First Essay for Orchestra
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Temporada Sinfónica 2008 /2009
Concertos no São Carlos

Obras de Richard
Wagner 
(versões para orquestra de salão do séc. XIX)

2. Outubro de 2008 às 21h00 

 

No âmbito de Der Ring des Nibelungen 

Siegfried

Siegfried-Idyll

e excertos das óperas 

"Das Rheingold"  

"Tristan und Isolde" 

"Die Meistersinger von Nürnberg" 

"Parsifal"  

"Die Walküre" 

Direcção musical / Comentários Cord Garben

Com a participação de

Elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa, 

Quarteto Vianna da Motta, João Paulo Santos (piano), 

Nuno Lopes (harmónio)

Sons Electrónicos e 
Cinema Mudo 
Estreia absoluta 

11. Outubro de 2008

 

Ensemble Carolina Eyck 

acompanha a projecção do filme mudo 

“Siegfrieds Tod” de Fritz Lang

Orquestra Sinfónica Portuguesa 

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

 

com a participação de 

Carolina Furtado, Joana Costa e Manuel 

Ferrer (elementos do Coro dos Pequenos 

Cantores da Academia de Amadores de

Música. Maestro titular: Vítor Paiva)
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Temporada Sinfónica 2007 /2008
Concertos no CCB

 12. Janeiro 2008 às 21h00 

 

Gustav Mahler

Sinfonia n.º 2 em Dó menor «Ressurreição»

Soprano Lisa Milne

Contralto Susan Parry

Direcção Musical Julia Jones

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

 12. Fevereiro 2008 às 21h00

 

Ralph Vaughan Williams

Serenade to Music para 16 solistas e 

orquestra

Edward Elgar

Concerto para Violoncelo e Orquestra em Mi 

menor, op. 85

Benjamin Britten

Variations and Fugue on a Theme of Purcell, 

op. 34

Edward Elgar

Enigma Variations, op. 36

Sopranos

Ana Ester Neves, Ana Ferraz, Joana Seara, 

Lara Martins

Meio-Sopranos

Maria Luísa de Freitas, Margarida Reis, 

Concertos no 
Salão Nobre

Homenagem a Haydn (1732-1809)

Salão Nobre do São Carlos 

19. Novembro 2008 às 21h00

Joseph Haydn

Sinfonia n.º 10 em Ré Maior

Antonio Vivaldi

Concerto para dois trompetes, cordas

e baixo contínuo, RV 537

Joseph Haydn

Sinfonia n.º 49 em Fá menor «La Passione»

Trompetes Jorge Almeida, António Quítalo

Direcção Musical Julia Jones
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The Planets, op. 32

Soprano Ann-Helen Moen

Contralto Julia Riley

Direcção Musical Günter Neuhold

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Paula Morna Dória, Susana Teixeira

Tenores

José Manuel Araújo, Marcos Santos,

Marco Alves dos Santos, Mário João Alves

Barítonos

João de Oliveira, José Corvelo, Mário Redondo, 

Luís Rodrigues

Violoncelo Matt Haimovitz

Direcção Musical Enrico Dovico

Orquestra Sinfónica Portuguesa 

8. Abril 2008 às 21h00

 

Felix Mendelssohn

Die Hebriden, op. 26

George Frideric Handel

Water Music (Suite n.º 1)

Ralph Vaughan Williams

A Sea Symphony

Soprano Ilse Eerens

Barítono Mark Stone

Direcção Musical Dmitri Jurowski

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro Sinfónico Lisboa Cantat

Maestros Jorge Alves / Clara Coelho

24. Junho 2008 às 21:00h 

 

Felix Mendelssohn

A Midsummer Night's Dream, op. 61

Gustav Holst
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Fidelio
(versão de concerto)

20. Dezembro 2008 às 21h00

Beethoven 2008 CCB

Ópera em dois actos com libreto de J. F. 

Sonnleithner, S. von Breuning

e G. F. Treitschke segundo o libreto original de 

J-N Brouilly,

Léonore on l’amour conjugal.

Leonore Anja Kampe

Florestan Simon O’Neil

Don Pizarro Greer Grimsley

Rocco Matthias Hoelle

Marzelline Chelsey Schill

Jaquino Musa Nkuna

Don Fernando Mário Redondo

Prisioneiro Carlos Silva, Carlos Pedro Sousa

Direcção Musical Julia Jones

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Temporada Sinfónica 2008 /2009
Concertos no CCB

Charpentier/Martin
22. Outubro 2008 às 21h00

Marc-Antoine Charpentier Te Deum

Frank Martin In Terra Pax

Sopranos

Dora Rodrigues / Filipa Lopes (Te Deum)

Mezzo-Soprano Maria Luísa de Freitas

Tenor Sérgio Martins

Baixos Diogo Oliveira / Mário Redondo

Direcção Musical Sébastien Rouland

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Turangalîla Symphonie - Messiaen

16. Novembro 2008 às 17:00h

Centenário do Nascimento de Olivier Messiaen

(1908-1992)/CCB

Olivier Messiaen

Turangalîla-Symphonie

Piano Markus Bellheim

Ondes Martenot Philippe Arrieus

Direcção Musical Julia Jones

Orquestra Sinfónica Portuguesa
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Os Compositores 
Portugueses do 
Liberalismo e a Ópera
14. 21. Fevereiro; 6. 13. Março 2008 às 

18:00h

Coordenação musical

Luísa Cymbron / João Paulo Santos

Piano João Paulo Santos 

A Difícil Procura De Uma Afirmação

14. Fevereiro

Luis Antonio Miró

Il sogno del zingaro

Recitativo e ária «Chi di giulivi canti. Ah! Da 

te lungo e vivere» (Rosalinda)

Manuel Inocêncio Dos Santos

Agnese di Castro

Ária «Va t'invola al mio cospetto» (D. Agnese, 

Coelho e Coro)

Francisco Xavier Migone

Mocanna

Romanza «O tu che i nembi regi» (Zelica) 

Romanza «Se il destino mentitore» (Bettina)

Sampiero

Cavatina «Mi secondi istabil sorte» (Antonio)

Trio «E il ciel opur l'averno» (Vaninna, 

Vivaldi, Sampiero)

Dueto «L'infida m'attendea» (Vaninna, 

Sampiero, Rodolfo)

Soprano Carla Caramujo

Tenor Marco Alves dos Santos

Barítono Luís Rodrigues 

Temporada 2007/2008
Foyer Aberto

Opus Beethoven
 3. 10. 17. 24. 31. Janeiro 2008 às 18:00h

Integral das Sinfonias de Beethoven para 

piano a quatro mãos (Casella)

3. Janeiro

Sinfonia n.º 1

Sinfonia n.º 2

10. Janeiro

Sinfonia n.º 3

Sinfonia n.º 4

17. Janeiro

Sinfonia n.º 5

Sinfonia n.º 6

24. Janeiro

Sinfonia n.º 7

Sinfonia n.º 8

31. Janeiro

Sinfonia n.º 9

Pianos António Rosado, Alexei Eremine



106

candide» (Ermengarda)

Romanza «Ermengarda, suora amata!... Un 

dì, Toledo altera» (Pelagio)

Francisco Sá De Noronha

Tagir

Recitativo e ária «Sotto a qusti ombre. De 

miei verdi anni» (Alda)

Alfredo Keil

Dona Branca

Duo «Aben, felice io son» (Branca, Aben)

Final do Prólogo «Il mirto a te dará» (La 

Fata, Aben, Adaour)

Soprano Dora Rodrigues

Tenor Mário João Alves

Barítono João Merino

Nacionalismo e 
Cosmopolitismo 
13. Março

Augusto Machado

Lauriane

Trio «Ah! De honte et de rage» (Mario, 

Jovelin, D'Alvimar) 

Dueto «Fuyez ce D'Alvimar» (Lauriane, 

Jovelin)

Couplets «Heure si longtemps attendue» 

(Mario)

Mario Wetter 

Cena «E quando ritornato dal suo viaggio?» 

(Lyda, Mario, di Sora)

I Doria

Ária «Si! Questa è la parola. Santo delirio» 

(Giannettino) 

Alfredo Keil

Os Românticos, Camões E A Ideia De 

Uma Ópera Nacional 

21. Fevereiro

Francisco Sá De Noronha  

L'arco di Sant'Anna

Cena e Romanza «Niun segue i passi miei. È 

tacita la notte» (Vasco)

Dueto «Chi della notte osa affrontar gli 

orrori?... Ah va, tem prego» (Guiomar, 

Vasco)

Cena e Dueto «Nel carcere siam giunti. O 

buon Vasco» (Annina, Vasco, Guiomar)

Beatrice di Portogallo

Romanza «Oh deh riedi al doce amplesso» 

(Vasco)

Trio «Signora, un trono. Io lo scritto» 

(Beatrice, Bernardim, Claudio)

Cena e Ária «Sopra un trono» (Beatrice)

Freitas Gazul

Fra Luigi di Sousa

Cena final do 3.º Acto «Fratello avanti» 

(Maddalena, Giorgio, Pellegrino)

Soprano Sónia Alcobaça

Meio-soprano Maria Luísa de Freitas 

Tenor Carlos Guilherme 

Barítonos Diogo Oliveira / Mário Redondo

A Descoberta Do Exótico
6. Março

Miguel Ângelo Pereira

Eurico

Recitativo e Cavatina «o riposar!... Quanto 

t'adorai» (Eurico)

Preghiera «Dove son io. Deh stendi l'ali 
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Wolfgang Amadeus Mozart

Serenata n.º 10 para sopros «Gran Partita», 

em Si bemol Maior, K 361

Marimba / Direcção Musical

Pedro Carneiro

Solistas da Orquestra de Câmara Portuguesa

18. Março 2008

Antón Dvorák

Quinteto de Cordas em Sol Maior, op. 77

Dimitri Chostakovitch

Quinteto com Piano em Sol menor, op. 57

violinos

Veliana Hristova / Narine Dellalian

viola Ventzislav Grigorov

violoncelo Levon Mouradian

contrabaixo Anita Hinkova

piano Marina Dellalian

25. Março 2008

Wolfgang Amadeus Mozart

Quarteto n.º 3 «Italiano» em Sol Maior, K. 

156 (1772)

Joseph Haydn

Quarteto n.º 2 em Ré menor, «Quarteto das 

Quintas», op. 76 (1797)

Ludwig van Beethoven

Quarteto «Razumovski» em Fá Maior (1806), 

op. 59, n.º 1

Quarteto Lacerda

violinos Alexander Stewart / Regina Aires

viola Alexandre Delgado

violoncelo Guenrikh Elessine

Irene

Recitativo e Dueto «Che vuoi tu?... dall'orrida 

morte» (Irene, Giulia) 

Recitativo e Preghiera «Notte di pace arcana. 

Divina, Santa madre» (Irene)

Serrana 

Ária «Noite medonha» (Zabel)

Dueto «Se acaso o passado esqueceste, infiel» 

(Zabel, Pedro)

Soprano Ana Ester Neves

Meio-soprano Maria Luísa de Freitas

Tenor João Cipriano Martins

Barítono Mário Redondo 

   

Ensembles de Câmara
 4. 18. 25. Março; 1. 22. 29. Abril; 

6. 13. 20. 27. Maio 2008 às 18h00

Com a participação dos ensembles de 

câmara da Orquestra Sinfónica Portuguesa e 

ensembles convidados.

4. Março 2008

György Ligeti

Seis Bagatelas para Quinteto de Sopros

Elliot Carter

Esprit Rude / Esprit Doux II, para flauta, 

clarinete e marimba

Iannis Xenakis

Psappha, para percussão solista

Edgard Varèse

Octandre para seis instrumentos de sopro e 

contrabaixo
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Violinos Xuan Du / Iskrena Yordanova

Viola Massimo Mazzeo

Violoncelo Levon Mouradian

29. Abril 2008

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete e cordas

Giacomo Puccini

Crisantemi, elegia para quarteto de cordas

Dimitri Chostakovitch                                 

Quarteto de cordas, n.º 9

Quarteto «Vianna da Motta»

violinos António Figueiredo / Rodrigo Gomes*

viola Hugo Diogo*

violoncelo Irene Lima

Clarinete Francisco Ribeiro

6. Maio 2008

Johannes Brahms

Liebeslieder Walzer, op. 52

Neue Liebeslieder Walzer, op. 65

Sopranos Filipa Lopes / Sandra Lourenço

Meio-soprano Maria Luisa Tavares

Contralto Natália Brito

Tenores João Moreira / João Monteiro Rodrigues

Barítono Carlos Pedro Santos

Baixo Ciro Telmo

Piano

Helder Marques, Pedro Vieira de Almeida

13. Maio 2008

Alexander Arutiunian

Trio-Suite para clarinete, violino e piano

1. Abril 2008

Fernando Lopes-Graça

Três Equali para Quatro contrabaixos - 

Homenagem a Beethoven (1986)

Alexandre Delgado

Quarteto de Contrabaixos (1991)

Duncan Fox

Três Canções (para ensemble de 

contrabaixos)

   Canção Alentejana (1997)

   Canção Inglesa (1999)

   Canção Judaica (2000)

Emil Tabakov

Lamento - Estudo para 12 Contrabaixos

Fabio Grandurso

Impromptu para 10 contrabaixos (2002)

Georges Bizet

Fantasia Carmen para ensemble de 

contrabaixos (arr. D. Runswick)

Naipe de Contrabaixos da Orquestra 

Sinfónica Portuguesa

Pedro Wallenstein / Petio Kalomenski / 

Adriano Aguiar / Duncan Fox / Anita Hinkova 

/João Diogo / José Mira / Manuel Póvoa / 

Svetlin Chiskov

22. Abril 2008

Niccoló Paganini

Quarteto em Ré menor

Luigi Cherubini

Quarteto n.º 6 em Lá menor

Giuseppe Verdi (E. Muzio)

Luisa Miller (Excertos da versão para 

quarteto de cordas)
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Percussão

Richard Buckley

Pedro Araújo e Silva

27. Maio 2008

Ensemble de metais

Henry Purcell

Sonata para dois trompetes e metais

Victor Ewald 

Quinteto de Metais n.º 2

Joseph Horovitz 

Music Hall Suite

Leonard Bernstein

Dance Suite para Quinteto de Metais

Richard Peaslee

American Images

Trompetes Jorge Almeida / Pedro Monteiro

Trompa António Augusto Rodrigues

Trombone Hugo Assunção

Tuba Ilídio Massacote

 

8. 29. Maio; 19. 26. Junho 2008 

às 18h00

Ciclo de Concertos para canto e 

ensembles de Câmara

Com a participação de Instrumentistas da 

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Comentários por João Paulo Santos

8. Maio

Gabriel Fauré (1845-1924)

La Bonne chanson

Fernando Lopes-Graça (1906-1994)

Nove Cantigas de Amigo

Aram Khachaturian

Trio para clarinete, violino e piano

Igor Stravinski

Suite A História do Soldado para clarinete, 

violino e piano

Clarinete Jorge Trindade

Violino Nariné Dellalian

Piano Marina Dellalian

20. Maio 2008

Giacinto Scelsi

Hyxos para flauta alto, gongos e campainha

Claude Debussy

Syrinx para flauta

Richard Rodney Bennett

After Syrinx II para marimba

Ivan Moody

Istella para flauta e percussão

Estreia absoluta. Obra encomendada pelo 

ensemble Machina Mundi

Toru Takemitsu

Toward the Sea para flauta alto e vibrafone

Wil Offermans

Honami para flauta

Keiko Abe

Wind in the Bamboo Grove para marimba

George Crumb

An Idylle for the Misbegotten para flauta 

amplificada e percussão

Machina Mundi

flautas Katharine Rawdon

percussão Elizabeth Davis
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Quinta Perfeita 

19. Junho

Othmar Schoeck (1886-1957)

Wandersprüche

Maurice Ravel (1875-1937)

Chansons Madecasses

Emmanuel Chabrier (1841-1894)

L'Invitation au Voyage

Saverio Mercadante (1795-1870)

Il Sogno

João Guilherme Daddi (1813-1887)

Ave Maria

Tenor Marco Alves dos Santos

Barítono Mário Redondo

Violino António Figueiredo

Violoncelo Irene Lima

Flauta Nuno Ivo Cruz

Clarinete Jorge Trindade

Fagote João Rolo Brito

Trompa Paulo Guerreiro

Percussão Richard Buckley

Harpa Carmen Cardeal

Harmónio Nuno Lopes 

 

26. Junho

Fernando Lopes-Graça (1906-1994)

Sete Fragmentos de Romances Portugueses

Charles Gounod (1818-1893)

Le Soir

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Une Flute invisible

Jean Françaix (1912-1997)

Trois Duos

Sopranos Ana Ester Neves, Ana Paula Russo

Violinos Ana Beatriz Manzanilla, Rui Guerreiro

Viola Pedro Saglimbeni Muñoz

Violoncelo Aida Zupancic

Flauta Anabela Malarranha

Oboé Laura Marques

Harpa Andreia Marques

Piano Nuno Lopes

Percussão Pedro Araújo e Silva

29. Maio

Francis Poulenc (1899-1963)

Le Bal masqué

Fernando Lopes-Graça (1906-1994)

Cuatro Canciónes de Federico Garcia Lorca

William Walton (1902-1983)

Façade

Barítono Luís Rodrigues

Voz Luís Madureira

Violinos António Figueiredo, Rodrigo Gomes

Viola Hugo Diogo

Violoncelo Irene Lima

Flauta Nuno Ivo Cruz

Oboé Laura Marques

Clarinetes Francisco Ribeiro, Jorge Trindade

Saxofone José Massarrão

Fagote Carolino Carreira

Trompete Pedro Monteiro

Percussão Elizabeth Davis

Harpa Carmen Cardeal 
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12.Dezembro

Camerata Vianna da Motta

Bela Bartok, Danças Romenas

Joly Braga Santos, Nocturno

Benjamin Britten, Simple Symphonie

13.Dezembro 

Camerata Vianna da Motta

A.Corelli, Concerto per la Notte di Natale

Autores Vários, Canções de Natal 

Darius Milhaud (1892-1974)

Catalogue de fleurs

Adages

Soprano Teresa Gardner

Meio-soprano Paula Morna Dória

Tenor Carlos Guilherme

Barítono Rui Baeta

Quarteto Lacerda

violinos Alexander Stewart/Marcos Lázaro

viola Pedro Saglimbeni Muñoz

violoncelo Luís André Ferreira

Contrabaixo Pedro Wallenstein

Flautas Katharine Rawdon, João Vidinha

Clarinetes Francisco Ribeiro, Joaquim Ribeiro

Fagote David Harrison

Trompas Paulo Guerreiro, Tracy Nabais

Harpa Andreia Marques

Celesta Nuno Lopes

Concertos ao Almoço
sempre às 13h00

9.Dezembro 

Camerata Vianna da Motta

J.S.Bach, 3º Concerto Brandeburguês

Heitor Villa-Lobos, Ária da Bachiana nº5

10.Dezembro

Quarteto Vianna da Motta

W.A.Mozart, Divertimento em Fá M

Anton Webern, Langsamer Satz

11.Dezembro

Camerata Vianna da Motta

Antonio Vivaldi, das 4 Estações: "O Verão", 

"O Inverno"
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Outras Palcos

Outros Palcos

Açores – Teatro Micaelense

Opus Beethoven – Integral das Sinfonias de 

Beethoven para piano a 4 mãos

9. Fevereiro 2008

3. Maio 2008

17. Julho 2008

1. Outubro 2008

22. Novembro 2008

Portalegre

14. Junho 2008

D. João VI e Napoleão: Música em Tempo de 

Guerra

17. de Setembro 2008

Machina Mundi 

Lagos

Ciclo de Música Barroca

13. Junho 2008

17. Julho 2008

20. Agosto 2008

Almada

A (pequena) Flauta Mágica

26. 27 Junho 2008

Centro Cultural de Belém

Festival de Música Portuguesa Hoje

11. Julho 2008 

Temporada 2007 /2008
Outras Iniciativas

Colóquio Modos De 
Narrar

Academia Europeia Do Teatro Lírico

26. 27. Janeiro 2008

Auditório da Faculdade de Belas-Artes 

[Universidade de Lisboa]

Organização

Academia Europeia de Teatro Lírico

Teatro Nacional de São Carlos

Em colaboração com

Instituto de Ciências do Teatro, do Cinema e 

da Comunicação da Universidade de Viena

Instituto de Investigação do Teatro Lírico, 

Universidade de Bayreuth
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Coimbra 

11. Julho 2008 

De Viena à Broadway

17. de Setembro 2008 

D. João VI e Napoleão: Música em Tempo de 

Guerra

Auditório da Reitoria da Universidade 

Nova de Lisboa

13. de Novembro 2008

Concerto para Coro e Orgão 

18. Novembro 2008

Essências do Oriente - Machina Mundi 

27. Novembro 2008

D. João VI e Napoleão: Música em Tempo de 

Guerra

Igreja de São Roque

Concerto para Coro e Orgão (Te Deum, 

Charpentier)

15. de Novembro 2008

  

Sé Velha de Coimbra 

Concerto de Camâra - Quarteto Vianna da 

Motta

25. de Novembro 2008

Biblioteca Joanina da Univ. Coimbra

D. João VI e Napoleão: Música em Tempo de 

Guerra

28. de Novembro 2008
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TNSC – Les Contes 

D’Hoffmann

Jacques Offenbach

© Alfredo Rocha
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4.2.1 Mensagem do Director Artístico

A programação de 2008 cumpriu-se integralmente. A linha artística da Companhia expressa-se 

nas duas principais vertentes da Dança: o Bailado Clássico e a Dança Contemporânea. Na vertente 

Clássica, a CNB, ao apresentar o bailado O Quebra-nozes, com coreografia de Armando Jorge, 

teve em conta a importância desta obra, internacionalmente aclamada, mas também o facto de 

preservar e valorizar a própria memória coreográfica nacional. Na vertente Contemporânea, o 

repertório dançado obteve uma excepcional recepção do público, o que nos motiva para continuar 

o caminho da inovação, encetado neste ano, com o convite a coreógrafos nacionais e internacionais. 

Foram também dançados, no plano pedagógico, dois bailados clássicos, O Baile dos Cadetes e As 

Sylphides e o bailado contemporâneo Cantata. A CNB convidou e acolheu, no Teatro Camões, 

algumas das principais Companhias de Dança Contemporânea Portuguesa. 

Vasco Wellenkamp

Director Artístico

IV. Actividade Artística

4.1 Actividade 
da Companhia 
Nacional de Bailado
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4.2.2 Actividade Artística

Companhia Nacional de Bailado –  Mapa Resumo

Nº 
Espectáculos

TEMPORADA REGULAR

O Lago dos Cisnes 3.4.5.6.10.11.12.  Janeiro  7

Baile dos Cadetes 13.14.15.20.21.22. Fevereiro, 1.2. Março  8

Cantata, Lento, Frontline 3.4.5.*6.11.12.13. Abril  8

Come Together, Four Reasons 22.23.24.25.* Outubro 5

O Quebra-Nozes
22.23.26.27.28.29.30. Novembro
4.5.6.7.10.11.12.13. Dezembro

 15

TOTAL TEMPORADA REGULAR 43

DIGRESSÕES NACIONAIS

Frontline / Cantata / Lento / Les Sylphides

Portimão 27. Abril  1

Almada 3. Maio  1

Guimarães 8. Maio  1

Torres Novas 10. Maio  1

Aveiro 17. Maio  1

Açores 31. Maio  1

Vila Real 6. Junho 1

Ílhavo 9. Junho 1

Calhete, Madeira 20.21. Junho 2

Guarda 28. Junho 1

Sintra 4.5. Julho 2

Lagos 11.12. Julho 2

Figueira da Foz 26. Julho 1

O Quebra-Nozes

Almada 17. Dezembro 1

Almada 19.20. Dezembro 2

Almada 30. * Dezembro 2

TOTAL DIGRESSÕES NACIONAIS  21

*2 espectáculos no mesmo dia
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DIGRESSÕES INTERNACIONAIS 

Pedro e Inês, Brasil

Rio de Janeiro 30. Maio 1

Brasília 6. Junho 1

Salvador da Baía 9. Junho 1

São Paulo 13. 14. Junho 2

TOTAL DIGRESSÕES INTERNACIONAIS 5

TOTAL DE ESPECTÁCULOS CNB 69

OUTRAS COMPANHIAS NO TEATRO CAMÕES

Dia Mundial da Dança

Companhia Olga Roriz 29. Abril 1

A CNB Convida

Companhia Olga Roriz 31. Outubro, 1. Novembro 2

Rui Lopes Graça 7.8. Novembro 2

Quorom Ballet 14.15. Novembro 2

Kamu Suna Ballet Company 21.22. Novembro 2

CeDeCe 28.29. Novembro 2

CPBC 5.6. Dezembro 2

TOTAL OUTRAS COMPANHIAS 13

TOTAL DE ESPECTÁCULOS  82
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3 Estreias
Lisboa, Teatro Camões

.3.4.5.11.12. Abril 2008 às 21h00

.5.6.13. Abril 2008 às 16h00

Frontline 

Coreografia Henri Oguike 

Música Dimitri Shostakovich - Quarteto de 

Cordas nº 9  

Desenho de Luz Guy Hoare 

Figurinos Liliana Mendonça 

 

Lento Para Quarteto De Cordas 

Coreografia Vasco Wellenkamp 

Música Anton Webern (movimento lento para 

quarteto de cordas) 

Desenho de Luz Cristina Piedade e Vasco 

Wellenkamp 

Figurinos Liliana Mendonça 

 

Cantata 

Coreografia Mauro Bigonzetti  

Música Original e Tradicional do Sul da Itália 

Arranjos Musicais Gruppo Musicale ASSURD 

Figurinos Helena Medeiros 

Desenho de Luz Carlo Cerri

Temporada Regular 2007 /2008

O Lago Dos Cisnes
Lisboa. Teatro Camões 

 

3.4.6.10.11. Janeiro 2008 às 21h00  

5.12. Janeiro 2008 às 16h00

 

Coreografia Mehmet Balkan 

segundo Marius Petipa 

 

Música P. I. Tchaikovsky 

Cenários e Figurinos António Lagarto 

Desenho de Luz Vítor José           

Baile Dos Cadetes 

Lisboa, Teatro Camões 

Espectáculos para escolas 

13.14.15.20.21.22. Fevereiro 2008 às 

15h00 

Tardes Família

1.2. Março 2008 às 16h00

Coreografia David Lichine 

Música Johann Strauss 

Cenários Manuel Lapa  

Figurinos Hugo Manoel 

 

Espectáculo para maiores de 3 anos                  
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5.6.11.12. Dezembro 2008 às 21h00

7.13. Dezembro 2008 às 16h 

Tardes Família

30. Novembro 2008 às 16h00

Espectáculos para Escolas

26.27. Novembro 2008 às 15h00

4.10. Dezembro 2008 às 15h00

Bailado em um Prólogo e II actos

Coreografia Armando Jorge

segundo Petipa / Ivanov

Música Piotr Ilitch Tchaikovski

Argumento Marius Petipa

(baseado no conto de E.T.A. Hoffmann)

Cenário e Figurinos Artur Casais

Desenho de Luz Pedro Martins

Interpretação Musical ao vivo com

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Direcção Musical Johannes Stert 

Colaboração

Escola de Dança do Conservatório Nacional

Produção Original, São Petersburgo, Teatro 

Mariinsky, 18 Dez. 1892

Estreia na CNB, Lisboa, Teatro Nacional de 

São Carlos, 14 Dez. 1984

Co-Produção

CNB / Teatro Nacional de São Carlos

Temporada Regular 2008/2009

Dois Bailados
Em Estreia Absoluta

Lisboa, Teatro Camões

22.23.24.25. Outubro 2008 às 21h00

Tarde Família 25. Outubro 2008 às 16h00

Come Together 

Direcção, Textos, Desenho de Luz e Conceito 

Multimédia Rui Horta

Coreografia Rui Horta 

em colaboração com os Bailarinos

Música Original Tiago Cerqueira

Excertos Originais e Interpretação Mário Franco

Programação Multimédia Rui Madeira

Motion Graphics Guilherme Martins

Figurinos Natacha Fernandes

Apoio Dramatúrgico Catarina Campino

Four Reasons

Coreografia Edward Clug

Música Original Milko Lazar

Cenário e Figurinos Edward Clug 

Desenho de Luz Edward Clug

Interpretação ao Vivo

Piano Milko Lazar

Violino Jelena Zdrale

O Quebra-Nozes 
Lisboa, Teatro Nacional de São Carlos

22.28. Novembro 2008 às 21h00

23.29. Novembro 2008 às 16h00 
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Almada, Teatro Municipal

3. Maio às 21h30 

Frontline / Lento Para Quarteto De Cordas / 

Cantata 

 

Guimarães, Centro Cultural Vila Flor

8. Maio às 22h00 

Frontline / Lento Para Quarteto De Cordas / 

Cantata 

 

Torres Novas, Teatro Virgínia

10. Maio às 21h30 

Frontline / Lento Para Quarteto De Cordas / 

Cantata 

 

Aveiro, Teatro Aveirense

17. Maio às 21h30 

Frontline / Lento Para Quarteto De Cordas / 

Cantata 

 

Açores, Teatro Micaelense

31. Maio às 21h30 

Les Sylphides / Lento Para Quarteto De 

Cordas /  Frontline  

Vila Real, Teatro Municipal

6. Junho às 22h00 

Les Sylphides / Lento Para Quarteto De 

Cordas /  Frontline   

 

Ílhavo, Centro Cultural

9. Junho às 21h30 

Les Sylphides / Lento Para Quarteto De 

Cordas /  Frontline  

 

Calheta, Casa das Mudas

20. Junho 21h30; 21. Junho às 18h00 

Les Sylphides / Lento Para Quarteto De 

Cordas /  Frontline   

 

Digressão Nacional

Digressões Nacionais
de 27 de Abril a 26 de Julho 2008 

 

Frontline 

Coreografia Henri Oguike 

Música Dimitri Shostakovich – Quarteto de 

Cordas nº 9  

Desenho de Luz Guy Hoare 

Figurinos Liliana Mendonça 

Lento Para Quarteto De Cordas 

Coreografia Vasco Wellenkamp 

Música Anton Webern (movimento lento para 

quarteto de cordas) 

Desenho de Luz Cristina Piedade e Vasco 

Wellenkamp 

Figurinos Liliana Mendonça 

 

Cantata 

Coreografia Mauro Bigonzetti  

Música Original e Tradicional do Sul da Itália 

Arranjos Musicais Gruppo Musicale ASSURD 

Figurinos Helena Medeiros 

Desenho de Luz Carlo Cerri

Les Sylphides 

Coreografia Mikhail Fokine 

Música Fryderyk Chopin

Portimão, Auditório Municipal

27. Abril às 21h30 

Frontline / Lento Para Quarteto De Cordas / 

Cantata 
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Digressões Internacionais

Digressão ao Brasil 

de 30 de Maio a 14 de Junho 2008 

 

Pedro E Inês 

Coreografia e Dramaturgia Olga Roriz 

Selecção e Edição Musical Olga Roriz 

Cenário João Mendes Ribeiro 

Figurinos Mariana Sá Nogueira 

Desenho de Luz Cristina Piedade 

Sonoplastia Bruno Gonçalves

Rio de Janeiro, Theatro Municipal, 

30. Maio 

Brasília, Teatro Nacional, 6. Junho 

Salvador da Baía, Teatro Castro Alves, 

9. Junho 

São Paulo, Teatro Alfa, 13.14. Junho 

Guarda, Teatro Municipal

28. Junho às 21h30 

Frontline / Lento Para Quarteto De Cordas / 

Cantata 

   

Sintra, Centro Cultural Olga Cadaval

4. 5. Julho às 21h30 

Frontline / Lento Para Quarteto De Cordas / 

Cantata 

 

Lagos, Centro Cultural

11.12. Julho às 22h00 

Frontline / Lento Para Quarteto De Cordas / 

Cantata 

 

Figueira da Foz, Centro de Artes e 

Espectáculos

26. Julho às 22h00 

Frontline / Lento Para Quarteto De Cordas / 

Cantata

O Quebra-Nozes
em Digressão Nacional, Versão Concerto 

 

Bailado em um Prólogo e II actos

Coreografia Armando Jorge

segundo Petipa / Ivanov

Música Piotr Ilitch Tchaikovski

Argumento Marius Petipa

(baseado no conto de E.T.A. Hoffmann)

Cenário e Figurinos Artur Casais

Desenho de Luz Pedro Martins

Almada, 17. Dezembro 2008 às 21h30 

Beja, 19.20. Dezembro às 21h30 

Faro, 30. Dezembro às 18h00 e às  21h30
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Companhia Portuguesa De Bailado 

Contemporâneo

Veneno / Euridice e o Instante / Finale

 5.6. de Dezembro às 21h00

Acolhimentos Teatro Camões

Dia Mundial Da Dança
Lisboa, Teatro Camões 

O Paraíso 

Companhia Olga Roriz

29. Abril 2008 às 21h00

A CNB Convida...
um Ciclo de Dança com 6 Companhias 

Portuguesas durante 6 fins-de-semana, no 

Teatro Camões

Lisboa, Teatro Camões

Companhia Olga Roriz

Inferno

31. Outubro às 21h00, 1. Novembro às 21h00

Rui Lopes Graça

7.8. Novembro às 21h00 

Quorum Ballet

Dois Tempos

The Other Side / Relações

14 e 15 de Novembro às 21h

Kamu Suna Ballet Company

Amar a Terra

21.22. de Novembro às 21h00

CeDeCe

GLOBAL@ADLIBTRIO.IO

28.29. de Novembro às 21h00
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CNB – Lento para 

Quarteto de Cordas

Vasco Wellenkamp

© Rodrigo de Souza
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V. Recursos Humanos
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No ano de 2008, a gestão de recursos humanos continuou a ser conduzida no âmbito do 

processo de reestruturação definido pelo OPART, visando enquadrar, de um modo sustentável, 

as necessidades estratégicas e operacionais desta entidade pública organizacional, sustentada na 

racionalização e valorização do desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores.  

Evolução De Pessoal

O total de colaboradores afectos às duas entidades artísticas (TNSC e CNB) era, em 31 de Dezembro 

de 2007, de 413, dos quais 404 em serviço efectivo.

Durante o ano de 2008, verificou-se um decréscimo na ordem de 0.5% no efectivo total. 

Em contrapartida, o n.º de trabalhadores com contrato individual de trabalho a prestar serviço 

efectivo aumentou, resultado da admissão de 16 colaboradores que se encontravam anteriormente 

em regime de Prestação de Serviços e da admissão de 15 novos trabalhadores.

V. Recursos Humanos
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31.12.2007 31.12.2008

Órgãos de Gestão   

Nomeados em regime de Gestores Públicos 3 3

Com Contrato Individual de Trabalho   

A prestar serviço efectivo 355 369

Requisitados ao serviço de outras entidades 3 3

Em situação de licença sem retribuição 6 6

Requisitados a outras entidades   

Rg. Função Pública 6 6

Rg. CIT                              1 1

Em situação de Prestação de Serviços

Rg. Tarefa 34 11

Rg. Avença 5 6

Com Contrato de Formação em Posto de Trabalho   

Estágios Projecto/Mestrado - 4

Estágios Profissionais - 2

Efectivo Total 413 411

Em Serviço Efectivo 404 402

A partir deste ponto todos os gráficos e quadros apresentados foram construídos com base 

num universo de 379 colaboradores, não contemplando Prestadores de Serviço, Licenças sem 

Vencimento, Deslocados e Estagiários.

Admissões e Saídas

22

9

7

10

Admissões Demissões

Masculino Feminino
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Ao longo de 2008 efectuaram-se 31 admissões, tendo sido este movimento maioritariamente 

direccionado para as áreas artísticas (48%). Contudo, a Técnica/Produção também foi reforçada 

com a entrada de 11 colaboradores (36%) e a de Suporte com 5 (16%). 

Efectivos Em 31 De Dezembro 

Distribuição e caracterização por Género/Grupo Etário•	

No tocante à repartição do efectivo pelos vários grupos etários abaixo discriminados, verifica-

se que a faixa predominante situa-se entre 40 e 49, para o sexo masculino e 35-39 para o sexo 

feminino.

Distribuição do Efectivo por Grupo Etário

Distribuição por Área de Actividade•	

Ao nível da distribuição do efectivo, existem três grandes áreas de actividade pelas quais os 

colaboradores se encontram distribuídos: Artística, Técnica/Produção e Suporte. 

A esmagadora maioria encontra-se na área de actividade artística, que constituem os elementos 

fundamentais na actuação da área de negócio do OPART.

A área artística ocupa 67% dos colaboradores, enquanto a técnica fica pelos 21% e a área de suporte 

é assegurada por 12% do efectivo.
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Distribuição do Efectivo por Área de Actividade

Absentismo

Relativamente ao absentismo no Opart, não existem divergências significativas entre colaboradores 

do sexo masculino e do sexo feminino. O factor Outras Causas foi o mais evidente tendo ocorrido 

em mais de 50% dos casos para ambos os sexos, seguindo-se o motivo Doença com um número de 

ocorrência consideravelmente mais baixo (197 ocorrências nas mulheres e 139 nos homens). 

Absentismo Masculino Absentismo Feminino
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Acidentes De Trabalho

Em 2008, o número de acidentes de trabalho que deram origem a absentismo aumentou 

comparativamente ao ano de 2007. 

Acidentes de Trabalho

Formação

No âmbito de uma fase de estruturação, o Opart candidatou o seu plano de formação aos fundos 

comunitários do Programa Operacional do Potencial Humano.

Esta formação enquadra-se numa das principais linhas estratégicas definidas pela entidade – 

estrutura da organização e qualificação dos seus recursos humanos – pelo que a sua essência visa 

a optimização e melhoria da gestão estratégica de recursos humanos como aspecto crucial para o 

desenvolvimento organizacional. 

O projecto envolve todos os membros organizacionais, integrando não só dirigentes e 

administrativos mas também os artistas, elementos core do Opart.

Este plano de formação cumpre escrupulosamente as prioridades previstas no regulamento 

específico da tipologia, para além de visar a qualificação dos seus recursos humanos e permitir a 

disseminação de conhecimentos.

O Opart concertará todos os esforços em reunir os recursos necessários para responder de uma 

forma articulada e coerente a este projecto de formação, mesmo que a candidatura ao POPH não 

seja aprovada.
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VI. Situação Económica e Financeira
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Na análise das contas apresentadas neste relatório importa, mais uma vez, referir e explicar 

as condições que estiveram na base da criação do OPART e a sua actividade em 2007. Tal é 

particularmente importante porque a comparabilidade do ano em análise (2008) com o ano 

anterior (2007) não é clara e imediata:

Em primeiro lugar, a actividade do OPART em 2007 decorreu em apenas 6 meses (Jul a Dez) pelo 

que a análise de resultados deve atentar a que estamos a comparar dois períodos com intervalos 

temporais distintos.

Em segundo lugar e uma vez que o TNSC e a CNB, enquanto institutos públicos sem autonomia 

financeira, não dispunham de contabilidade organizada, a criação do OPART, entidade que lhes 

sucede em todos os seus “bens, direitos e obrigações”, obrigou à elaboração de um balanço inicial 

que traduzisse a situação patrimonial herdada. Importa salientar que, estando inicialmente 

previsto que contabilisticamente se iria tratar o saldo orçamental de 7,1M euros que transitou 

dos Institutos Públicos TNSC e CNB para o OPART como proveito deste último, após reunião 

conjunta entre o OPART, o seu Fiscal Único e a Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, determinou-

se ser mais adequado considerar este valor no balancete de abertura das referidas entidades, 

contribuindo para o desagravamento do saldo negativo da sua situação liquida, e originando a 

posterior ausência de proveitos destinados a compensar a actividade desenvolvida pelo OPART 

entre os meses de Julho e Dezembro.

O OPART iniciou a sua actividade enfrentado uma situação financeira débil, espelhada em diversos 

documentos produzidos, e reconhecida pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças ao Relatório 

de Gestão e Contas de 2007, o “facto de não ter ocorrido o saneamento financeiro das entidades 

antecessoras desta empresa, antes da sua constituição, condicionou a obtenção de melhores 

resultados…” e tal teve inevitavelmente repercussões no ano 2008.

VI. Situação Económica e Financeira

6.1 
Enquadramento
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1) Custos Operacionais Diversos 

incluem pagamento de direitos com 

propriedade industrial, ofertas e 

quotizações.

2) Amortizações dos bens transi-

tados do TNSC e CNB têm igual 

valor em Prov. Extraordinários pelo 

reconhecimento do proveito do seu 

financiamento.

O ano 2008 foi marcado pela contenção de custos a que o OPART se viu obrigado devido à 

incerteza gerada pela não formalização do contrato programa e a decorrente instabilidade a nível 

da sua tesouraria. 

valores em euros

Demonstração de Resultados

2008

Proveitos e Ganhos

Vendas de Mercadorias 33.707

Prestações de Serviços 2.623.536

2.657.242

Proveitos suplementares 57.318

Subsídios à exploração 19.866.398

Outros Proveitos 40.019

(B) 22.620.977

Outros juros e Proveitos Similiares 32.572

(D) 22,.653.549

Proveitos e Ganhos Extraordinários 862.918

(F) 23.516.467

Custos e Perdas

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 31.875

Fornecimento e Serviços Externos 7.506.383

Custos com o Pessoal 14.485.894

Amortizações 423.203

Provisões 89.254

Impostos 39.746

Outros Custos e Perdas Operacionais 701.903

(A) 23.278.257

Juros e Custos Similares 5.502

(C) 23.283.759

Custos e Perdas Extraordinárias 175.582

(E) 23.459.341

Impostos sobre o Rendimento 18.529

(G) 23.477.870

Resultado líquido de exercício 38.597

23.516.467

RESUMO

Resultados operacionais: (B) - (A) -657.280

Resultados financeiros: (D-B) - (C-A) 27.070

Resultados correntes: (C-D) -630.210

Resultados antes de Impostos: (F-E) 57.126

Resultados Líquidos do Exercício: (F-G) 38.597
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O equilíbrio conseguido nos resultados de 2008 reflecte um enorme esforço de contenção, 

muitas vezes obtido à custa do adiamento de alguns investimentos que começam a adquirir um 

carácter de urgência, bem como de algumas intervenções de mera manutenção e outros custos 

correntes indispensáveis. Dada a pouca flexibilidade que a entidade tem a nível da gestão dos 

seus custos fixos, o esforço de contenção acabou também por pesar particularmente na produção, 

condicionando as opções artísticas e obrigando a um forte desinvestimento na promoção e 

divulgação dos espectáculos.

Este esforço está reflectido nos Resultados Operacionais que, apesar de negativos, se situam 31% 

acima do previsto no Plano de Actividades e Orçamento (-975.585€) e devemos salientar que estes 

resultados foram condicionados pela realização da Digressão ao Brasil, agendada pelo Ministério 

da Cultura no âmbito das comemorações dos 200 anos da chegada da corte ao Brasil, que previa 

a obtenção de apoios que iriam cobrir a totalidade de custos, o que acabou por não se verificar. Só 

este projecto teve um impacto negativo nos resultados de 228 mil euros.

Na análise de resultados operacionais também se deve ter em conta que uma parte significativa 

dos custos com amortizações (358 mil euros) derivam do imobilizado herdado dos dois 

institutos fundidos no OPART, cujo reconhecimento do respectivo proveito (proveniente do seu 

financiamento) é considerado na conta 79 – Proveitos Extraordinários.

A análise da estrutura de custos mostra que os custos com Pessoal representam 61,7% do total, 

reflectindo bem a baixa flexibilidade acima mencionada.

Estrutura de Custos

62%

32%

CMVMC Fornecimentos e Serviços Externos Custos com Pessoal

Amortizações Provisões Impostos

Outros Custos e Perdas Operacionais Juros e Custos Similares Custos e Perdas Extraordinárias
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Os custos de carácter fixo (Estrutura) têm um peso muito elevado: 59% e 9% dos custos totais 

são respectivamente custos com pessoal e FSE de carácter fixo (Electricidade, água, rendas, 

manutenções, segurança, limpeza, etc.).

valores em euros

Custos Estrutura – Fixos  15.922.023

Custos com Pessoal 13.845.290

FSE 2.076.733

Custos com Produção 6.070.253

Custos com Pessoal com Produções Artísticas
(Horas Extra, Ajudas de Custo, Cantores Residentes)

640.604

FSE 5.429.649

Total Pessoal 14.485.894

Total FSE 7.506.383

É importante referir que o peso dos honorários no total de FSE é bastante significativo uma vez 

que esta rubrica traduz a contratação de pessoal artístico (cantores, encenadores, reforços de 

coro e orquestra, figurinistas, bailarinos, coreógrafos), técnico (maquinistas, cortineiros) e de 

apoio (legendagem, caracterização, cabeleireiros, desenho de luz) para as diferentes produções 

realizadas (ver nota 48 do Anexo).

Quer os proveitos quer os custos extraordinários apresentam valores que reflectem diversas 

correcções com origem no balancete de abertura e detectadas a partir das conciliações e, como 

já referimos, um montante de Proveitos idênticos às Amortizações dos bens que transitaram do 

Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado (358 m€), sendo nulo o seu 

impacto nos resultados. 

Nas rubricas de proveitos verificamos que as vendas e prestações de serviços atingiram os 2,6 M€ 

estimados. As principais rubricas de prestação de serviços são a venda de bilhetes e a venda de 

espectáculos para digressão (71% do total). O reconhecimento do valor de ofertas de bilhetes está 

também reflectido nesta rubrica mas é compensado, por igual montante, em Custos Operacionais. 

Por fim esta rubrica apresenta também os valores de alugueres de espaços do TNSC e do T. Camões 

para eventos.

Da análise da composição das vendas de bilhetes e de espectáculos concluímos que 70% desses 

proveitos têm origem no TNSC e os restantes 30 % na CNB, sendo que o aumento de peso desta 

entidade foi conseguido à custa da venda de espectáculos em digressão:
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Composição das rubricas de vendas de bilheteira e vendas de espectáculos

Na elaboração do plano de contas e orçamento de 2008 era espectável que, nesse ano, o nível do 

mecenato do Millennium BCP se manteria nos valores de anos anteriores, i.e., 1 M€, no entanto, 

tal não veio a acontecer e o valor obtido deste mecenas foi de apenas 0,5M€. 

Em resumo, o equilíbrio nos resultados de 2008 deve-se ao esforço de contenção a que o OPART 

se viu obrigado devido à incerteza gerada pela não formalização do contrato programa e a 

decorrente instabilidade a nível da sua tesouraria, mas também reflecte alguns ganhos inerentes 

à concentração de serviços de apoio das 2 entidades e, acima de tudo, a um enorme esforço de 

controlo orçamental e de planeamento dificultado pelo clima de indeterminação originado pelos 

factores já referidos.

Balanço e Indicadores Financeiros

O princípio contabilístico da especialização foi aplicado com todo o rigor pelo que estão evidenciadas 

no balanço rubricas de acréscimos e diferimentos com bastante expressão.
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valores Liquidos em euros

Balanço a 31 de Dezembro 2008 2007 var 08/07

Activo

Imobilizado

Imobilizações Corpóreas 986.298 955.450 3%

Imobilizações Incorpóreas 72.339 208.756 -65%

1.058.637 1.164.206 -9%

Circulante

Existências 120.673 91.459 32%

Dividas de terceiros Curto Prazo 560.898 541.701 4%

Caixa e Bancos 2.287.591 774.027 196%

Acréscimos e Diferimentos 580.707 386.046 50%

3.549.869 1.793.232 98%

Total do Activo 4.608.506 2.957.438 56%

Capital Próprio e Passivo

Capital Próprio

Capital Social 4.000.000 2.000.000 100%

Reservas Abertura 1.543.801 1.543.801 0%

Resultados Transitados (7.661.351) 0

Resultado Líquido 38.597 (7.661.351) -101%

(2.078.953) (4.117.550) -50%

Passivo

Provisões 1.081.421 1.051.164 3%

Dividas a terceiros Curto Prazo 1.451.577 1.639.860 -11%

Acréscimos e Diferimentos 4.154.460 4.383.964 -5%

6.687.459 7.074.988 -5%

Total do Capital Próprio e Passivo 4.608.506 2.957.438 56%

O Imobilizado representa perto de 23% do total do activo sendo que os investimentos do OPART, 

devido às recorrentes e já explicadas dificuldades de tesouraria, se saldaram em apenas 314 mil 

euros e destinaram-se essencialmente a equipamento básico e administrativo, fundamental para 

o funcionamento. 
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valores em euros

Aquisição de Imobilizado

Equipamento Básico  239.611

Ferramentas e Utensílios 1.686

Equipamento Administrativo 72.668

Outras Imobilizações Corpóreas 434

Total 314.399

A situação económica de partida do OPART resultou, no final de 2007, num Capital Próprio 

negativo em 4,1M euros. Oportunamente, e ao abrigo das boas normas de gestão e dos princípios 

emanados pelo próprio Código das Sociedades Comerciais no seu artº35º, foi comunicada à tutela 

a necessidade de correcção desta situação através de um aumento de Capital, cuja urgência o 

OPART salientou em diversas ocasiões. No seguimento desta comunicação, foi pedido pela tutela 

a elaboração de um plano de reestruturação, entregue a 29 de Outubro de 2008. A 30 de Dezembro 

foram realizados os 2.000.000€ de aumento do Capital Estatutário decidido por Despacho 

Conjunto dos Srs. Ministros da Cultura e do Estado e Finanças de 23 de Dezembro, cifrando-se o 

mesmo, actualmente, em 4.000.000€.

O aumento de capital veio contribuir para o crescimento do activo líquido e obviamente para a 

melhoria do Capital Próprio que, continuando negativo, apresenta um crescimento de 50% em 

relação ao ano 2007. A data em que foi decidido e realizado o aumento de capital não permitiu ao 

OPART fazer uso do mesmo – nem para investimentos nem para liquidação de dívidas de curto 

prazo – pelo que o seu valor está inteiramente reflectido em Bancos. No entanto, e resultado do 

apertado controlo de custos, foi possível reduzir as dívidas a terceiros de curto prazo em 11%.

Importa neste ponto clarificar o cálculo de dois indicadores utilizados em pontos anteriores deste 

relatório para efeitos de análise do cumprimento das metas fixadas em sede de contrato-programa:

Volume de Negócios•	  

Para cálculo deste indicador, utilizado na aferição do objectivo de aumento de receitas 

próprias, foi utilizado o somatório das contas 71 Vendas de Mercadorias + 72 Prestação de 

Serviços (deduzida dos valores dos bilhetes oferecidos compensados por igual montante em 

Custos Operacionais) + 73 Proveitos Suplementares (por se encontrarem nestes os alugueres 

permanentes dos espaços de restauração do TNSC e espaços para antenas no T.Camões que, 

por definição, devem ser incluídos na análise de recitas próprias), donde resulta,
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* Calculado de acordo com a RCM 

34/2008 que aprova o Programa Pagar 

a Tempo e Horas

milhares de euros

Volume de Negócios  2.335

71 Vendas 34

72 Prestação de Serviços 2.624

Oferta de Bilhetes e Programas -379

73 Proveitos Suplementares 57

VABcf per capita•	

euros

VABcf Óptica Produção 14.945.635

nº. médio trabalhadores 405

VABcf per capita 36.880

Apesar de, fruto da situação deficitária herdada pelo OPART, não se apresentarem ainda valores 

satisfatórios do ponto de vista da análise económica e financeira, os rácios, quando comparados 

com o ano 2007, apresentam claras melhorias e apontam para que, uma vez sanada a situação 

deficitária herdada – o que se conseguirá se for dado cumprimento ao Plano de reestruturação 

supra citado – o OPART tenderá a apresentar valores satisfatórios.

 2008  2007

Autonomia Financeira -45% -139% -67,6%

Solvabilidade -31% -58% -46,6%

Endividamento 1,45 2,39 -39,3%

Prazo Médio de Pagamentos * 42 45 -6,7%

Liquidez Geral 2,05 0,86 138,4%

Os rácios de solvabilidade e de Endividamento melhoraram, traduzindo um aumento da 

independência da entidade face a credores que também é aferida pela melhoria do PMP que se 

situa, no final de 2008, nos 42 dias. 

Outras informações

No âmbito do Despacho do Ministério das Finanças e da Administração Pública com o Nº101/09 – 

SETF informa-se que, tal como em 2007, não houve durante o ano 2008 recurso a financiamento. 

Desta forma, não há nada a assinalar no que respeita a taxa média anual de financiamento.  
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VII. Aplicação de Resultados
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página anterior

CNB – Pedro e Inês

Olga Roriz

© Alceu Brett
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O Resultado Líquido do exercício apurado em 2008 foi Positivo em 38.597,12€ (trinta 

e oito mil quinhentos e noventa e sete euros e doze cêntimos) e traduz fielmente a situação obtida 

no decurso do exercício. 

Propomos que o Resultado Líquido do exercício tenha a seguinte aplicação:

– Resultados Transitados: 38.597,12€ (trinta e oito mil quinhentos e noventa e sete euros e 

doze cêntimos)

Nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de Outubro, declara-se que não existem 

dívidas em mora à Segurança Social, como aliás não existem ao Estado ou outros Entes Públicos.

Pedro Moreira

Presidente do Conselho de Administração

Carlos Vargas

Vogal do Conselho de Administração

Henrique Pinto Ferreira

Vogal do Conselho de Administração

VII. Aplicação de Resultados
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página ao lado

TNSC – Fidelio

Ludwig van Beethoven

© Alfredo Rocha
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VIII. Demonstrações Financeiras
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Balanço em 31 de Dezembro de 2008

Código das 
Contas

ACTIVO
2008

2007

AB AA AL
 Imobilizado     
 Imobilizações Incorpóreas     

433 Propriedade Industrial e Outros Direitos 295.220,55 222.881,50 72.339,05 208.756,19 
 SUB- TOTAL 295.220,55 222.881,50 72.339,05 208.756,19 
 Imobilizações Corpóreas     

421 Terrenos e Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 
422 Edifícios e Outras Construções 98.773,52 23.358,11 75.415,41 90.987,48 
423 Equipamento Básico 959.934,73 255.386,17 704.548,56 631.462,58 
425 Ferramentas e Utensílios 7.582,55 3.024,41 4.558,14 4.905,13 
426 Equipamento Administrativo 289.968,24 136.483,12 153.485,12 173.076,00 
429 Outras Imobilizações Corpóreas 60.214,41 15.658,10 44.556,31 55.018,77 
448 Adiantamentos p/Conta de imobilizações corpóreas 3.734,40  3.734,40  

 SUB- TOTAL 1.420.207,85 433.909,91 986.297,94 955.449,96 
 Imobilizações Financeiras     
 SUB- TOTAL     
 TOTAL DO ACTIVO IMOBILIZADO 1.715.428,40 656.791,41 1.058.636,99 1.164.206,15 
      
 Circulante     
 Existências     

32 Mercadorias 120.672,97  120.672,97 91.458,59 
37 Adiantamentos por Conta de Compras     
 SUB- TOTAL 120.672,97 0,00 120.672,97 91.458,59 
      
 Dívidas de Terceiros     
 Médio e Longo Prazo     
 Curto Prazo     

211 Clientes c/c 413.445,22  413.445,22 222.600,45 
218 Clientes Cobrança Duvidosa 595,00 595,00 0,00 0,00 
229 Adiantamentos a Fornecedores 45.206,15  45.206,15 1.842.02 
24 Estado e Outros Entes Públicos 70.990,25  70.990,25 164.829,73 

262/8+221 Outros Devedores 31.256,70  31.256,70 152.428,88 
 SUB- TOTAL 561.493,32 595,00 560.898,32 541.701,08 
      
 Títulos Negociáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 
 SUB- TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 
      
 Depósitos Bancários e Caixa     

12+13+14 Depósitos Bancários 2.248.990,37  2.248.990,37 773.997,31 
11 Caixa 38.600,53  38.600,53 29,25 
 SUB- TOTAL 2.287.590,90 0,00 2.287.590,90 774.026,56 
      
 Acréscimos e Diferimentos     

271 Acréscimos de Proveitos 19.752,41  19,752.41 24,375.85 
272 Custos Diferidos 560.954,73  560,954.73 361,670.14 

 SUB- TOTAL 580.707,14 0,00 580.707,14 386.045,99 
      
 Total das Amortizações  656.791,41   
 Total dos Ajustamentos  595,00   
      

 TOTAL DO ACTIVO 5.265.892,73 657.386,41 4.608.506,32 2.957.438,37 
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valores em euros

Código das 
Contas

CAPITAL PRÓPRIO e PASSIVO 2008 2007

 Capital Próprio   
    
    
 Capital   
51 Capital Social 4.000.000,00 2.000.000,00 
    
 Reservas   

574/9 Outras Reservas 1.543.800,93 1.543.800,93 
59 Resultados Transitados (7.661.350,64) 0,00 
    
 SUB- TOTAL (2.117.549,71) 3.543.800,93 
    
    

88 Resultado Liquido do Exercício 38.597,12 (7.661.350,64)
89 Dividendos Antecipados 0,00 0,00 
    
 TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO (2.078.952,59) (4.117.549,71)
    
 Passivo   
 Provisões   
    

292 Provisões para Impostos 49.657,00 49.657,00 
293/8 Outras Provisões 1.031.764,36 1.001.507,25 

    
 SUB- TOTAL 1.081.421,36 1.051.164.25 
    
 Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo   
    
 Dívidas a Terceiros - Curto Prazo   
    

221 Fornecedores c/c 748.596,13 944.138,60 
219 Adiantamentos de Clientes 0,00 25,00 
2611 Fornecedores de Imobilizado c/c 156.489,60 88.640,53 
24 Estado e Outros Entes Públicos 471.009,12 539.010,18 

262/8+211 Outros Credores 75.482,37 68.045,64 
    
 SUB- TOTAL 1.451.577,22 1.639.859,95 
    
 Acréscimos e Diferimentos   
    

273 Acréscimos de Custos 2.670.793,89 2.646.887,51 
274 Proveitos Diferidos 1.483.666,44 1.737.076,37 

    
 SUB- TOTAL 4.154.460,33 4.383.963,88 
    
 TOTAL DO PASSIVO 6.687.458,91 7.074.988,08 
    
    
    
 TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 4.608.506,32 2.957.438,37 
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Demonstrações de Resultados do Exercício de 2008

valores em euros

Código das 
Contas

 2008 2007 (Jul a Dez)

 CUSTOS E PERDAS    

61 Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas     
 Mercadorias 31.875,36  3.137,42  
 Matérias  31.875,36 0,00 3.137,42 

62 Fornecimentos e Serviços Externos  7.506.382,57  3.032.080,64 
 Custos com o Pessoal     

641+ 642 Remunerações 11.819.986,65  5.334.188,91  
 Encargos Sociais     

643+644 Pensões   649,64  
645 a 649 Outros 2,665.906,99 14.485.893,64 1.090.184,38 6.425.022,93 

66 Amortizações do Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo 423.203,13  233.915,39  
67 Provisões do Exercício 89.253,52 512.456,65 64.017,01 297.932,40 
63 Impostos 39.746,34  23.522,22  
65 Outros Custos e Perdas Operacionais 701.902,61 741.648,95 278.996,28 302.518,50 
 ( A )  23.278.257,17  10.060.691,89 

682 Perdas em Empresas do grupo e Associadas  0,00  0,00 
683+684 Amortizações e Proveitos de Aplicações e Investimentos Fin. 0,00  0,00  

 Juros e Custos Similares     
 Relativos a Empresas do Grupo 0,00  0,00  
 Outros 5.501,80 5.501,80 2.221,85 2.221,85 
 ( C )  23.283.758,97  10.062.913,74 

69 Custos e Perdas Extraordinários  175.581,54  37.988,28 
 ( E )  23.459.340,51  10.100.902,02 

86 Impostos sobre o Rendimento do Exercício  18.529,11  6,273.75 
 ( G )  23.477.869,62  10.107.175,77 

88 Resultado Líquido do Exercício  38.597,12  (7.661.350,64)
   23.516.466,74  2.445.825,13

 PROVEITOS E GANHOS   

71 Vendas     
 Mercadorias 33.706,70  3.165,52  
 Matérias   0,00  

72 Prestações de Serviços 2.623.535,54 2.657.242,24 1.107.672,57 1.110.838,09 
 Variação da Produção     

75 Trabalhos para a própria empresa     
73 Proveitos Suplementares 57.318,22  64.463,80  
74 Subsídios à Exploração 19.866.397,51  863.636,00  
77 Reversões de amortizações e ajustamentos 37,50    
76 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 39.981,82 19.963.735,05 66.976,46 995.076,26 
 ( B )  22.620.977,29  2.105.914,35 
      

782 Ganhos em Empresas do Grupo e Associadas     
784 Rendimentos de Participações de Capital     

 Rendimentos de Títulos Negoc. e de Outras Aplicações     
 Relativo a Empresas do Grupo     
 Outros 28.543,34    
 Outros Juros e Proveitos Similares     
 Relativo a Empresas do Grupo     
 Outros 4.028,17 32.571,51 44.103,51 44.103,51 
 ( D )  22.653.548,80  2.150.017,86 
      

79 Proveitos e Ganhos Extraordinários  862.917,94  295.807,27 
      
 ( F )  23.516.466,74  2.445.825,13 

     RESUMO

     Resultados Operacionais ( B ) - ( A ) (657.279,88)  (7,954,777.54)

     Resultados Financeiros
((D)- (B))- 
((C)- (A))

27.069,71  41,881.66 

     Resultados Correntes ( D ) - ( C ) (630.210,17)  (7.912.895,88)

     Resultado antes de Impostos ( F ) - ( E ) 57.126,23  (7.655.076,89)

     Resultados Líquidos do Exercício ( F ) - ( G ) 38.597,12  (7.661.350,64)
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Demonstração de Resultados por Funções do Exercício de 2008

Valores Euros

  2008
2007

(Jul a Dez)

   

Vendas e prestações de serviços  2.657.242,24 €  1.110.838,09 € 

Custos das vendas e prestações de serviços  6.329.419,06 €  2.286.227,97 € 

   

 RESULTADOS BRUTOS -3.672.176,82 € -1.175.389,88 € 

   

Outros proveitos e ganhos operacionais  19.996.306,56 €  1.263.656,37 € 

Custos de distribuição  353.535,58 €  215.433,97 € 

Custos administrativos  2.325.821,79 €  592.374,37 € 

Outros custos e perdas operacionais  14.274.982,54 €  6.968.877,43 € 

   

 RESULTADOS OPERACIONAIS -630.210,17 € -7.688.419,28 € 

   

Custo líquido de financiamento   

Ganhos (perdas) em filiais e associadas   

Ganhos (perdas) em outros investimentos   

Resultados não usuais ou não frequentes   

   

 RESULTADOS CORRENTES -630.210,17 € -7.688.419,28 € 

   

Impostos sobre os resultados correntes  18.529,11 €  6.273,75 € 

   

 RESULTADOS CORRENTES APÓS IMPOSTOS -648.739,28 € -7.694.693,03 € 

   

Resultados de operações em descontinuação   

Resultados extraordinários  687.336,40 €  33.342,39 € 

Impostos sobre os resultados extraordinários   

Interesses minoritários   

Alterações das políticas contabilísticas   

   

 RESULTADOS LÍQUIDOS  38.597,12 € -7.661.350,64 € 

   

 RESULTADOS POR ACÇÃO   

    



152

Demonstração de Fluxos de Caixa do Exercício de 2008

Valores Euros

2008
2007             

(Jul a Dez)

ACTIVIDADES OPERACIONAIS   
    

Recebimentos de clientes 2.274.966,70 1.345.539,94
Pagamentos a fornecedores -8.002.359,25 -4.400.071,67
Pagamentos ao pessoal -14.409.713,90 -4.163.147,31

    
 Fluxos gerados pelas operações -20.137.106,45 -7.217.679,04

    
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 2.241,82 -8.515,57
Outros pagamentos/recebimentos relativos à actividade operacional 100.778,97 -1.950.710,87

    
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias -20.034.085,66 -9.176.905,48

    
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 75.544,70 0,00
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -175.061,41 -978,83

    
Fluxos das Actividades Operacionais [1]  -20.133.602,37 -9.177.884,31

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO   
    
Recebimentos provenientes de   

Investimentos financeiros   
Imobilizações corpóreas   
Imobilizações incorpóreas   
Juros e proveitos similares 30.226,99 43.151,01
Dividendos   
Outros   

    
Pagamentos respeitantes a   

Investimentos financeiros   
Imobilizações corpóreas -249.457,79 -78.220,40
Imobilizações incorpóreas 0,00 -206.397,00
Outros   

    
Fluxos das Actividades de Investimento [2]  -219.230,80 -241.466,39

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO   
    
Recebimentos provenientes de   

Empréstimos obtidos   
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão 2.000.000,00 2.000.000,00
Subsídios e doações 19.866.397,51 333.332,00
Venda de acções (quotas) próprias   
Outros 0,00 7.658.356,49

    
Pagamentos respeitantes a    

Empréstimos obtidos   
Amortização de contratos de locação financeira   
Juros e custos similares  0,00 -2.221,85
Dividendos    
Redução de capital e prestações suplementares   
Aquisição de acções (quotas) próprias   
Outros    

    
 Fluxos das Actividades de Financiamento [3]  21.866.397,51 9.989.466,64

    
Variação de caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3] 1.513.564,34 570.115,94

    

Efeito das diferenças de câmbio    

Caixa e seus equivalentes no início do período 774.026,56 203.910,62

Alteração do perímetro de consolidação   

Caixa e seus equivalentes no fim do período 2.287.590,90 774.026,56
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TNSC – Música ao Largo

Bernstein & Friends

© Alfredo Rocha
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Nota Introdutória

O OPART, E.P.E. é uma entidade pública empresarial, que prossegue fins de interesse público e tem 

por objectivo a prestação de serviço público na área da cultura músico - teatral, compreendendo 

designadamente a música, a ópera e o bailado. Neste contexto, gere duas entidades artisticas 

distintas - o Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e a Companhia Nacional de Bailado (CNB)

As notas explicativas respeitam a ordem estabelecida no POC e os números não indicados neste 

anexo não têm aplicação ou não há nada a referir.

2. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados 

cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior

O OPART, E.P.E., foi criado em 1 de Maio de 2007, através do Decreto-Lei n.º 160/2007 de 

27 Abril, tendo os seus saldos iniciais sido constituídos pelos saldos das entidades que integra 

(TNSC e CNB), à data de 30 de Junho de 2007. Desta forma, e tendo a sua actividade em 2007 

decorrido apenas entre Julho e Dezembro (6 meses), a comparabilidade entre os dois exercícios 

fica comprometida.

3. Critérios Valorimétricos:

3.1 Imobilizações Corpóreas

As imobilizações corpóreas são registadas ao custo de aquisição sendo as suas amortizações 

calculadas pelo método das quotas constantes, às taxas anuais máximas previstas no Decreto 

Regulamentar Nº 2/90, de 12 de Janeiro. 

Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam a vida útil das imobilizações são 

debitados aos resultados dos exercícios em que ocorrem.

As Imobilizações Corpóreas iniciais – usadas no balancete de abertura a 01 de Julho de 2007 -  foram 

contabilizadas ao seu valor de aquisição deduzido das respectivas amortizações acumuladas.

IX. Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
(valores em euros)
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Os bens corpóreos adquiridos no âmbito de produções artísticas são registados em rubricas de custos.

3.2 Imobilizações Incorpóreas

As imobilizações incorpóreas são registadas ao custo de aquisição sendo as suas amortizações 

calculadas pelo método das quotas constantes, às taxas anuais máximas previstas no Decreto 

Regulamentar Nº 2/90, de 12 de Janeiro. 

Nos direitos de autor, em que a taxa de amortização é determinada em função do período de 

tempo contratado, ou do período de tempo em que se estimar a sua utilização, caso este seja 

inferior ao período contratado.

As Imobilizações Incorpóreas iniciais – usadas no balancete de abertura a 01 de Julho de 

2007 – foram contabilizadas ao seu valor de aquisição deduzido das respectivas amortizações 

acumuladas

3.3 Existências

As existências são valorizadas ao custo de aquisição.

3.3 Ajustamento de Dívidas a Receber

As provisões para cobranças duvidosas são calculadas e registadas atendendo às expectativas de 

cobrabilidade, sendo apresentadas a deduzir aos valores dos activos.

3.4 Reconhecimento de Custos e Proveitos

Os custos e proveitos são registados no exercício a que respeitam, independentemente do momento 

do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos 

exercícios.

3.5 Subsídios ao Investimento

Os subsídios atribuídos ao investimento são contabilizados como proveitos diferidos sendo 

transferidos para resultado do exercício numa base sistemática pelo correspondente valor anual 

das amortizações dos investimentos a que respeitam.

3.6 Custos Diferidos – produções artísticas

Os bens e serviços adquiridos especificamente para as produções artísticas são contabilizados na 

rubrica de custos diferidos. O seu reconhecimento em custo é efectuado em função do período em 

que se realizam os espectáculos.

3.7 Impostos sobre o Rendimento do Exercício 

Os montantes a liquidar de imposto sobre o rendimento são determinados com base nos resultados 

líquidos, ajustados em conformidade com a legislação fiscal aplicável.
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De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção 

por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos e cinco anos no caso da 

Segurança Social.

6. Indicação de situações que afectem significativamente os impostos futuros

Não se prevêem situações que possam afectar, significativamente, os impostos futuros.

7. Número médio de pessoas ao serviço da empresa, no exercício, repartido por 

empregados e assalariados

Durante o exercício de 2008 o número médio de pessoal ao serviço da Empresa foi de 376.



158

10. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constantes do balanço e nas respectivas 

amortizações e ajustamentos

Activo Bruto

Rubricas
Saldo
Inicial

Aumentos Alienações
Transf. e 

abates
Saldo Final

1. Imobilizações Incorpóreas

Despesas Instalação

Despesa de Investigação e de 
Desenvolvimento

Propriedade Industrial e outros directos 295.220,55 295.220,55

Trespasses

Imobilizações em curso

Adiantamentos por conta de 
imobilizações incorpóreas

295.220,55 295.220,55

2. Imobilizações Corpóreas

Terrenos e recursos naturais

Edificio e outras construções 98.773,52 98.773,52

Equipamento básico 720,323,98 239.610,75 959.934,73

Equipamento de transporte

Ferramentas e utensílios 5.896,75 1.685,80 7.582,55

Equipamentos 217.299,85 72.668,39 289.968,24

Taras e vasilhames 60.606,89 433,88 826,36 60.214,41

Outras imobilizações corpóreas

Imobilizações em curso

Adiantamento por conta de imobilizações corpóreas  3.734,40 3.734,40

1.102.900,99 318.133,22 826,36 1.420.207,85

3. Investimento financeiros

Partes de capital em empresas do grupo

Empréstimos a empresas do grupo

Partes de capital em empresas associadas

Empréstimos a empresas associadas

Títulos e outras aplicações financeiras

Outros empréstimos concedidos

Imobilizações em curso

Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

TOTAL 1.398.121,54 318.133,22 826,36 1.715.428,40

Foi feito um adiantamento de 3.734,40€ pela adjudicação do equipamento de controlo de ponto a adquirir e instalar no início 

de 2009.
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Amortizações e Ajustamentos

Rubricas
Saldo
Inicial

Reforço
Anulação / 
Reversão

Saldo Final

1. Imobilizações Incorpóreas

Despesas Instalação

Despesa de Investigação e de 
Desenvolvimento

Propriedade Industrial e outros directos 86.464,36 136.417,14 222.881,50

Trespasses

86.464,36 136.417,14 222.881,50

2. Imobilizações Corpóreas

Terrenos e recursos naturais

Edifício e outras construções 7.786,04 15.572,07 23.358,11

Equipamento básico 88.861,40 166.524,77 255.386,17

Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00

Ferramentas e utensílios 991,62 2.032,79 136.483,12

Equipamentos 217.299,85 72.668,39 289.968,24

Taras e vasilhames

Outras imobilizações corpóreas 5.588,12 10.397,09 327,11 15.658,10

147.541,03 286.785,99 327,11 433.909,91

3. Investimento financeiros

Títulos e outras aplicações financeiras

Outros empréstimos concedidos

TOTAL 233.915,39 423.203,13 327,11 656.791,41

As amortizações referentes aos bens transitados dos Institutos TNSC e CNB são compensadas por 

igual valor em Proveitos Extraordinários pela anulação de Proveitos Diferidos onde foi registado 

o financiamento desse imobilizado. (ver nota 46 e 48).

21. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo circulante

Durante o exercício de 2008 não ocorreram reforços nos ajustamentos nas rubricas do activo 

circulante. Verificou-se uma reversão de um ajustamento de dívidas a receber de 37,50€ pelo 

recebimento de uma dívida considerada de cobrança duvidosa no balancete de abertura.

Rubricas
Saldo
Inicial

Reforço Reversão Saldo

Existências

Dividas de Terceiros
Clientes cobrança duvidosa

632,50 0,00 37,50 595,00

Títulos Negociáveis
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23. Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das 

rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço

Em 31 de Dezembro de 2008 existiam dívidas de cobrança duvidosa, reflectidas na rubrica de 

clientes de cobrança duvidosa, no montante de 595€ e totalmente provisionadas.

25. Valor global das dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da empresa

Em 31 de Dezembro de 2008, a Empresa tinha dívidas activas com o pessoal no total de 72.811,74€ 

donde se destaca um saldo credor de 71.522,17€ referentes a um acordo de cessação de contrato de 

trabalho que foi pago em Jan.2009.

34. Desdobramento da conta de provisões e explicitação dos movimentos ocorridos 

no exercício

Contas
Saldo
Inicial

Aumento Redução Saldo

291 - Provisões para pensões

292 – Provisões para impostos 49.657,00 49.657,00

293 – Provisões para processos judiciais em curso 823.851,63 89.253,52 78.689,41 834.415,74

294 – Provisões para acidentes trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00

295 – Provisões para garantias a clientes 0,00 0,00 0,00 0,00

298 – Outras provisões 197.348,62 0,00 0,00 197.348,62

299 – ...... 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1.070.857,25 89.253,52 78.689,41 1.081.421,36

O aumento reflecte a valorização da responsabilidade financeira associada a 3 novos processos 

judiciais em curso. As reduções verificaram-se na sequência da conclusão de processos 

anteriormente provisionados.

 

35.Forma como se realizou o capital social e seus aumentos ou reduções, apenas no 

exercício em que tiveram lugar. Indicação do capital subscrito ainda não realizado.

Pelo despacho conjunto dos Ministros de Estado e das Finanças e da Cultura de 23 de Dezembro de 

2008 foi determinado um aumento do Capital Estatutário de 2.000.000€. Este valor foi realizado 

em 30 de Dezembro de 2008.

37. Participação no capital subscrito de cada uma das pessoas colectivas que nele 

detenham pelo menos 20%.

O único detentor do Capital Social é o Estado
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40. Movimentos ocorridos no exercício em cada uma das rubricas da conta de 

Capitais Próprios

Rubricas
Saldo
Inicial

Aumentos Diminuições Saldo

51 – Capital 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00

52 – Acções (quotas) próprias

53 – Prestações suplementares

54 – Prémios de emissões de acções 
(quotas)

55 – Ajustamentos de partes de capital em 
empresas do grupo e associadas

56 – Reservas de reavaliação

57 – Reservas 1.543.800,93 1.543.800,93

59 – Resultados transitados (7.661.350,64) (7.661.350,64)

88  – Resultados Líquidos do exercício (7.661.350,64) 38.597,12 (7.661.350,64) 38.597,12

TOTAL GERAL (4.117.549,71) (5.622.753,52) (7.661.350,64) (2.078.952,59)

41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Movimentos Mercadorias
Matérias-Primas 
Subsidiárias e de 

Consumo

Existências iniciais 91.458,59 0,00

Compras 62.212,54 0,00

Regularização de existências 1.122,54 0,00

Existências finais 120.672,97 0,00

CUSTOS NO EXERCÍCIO 31.875,36 0,00

43. Remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais que estejam 

relacionados com o exercício das respectivas funções

O OPART, E.P.E., tem como órgãos sociais o Conselho de Administração (Presidente e 2 Vogais) 

e o fiscal único, com as competências fixadas na lei e nos Estatutos. 
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A Remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração (estabelecida em despacho 

conjunto dos Ministérios das Finanças e Administração Pública e da Cultura) é de 5.400€ x14 

meses para o Presidente e de 4.500€ x14 meses para os Vogais. A estes valores acresce subsídio de 

refeição no montante de 4.90 €/dia.

Os valores pagos em 2008 foram:

 Presidente  Vogal 1 Vogal 2

Remuneração Base 64.800,00 € 54.000,00 € 54.000,00 €

Outras
(Subsidio de Férias e Natal)

10.800,00 € 9.000,00 € 9.000,00 €

Subsídio de refeição 1.224,84 € 1.039,09 € 1.136,64 €

TOTAIS 76.824,84€ 64.039,09€ 64.136,64€

Vogal 1: Dr. Carlos Vargas  Vogal 2: Dr. Henrique Ferreira  

A Remuneração anual do Fiscal Único (estabelecida em despacho conjunto dos Ministérios das 

Finanças e Administração Pública e da Cultura) foi de 16.200€ correspondente a 25 % de 12 meses 

do vencimento base ilíquido do Presidente do Conselho de Administração.
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44. Repartição do valor líquido das vendas e das prestações de serviços, por 

actividades e por mercados (interno e externo)

 Internas  Externas Total

71 – Vendas 33.706,70 € - € 33.706,70 €

Mercadorias 33.706,70 € - €

TNSC 32.158,35 €

CNB 1.548,35 €

72 – Prestações de Serviços 2.555.917,54 € 67.618,00 € 2.623.535,54 €

Bilheteira 1.377.191,02 €

Óperas 996.668,11 €

Concertos 36.149,53 €

Bailados 340.968,15 €

Outros Eventos 3.405,23 €

Venda de Espectáculos em 
Digressão

480.066,49 €

Ofertas 379.374,74 €

Oferta de Programas 8.307,61 €

Oferta de Bilhetes 371.067,13 €

Serviços Secundários (a) 319.345,29 € 67.618,00 €

73 – Proveitos Suplementares (b) 57.318,22 € 57.318,22€

(a) inclui Programas, Transmissões de rádio, alugueres de salas de espectáculo e ensaio.
(b) inclui aluguer permanente dos espaços do restaurante e bar dos artistas do Teatro Nacional de S. Carlos e espaços para

antenas no T. Camões.

Os proveitos resultantes de ofertas têm o respectivo custo reflectido na conta Outros Custos 

Operacionais (ver nota 48 c).
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45. Demonstração dos Resultados Financeiros

Custos e perdas
Exercício

Proveitos e ganhos   
Exercício

2008 2007 2008 2007

681 – Juros suportados 4.155,16 287,90 781 – Juros obtidos 28.543,34 43.151,01

682 – Perdas em empresas do 
grupo e associados

782 – Perdas em empresas do 
grupo e associados

683 – Amortizações de 
investimentos em imóveis

783 – Rendimentos de imóveis

684 – Ajustamentos de 
aplicações financeiras

784 – Rendimentos de 
participações de capital

685 – Diferenças de câmbio 
desfavoráveis

565,27
785 – Diferenças de câmbio 
favoráveis

2.344,52 196,19

686 – Descontos de pronto 
pagamento concedidos

786 – Descontos de pronto 
pagamento obtidos

1.683,65 756,31

687 – Perdas na alienação de 
aplicações de tesouraria

787 – Ganhos na alienação de 
aplicações de tesouraria

688 – Outros custos e perdas 
financeiras

781,37 1.933,95
788 – Reversões e outros 
proveitos e ganhos financeiros

Resultados Financeiros 27.069,71 41.881,66

TOTAL GERAL 32.571,51 44.103,51 TOTAL GERAL 32.571,51 44.103,51

Os outros Custos e Perdas Financeiros são maioritariamente constituídos por custos com serviços bancários. Os juros obtidos 

advêm exclusivamente de aplicações financeiras no IGCP (Instituto de Gestão de Tesouraria e Crédito Público). 
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46. Demonstração dos Resultados Extraordinários

Custos e perdas
Exercício

Proveitos e ganhos   
Exercício

2008 2007 2008 2007

691 – Donativos 791 – Restituição de Impostos

692 – Dividas Incobráveis 792 – Recuperação de dividas

693 – Perdas em Existências 793 – Ganhos em Existências

694 – Perdas em Imobilizações 499,25 794 – Ganhos em Imobilizações 549.25

695– Multas e penalizações 7.725,04 978,83
795 – Benefícios de 
penalidades contratuais

696 – Aumentos de 
amortizações e provisões

796 – Reduções de 
amortizações e provisões

48.357,95

697 – Correcções relativas a 
exercícios anteriores

166.778,67 15.046,03
797 – Correcções relativas a 
exercícios anteriores

348.874,25 71.301,51

698 – Outros custos e perdas 
extraordinárias

578,58 21.963,42
798 – Outros proveitos e 
ganhos extraordinários

465.136,49 224.505,76

Resultados Extraordinários 687.336,40 257.818,99

TOTAL GERAL 862.917,94 295.807,27 TOTAL GERAL 862.917,94 295.807,27

Os Outros Proveitos Extraordinários reportam-se a: 

Reconhecimento de Proveitos Diferidos – Subsídios ao Investimento equivalentes ás •	

amortizações do imobilizado financiado pelos mesmos e oriundo do balanço de abertura (ver 

nota 10).

Reconhecimento de parte do valor cenário da tetralogia de Richard Wagner “•	 O Anel dos 

Nibelungos” (27.340,38€) – este proveito é compensado em igual montante de FSE (ver nota 

48 em Acréscimos de Custos e acréscimos de Proveitos)

48. Outras Informações

Acréscimos e Diferimentos: a) 

Acréscimo de Proveitos Valor

Juros a receber

Outros acréscimo de proveitos 19.752,41

Total 19.752,41

Reportam valores de acerto de seguros referentes ao ano 2008 e não recebidos em 31 de Dezembro 

e valores de proveitos de espectáculos de digressão de 2008 cujo recebimento está previsto por 

contrato em 2009.
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Custos Diferidos Valor

Diferenças de câmbio desfavoráveis

Outros custos diferidos 560.954,73

Total 560.954,73

Os Custos Diferidos englobam a especialização de seguros pagos em 2008 que abrangem períodos 

de 2009, valores de diversos custos pagos em 2008 referentes a espectáculos a realizar em 2009 

(Faust; La Bohéme, Salomé, Homenagem a Hayden; Promoção das temporadas CNB e TNSC) 

e 136.701,62€ que provêm do balanço de abertura e correspondem ao cenário da tetralogia de 

Richard Wagner “O Anel dos Nibelungos” (ver proveitos diferidos).

Acréscimos de Custos Valor

Seguros a Liquidar 7.329,46

Remunerações a liquidar 2.265.243,62

Juros a liquidar

Outros acréscimos de custos 398.220,81

Total 2.670.793,89

Na rubrica de Acréscimos de Custos temos em Remunerações a Liquidar a especialização do 

direito a férias e subsídio de férias adquirido em 2008, a especialização do montante a pagar pela 

caducidade de contratos a termo e respectivos encargos sociais. Os Outros Acréscimos de Custos 

traduzem a especialização de custos de FSE nomeadamente comunicações, água, luz e honorários 

a pagar a prestadores de serviços no âmbito de produções de 2008 (O Quebra-Nozes, Concertos 

no Foyer; Digressões) 

Proveitos Diferidos Valor

Subsídios para investimentos 784.135,59

Outros proveitos diferidos 699.530,85

Total 1.483.666,44

Nesta rubrica englobam-se os valores de Subsídios ao Investimento - 647.433,97€ referentes 

ao financiamento do Imobilizado Liquido do balanço de abertura - ver Notas 10 e 46 - e 

136.701,62€, também oriundos da abertura, referentes ao financiamento do cenário da tetralogia 

de Richard Wagner O Anel dos Nibelungos (ver Custos Diferidos).

Os Outros Proveitos Diferidos são na sua totalidade constituídos por receitas de bilheteira de 

espectáculos a realizar em 2009 (Faust, La Bohéme, Salomé, Agrippina, Don Giovanni, Gala 

Vianense, Flauta Mágica, Copélia)
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b) Fornecimentos e Serviços Externos

Fornecimentos e Serviços Externos 7.506.382,57

Subcontratos 292.210,00

Electricidade 184.724,90

Combustíveis 6.854,62

Água 14.018,19

Outros Fluidos 1.709,71

Ferram. e Utensílios Desg. Rápido 146.854,57

Livros e Documentação Técnica 649,57

Material de Escritório 46.205,83

Artigos para Oferta 14.012,60

Rendas e Alugueres 592.922,09

Despesas de Representação 47.318,95

Comunicação 71.647,81

Seguros 22.251,85

Royalties 5.523,00

Transportes de Mercadorias 209.812,48

Transporte de Pessoal 1.404,79

Deslocações e Estadas 325.114,73

Comissões 23.609,50

Honorários 3.283.487,27

Contencioso e Notariado 1.113,84

Conservação e Reparação 263.528,70

Publicidade e Propaganda 353.535,58

Limpeza, Higiene e Conforto 118.546,16

Vigilância e Segurança 287.852,51

Trabalhos Especializados 625.987,13

Outros Fornecedores e Serviços Externos 565.987,19

Os Honorários incluem a contratação de pessoal artístico (cantores, encenadores, reforços de 

coro e orquestra, figurinistas, bailarinos, coreógrafos), técnico (maquinistas, cortineiros) e de 

apoio (legendagem, caracterização, cabeleireiros, desenho de luz) para as diferentes produções 

realizadas.
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A conta Rendas e Alugueres engloba, para além das rendas dos armazéns do TNSC e da CNB, os 

custos com o aluguer pontual de veículos (rent a car) e alugueres de equipamentos destinados 

às produções artísticas (guarda roupa, cenários, adereços, calçado, equipamento de luz, vídeo e 

som).

O transporte de instrumentos, cenários, e guarda-roupa para espectáculos realizados no ou fora 

do TNSC e do Teatro Camões (digressões) está incluído na rubrica Transportes de Mercadorias. 

Os Trabalhos Especializados são maioritariamente constituídos por serviços prestados ao 

Marketing (gráficas, fotografia, traduções, desenvolvimento e manutenção de sites), Informática, 

Revisor Oficial de Contas e alguns serviços para a produção (cenários e figurinos).

Outros FSE incluem essencialmente encomendas de co-produções, serviços de frente de sala e 

serviços de carregadores e técnicos.

 c) Outros Custos e Perdas Operacionais:

A rubrica de Outros Custos Operacionais é constituída maioritariamente por despesas com 

Propriedade Intelectual (302.508,85€) e ofertas de bilhetes e programas de sala (379.374,74€) 

(ver nota 44).

 d) Subsídios à Exploração

A rubrica de Subsídios à Exploração engloba a Indemnização Compensatória recebida do Estado 

Português como contrapartida pela prestação do serviço público definido no artº2º dos seus 

estatutos, os valores recebidos a título de mecenato recebidos da Fundação EDP e da Fundação 

Millennium BCP e outros subsídios obtidos para projectos pontuais:

Subsídios à Exploração 19.866.397,51

Indemnização compensatória 18.374.285,70 €

Mecenas 1.412.100,00 €

Outros subsídios 80.011,81 €
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  e) Proveitos Suplementares e Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

Em Proveitos Suplementares encontra-se o aluguer de equipamento básico, o aluguer dos bares 

dos edifícios do Teatro Nacional de São Carlos e da Vítor Cordon e a cedência de espaços para 

antenas de operadoras móveis no teatro Camões. Os Outros Proveitos Operacionais incluem 

indemnizações de Seguro de Acidentes de Trabalho. 

O Técnico Oficial de Contas   O Conselho de Administração

João Pereira     Pedro Moreira

      Presidente do Conselho de Administração

      Carlos Vargas

      Vogal do Conselho de Administração

      Henrique Pinto Ferreira

      Vogal do Conselho de Administração
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X. Parecer do Fiscal Único e Certificação 
Legal das Contas
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