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I.
Mensagem
do Presidente
O ano de 2009 constituiu, para o OPART, E.P.E., o seu segundo ano civil de vida completo e,
simultaneamente, a concretização do primeiro contrato programa da empresa estabelecido com o
Estado para o biénio 2008/2009.
Recorde-se que o OPART foi criado em 1 de Maio de 2007, resultando, 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 veio a recomendar 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 vieram a ser plenamente atingidos.
Para 2008 e 2009, e no âmbito do seu primeiro contrato programa, o objectivo essencial do
OPART consistiu na concretização do projecto empresarial edificado em 2007 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 em sede de contrato-programa
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 foi
particularmente relevante perante um contexto de partida, onde nenhum dos institutos de
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origem (o TNSC e CNB) tinha objectivos previamente definidos, uma estratégia formalizada, ou,
ainda, uma estrutura organizacional estabelecida.
Os objectivos e a política da empresa para 2008 e 2009 foram, assim, definidos, sendo a sua execução
susceptível de ser avaliada através do grau de cumprimento dos objectivos previamente definidos.
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 excepcionalmente positivo.
De facto, o OPART atingiu um grau de cumprimento dos seus objectivos para 2009 de
142,4%, superando, inclusive, os níveis de desempenho alcançados no ano anterior (112,7%).
Tal desempenho global significa que a empresa não só cumpriu os ambiciosos objectivos a que
se propôs em 2008 e 2009, como excedeu largamente as expectativas de execução formuladas
para cada um dos anos.
Os resultados ganham mais relevância, quando a análise dos objectivos parciais permitem 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 o biénio 2008/2009 e o seu grau de
execução, um outro eixo fundamental de análise passa por avaliar os resultados obtidos neste biénio
face a 2007, especialmente tendo em conta que o OPART operou, tanto em 2008 como em 2009,
com sensivelmente menos 2,5 M€ de Indemnização Compensatória corrigida, a que se somaram
quebras nas receitas de mecenato de 0,5M€ em 2008 e 0,65 M€ em 2009, respectivamente.
Apesar deste contexto especialmente adverso ao nível da angariação de recursos provenientes do
Estado e do mecenato, foi possível fechar o ano de 2009 no OPART, comparativamente ao ano
de partida (2007), com um aumento global da oferta de espectáculos de 38%, com registos de
crescimento na procura de 73% (espectadores) e de 50% (beneficiários) e, ainda, com resultados
líquidos do exercício acima das expectativas enunciadas nos respectivos planos anuais de
actividade e orçamento.
Numa análise global pode-se, então, constatar, ao longo do presente relatório, que, com uma
quebra assinalável nos seus inputs (recursos) em torno dos 3M€ ano, o OPART conseguiu em
2008 e 2009 fazer crescer amplamente os seus outputs (oferta e procura de serviço público), o
que significa que existiram ganhos de eficácia e eficiência assinaláveis.
Tais ganhos de operação exprimem-se nos resultados obtidos ao nível do indicador de eficácia
social. Assim, o custo que o Estado, por via da Indemnização Compensatória atribuída ao OPART,
suportou com cada espectador reduziu-se 160€ em apenas dois anos, mais concretamente, de
325€ em 2007 para 165€ em 2009 o que corresponde a um ganho de eficiência e eficácia de 49%.
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Para além da evolução dos resultados globais da empresa, há que salientar, numa análise mais
fina, que tal valorização foi acompanhada por uma mudança profunda da estrutura da oferta
durante o biénio 2008/2009 face às linhas tradicionais de produção artística de cada um dos
institutos de origem (TNSC e CNB).
Neste contexto, e no respeito do eixo estratégico fundamental de abertura à sociedade civil e à
captação de novos públicos, destacam-se ofertas de espectáculos em digressão, os concertos de
entrada livre, os espectáculos destinados a famílias e a escolas e as récitas fora da assinatura, que
corresponderam em 2009 a mais de três quintos do total da oferta de espectáculos do OPART.
Se recordarmos que em 2007 essa percentagem era inferior a um terço, concluímos, então, que a
proporção de espectáculos destinados à captação e formação de novos públicos no total da oferta
do OPART duplicou em apenas dois anos.
Como corolário desta profunda mudança de atitude em relação à missão de serviço público, o
OPART promoveu no Verão de 2009 o “Festival ao Largo”, um evento de arte erudita composto
por 19 espectáculos de entrada livre realizado entre 26 de Junho e 20 de Julho de 2009 no Largo
de São Carlos. A iniciativa, que se dividiu em três ciclos diferentes (música, dança e teatro) e que
implicou a participação dos três corpos artísticos do OPART, bem como um conjunto alargado
de artistas e companhias convidadas, veio a redundar num enorme sucesso como atestam os
quase 30.000 espectadores que acorreram ao Largo de São Carlos.
Outra iniciativa que marcou profundamente o ano de 2009 foi a construção de uma nova sala do
coro do TNSC. Este investimento, integralmente financiado pelos recursos ordinários do OPART,
ascendeu a 350 mil euros e veio a ser inaugurado por Sua Exa. a Ministra da Cultura no pretérito
dia 3 de Dezembro. Com uma área 170 m2 (mais do dobro da capacidade da sala anterior – 81
m2) e uma competência para albergar 81 coralistas (a cubicagem da sala anterior apenas permitia
formações de 35 coralistas), esta sala representa um enorme valor acrescentado nas condições de
trabalho deste corpo artístico, bem como assinala a abertura do caminho para a reformulação de
uma série de infra-estruturas do Teatro Nacional de São Carlos que não sofria uma intervenção
estrutural desde a década de 40.
Face ao exposto, impõem-se dizer que os resultados alcançados e as inovações e
desenvolvimentos promovidos apenas foram possíveis através da superação dos anteriores
níveis de desempenho das quatro centenas de colaboradores que constituem o OPART.
O empenho demonstrado pelos colaboradores da empresa no desenvolvimento de um
modelo de negócio profissionalmente gerido, visando objectivos artísticos e económicofinanceiros devidamente balanceados e geradores de elevados níveis de desempenho, bem
como a interacção entre os saberes-fazeres específicos da actividade artística e técnicoartística e as novas competências transversais de gestão, demonstrou-se virtuoso para a
empresa como um todo.
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A concretização da visão definida por este Conselho de Administração para o 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“, foi,
perante os resultados apresentados, integralmente cumprida.
O sucesso obtido no âmbito do primeiro contrato programa bi-anual fecha um ciclo, que deverá
suscitar uma nova reflexão estratégica sobre os desafios que se avizinham para a empresa
no contexto de um novo contrato programa tri-anual (2010/12), de modo a que se continue
a alcançar os objectivos e as finalidades que, no contexto mais amplo da reforma do PRACE,
justificaram a criação do OPART.

Pedro Santos Moreira
Presidente do Conselho de Administração do OPART E.P.E.
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II. Enquadramento

2.1 História da
Empresa
A aprovação do Programa de Reestruturação da Administração Central do Estado, abreviadamente
designado por PRACE, através da Resolução do Conselho de Ministros nº 124/2005, de 4 de
Agosto, consubstancia a intenção de modernização da Administração Pública do XVII Governo
Constitucional, consagrando-a como um dos instrumentos fundamentais da estratégia de
desenvolvimento do país.
As linhas de orientação gerais e específicas para a reestruturação dos ministérios são definidas na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 39/2006, de 30 de Março. O novo modelo organizacional
aqui introduzido tem por base a racionalização de estruturas e o reforço e homogeneização das
funções estratégicas de suporte à governação.
É no seguimento do esforço de Reestruturação da Administração Central do Estado, que a Lei
Orgânica do Ministério da Cultura, estabelecida no Decreto-Lei n.º 215/2006, de 27 de Outubro,
define o modelo de organização dos seus serviços e prevê as condições de criação do OPART,
E.P.E., nomeadamente no n.º 6, do artigo 26º sob a epígrafe Criação, Extinção e Reestruturação
de Serviços e Organismos.
Através da publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 160/2007, de 27 de Abril, é então
criado o OPART – Organismo de Produção Artística, E.P.E., pela transformação do Teatro
Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado numa entidade pública empresarial.
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
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artística (TNSC e CNB) se vinha revelando inadequada ao cabal exercício das suas missões, o que
recomenda a sua transformação em entidades públicas empresariais.
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 contratoprograma 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.
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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
proposta do 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 plano de actividades e orçamento de 2008, o plano de reestruturação e o
plano de negócios para 2008-2012 permitiram 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.
1

Conforme definido no

Contrato-Programa, o número de

O objectivo fundamental do OPART consistiu na implementação do projecto organizacional

espectadores considerados nos

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

indicadores da procura do

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

Quadro de Bordo corresponde

ainda, uma estrutura organizacional adequada à mudança de paradigma que se pretendeu edificar.

apenas aos bilhetes vendidos e ao
total de espectadores presentes

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

em espectáculos de entrada livre.

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

Não se consideram os convites

pelo TNSC e pela CNB) e em mais procura (nº de espectadores1), bem como na diversificação da

nem os espectadores em

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

espectáculos em digressão

identidades artísticas.

excepto se a promoção for da
responsabilidade do OPART.
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II. Enquadramento

2.2 Nomeação
dos Órgãos Sociais
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.
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TNSC – Salome
Richard Strauss
© Alfredo Rocha
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II. Enquadramento

2.3 Nomeação
dos Directores
Artísticos
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 de forma parcial entre 01/06/2007 e 31/08/2008.
A partir de 01/09/2008 assumiu as suas funções a tempo inteiro e em regime de exclusividade,
passando então a receber os 100% do valor da sua remuneração.
Pelo seu 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 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 dos Directores Artísticos não seja feita pelo Conselho de Administração, mas, antes,
por despacho conjunto da dupla tutela (Finanças e Cultura).
Os Directores Artísticos integram, deste modo, a estrutura orgânica do OPART não estando,
contrariamente aos membros do Conselho de Administração, submetidos ao estatuto de 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 – À Flor da Pele
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TNSC – La Bohème
Giacomo Puccini
© Alfredo Rocha
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II. Enquadramento

2.4 Evolução da
Situação Económico‑Financeira
Nos dois anos e meio que decorreram entre a sua criação, pelo Decreto-Lei nº160/2007, e o final
de 2009, o OPART enfrentou diversos desafios e dificuldades pouco usuais numa nova empresa.
O facto de ter nascido com uma situação líquida fragilizada, devido ao elevado passivo herdado,
e sem proveitos que lhe permitissem cobrir os custos de funcionamento até final do ano 2007,
condicionou desde logo a sua actividade e a sua performance económica e financeira.
Para além do óbvio objectivo de contenção e racionalização de custos, o grande esforço de 2007
centrou-se na recuperação do passivo, diminuindo o prazo médio de pagamentos e reconquistando
a confiança dos diversos parceiros – fornecedores e prestadores de serviços – fundamentais à sua
actividade.
Relembra-se que o balanço de abertura apresentava uma situação líquida de 1,5 M euros, incluindo
a totalidade do saldo orçamental proveniente do orçamento de estado das duas entidades, no
valor de 7,1 M euros. Desta forma, até ao final do ano 2007 (Julho a Dezembro) só ficaram libertos
para o financiamento das despesas de funcionamento do OPART 1,5 M euros, originando um
resultado de -7,6 M euros e uma situação líquida negativa de -4,1 M euros.
O ano 2008 foi fortemente condicionado pela situação económico-financeira acima explicada e
pelo facto de não existir um Contrato Programa que, entre outras situações, definisse o montante
da Indemnização Compensatória e regulasse a sua libertação ao longo do ano.
Nesse ano, o relatório da Direcção-Geral de Tesouro e Finanças que serviu de base à aprovação do
Relatório de Gestão e Contas de 2007, reconhece que “o facto de não ter ocorrido o saneamento
financeiro do TNSC e da CNB prévio à constituição do OPART E.P.E. condicionou os resultados
apresentados” e estabelece que, estando a empresa numa situação de falência, deveria apresentar
um plano de reestruturação no prazo de 30 dias.
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Neste contexto, o CA do OPART apresentou um plano de reestruturação da situação económicofinanceira que passava por duas medidas essenciais:
1)

Gestão eficiente dos meios financeiros disponibilizados pelo Estado a título de

2)

Reforço do Capital Estatutário em 2 M€ em 2008 e 1 M€ em 2009 e em 2010, tendo,

Indemnização Compensatória, assegurando o cumprimento da missão e o incremento
de receitas próprias;
como objectivo, um Capital Estatutário de 6 M€ no final de 2010.

A primeira medida, que espelha um princípio subjacente ao orçamento apresentado para o ano,
reflectiu-se num resultado líquido de 39 mil euros positivos em 2008. Quanto ao reforço do
Capital Estatutário, foram realizados 2 M€ de euros em 30 de Dezembro de 2008 não tendo sido
realizado o aumento previsto para 2009.
Estes aumentos eram essenciais à tesouraria e à subsequente realização de investimentos urgentes
e fundamentais para o funcionamento da organização e para uma mais eficiente gestão dos seus
recursos no sentido de potenciar a persecução dos seus objectivos de missão de serviço público.
Em 2009, o OPART contou com uma Indemnização Compensatória igual a 2008 (18M€) para
fazer face a um aumento de custos de estrutura por via dos Custos com pessoal – resultantes
dos aumentos salariais e do vencimento de diuturnidades decorrentes dos contratos de trabalho
celebrados no passado – que se reflectiram numa estimativa de resultados negativos na ordem
dos -666m€.
Neste ano, a IC só foi libertada em Outubro obrigando o OPART à celebração de sucessivos
contratos de empréstimo, a taxa zero, junto da Direcção Geral do Tesouro e Finanças. Tal traduz-se na instabilidade a nível da tesouraria, dificulta o seu planeamento e conduz a uma constante
pressão sobre os custos das produções, condicionando as opções artísticas e obrigando a um forte
desinvestimento na promoção e divulgação dos espectáculos.
Em resumo, os dois anos de existência do OPART foram marcados, por um lado, pelo desafio de
implementação de um modelo organizativo substancialmente diferente e mais complexo, quer do
ponto de vista técnico, quer no que respeita aos processos e procedimentos fruto da transição de
uma gestão de base orçamental para uma gestão de carácter empresarial, por outro, por diversas
dificuldades do ponto de vista financeiro, que condicionaram fortemente a tomada de decisão e
o relacionamento com diversos parceiros, internos e externos. Devemos destacar que a situação
líquida da empresa continua negativa, atingindo nesta altura os -2,6M euros e requerendo a
urgente intervenção do accionista no sentido de garantir o necessário equilíbrio patrimonial.
Podemos, no entanto, afirmar que, tendo em consideração o contexto apresentado, foram
atingidos os objectivos a que nos propusemos nesta área – racionalização e contenção de custos,
controlo orçamental, rigor contabilístico e melhoria dos indicadores.
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III. Governo da Sociedade

3.1 Missão,
Objectivos e Políticas
da Empresa
3.1.1 Missão
O OPART, E.P.E. – Organismo de Produção Artística 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 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 músicoteatral 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,
2

Ver a propósito o ponto

e perante um contexto económico-financeiro de partida extremamente adverso2, o OPART teve,

2.4 – Evolução da Situação

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

Económico-Financeira

identidades artísticas, procurando garantir um volume de actividade artística similar ao do ano
de 2006.
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Ambos os objectivos foram plenamente atingidos como se pôde constatar no relatório de gestão
e contas de 2007.
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 20073.

3

Referimo-nos, nomeadamente

e por ordem cronológica, ao

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

regulamento interno da empresa,

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

à proposta de contrato-programa

orientação estratégica de curto, médio e longo prazo4 que, no seu conjunto, definiram a política da

para o biénio 2008/2009, ao

empresa, bem como a estrutura e os processos organizacionais fundamentais do OPART.

plano de reestruturação, ao plano
de actividades e orçamento de

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

2008 e ao plano de negócios para

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

2008-2012.

objectivos previamente definidos, nem uma estratégia formalizada, nem regulamentos internos
aprovados, nem um organigrama ratificado.

4

As linhas de orientação estra-

tégica definidas em 2007 serão

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

retomadas no ponto 3.7.1 do

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

presente relatório.

artísticas, mas também ao nível da gestão eficiente de teatros“5.
5

Corresponde à Visão estabeleci-

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

da pelo CA para o seu mandato

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

no OPART e que consta no plano

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

de negócios para 2008-2012.

do OPART.
Neste sentido, os objectivos para 2008 e 2009, previstos no contrato programa6, decorrem do

6

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

5 de Janeiro de 2009, embora,

transversais de carácter económico-financeiro do OPART7. Tal equilíbrio permite, na óptica

no essencial, permaneça com os

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

mesmos objectivos da primeira

empresarial com duas identidades artísticas autónomas.

proposta entregue a 31 de Agosto

Veio apenas a ser celebrado a

de 2007.

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,

7

em conformidade com o estabelecido no artigo 11º do Decreto-Lei nº 558/99, considerou que

seguinte.

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
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Vide Quadro de Bordo no ponto

Teatro Camões, outros espectáculos, itinerâncias e colaborações) em complementaridade com
indicadores económico-financeiros para o OPART (produtividade, volume de negócios e eficácia
social) os quais, devidamente ponderados, permitem, no seu conjunto, estabelecer metas
quantificadas susceptíveis de avaliar o desempenho futuro do OPART no contexto de uma gestão
8

Vide todos estes indicadores

por objectivos8.

no Quadro de Bordo
no ponto seguinte.

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 prazo9 que, no

9

As linhas de orientação

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

estratégica encontram o seu

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

suporte no texto do

possibilidade da sua quantificação:

contrato programa, 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.

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 2009
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 e 2009 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.
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A execução do projecto organizacional do OPART, em 2008 e 2009, avalia-se através do grau de
cumprimento dos objectivos definidos em sede de contrato-programa e que se expõe no Quadro
de Bordo.
Para melhor compreensão da informação contida no Quadro de Bordo, passamos a explicitar os
conteúdos de cada uma das suas dezasseis 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 (a 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%.
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• Coluna 7 – Corresponde à contribuição de cada objectivo em linha (12 artísticos e 3 económicofinanceiros) para a avaliação global do desempenho da empresa (100%).
• 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
10

Como explicitamos em

todas as linhas consideradas estratégicas para a política da empresa10.

diversos documentos
(p.e. contrato-programa,

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

plano de actividades e
orçamento para 2008, plano

• Coluna 11 – Representa os objectivos para 2009. Estes objectivos foram definidos tendo em

de negócios 2008-2012)

conta os valores de execução de 2007 e 2008. Como se pode observar, as metas projectadas

os acolhimentos no

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

Teatro Camões de outros

todas as linhas consideradas estratégicas para política da empresa (cf. referência nº 9).

espectáculos não produzidos
pela CNB deixaram de fazer

• Coluna 12 - Respeita à execução em valores absolutos de 2009.

parte das opções estratégicas
fundamentais do OPART.

• Coluna 13 – 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 14 – 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.
• Coluna 15 – Corresponde à variação percentual da execução de 2009 face aos objectivos
projectados para o ano, ou seja, ao grau de cumprimento das metas em 2009. Como se pode
observar, de entre os 15 itens em análise, apenas um não superou metas definidas (100%).
• Coluna 16 - 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 2009,
superou em 42,4% 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% e em 2009 de 142,4%. Tal desempenho
global significa que a empresa não só excedeu as expectativas de execução formuladas para 2008
e 2009 como, tendo em conta que estas já tinham sido fixadas bem acima do desempenho de

11

Por sua vez, os resultados de

200711, evoluiu muito favoravelmente em relação à performance do ano transacto.

2007 foram, na generalidade,
muito superiores aos de 2006.
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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 espectadores12), bem como na diversificação da

12

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

Contrato-Programa, o número

identidades artísticas.

de espectadores considerados

Conforme definido no

nos indicadores da procura do

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

Quadro de Bordo corresponde

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

apenas aos bilhetes vendidos e ao

metas para a produtividade, para o volume de negócios e para a eficácia social definidas para

total de espectadores presentes

2009 foram superadas, com destaque especial para os resultados alcançados ao nível deste último

em espectáculos de entrada livre.

indicador13.

Não se consideram os convites
nem os espectadores em espec-

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

táculos em digressão excepto se

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

a promoção for da responsabili-

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

dade do OPART.

projecto organizacional do OPART.
13

Saliente-se em termos de

eficácia social que o custo para
o Estado com cada beneficiário
das produções e iniciativas do
OPART, reduziu-se em apenas
um ano de 236€ para 125€.
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CNB – Lento para
Quarteto de Cordas
Vasco Wellenkamp
© Rodrigo de Souza
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Quadro de Bordo do OPART

Objectivos
Econ./Fin
(34%)

LOE 2 - Aumento do Volume de Actividade Artística (50%)

Política

LOE 3 - Captação de Novos Públicos e
Abertura à Sociedade Civil (16%)

Objectivos da Actividade Artistica (66%)

Objectivos

Indicadores
Comuns

Ponderação
dos Indicadores
Específicos

Ponderação
Final

Total Líricos
(70%)

12.0%

Total Outros do TNSC
(30%)

5.0%

Total CNB
(90%)

7.0%

– Outros espectáculos no Teatro Camões

Outros no TC (10%)

1.0%

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

Total Líricos (70%)

12.0%

Total Outros do TNSC
(30%)

5.0%

Total CNB (90%)

7.0%

– Outros espectáculos no Teatro Camões

Outros no TC (10%)

1.0%

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%

CNB (33%)

– CNB (público escolar)
– Itinerâncias e Colaborações

Total de captação de
novos públicos

3.0%

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%

CNB (33%)

– CNB (público escolar)

Total de captação de
novos públicos

3.0%

Entidade

 Líricos no TNSC (público em geral)
–
– Líricos no TNSC (público escolar)
– Líricos (itinerâncias e colaborações)
TNSC (67%)
– Concertos Sinfónicos e Corais Sinfónicos
– Outros espectáculos no TNSC
– Outros (itinerâncias e colaborações)

Nº de
Espectáculos
(50%)

CNB (33%)

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

TNSC (67%)
– Concertos Sinfónicos e Corais Sinfónicos
– Outros espectáculos no TNSC
– Outros espectáculos (itinerâncias e colaborações)

Nº de
Espectadores
(50%)

CNB (33%)

Nº de
Espectáculos
(50%)

Nº de
Espectadores
(50%)

LOE 5 (12%)
LOE 6 (11%)

Indicadores Especificos

Económico‑Financeiros

OPART

LOE 3 (11%)

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

– Produtividade = VABcf per capita (em milhares de euros)

12.0%

– Volume de negócios (em milhares de euros)

11.0%

– Eficácia Social = Indemniz.Compensatória liquida de IVA corrigida/

11.0%
100.0%

(coluna 1)
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(coluna 2)

(coluna 3)

(coluna 4)

(coluna 5)

(coluna 6)

(coluna 7)

Execução
2007

Objectivo
2008

Executado
2008

Objectivo
2009

Executado
2009

Grau de
Cumprimento
em 2008 (%)

Avaliação
Ponderada
dos Objectivos
2008

Grau de
Cumprimento
em 2009 (%)

Avaliação
Ponderada
dos Objectivos
2009

48

55

57

55

70

104%

12.4%

127%

15.3%

56

60

61

68

80

102%

5.1%

118%

5.9%

52

63

69

65

66

110%

7.7%

102%

7.1%

53

10

13

10

14

130%

1.3%

140%

1.4%

27.160

27.500

30.379

28.030

39.467

110%

13.3%

141%

16.9%

7.975

8.300

8.610

9.120

29.213

104%

5.2%

320%

16%

13.127

14.500

17.498

15.550

22.989

121%

8.4%

148%

10.3%

6.340

2.000

2.977

2.000

3.905

149%

1.5%

195%

2%

48

81

75

82

102

93%

4.6%

124%

6.2%

16

27

40

40

39

148%

4.4%

98%

2.9%

n.d.

13.800

15.735

18.710

44.085

114%

5.7%

236%

11.8%

0

4.000

6.778

6.300

15.833

169%

5.1%

251%

7.5%

n.d.

36.8

36.9

37.1

39.7

100%

12.0%

107%

12.8%

1.947

2.345

2.335

2.572

2.634

100%

11.0%

102%

11.3%

236

217

138

195

125

136%

15.0%

136%

14.9%

(coluna 8)

(coluna 9)

(coluna 10)

(coluna 11)

(coluna 12)

(coluna 13)

112.7%
(coluna 14)

142.4%
(coluna 15)

(coluna 16)
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3.2
Regulamentos
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 em
Dezembro de 2007. Seguiu-se a nomeação dos responsáveis de 1ª linha 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.
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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

Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E.
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TNSC – A Bela Adormecida
Ottorino Respighi
© Alfredo Rocha
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3.3 Transacções

Relevantes com
Entidades Relacionadas
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.

Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E.
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3.4
Outras Transacções
O OPART – Organismo de Produção Artística, E.P.E., com a entrada em vigor do Decreto-Lei
nº18/2008, 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€.

40

CNB – Coppélia
John Auld
segundo Arthur Saint-Léon,
Petipa e Enrico Cechetti
© Carmo Sousa
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3.5 Modelo de Governo e
Identificação dos Membros
dos Órgãos Sociais
Cargo

Órgãos Sociais

Nomeação

Mandato

RCM
n.º364/2007,
de 17 de Maio

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

Conselho de Administração
Presidente

Pedro Miguel dos Santos Moreira

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.
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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.
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 do Conselho de Administração
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 (199697). 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).
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,
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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
Nasceu em Lisboa em 1966. Licenciado em Línguas e Literaturas Clássicas pela Faculdade de
Letras da Universidade Clássica de Lisboa e Engenheiro de Máquinas pelo Instituto Militar dos
Pupilos do Exército.
A partir de 1989, trabalhou na indústria em investigação e desenvolvimento de embalagens e
cartão canelado.
Em 1995, foi nomeado adjunto do Secretário de Estado da Cultura Doutor Rui Vieira Nery. Em
1996, assumiu funções de vogal da Comissão Executiva do Instituto Português do Bailado e da
Dança, tendo sido seu administrador liquidatário.
Em 1997, e sendo director Jorge Salavisa, foi nomeado Subdirector da Companhia Nacional de
Bailado. Em 2004, e sendo Director Paolo Pinamonti, foi nomeado Vogal do Conselho Directivo
do Teatro Nacional de São Carlos. É Professor Convidado no Departamento de História da
Universidade Nova de Lisboa.
É aluno de Doutoramento em Ciência Política na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa.
Actualmente desempenha as funções de Vogal do Conselho de Administração do OPART, EPE.
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.
Desde Maio de 2007 desempenha as funções de Vogal do Conselho de Administração do OPART, EPE.
Fiscal Único
Joaquim da Silva Pereira 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 título 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 – Concertos no
Centro Cultural de Belém
Orquestra Sinfónica Portuguesa
© Alfredo Rocha
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3.6 Remunerações
dos Membros dos
Órgãos Sociais
3.6.1 Estatuto remuneratório fixado
1. Conselho de Administração
Presidente
Remuneração – €5.400,00, 14 vezes por ano
Subsidio de Alimentação – €5,05 (valor diário)
Vogais
Remuneração – €4.500,00, 14 vezes por ano
Subsidio de Alimentação – €5,05 (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).
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3.6.2 Remunerações e outras regalias

Conselho de Administração

Presidente

Vogal (1)

Vogal (2)

75.600,00 €

63.000,00 €

63.000,00 €

1. Remuneração
1.1 Remuneração base/fixa

de viagens fora de Lisboa, nem

1.4 Outras

de representação. Enquanto se
aguardava a definição do limite

2. Outras Regalias e Compensações

2.3 Valor do combustível gasto com a viatura de serviço

1.439,64 €

1.801,79 €

984.29 €

(a)

(a)

(a)

860,37 €

2.043,78 €

1.721,61 €

1.121,10 €

1.060,95€

1.121,25 €

12.244,13 €

12.562,97 €

12.148,56 €

422,55 €

3.790,05 €

301,30 €

8.316,00 €

12.978,00 €

12.978,00 €

2.4 Subsídio de deslocação
2.5 Subsídio de refeição
2.6 Outros (aluguer de viatura) (a)
Outros (ajudas de custo)
3. Encargos com benefícios sociais
3.1 Segurança Social obrigatório

para os valores a despender com
viaturas nos termos previstos
no art. 33º do DL nº71/2007 de
27 de Março (estatuto do gestor
público), as necessidades nesta
área têm sido colmatadas recorrendo ao aluguer não vinculativo
e pontual (rent-a-car). Uma
vez que os Contratos de Gestão
relativos ao período 2007/2009,

3.2 Seguros de Saúde

que vieram definir os limites para

3.3 Seguros de Vida

aluguer de viaturas dos membros

3.4 Outros

do Conselho de Administração,
só foram assinados em Set.2009,

4. Informações adicionais
4.1 Opção pelo vencimento de origem (s/n)
4.2 Regime Segurança Social

Não

Não

Não

CGA/ADSE

Seg. Social

Seg. Social

4.3 Ano de aquisição da viatura pela empresa

(a)

(a)

(a)

4.4 Exercício de funções renumeradas fora do grupo

Não

Sim (b)

Não

Órgão de Fiscalização

Fiscal Único

1. Remuneração
1.1 Remuneração Base

manteve-se até final do ano a
situação vigente.

(b) Como professor convidado na
Universidade Nova de Lisboa

4.5 Outras
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rior a 12 anos e não apresentam
condições nem para a realização

1.3 Prémios de gestão

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

OPART (e herdadas do anterior
Instituto TNSC) têm idade supe-

1.2 Acumulação de funções de gestão

2.1 Gastos de utilização de telefones

(a) As viaturas disponíveis no

Vogais
(1) Dr. Carlos Vargas

16.200,00 €

(2) Dr. Henrique Pinto Ferreira
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3.7 Análise de
Sustentabilidade da
Empresa
3.7.1 Estratégias Adoptadas e Grau de Cumprimento das Metas Fixadas
Com a entrada em funções do OPART, em 2007, foi definido 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 subsistemas, 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 adicionaram 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.

Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E.
Relatório de Gestão e Contas 2009

49

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 claramente superados, atingindo-se um grau de cumprimento de das metas de 142, 4%.
Tendo a estratégia integrada da empresa resultado num desempenho global acima dos objectivos
previamente definidos, bem como numa performance muito acima da revelada no final de 2007,
importa agora avaliar em detalhe cada uma das linhas de orientação estratégica de per si:
− O grau de cumprimento dos objectivos em 2009 para as linhas com metas quantificáveis
(LOE2, LOE3, LOE5 e LO6);
− As medidas e a evolução do desempenho da empresa em 2009, face aos anos anteriores, 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,
14

Christoph Dammann e Vasco Wellenkamp .

14

Neste contexto, chama-se

a atenção para as mensagens
de ambos os Directores Artísticos

Registe-se que, durante o ano de 2009, a programação de ambas as identidades artísticas

constantes dos pontos

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

4.1.1 e 4.2.1.

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 2009 e sob proposta de ambos os Directores
Artísticos, a contratação de diversos professores de renome internacional no bailado clássico para
as aulas da CNB, bem como de maestros para dirigir a OSP.
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.
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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 Espectadores CNB(I)

Nº Espectáculos CNB
por tipo

(I)

O nº de espectadores

35

40

31

corresponde apenas aos
30

bilhetes vendidos, ao total de
espectadores presentes em
espectáculos de entrada livre e

29

20

por tipo de espectáculo

34

20

32

15

10

20

1

espectáculos em digressão.

587

9.712

1.912
0

0

0

Não se consideram os convites.

11.978

5

0

18.118

13.821

8.568

5

10

17.565

2007

2008
Bailados Mistos

2009
Bailado Clássico

2007

2008

2009

Bailado Contemporâneo

40

Nº Espectáculos CNB

Nº Espectadores CNB

75%

47%

-6%

-38%

400%

226%

Nº Espectáculos CNB

Nº Espectadores CNB

Clássicos

-9%

-45%

Contemporâneos

17%

111%

-100%

-100%

Variação 2007 / 2008

Clássicos

30

20
Contemporâneos

Mistos
10

0
Variação 2008 / 2009

Mistos

O ano de 2008 registou um crescimento acentuado na oferta e na procura de bailados clássicos,
em contraponto com a maior dificuldade em atrair espectadores para a dança contemporânea,
mas esta tendência foi invertida no decurso de 2009. Apesar da oferta de espectáculos de bailado
clássico ter registado um ligeiro decréscimo (de 35 espectáculos em 2008 para 32 em 2009),
no lado da procura (nº de espectadores de bailados clássicos) a descida foi mais acentuada
comparativamente com o ano anterior, passando dos 17.565 em 2008 para 9.712 em 2009.
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Esta variação explica-se, na sua maior parte, pela apresentação, no final de 2008, do bailado
O Quebra-Nozes no palco do Teatro Nacional de São Carlos que teve uma adesão de público muito
superior à produção de bailado clássico Giselle apresentado no final de 2009 no Teatro Camões.
Este diferencial de espectadores pode ser explicado por se tratar de um título mais apelativo para o
público e mais vocacionado para o público infanto-juvenil ou ainda pela centralidade e capacidade
atractiva da sala do São Carlos em comparação com a do Teatro Camões.
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No que diz respeito ao TNSC, a evolução da oferta e da procura tanto na temporada lírica como
nos outros espectáculos (corais, sinfónicos e corais-sinfónicos) manteve-se favorável entre
2007 e 2009, mas é de destacar o crescimento considerável em 2009 do nº de espectadores
de outros espectáculos no TNSC (de 11.651 em 2008 para 39.752), que acompanhou o esforço
realizado do lado da oferta (de 61 espectáculos registados no ano transacto para 80 em 2009).
Para este crescimento acentuado (241%) muito contribuiu a primeira edição do Festival ao
Largo, uma iniciativa promovida pelo OPART com apresentação de espectáculos de entrada
gratuita no Largo de São Carlos.
Também no ano de 2009, é de registar um novo e importante marco na história da Orquestra
Sinfónica Portuguesa, com a realização da sua primeira digressão internacional na China. A
digressão, entre o final de 2009 e o início de 2010, levou aos palcos da China 2 programas
de concertos. Dos concertos apresentados a 29, 30 e 31 de Dezembro nas cidades de Cantão
e Foshuan, no Sul da China, a OSP foi aplaudida entusiasticamente por 3.303 espectadores.
Aquela que foi a primeira digressão na Ásia corresponde também a uma forte aspiração de
internacionalizar a OSP.
Finalmente, e não menos importante, saliente-se que a construção de uma nova sala de ensaios
para o Coro do TNSC prevista para o ano 2009 foi concretizada e teve a sua inauguração
oficial a 3 de Dezembro, com a presença de Sua Excelência a Ministra da Cultura. Este foi
um dos investimentos em infra-estruturas fundamentais no esforço contínuo do OPART na
criação das condições necessárias ao pleno desenvolvimento do trabalho artístico dos seus
corpos artísticos, e que em muito influi no grau de cumprimento das metas definidas para
esta linha de orientação estratégica.

3.7.1.2 LOE 2 – Aumento do Volume de Actividade Artística
a) Grau de Cumprimento das Metas Fixadas
Numa perspectiva de continuidade, e verificando-se um aumento considerável do número de
espectáculos e espectadores de 2007 para 2008, estabeleceu-se como objectivo para 2009 a
estabilização dos números em determinados casos, e um novo aumento destes, noutros. Sendo
uma linha de orientação estratégica com metas quantificáveis, facilmente podemos aferir o grau
de cumprimento dos objectivos propostos. Recordemos, então, através do Quadro de Bordo, os
dados obtidos na LOE 2:
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Política

Indicadores
Comuns

Entidade

LOE 2 - Aumento do Volume de
Actividade Artística (50%)

TNSC
(67%)
Nº de
Espectáculos
(50%)
CNB
(33%)

TNSC
(67%)
Nº de
15
Espectadores
(50%)
CNB
(33%)

Ponderação dos
Indicadores
Específicos

Objectivo

Executado

2009

2009

Grau de
Cumprimento
(%)

Total Líricos
(70%)

55

70
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Total Outros
do TNSC
(30%)

68
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Total CNB
(90%)
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Total Líricos
70%
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do TNSC
(30%)
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29.213

320%

Total CNB
(90%)

15.550

22.989

148%

Outros no TC
(10%)

2.000

3.905

195%

Pela análise dos números demonstrados, verifica-se que, tanto em número de espectáculos como
15

em número de espectadores , todos os objectivos foram superados.

15

Conforme definido no

Contrato-Programa, o número
de espectadores considerados

Destaque-se ainda o excelente desempenho do TNSC em geral – cujos objectivos foram cumpridos

nos indicadores da procura do

entre 118% e 320% – e, em particular, no que diz respeito ao número de espectadores de espectáculos

Quadro de Bordo corresponde

não líricos – “Total Outros do TNSC” – que regista um grau de cumprimento de 320%.

apenas aos bilhetes vendidos e ao
total de espectadores presentes

Sob uma perspectiva global, está patente um desempenho positivo do OPART embora se verifique

em espectáculos de entrada livre.

um grau de cumprimento dos objectivos do TNSC ligeiramente superior ao da CNB. Verifica-se,

Não se consideram os convites

ainda, que o crescimento da procura é superior ao da oferta em todos os indicadores.

nem os espectadores em
espectáculos em digressão

b) Evolução do Desempenho de 2009 face a 2008 e 2007

excepto se a promoção for da

Em 2009, registou-se o segundo ano civil completo de actividade do OPART e é já possível traçar

responsabilidade do OPART.

uma linha evolutiva do seu desempenho, tanto relativamente às oscilações da oferta (número de
espectáculos) como da procura (número de espectadores).
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Através da quantidade de espectáculos produzidos/vendidos e da quantidade de espectadores
abrangidos, e como foi verificado anteriormente, podemos medir o volume de actividade
artística do TNSC e da CNB. Confira-se, nos gráficos seguintes, a evolução registada de 2007 a
2009 nestes indicadores:
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Segundo uma perspectiva bianual, podemos constatar uma evolução global positiva do OPART
nos dois2007
indicadores –2008
oferta (38%) e2009
procura (73%).
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Comparando o desenvolvimento das duas identidades artísticas, podemos constatar que o
crescimento do TNSC foi exponencial e, em apenas dois anos, duplicou o número de espectadores e
cresceu 44% em número de espectáculos. Por sua vez, a CNB registou igualmente um crescimento
de 27% em número de espectáculos e de 5% em número de espectadores.
Para a obtenção destes números, foi determinante o lançamento da primeira edição do “Festival ao
Largo”, já que foi o responsável por 19 espectáculos e cerca de 30.000 espectadores. Consideremos,
então, o seguinte gráfico que ilustra a influência do Festival no conjunto dos espectáculos do Opart.
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É possível constatar que, ainda que a influência do Festival não seja tão marcante na variação do
número de espectáculos
apresentados, o número de espectadores é substancialmente alterado
0
pela existência do mesmo (o crescimento passa de 26% para 73% entre 2007 e 2009).
2007
2008
2009
Ainda assim, tanto no número de espectáculos como no número de espectadores, continua a
verificar-se um crescimento contínuo, fazendo com que se registe em ambos um aumento de 26%
face a 2007, mesmo sem considerar os números relativos ao Festival ao Largo.
Um outro nível de análise da evolução do número de espectadores poderá fazer-se atendendo à
evolução do número de bilhetes vendidos.
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Por observação do gráfico, verifica-se que o crescimento do número de bilhetes vendidos se mantém
constante no biénio analisado, registando um aumento total de 13.683 bilhetes. Por oposição, a
variação ocorrida na atribuição de convites foi negativa (registou-se um decréscimo de 24%).
Conclui-se assim que, apesar de o Festival ao Largo ter tido grande importância na actividade
do OPART, não foi o único factor preponderante para o satisfatório grau de cumprimento dos
objectivos; a diminuição do número de convites atribuídos e o aumento do número de bilhetes
vendidos tiveram igual importância.
De salientar o facto de o OPART desenvolver ainda uma série de outras actividades, para além
daquelas contidas nos programas artísticos, tais como visitas de estudo ao TNSC, exposições,
ateliers do programa educativo, ensaios gerais abertos ao público e acolhimentos de espectáculos
no TC, e cuja existência assume um papel de grande relevância na missão do OPART enquanto
17

Por comodidade de linguagem

serviço público.

denominamos por “público”,
os beneficiários de todas

Desta forma, podemos avaliar o OPART de um modo mais abrangente tendo em conta todos os

as iniciativas do OPART.

beneficiários17 das suas actividades. Vejamos o registo destes dados no gráfico seguinte:
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Pela análise do gráfico
anterior, podemos aferir alguns aspectos relevantes. Ainda que o ritmo
2007
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de crescimento tenha diminuído de 2008 para 2009, o crescimento bienal é bastante positivo,
principalmente no que concerne ao número de beneficiários/público (70%), excluindo os convites
para espectáculos.
Por outro lado, o esforço do OPART no sentido de existir um maior rigor na atribuição de convites
foi bem sucedido e, tal como no ano transacto, assistiu-se e a um novo decréscimo deste tipo de
entradas nos espectáculos.
Desta forma, assiste-se a um crescimento continuado do público total do OPART desde 2007,
suportado pelo igualmente crescimento continuado do número de espectáculos.
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3.7.1.3 LOE3 – Captação de Novos Públicos e Abertura à Sociedade Civil
a) Grau de Cumprimento das Metas
No contexto do Quadro de Bordo já mencionado, esta linha de orientação estratégica é também
passível de ser quantificada e, por isso, a análise da sua evolução pode ser realizada, quer sob a
perspectiva da oferta (nº de espectáculos) quer da procura (nº de espectadores). Recordemos,
então, o grau de cumprimento dos objectivos delineados pela LOE 3:

LOE 3 - Captação de Novos Públicos e
Abertura à Sociedade Civil (16%)

Política

LOE 3
(11%)

Indicadores
Comuns

Nº de
Espectáculos
(50%)

Nº de
21
Espectadores
(50%)

Económico‑Financeiros

Entidade

Ponderação dos
Indicadores
Específicos

Objectivo

Executado

2009

2009

Grau de
Cumprimento
(%)

TNSC
(67%)

Total de
captação de novos
públicos

82

102

124%

CNB
(33%)

Total de
captação de novos
públicos

40

39

98%

TNSC
(67%)

Total de
captação de novos
públicos

18.710

44.085

236%

CNB
(33%)

Total de
captação de novos
públicos

6.300

15.833

251%

OPART

Eficácia Social

195

125

136%

A avaliação da implementação da LOE 3 é efectuada por via de cinco objectivos, dois específicos
da actividade artística para cada entidade e, transversal a ambas, um objectivo de carácter
económico-financeiro.
Através da análise dos dados, facilmente atestamos a performance globalmente positiva de
ambas as identidades artísticas. Podemos, deste modo, inferir que o esforço dispendido pelo
OPART no aumento da oferta (nº de espectáculos) com o intuito de captar novos públicos e na
abertura à sociedade civil foi claramente recompensado, verificando-se um grau de cumprimento
extremamente satisfatório em praticamente todos os objectivos. Apenas no que aos espectáculos
da CNB diz respeito, o grau de cumprimento ficou aquém do esperado (98%), embora este seja um
dado que não pode ser dissociado da análise do grau de cumprimento do número de espectadores
da CNB, onde o desempenho excedeu claramente os objectivos fixados (251%).
De destacar o facto de a procura, quer no TNSC como na CNB, ter atingido um crescimento que
duplica o número de espectadores face ao ano anterior.
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Já no que concerne ao objectivo transversal às duas entidades, o indicador de eficácia social e
que mede o esforço financeiro do Estado por cada beneficiário das actividades desenvolvidas pelo
OPART, registou-se um grau de cumprimento muito satisfatório de 136%.

b) Evolução do Desempenho de 2009 face a 2008 e 2007
Para facilidade de leitura, estruturámos a análise do desempenho em cinco sub pontos:
b1 – Evolução da Oferta (nº de produções artísticas e outras iniciativas);
b2 – Evolução da Procura (nº de espectadores);
b3 – Festival ao Largo;
b4 – Web 2.0 e Sites;
b5 – Eficácia Social;
b1 – Evolução da Oferta (nº de produções artísticas e outras iniciativas)
Embora unidas pelo mesmo fio condutor, o TNSC e a CNB possuem diferentes ferramentas que
lhes permitem alcançar os objectivos traçados para a captação de novos públicos e abertura à
sociedade civil.
TNSC
Após a definição desta linha de orientação estratégica em 2007 e o cumprimento com êxito da
mesma em 2008, os objectivos delineados para 2009 eram, globalmente, mais ambiciosos.
Desta forma, a aposta feita em vários projectos lançados em 2008 foi mantida, ou até mesmo
reforçada, no ano de 2009. São casos disso os seguintes:
• Aumento da oferta de récitas de ópera fora de assinatura e récitas especiais para famílias;
• Nova apresentação da ópera “A Pequena Flauta Mágica” de modo a prolongar o sucesso obtido
aquando do seu lançamento no ano anterior, mantendo a apresentação dos espectáculos
em horário escolar. Assim, a ligação directa com as escolas continuou a ser reforçada;
• Produção de um novo título de ópera – A Bela Adormecida – igualmente dedicada ao público
infanto-juvenil com sessões especiais para escolas e famílias. De ressalvar que este título
foi apresentado pelo projecto Estúdio de Ópera que integra um elenco de jovens cantores;
• Novo reforço na itinerância dos corpos artísticos do TNSC, quer nacional quer internacional;
• Criação e dinamização dos perfis TNSC e Festival ao Largo na rede social Facebook;
De forma a termos uma percepção mais clara da evolução dos últimos anos no que diz respeito à
captação de novos públicos, consultemos o gráfico seguinte:
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A forte aposta do TNSC na concretização dos objectivos desta linha de orientação estratégica teve,
também, outras iniciativas como pontos de apoio. Realçamos as seguintes:
• Ópera ao Largo – transmissão em directo para o Largo de São Carlos da ópera O Crepúsculo
dos Deuses que contou com cerca de 1250 espectadores no total das cinco récitas transmitidas.
• Continuação do projecto de transmissão em directo pela Internet, em canal aberto, de
uma ópera. Este ano foi transmitida a ópera O Crepúsculo dos Deuses – assistida por 2659
cibernautas;
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CNB
No que à CNB diz respeito, os três eixos de actuação delineados e concretizados com sucesso
no ano anterior eram objectivos prioritários mas, apesar dos esforços da CNB, os resultados
alcançados ficaram ligeiramente aquém das expectativas.
Relembremos os eixos de actuação definidos: produção de bailado(s) especialmente dedicados
ao público mais jovem e o investimento na dinamização e crescimento da digressão nacional e
internacional. Ainda assim, são de destacar as seguintes iniciativas:
• Celebração do Dia Mundial da Criança com um espectáculo dedicado especialmente ao
público infanto-juvenil;
• Projecto do serviço educativo – CNB na Escola18;

18

Vide a este propósito

o ponto 3.7.4.

• Criação e desenvolvimento do perfil da CNB na rede social Facebook;
• Dinamização do já existente canal da CNB no YouTube;
Consultemos o gráfico seguinte:
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actual situação socioeconómica. De facto, foi na digressão internacional que se verificou a maior
quebra face a 2008, aliás, também evidente relativamente a 2007.
Contrariamente, e se recuarmos a 2007, verificamos nestes dois anos um claro crescimento no
que concerne ao n.º de espectáculos realizados em itinerância em território nacional, embora o
maior crescimento se tenha verificado em 2008, com mais 3 espectáculos realizados que em 2009.
O facto do maior crescimento face a 2007 ter ocorrido em 2008 explica-se (por razões de ordem
artística) por a CNB ter conseguido, nesse ano, ter disponíveis simultaneamente dois programas
que lhe permitiu apresentar-se em determinadas datas em dois locais diferentes, contribuindo
desta forma para a realização de um n.º de espectáculos superior ao que as datas disponíveis
normalmente possibilitam.

b2 – Evolução da Procura (nº de espectadores)
O rumo traçado pelo OPART com vista à captação de novos públicos ficou patente no aumento
da oferta. Corolário desta dinâmica, o aumento da procura foi substancial e registou um forte
crescimento face a 2008 e 2007. Entenda-se por novos públicos todos os espectadores de
“Entrada Livre”, “Famílias/Escolas”, “Itinerância/Digressão”, e, no caso do TNSC, “Líricos fora
da assinatura”.
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Como é facilmente perceptível, houve um crescimento global bastante satisfatório no número de
espectadores. A CNB teve um crescimento mais constante mas, ainda assim, bastante acentuado
face a 2007 (58%). Por seu lado, o TNSC viu a sua procura crescer exponencialmente, registando
um aumento de 380%. Estes números espelham a forte aposta do OPART, e, consequente,
sucesso, na captação de novos públicos e no seu compromisso de abertura à sociedade civil.
No entanto, deve ressalvar-se novamente o sucesso do Festival ao Largo, que muito contribuiu
para estes resultados.
Analisando apenas a conjuntura da Digressão Nacional, e observando o gráfico seguinte,
concluímos que também houve um crescimento positivo no TNSC e um decréscimo na CNB que
acompanha o decréscimo da oferta pelos motivos anteriormente explicitados.
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Por observação dos sectogramas, é possível verificar as alterações que foram ocorrendo desde
2007 e que se ficaram a dever, principalmente, ao esforço de captação de novos públicos e abertura
à sociedade civil.
Constata-se, ainda, a diminuição do peso do “Público Geral” de 73% para 32%, contrastando com
o claro crescimento da relevância de “Famílias/Escolas” e “Entrada Livre”.
No entanto, é necessário ressalvar que embora o “Estúdio de Ópera” se encontre ausente na
distribuição da procura em 2009, esta secção está inserida em “Famílias/Escolas” por ter sido o
projecto que apresentou o espectáculo A Bela Adormecida – espectáculo especialmente dedicado
ao público mais jovem.
Desta forma, o projecto “Estúdio de Ópera” foi responsável por 13 das 24 récitas especialmente
dedicadas a escolas e famílias, realizadas no ano de 2009. É também importante ressalvar que,
embora este projecto tenha surgido em 2009 apenas com récitas para o público mais jovem, tem
agendado outro tipo de apresentações ainda na temporada 2009/2010.
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b3 – Festival ao Largo
Pela análise que tem vindo a ser realizada à actividade do OPART no ano de 2009, já nos foi possível
demonstrar a importância do Festival ao Largo para os resultados globais da actividade artística.
O Festival ao Largo foi assistido por, aproximadamente, 29 700 pessoas, distribuídas por 19
espectáculos de entrada livre. Estes espectáculos foram inseridos em três grandes áreas artísticas:
Música, Dança e Teatro. Verifiquemos o peso de cada um na totalidade do Festival:

Nº de Espectáculos

Nº de Espectadores

21%
26%
21%

18%

26%

53%

Dança

32%

53%

50%

Música

Teatro

Por comparação entre os gráficos anteriores, verificamos que a proporção entre espectáculos e
respectivos espectadores é bastante semelhante. Mas é possível registar que, no que diz respeito à
procura, há um ligeiro ascendente da área da Dança sobre as restantes. A tabela seguinte expõe a
média de espectadores por espectáculo de cada área e demonstra isso mesmo:
valores em euros

Nº Espectáculos

Nº Espectadores

Média por
Espectáculo

Música

10

14.900

1.490

Dança

5

9.400

1.880

Teatro

4

5.400

1.350

Festival ao Largo
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No gráfico seguinte, podemos aferir qual o desenvolvimento da procura ao longo dos dezoito dias
de duração do Festival.

Nº de Espectadores

3000

2250

1500

750

0

26. Jun 27. Jun 29. Jun 30. Jun

1. Jul

1. Jul

2. Jul

4. Jul

5. Jul

8. Jul

9. Jul

10. Jul

11. Jul

12. Jul

16. Jul

17. Jul

18. Jul

19. Jul

20. Jul

Nº Espectadores

Note-se que a distribuição da procura foi irregular e caracterizou-se por um mínimo de 700
espectadores e um máximo de 2500.
O pico da procura, registado em dois dias consecutivos, verificou-se no fim-de-semana de 4 e 5 de
Julho e em ambos os dias foi apresentado o espectáculo Carmina Burana, com a participação do
Coro do Teatro Nacional de São Carlos e da Orquestra Sinfónica Portuguesa. Outros pontos altos
do Festival, com cerca de 2000 espectadores cada, foram os espectáculos dos dias 26 de Junho e 8,
11 e 12 de Julho, espectáculos estes que foram apresentados pelos três corpos artísticos do OPART.
É ainda de salientar que o número de espectadores nunca foi inferior a 700, mesmo aquando da
apresentação de formações infanto-juvenis, com menos projecção no meio artístico, como é o caso
da Orquestra de Bandolins da Madeira e da Orquestra Sinfónica Juvenil.
Por outro lado, é clara a influência da apresentação dos espectáculos ao fim-de-semana (noites
de sexta-feira e sábado). Durante os fins-de-semana em que foram apresentados espectáculos
do Festival, o número de espectadores foi sempre elevado, registando-se apenas uma quebra
acentuada no dia 27 de Junho, dia que ficou marcado pelas más condições climatéricas que
prejudicaram claramente o espectáculo.
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b4 – Web 2.0 e Sites
Ainda no que diz respeito ao esforço de captação de novos públicos e abertura à sociedade civil,
podemos afirmar que o desenvolvimento do meio Internet, quer pela transmissão de espectáculos
via web, quer pelo uso das redes sociais, é cada vez mais uma aposta ganha.
A evolução dos perfis CNB, TNSC e Festival ao Largo na rede social Facebook pode ser quantificada
segundo vários parâmetros, dois dos quais permitem ter uma noção geral da sua evolução: número
total de fãs e visualizações da página (pageviews).

Visualizações diárias
dos perfis Facebook

Nº de fãs do perfil
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Os perfis das identidades artísticas TNSC e CNB foram criados em períodos diferentes pelo que
registam também comportamentos diferentes.
Embora as visualizações da página oscilem durante todo o período temporal analisado, a CNB
regista um maior número de visualizações diárias da sua página, mesmo contando com menos fãs
que o TNSC. Ainda assim, é de destacar o crescimento acentuado do perfil do São Carlos que, em
apenas dois meses, angariou cerca de 2300 fãs.
Por seu lado, o perfil do Festival ao Largo na rede social Facebook registou, até ao final do ano
2009, cerca de 1300 fãs o que consideramos um nº considerável dada a efemeridade do evento.
A análise dos gráficos anteriores permite-nos concluir que, em qualquer um dos perfis, tem havido
um crescimento gradual e sem estagnação desde o momento da sua activação. Estes resultados são
encarados como extremamente positivos, visto que o crescimento acentuado da rede Facebook em
Portugal só aconteceu há relativamente pouco tempo, e que apenas 10% da população portuguesa
se encontra registada nesta rede social, permitindo que ainda exista uma grande margem de
crescimento.
Relativamente ao canal CNB no YouTube, verificamos que os resultados, tal como no Facebook,
são bastante satisfatórios. Desde que este canal foi criado, registou-se a seguinte performance:
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Amigos

248

Subscritores

294

Visualizações do canal

23.076

Visualizações carregadas

396.013

Observando apenas as visualizações diárias dos vídeos da CNB, desde que o canal foi criado em
2008, verifica-se que:
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No ano de 2009, os vídeos do canal da Companhia Nacional de Bailado foram visualizados 273.553
vezes, o que equivale a uma média de aproximadamente 749 visualizações por dia.
Estes números levam-nos a crer que o interesse em torno da CNB é cada vez mais fomentado, não
só nas actuações ao vivo, como entre a comunidade internauta que procura as suas reproduções
multimédia.
Apesar do crescimento exponencial das redes sociais e o cada vez maior desenvolvimento dos
conteúdos multimédia para as diversas plataformas, são os sítios das entidades artísticas na
internet (vulgo sites) os verdadeiros alicerces da estrutura web do OPART. O quadro seguinte
expõe os resultados relativos ao ano de 2009:
1

9
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19

Total de visitas

Média de visitas/
dia

Exibições de
página

TNSC

30.897

441

182.151

CNB

78.499

215

432.863

Festival ao Largo

25.140

811

151.458

19

Todas as visitas ao site

do Festival ao Largo tiveram
lugar entre, aproximadamente,
15 de Junho e 31 de Julho
e as do website do São Carlos
a partir de Outubro.

Como o quadro nos elucida, o site da Companhia Nacional de Bailado teve consideravelmente
mais visitas que o do TNSC. Note-se que o sítio do TNSC na internet sofreu uma remodelação a
nível da sua estrutura, design e conteúdos, razão pela qual se perdeu a contagem das visitas do
website anterior e o novo só viu a contagem das visitas activada no mês de Outubro. Apesar disso,
o sítio revela boas performances diárias, esperando-se que, no próximo ano, os números tenham
um crescimento muito substancial.
b5 – Eficácia Social
A missão de serviço público do OPART E.P.E. tem inerente a atribuição de uma Indemnização
Compensatória. Desta forma, é pertinente avaliar a eficácia social da organização através da
mensuração do esforço financeiro do Estado por cada espectador ou beneficiário das actividades
desenvolvidas no âmbito da sua missão20.

20

Em sede de Contrato-

Programa apenas é avaliada a

Esta avaliação da eficácia social é baseada no rácio entre a Indemnização Compensatória líquida

eficácia social por beneficiário.

de IVA e os espectadores ou beneficiários da execução da missão do Opart.

No entanto, a análise da evolução
da empresa surge enriquecida
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A Indemnização Compensatória líquida de IVA corresponde ao valor disponibilizado a

se considerarmos também a

título de Indemnização Compensatória no ano, deduzido do valor do IVA. Desta forma,

evolução da eficácia social

verifica-se o seguinte:

por espectador.

valores em euros

2007

2008

Var. 08/09

20.919.983 [2]

18.377.000

-12%

Indemnização Compensatória Corrigida

OE - Dotação Corrigida

Constata-se que o esforço do estado diminuiu significativamente de 2007 para 2008, cerca de 2,5
Milhões de euros, para o valor que se veio a manter em 2009. Esta variação de 12% ao longo dos
últimos dois anos significa uma redução substancial dos recursos disponíveis do OPART.
No denominador do rácio de eficácia social podemos considerar os espectadores ou os beneficiários
cujos conceitos são 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).
Como tivemos a oportunidade de verificar a evolução do nº de espectadores e nº de beneficiários
ao longo do biénio em causa foi de 73% e 50% respectivamente.
Desde 2007 que se mantém a tendência: decréscimo do numerador (esforço do Estado) e
crescimento do denominador (espectadores e beneficiários). Desta forma, os rácios de eficácia
social apresentam a seguinte evolução:

[2]

Dotação Total OE
Compromissos do ano anterior

2007
TNSC

CNB

Total
(C/OPART)

13.318.000

5.375.000

18.693.000

0

-1.671.057

Capital social inicial OPART
Compromissos para o ano seguinte
OE – Dotação Corrigida
				

-1.671.057
2.000.000
1.898.040

13.318.000

3.703.943

20.919.983
(em euros)
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Eficácia Social - Indemnização Compensatória
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100 verificar, a redução de 2007 para 2009 é significativamente acentuada e, em
Como nos é possível

apenas dois anos, o esforço do Estado por beneficiário e por espectador foi reduzido de 213€ para
125€ e de 325€ para
0 165€, respectivamente.
2007

2008

2009

Em síntese, tal significa que, com menos recursos provenientes do Estado (de 2007 para 2008), o
OPART levou a sua missão de serviço público a muito mais beneficiários e espectadores.
De 2008 para 2009, e mantendo o mesmo nível de recursos, o OPART chegou, ainda a mais
beneficiários e espectadores e, desta forma, aumentou o seu grau de eficácia social ao longo dos
dois anos completos de actividade.

3.7.1.4 LOE 4 – Dinamização de Actividades Conjuntas
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.
Em sede de contrato programa não foram definidos objectivos com metas quantificáveis no
âmbito desta linha de orientação estratégica, pelo que a desenvolveremos elencando um conjunto
de acções executadas durante o ano de 2009.
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No ano de 2009 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 músicos da Orquestra Sinfónica Portuguesa no bailado
Giselle no Teatro Camões
• Festival ao Largo
A realização da primeira edição do Festival ao Largo enquadra-se na estratégia que o OPART
tem vindo a desenvolver de abertura à sociedade civil através dos seus corpos artísticos: a
Companhia Nacional de Bailado, o Coro do TNSC e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.
Foi possível a concepção de um festival de arte erudita em ambiente urbano, de entrada
gratuita, com a apresentação de música coral-sinfónica e bailado através da participação dos
próprios agrupamentos artísticos do OPART, mas também com convites dirigidos a outras
instituições culturais.
Esta iniciativa permitiu não só uma partilha e gestão mais eficaz de recursos técnicos e
humanos, mas também uma conjugação de corpos artísticos de ambas as entidades na oferta
de um programa cultural de excelência.

Ao nível da comercialização, promoção e divulgação e estruturas de suporte
• Central de compras
No sentido de assegurar o cumprimento legal estipulado no Código dos Contratos Públicos,
foi criada dentro da Direcção Financeira e Administrativa a Área de Compras através da
centralização das aquisições de bens e serviços, permitindo que o fornecimento de bens e
serviços seja assegurado ao OPART pelas condições financeiras mais vantajosas e pelo prazo,
quantidade e qualidade desejáveis à função a que se destinam.
• Criação de uma função de angariação de Mecenato e Patrocínios
Em 2009, foi criada no OPART (inserida na Direcção de Marketing) uma função de angariação
de Mecenato e Patrocínios.
Pensada com o objectivo de diminuir a dependência do orçamento de Estado e contribuir para
o aumento das receitas próprias do OPART, E.P.E., permite ainda à organização trabalhar de
forma profissionalizada na angariação de apoios à actividade das duas entidades artísticas,
quer através de uma prospecção activa do mercado empresarial na captação de apoios, quer
no acompanhamento e gestão contínua da relação entre o OPART e as marcas.
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Esta função permite melhorar a sua reputação organizacional face ao exterior, obter ganhos
em termos de atractividade de apoios, uma vez que a organização se apresenta ao mercado
com uma proposta de valor conjunta (TNSC e CNB) e, consequentemente, mais forte.
• Integração dos concertos da Orquestra Sinfónica Portuguesa no CCB, nas assinaturas
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.
No ano de 2009 e como consequência do sucesso alcançado por esta iniciativa em 2008,
foram criadas várias novas modalidades de assinaturas anuais que, neste ano, incorporaram
igualmente toda a Temporada Sinfónica realizada no CCB, complementando assim as
assinaturas mistas que anteriormente só cobriam os espectáculos realizados nos teatros
geridos pelo OPART.

3.7.1.5 LOE 5 – Estruturação da Organização e Qualificação dos Recursos Humanos
a) Grau de cumprimento das metas fixadas
Os factores associados a uma estruturação da organização e qualificação dos recursos humanos
são determinantes no crescimento sustentável da produtividade do trabalho. Assim, havia sido
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.
Este indicador económico-financeiro, com carácter transversal a todo o OPART, tinha uma
previsão inicial para o ano de 2009 de 37,1 mil € que culmina com um valor real de 39,7 mil €,
atingindo um grau de cumprimento de cerca de 107%.

Política

LOE 5
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Indicadores
Comuns

Entidade

Económico‑Financeiros

OPART

Ponderação dos
Indicadores
Específicos

Objectivo

Executado

2009

2009

Grau de
Cumprimento
(%)

Produtividade
(12%)

37,1

39,7

107%

b) Evolução do Desempenho de 2009 face a 2008
O OPART E.P.E., em dois anos e meio de existência, tem canalizado desde o início todos os
esforços no sentido de desenvolver uma estrutura organizacional capaz de responder aos desafios
inerentes à gestão empresarial desta entidade pública.
Embora recentemente criado, e tendo em conta o estádio de desenvolvimento organizacional em
que cada uma das entidades de origem se encontrava, já é possível ter uma estrutura interna
estabilizada, com a qualificação das direcções de primeira linha finalizada. Todo este trabalho
contou com o suporte da produção de um Regulamento Interno de carácter genérico, devidamente
aprovado pelas instituições competentes, que prevê a transição de uma estrutura funcional
tradicional para uma estrutura de gestão por projectos com base em orientações estratégicas
formalmente assumidas.
Em concomitância, houve uma aposta na qualificação do quadro de pessoal não apenas nos cargos
de primeira instância, conforme se verificou no ano de 2008, mas também foi possível prosseguir
com este desenvolvimento nas áreas de suporte e nos corpos artísticos do OPART.
Assim, foram contratados jovens oriundos de várias instituições de ensino superior, com formação
em diferentes áreas, para integrarem nas áreas de suporte do OPART, mais especificamente, para
o Marketing, Recursos Humanos, Área Financeira e Administrativa e Sistemas de Informação.
No domínio artístico, foram contratados vários cantores em residência para integrarem o elenco
artístico do TNSC. Foi igualmente possível desenvolver um Estúdio de Ópera, designado por
Programa de Jovens Intérpretes, conforme estipulado no documento legal que rege os estatutos do
OPART, cuja finalidade se prende com a fidelização de público jovem e também, em grande parte,
com a cedência de oportunidades a jovens que pretendam desenvolver actividades de produção
artística. À semelhança do TNSC, também se verificou a contratação de jovens bailarinos oriundos
de vários pontos do mundo para fortalecer o elenco da CNB.
Para além da qualificação dos recursos humanos, surgiram importantes mudanças de valor
acrescentado para a actividade da organização ao nível da área de compras, dos sistemas de
informação e do marketing.
No sentido de assegurar o cumprimento legal estipulado no Código dos Contratos Públicos, foi
criada, dentro da Direcção Financeira e Administrativa, a Área de Compras com os objectivos já
referidos no ponto anterior.
A necessidade de rapidez de resposta e fiabilidade dos meios de comunicação por via dos sistemas
de informação surge como um aspecto fulcral para o sucesso da actividade normal da empresa.
Neste sentido, foi necessário proceder a uma remodelação de toda a infra-estrutura tecnológica
do TNSC, através da mudança de rede para uma categoria superior com uma extensão na largura
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de banda, trazendo potenciais vantagens para o desenvolvimento da performance da transmissão
da comunicação, maior estabilidade para a rede informática e melhor adaptabilidade com os
métodos de evolução tecnológica.
Dada a perda de exclusividade de mecenato com as marcas Fundação EDP e Millenium BCP,
houve necessidade de repensar as estratégias de negócio e de obtenção de receitas próprias
diversificadas através da criação de uma função específica de angariação de Mecenato e Patrocínios.
O desenvolvimento desta área específica permite que o OPART possa ter ligações com outras
entidades mecenas e patrocinadores, melhorando, por um lado, a sua reputação organizacional
face ao exterior e, por outro, conseguindo obter ganhos financeiros com a aplicação de diferentes
níveis/escalões, consoante o nível que as entidades podem ou estão dispostas a investir.
Este ano também já foi possível concluir um dos grandes investimentos traçados pelo OPART
– a atribuição de uma nova sala para o Coro do TNSC – ficando apenas em falta a avaliação
das questões de acústica do espaço. Este investimento vai permitir uma melhoria no bem-estar
e desempenho do Coro, na medida em que este órgão artístico já não tem que alternar entre os
vários espaços dentro/fora das instalações do OPART para poder realizar ensaios. A situação da
Orquestra Sinfónica Portuguesa ainda continua pendente, mas, para colmatar esta insuficiência
na atribuição de um espaço, foi celebrado um acordo com o Instituto Superior de Ciências do
Trabalho e da Empresa (ISCTE) para a realização de ensaios.
Todo o empenho dedicado à estabilização de uma estrutura organizacional e um quadro de
pessoal devidamente qualificado capaz de actuar face às exigências do meio envolvente faz com
que esta linha de actuação em simultâneo com as outras linhas de orientação estratégicas seja bem
sucedida, permitindo ao OPART caminhar a par da excelência organizacional.

3.7.1.6 LOE 6 - Aumento das Receitas Próprias
De forma a aferir a capacidade do OPART para gerar receitas próprias e se autonomizar em relação
à dependência do Orçamento de Estado, foi definido o indicador “volume de negócios”, em sede
de Contrato-Programa, para essa mesma avaliação. A rubrica consubstancia-se essencialmente
nas receitas de bilheteira, nas receitas provenientes das diversas prestação de serviços e apoios
recebidos especificamente para as produções.
Esta linha de orientação estratégica representa uma oportunidade para orientar a organização para
prestação de serviços de qualidade para o cliente externo de modo sustentável. Sendo grande a sua
importância e tendo sido alcançados os ambiciosos objectivos de 2008, era preciso ir mais longe em 2009.
No ano de 2009 foram traçados objectivos mais ambiciosos comparativamente a 2008 e que
foram, não só cumpridos, como ligeiramente superados.
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NOTA: Cálculo para 2009 de
acordo com o explicado no ponto

Política

Indicadores
Comuns

Entidade

Económico‑Financeiros

OPART

6 do presente relatório.

LOE 6

Ponderação dos
Indicadores
Específicos

Objectivo

Executado

2009

2009

Grau de
Cumprimento
(%)

Volume de Negócios
(11%)

2.572

2.634

102%

a) Evolução do Desempenho de 2009 face a 2008 e 2007
Desde 2007, as receitas próprias obtiveram um crescimento de aproximadamente 35% conseguido
pela melhoria nas vendas de bilheteira e aumento da capacidade de venda de espectáculos em
itinerância e dos outros serviços, nomeadamente aluguer de salas para eventos. Esta área, criada
em 2008 após a reestruturação da Direcção de Marketing, tem-se vindo a consolidar e revela-se
determinante para a obtenção destes resultados no volume de negócios.
Ao analisar a evolução do volume de negócios comparativamente com a da Indemnização
Compensatória líquida decorrente no mesmo período de tempo, podemos constatar o ganho de
alguma autonomia por parte do OPART em relação ao financiamento do Estado:

Volume de Negócios vs. Indemnização Compensatória Corrigida
30000

20.919

22500

18.374

18.374

2.335

2.634

15000

7500
1.947
0
2007

Volume de Negócios

2008

2009

Ind. Compenstória Corrigida

Variação 2007 /2009
30000

Volume de Negócios

35%

20.919
22500
Indemnização
Compensatória
Corrigida

18.374

-12%

18.374

15000

A redução de 12% na Indemnização Compensatória líquida corrigida e o aumento do volume de
negócios em 35%,
7500 desde 2007, originaram um aumento do rácio de autonomia do OPART
2.634
2.335
(volume de negócios/Indemnização Compensatória
corrigida)
passando de
9,3% para 14,3%
1.947

nos últimos dois anos.
0
2007

2008

2009
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TNSC – Don Giovanni
Wolfgang Amadeus Mozart
© Alfredo Rocha
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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:
i. Entrada no mercado dos grandes eventos;
ii. Ascensão na cadeia de valor.
Considere-se cada uma das linhas de per si:
i. Entrada no mercado dos grandes eventos
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 para uma rede nacional de 14 cine-teatros
distribuídos pelo País e prosseguiu com a transmissão pela Internet da ópera Siegfried de Wagner,
tendo esta ultima iniciativa sido novamente realizada em 2009 com a transmissão em directo, na
Internet, da última ópera da tetralogia O Anel de Nibelungo de Richard Wagner, em 2009.
Nesta linha de desenvolvimento de competências na área dos grandes eventos insere-se a
organização do Festival de Verão no Largo de São Carlos.
O Festival ao Largo, que teve a sua primeira edição em 2009, foi concebido na sequência de dois
concertos apresentados em 2008 no Largo de São Carlos com a participação do Coro do Teatro
Nacional de São Carlos e da Orquestra Sinfónica Portuguesa e pela experiência de transmissão em
directo de ópera para um grande ecrã no Largo.
Todas estas iniciativas têm-se revelado de um enorme sucesso, quer pela adesão do público, quer
pelas extraordinárias qualidades cenográficas que o espaço envolvente revela e enquadram-se na
estratégia que o OPART tem vindo a desenvolver de abertura à sociedade civil através dos seus corpos
artísticos: a Companhia Nacional de Bailado, o Coro do TNSC e a Orquestra Sinfónica Portuguesa.
Neste contexto, estavam reunidas as condições essenciais para a concepção de um festival
de arte erudita em ambiente urbano, com a apresentação de música coral-sinfónica, bailado e
teatro, através da participação dos nossos próprios agrupamentos artísticos mas também do
convite a outras instituições culturais. Resultou, assim, a organização de um Festival com estas
características em 2009.
Integrado nas festas da cidade de Lisboa, o Festival ao Largo 2009 ofereceu ao público 19
espectáculos de Teatro, Dança e Música ao ar livre, no Largo de São Carlos, em Lisboa, de 26 de
Junho a 20 de Julho de 2009, sempre às 22h00. Com entrada livre, o Festival procurou renovar
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a oferta cultural em ambiente urbano para um público flutuante, português ou estrangeiro,
residente ou visitante, reforçando, assim, a centralidade do Chiado e afirmando Lisboa como uma
cidade de Cultura ao nível internacional, fomentando a afluência turística de qualidade cultural.
Com o apoio fundamental do Instituto de Turismo de Portugal, a edição de 2009 revelou-se um
sucesso absoluto, ultrapassando todos os objectivos e expectativas criadas para este certame.
Assistiram, aos 19 espectáculos, cerca de 30.000 espectadores, nacionais e estrangeiros, que
lotaram o Largo em todas as noites de espectáculo. A cobertura mediática foi enorme para uma
primeira edição, tendo sido valorizada em 370.000€ equivalentes a publicidade paga, constituindo
um enorme retorno para todos os apoiantes desta iniciativa.
O Festival ao Largo consubstancia uma oferta única no panorama cultural de Lisboa e do País,
reflectida pela concentração, dimensão e diversidade dos espectáculos apresentados, assim como
da qualidade de nível internacional que oferece ao seu público. Esta unicidade é reforçada pela
gratuitidade para o seu público, nomeadamente para uma oferta cultural de música erudita, teatro
e bailado, sob um conceito de Festival de Verão.
Nesta perspectiva, estão criadas todas as condições para a reedição do Festival ao Largo no ano de
2010, no qual se prevê a apresentação de cerca de 23 espectáculos ao ar livre, de entrada gratuita.
A programação contemplará sempre obras fundamentais do repertório sinfónico, coral-sinfónico
e, ainda, de bailado contemporâneo e/ou clássico nacional e /ou internacional, assim como do
repertório teatral.
O Festival ao Largo contará com a participação de cantores, maestros e coreógrafos convidados do
circuito internacional dos espectáculos.
O OPART, assim, 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.
Naturalmente que todos este projectos se constroem no integral respeito pelas competências dos
Directores Artísticos.

ii. Ascensão na cadeia de valor
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,

80

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
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
i.

O cenário de manutenção, em 2009, do valor da Indemnização Compensatória de 2008, 18,4
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:
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milhões de euros

ii.

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

18,4 M€

-1,4 M€

2,90%

A tramitação para a celebração do Contrato-Programa para o biénio 2008/2009, conforme
referido no ponto 2.1, teve início em Agosto de 2007 e terminou com a assinatura em Janeiro
de 2009.
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
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, do um Contrato-Programa para o triénio 2010-2012 sem a definição do valor
da 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
i.

O TNSC e a CNB tinham como fonte de financiamento importante o apoio mecenático que se
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;
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ii.

A negociação da eventual renovação dos contratos de mecenato, apesar de ter tido início em
2007, veio a concluir-se já na segunda metade de 2008, altura em que o enquadramento
macroeconómico era totalmente adverso;

iii. As condições acordadas resultaram numa redução dos montantes anuais de 2008 de 150
mil euros em 2009 a par de uma alteração do estatuto mecenático de exclusividade;
iv. Fica desta forma em aberto a possibilidade de angariação de novos mecenas de forma a
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
i.

São necessários investimentos em Infra-estruturas, nomeadamente, 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 será necessário terminar o projecto de adaptação da nova
sala de ensaios do Coro do TNSC. 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 ainda de condições adequadas para exercer a sua profissão. A
construção de uma nova sala de ensaios para o Coro do TNSC, prevista para o ano 2009,
foi concretizada e teve a sua inauguração oficial a 3 de Dezembro, com a presença de Sua
Excelência a Ministra da Cultura. Após período de análise e de testes de utilização funcional
da nova sala pelo Coro, foram verificadas algumas necessidades de adaptação, projecto que
foi iniciado em final de 2009, estando prevista a sua conclusão no primeiro semestre de 2010.
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;

Riscos específicos à CNB
i.

Existe um conjunto alargado de bailarinos no quadro de pessoal da CNB, que, efectivamente,
já 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 0,7M€ 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

Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E.
Relatório de Gestão e Contas 2009

83

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
No decorrer do ano de 2009, o OPART desenvolveu iniciativas de colaboração com entidades
externas com o intuito de promover actividades de carácter social que permitissem, por esta
via, uma maior acessibilidade da comunidade aos espectáculos desenvolvidos, bem como criar
condições de incentivo que permitam um contacto directo com o mundo artístico.
De entre as actividades desenvolvidas, refira-se com especial destaque a iniciativa “CNB na
Escola”, um projecto que partiu do convite feito pela CNB à Escola Vasco da Gama para conceber a
recriação do bailado O Quebra-Nozes, apresentado no palco do Teatro Nacional de São Carlos pela
Companhia Nacional de Bailado. A iniciativa envolveu toda a comunidade escolar num processo
de trabalho conjunto com a Companhia Nacional de Bailado que, para além de permitir o acesso
aos seus meios técnicos e humanos, formou e acompanhou os alunos e professores envolvidos
em todas as fases de concepção e apresentação de um espectáculo de dança. O trabalho de vários
meses culminou com a apresentação do espectáculo recriado e com o nome “Terra, Noz a não
quebrar” no palco do Teatro Camões. Por iniciativa dos alunos envolvidos, o valor realizado com
a venda de bilhetes foi doado a uma instituição de solidariedade social.
O OPART criou outras iniciativas importantes ao nível das suas obrigações de responsabilidade
social. Para além de ter cedido a sala do TNSC para a realização de um espectáculo com projecção
social no Dia Mundial da Voz, doou o valor referente à venda de bilhetes de um dos espectáculos
do bailado Coppélia em prol do Banco Alimentar Contra a Fome.
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No cumprimento da sua missão de serviço público e reforçando o compromisso feito relativamente
à criação de condições de acessibilidade à cultura, o OPART continuou a sua oferta de actividades
artísticas de acesso gratuito, donde se destacam os Concertos no Foyer do TNSC de entrada livre,
as exposições de escultura no Teatro Camões que tiveram o seu início com uma mostra do escultor
José Aurélio, o ciclo “Esplanada Musical” que contou com a participação de diversas bandas
filarmónicas em frente à entrada principal do Teatro Camões e a realização da primeira edição
do Festival ao Largo que se consubstanciou na oferta de um programa de música coral-sinfónica,
bailado e teatro também de entrada livre.
Especialmente dedicada ao público juvenil, foi desenvolvida uma produção de ópera, A Bela
Adormecida, realizada pelo Estúdio de Ópera. Foi ainda estipulado um valor simbólico para
as entradas dos espectáculos exclusivamente dedicados à comunidade escolar, no sentido de
permitir a fruição de espectáculos de ópera e bailado à população escolar proveniente de zonas
mais carenciadas ou integradas em projectos de inclusão social.
21

Sessões apresentadas à tarde,

A aposta nas “Tardes de Família”21, tem-se revelado não só um instrumento fundamental na

a preço mais reduzido, de forma

política de acessibilidade da comunidade em geral aos espectáculos promovidos pelo OPART,

a incentivar a vinda aos

como também na captação de novos públicos.

espectáculos de crianças
acompanhadas de adultos.

Em 2008, foi celebrado um protocolo de colaboração com o Alto-Comissariado para a Imigração
e Diálogo Intercultural I.P. (ACIDI) que se mantém em vigor, no sentido de dar continuidade
ao desenvolvimento de iniciativas que permitam o contacto com o meio artístico e facilitar o
acesso de público proveniente de contextos sócio-económicos mais vulneráveis aos espectáculos
produzidos pelo OPART.
Na vertente interna da organização, o OPART tem manifestado especial preocupação com um
aspecto fundamental das suas políticas de recursos humanos: a promoção na igualdade de
tratamento e oportunidades entre homens e mulheres.
A este nível de análise, foram estabelecidos os três seguintes indicadores que reflectem este
cenário:

1º Indicador

2º Indicador

3.º Indicador

Remuneração média mensal das mulheres
Remuneração média mensal
Mulheres com cargos de Direcção (1.ª Linha)
Cargos de Direcção (1.ª linha)
Número de Colaboradores Mulheres
Total de colaboradores

= 88%

= 45%

= 52%
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Os valores obtidos nestes indicadores assemelham-se aos que haviam sido apresentados no ano
anterior, embora haja um ligeiro decréscimo no valor de remuneração mensal quanto ao género
e um aumento de 5 % no número de mulheres face ao número total de colaboradores do OPART.
Na íntegra, estes indicadores evidenciam uma política de recursos humanos não discriminatória,
ou seja, o OPART consegue harmonizar o número de colaboradores homens e mulheres com base
no princípio da igualdade de tratamento e de oportunidades.
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.
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 nacionais e estrangeiros.
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 sociocultural 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 2009, do qual se destaca:
• Reposição do título de ópera A (pequena) Flauta Mágica falada em Português e a apresentação
de um novo titulo (A Bela Adormecida) com uma duração mais curta, e cantada em português,
destinada a crianças, famílias e a escolas;
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• Espectáculos de Bailado destinados especificamente para escolas, com uma duração curta e
de fácil interpretação;
• Continuação da apresentação de 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;
• Continuação da apresentação de espectáculos a preços especiais para famílias, possibilitando
o acesso a famílias com jovens menores de 18 anos, a produções da temporada regular do
TNSC e da CNB;
• Realização de um pequeno festival de Bandas Filarmónicas, ao ar livre e de entrada gratuita,
frente à fachada do Teatro Camões;
• A realização da primeira edição do Festival ao Largo ao ar livre no Largo de São Carlos com
19 espectáculos de música erudita, bailado e teatro, oferecidos à cidade para os quais tivemos
uma resposta surpreendente do público que ocupou todo o Largo e espaços contíguos,
contabilizando-se mais de 30.000 espectadores durante toda a edição do Festival;
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 2009, através da CNB e do TNSC, o OPART apresentou espectáculos em 16
cidades do continente e ilhas abrangendo mais de 16.000 espectadores.
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 à 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.
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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 entre 2007 e 2009 por
beneficiário e por espectador de 213€ para 125€ e de 325€ para 166€ respectivamente, concluindose 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.
Das medidas implementadas nesta área, destacamos as seguintes:
a) Consolidação de Website OPART
O Website OPART lançado em finais de 2008 foi, durante o ano de 2009, consolidado em
termos de criação e introdução de novos conteúdos, e actualização e melhoria de várias das suas
funcionalidades.
Relembramos que, ao criar este site na estrutura definida, 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.
b) Renovação do Website do Teatro Nacional de São Carlos
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 do Teatro Nacional de
São Carlos, permitindo-nos, deste modo, reformar e criar novas formas de chegar ao nosso público.
O Website do Teatro encontra-se no endereço habitual www.saocarlos.pt.
Este novo Website foi construído sob duas premissas fundamentais que anteriormente tinham
sido seguidas na renovação do website da CNB:
• Possuir flexibilidade total na sua adaptação gráfica contínua, de forma a possuir um
alinhamento com as campanhas de marketing e imagem do São Carlos 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 ao São Carlos, de
forma simplificada, ser auto-suficiente na sua gestão e manutenção;
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Por outro lado, este novo site possui um conjunto de conteúdos e funcionalidades adicionais e
capacidades multimédia, tais como: um calendário interactivo da programação do São Carlos com
acesso directo às vendas online, uma área multimédia com a possibilidade de acesso a vídeos,
sons, imagens, bem como a novas formas de interagir com o teatro.
De realçar a área de conteúdos referentes à Orquestra Sinfónica Portuguesa, que visa a dinamização
de apresentação de conteúdos sobre este corpo artístico, que possui uma temporada própria
necessitando de uma maior visibilidade e notoriedade global e, consequentemente, nos canais
electrónicos. Perseguindo este objectivo estratégico, foi criado um endereço próprio para a área
de conteúdos da Orquestra que se encontra em www.osp.com.pt.
c)

Implementação de uma estratégia integrada de Web Marketing para o
Festival ao Largo

A estratégia Web Marketing envolveu a criação de um micro-site bilingue assente em tecnologia
flash, destinado não só ao grande público da cidade de Lisboa e área metropolitana mas, também,
e não menos importante, ao público visitante nacional e internacional.
Complementarmente, a divulgação do festival foi também assegurada pelas três mais importantes
redes sociais da actualidade: Facebook, Youtube e Twitter, tendo garantido, num curto espaço
de tempo, mais de 1300 fãs no Facebook, 34000 visualizações do canal Youtube e cerca de 900
seguidores no Twitter.
O grande enfoque do micro-site foi os espectáculos, a respectiva programação e as notícias
associadas, assim como as biografias dos artistas e outras informações complementares. Nas redes
sociais, colocámos em acção integrada uma equipa previamente planeada para a manutenção dos
respectivos conteúdos, passando pela colocação de excertos de vídeos dos espectáculos dos dias
anteriores no Youtube, fotos e crónicas diárias no Facebook, bem como a cobertura em directo dos
espectáculos no Twitter.
Este projecto integrado ultrapassou as nossas melhores estimativas de sucesso e serviu também
de embrião à estratégia de redes sociais posteriormente implementada para as marcas CNB e São
Carlos.
d) Implementação de uma estratégia integrada de adopção de Redes Sociais na
Internet para aumento da notoriedade e inovação das marcas OPART
Tendo como base o sucesso e experiências obtidos na estratégia Web para o Festival ao Largo pela
equipa de marketing e assistindo-se no mercado a uma verdadeira revolução em estratégias Web
2.0, nomeadamente, através de um crescimento exponencial das redes sociais, o OPART colocouse uma vez mais na linha da frente das instituições culturais Portuguesas, pela adopção inovadora
de uma estratégia e posicionamento integrado nas principais redes sociais mundiais.
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Esta estratégia Web visa, em primeiro lugar, o aumento da notoriedade das marcas São Carlos,
OSP e CNB mas, acima de tudo, pretende atingir um objectivo mais amplo, de criação de relações
mais directas e interactivas com os seus públicos alvo, potenciadoras de melhorias significativas
da imagem das nossas instituições. A evolução pretendida da imagem percepcionada sobre marcas
São Carlos e CNB passa pelo abandono de percepções de duas instituições “paradas no tempo”,
formais e elitistas, para uma imagem de dinamismo, modernidade, informalidade e inovação.
A forte dinâmica viral das redes sociais permite, igualmente, chegar a novos públicos de forma
simples e muito mais rapidamente do que pelos métodos tradicionais de viral-marketing.
A estratégia Web para as Redes Sociais passou pela criação dos seguintes canais:
• Canal de fãs Facebook para o São Carlos/OSP
• Canal de fãs Facebook para a CNB
• Canal de fãs Facebook para o Festival ao Largo
• Canal Twitter São Carlos
• Canal Twitter CNB
• Canal Twitter Festival ao Largo
• Canal Youtube CNB
• Canal Youtube Festival ao Largo
Estes canais fazem parte de uma estratégia Web mais global, interagindo de forma integrada com
os seguintes Websites:
• Website OPART
• Website São Carlos
• Website CNB
• Website Festival ao Largo
Esta estratégia integrada passa pela manutenção e introdução de conteúdos diários em todos estes
canais através da concepção, criação e publicação de newsletters electrónicas, álbuns de fotos, vídeos
de espectáculos, spots vídeo, entrevistas a criadores, passatempos, reportagens, entre outros.
e) Acessibilidade WebSites
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, ainda, na consolidação do site do OPART, como, também, na renovação do site São Carlos.
O OPART pretende, assim, promover a acessibilidade de cidadãos com necessidades especiais aos
sites do OPART.
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Relativamente a esta matéria, há que salientar que o OPART cumpre o estipulado na RCM n.º
155/2007.
f)

WebOpera – Projecto de transmissão em directo de Ópera pela Internet

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
chave, em 2008, foi a transmissão em directo, gratuitamente e online, de uma produção de Ópera,
a que apelidámos de WebOpera, tendo sido reposto durante o ano de 2009.
O Teatro Nacional de São Carlos, ainda em colaboração com a RTP, apresentou a transmissão
online e em directo da ópera O Crepúsculo dos Deuses e legendado em Português, no dia 27 de
Outubro de 2009, através do novo site www.saocarlos.pt.
g) “Ópera ao Largo” – projecção de ópera em directo em ecrã gigante
Com sucesso comprovado em edições anteriores, em 2009 retomou-se pela quarta vez a iniciativa
de projecção para ecrã gigante no Largo de São Carlos, de 2 récitas de Ópera em directo que
denominámos de Ópera ao Largo.
Em colaboração com a RTP, esta voltou a ser uma iniciativa de destaque que se realizou entre os
dias 23 e 27 de Outubro, tendo como principal objectivo oferecer ao público, de forma gratuita,
a nova produção O Crepúsculo dos Deuses 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,
Siegfried, A Valquíria e O Ouro do Reno, assim como do making of deste último.
h) Continuação das medidas inscritas no Projecto SIMPLEX
O OPART consolidou a implementação das medidas Centros de Informação Digital dos
Organismos de Produção Artística, Reserva e Pagamento de Bilhetes via Internet,
Criação de Loja Online inscritas nos Programas Simplex 2007 e 2008:
Biblioteca Digital – Foi dada continuidade à implementação desta medida, 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.
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Venda de Bilhetes Online – foi igualmente dada continuidade à implementação desta medida
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. Este processo continua a ser 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.
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 finais de 2008, tendo sido criada, nesta sua primeira fase de
existência, a possibilidade de aquisição de produtos de merchandising por envio á cobrança via CTT.
Durante o ano de 2009, foi realizada uma profunda reformulação da loja online, com a introdução de
um conjunto de funcionalidades adicionais, tais como: criação de carrinho de compras e agregação de
artigos numa só compra, registo de comprador, estruturação do catálogo de produtos, entre outros.
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
venda nas lojas físicas do TNSC e do Teatro Camões, estando devidamente identificados por uma
foto e uma breve descrição do produto.
i)

Cross-Selling – Assinaturas mistas

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.
No ano de 2009 e como consequência do sucesso alcançado por esta iniciativa em 2008, foram
criadas várias novas modalidades de assinaturas anuais que neste ano incorporaram igualmente
toda a Temporada Sinfónica realizada no CCB, complementando, assim, as assinaturas mistas que
anteriormente só cobriam os espectáculos realizados nos teatros geridos pelo OPART.
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TNSC – O Crepúsculo dos Deuses
Richard Wagner
© Alfredo Rocha
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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 excelência um determinado reportório.
De facto, só a OSP tem capacidade para garantir uma temporada sinfónica regular, tal como a
CNB é a única Companhia dotada de competências para oferecer bailado clássico, como, ainda, a
existência do coro do TNSC que constitui uma condição necessária para assegurar uma temporada
lírica contínua.
Esta situação de monopólio, em termos de produção artística, no domínio sinfónico, lírico
e do 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 2009 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 domínio da investigação direccionada para o desenvolvimento organizacional, havia sido
realizado um protocolo de colaboração entre o OPART e o ISCTE (Instituto Superior de Ciências
do Trabalho e da Empresa), que se manteve ao longo de todo o ano de 2009, cuja finalidade foi
proporcionar as condições de uma investigação aplicada para a definição e o desenvolvimento de
estratégias e planos de acção conducentes à eficácia organizacional.
Neste âmbito, foram concluídas cinco teses de mestrado que aprofundaram diversas temáticas
da gestão, nomeadamente, o desenvolvimento da comunicação interna, da formação-acção em
contexto de trabalho, do enquadramento dos sistemas de liderança, das carreiras existentes e sua
cenarização posterior, e da harmonização das relações laborais que veiculam os membros desta
entidade.
Tais projectos contribuíram para uma melhor compreensão do sentido da mudança e
desenvolvimento em curso através da acção política e gestionária da administração.
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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, no qual destacamos como evento chave do ano de
2009 a realização do Festival ao Largo, evento que consubstancia na sua essência a abertura e
oferta à sociedade civil dos produtos culturais no âmbito da gestão da OPART.
A realização deste grande evento não deixou de ser complementado com todas as iniciativas
anteriormente iniciadas de abertura à sociedade civil e captação de novos públicos, tais como
Estúdio de Ópera, récitas de ópera e bailado dedicadas a famílias e a escolas, concertos e exposições
de entrada livre, itinerância pelo País de ambos os corpos artísticos.
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 algumas das iniciativas:
a) Lançamento de nova versão da loja Online;
b) Renovação total do Website São Carlos;
c)

WebOpera – Transmissão em directo de ópera pela Internet;

d) Estratégia integrada Web para o Festival ao Largo;
e) Definição e implementação de estratégia de Redes Sociais na Internet;
f)

Ópera ao Largo – projecção de ópera em directo em ecrã gigante;

g) Cross-Selling – assinaturas mistas totais com inclusão dos concertos no CCB.
De destacar, ainda, no capítulo de inovação empresarial, a criação na organização (inserida na
Direcção de Marketing) de uma função de angariação de mecenato e patrocínios. Pensada com
o objectivo de diminuir a dependência do orçamento de Estado e contribuir para o aumento
das receitas próprias do OPART, E.P.E., de modo a permitir à organização trabalhar de forma
profissionalizada na angariação de apoios à actividade das duas entidades artísticas, quer através de
uma prospecção activa do mercado empresarial na captação de apoios, quer no acompanhamento
e gestão contínua da relação entre o OPART e as marcas.
Conclui-se, deste modo, que o lançamento de vários processos de investigação, bem como a
dinâmica de inovação permanente que se implementou em 2009 partindo de várias iniciativas
lançadas em 2008, traduziram-se na criação e consolidação de condições para um significativo
reforço da competitividade da empresa a curto, médio e longo prazo.
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3.7.6 Planos de Acção para o Futuro
Os planos para o futuro assentam em três vertentes:
a) Actividade artística;
b) Investimentos em infra-estruturas;
c)

Desenvolvimento organizacional.

Actividade artística
• Realização da 2ª edição do Festival ao Largo consolidando o objectivo traçado de programação
de um Festival de Verão de música, bailado e teatro no Largo de São Carlos, iniciado em 2009;
• Concretização de um Festival de Ópera ao ar livre, na área metropolitana de Lisboa;
• Participação, em 2010, nas comemorações dos 100 anos da República Portuguesa, com a
Companhia Nacional de Bailado e o Teatro Nacional de São Carlos com especial destaque
para a edição e gravação do Hino Nacional;
• 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.

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 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.
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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Desenvolvimento organizacional
Existem alguns desafios que se colocarão num prazo mais imediato:
• 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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III. Governo da Sociedade

3.8 Grau de
Cumprimento dos
Princípios de Bom Governo
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.
Após a criação, em 2008, do sítio de internet do OPART, procedeu-se à manutenção e actualização permanente da informação no site consoante foi sendo aprovada. Ressalve-se que a divulgação do Relatório de Gestão e Contas de 2008 no site está pendente da sua aprovação por parte
da tutela; até à data da finalização do presente relatório, as Contas de 2008 não tinham ainda
sido aprovadas.
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CNB – Giselle
Georges Garcia
© Ricardo Brito
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III. Governo da Sociedade

3.9
Código de Ética
O código de ética para o OPART foi concebido em 2008, dele constando as normas de conduta e
princípios de governação, para além de ficarem definidos os valores da empresa:
•

Confiança

•

Inovação

•

Orientação para a comunidade

•

Eficiência

Aprovado o código de ética, em 2009 procedeu-se à sua divulgação e distribuição entre todos os
colaboradores do OPART, para além de ter sido disponibilizado no sítio da empresa na Internet.
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IV. Actividade Artística
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página anterior

TNSC – Agrippina
Georg Friedrich Händel
© Alfredo Rocha
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IV. Actividade Artística

4.1 Actividade do
Teatro Nacional de
São Carlos
4.1.1 Mensagem do Director Artístico
O ano de 2009 iniciou-se com a estreia da ópera Faust, do compositor Charles Gounod.
A encenação desta obra ficou a cargo de Christof Loy, que já trabalhou no Festival de Salzburg e foi
eleito como encenador do ano. Na direcção musical contámos com o maestro Enrico Delamboye.
A produção seguinte foi La Bohéme de Puccini com direcção musical da Maestrina Titular Julia
Jones e encenação de Peter Konwitschny. Convidámos cantores internacionais para os papéis
principais como o Alessandro Liberatore, a Ausrine Stundyte e o Luis Ledesma.
Continuámos a temporada com a apresentação da ópera Salome de Richard Strauss em co-produção com o Biwako Hall/Japão, dirigida pela Maestrina Titular Julia Jones e encenada por
Karoline Gruber. Estreámos, em seguida, e pela primeira vez em Portugal uma nova produção de
Agrippina de Händel com direcção musical do especialista Nikolas Kok e encenação de Michael
Hampe, em conjunto com o prólogo contemporâneo O Velório de Cláudio, encomenda feita ao
compositor português Nuno Côrte-Real.
Terminámos o primeiro semestre de 2009 com a ópera Don Giovanni, uma nova produção, com
encenação de Maria Emília Correia, dirigida pelo Maestro Johannes Stert e com o celebrado
cantor Nicola Ulivieri no papel principal. Paralelamente entre Fevereiro e Junho, apresentámos
uma produção de A Flauta Mágica numa versão simplificada para crianças.
A temporada sinfónica teve como tónica o repertório francês e alemão, com obras sinfónicas
de Berlioz, Jolivet, Dutilleux, Ravel, Franck, Madureira e Chausson, Wagner, Mendelssohn,
Beethoven, Berg, Haydn e Bruckner. Apresentámos também uma Gala Vienense e um Concerto
Comentado para Famílias.

Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E.
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De salientar a realização, pela segunda vez, de quatro concertos no Largo de São Carlos, sob a
égide “Noites Brancas” e os Carmina Burana. Cumulativamente, o Teatro continuou com as suas
actividades de música de câmara e concertos no Foyer.
Um passo muito importante a assinalar em Setembro de 2009 foi a gravação dum CD da Orquestra
Sinfónica Portuguesa, sob a direcção da Maestrina Titular Júlia Jones.
Inaugurámos a nova temporada lírica com uma nova produção de Crepúsculo dos Deuses,
a continuação de O Anel de Nibelungo com a equipa de Graham Vick e Timothy O’Brian. Esta
produção foi dirigida por Marko Letonja e contou com um elenco internacionalmente reconhecido.
Depois apresentámos, pela primeira vez, 14 récitas duma produção do Estúdio de Ópera com
A Bela Adormecida de Respighi, para escolas e famílias, com um elenco de jovens cantores
portugueses, acompanhado ao mesmo tempo com a apresentação de uma co-produção com a
CNB do bailado Giselle no Teatro Camões.
Demos, ainda, continuidade a uma parceria frutífera com o CAE da Figueira da Foz, onde
apresentámos a produção Carmina Burana de Orff.
No fim do ano 2009, é de registar um novo marco na história da Orquestra Sinfónica Portuguesa,
que saiu para a sua primeira viagem com concertos na China.
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 criação de novos públicos. Com a realização da nova ópera para escolas e famílias,
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 – Temporada Lírica
Nº Espectáculos

TEMPORADA 2008/2009
Faust

8. 10. 12. 14. 16. 18. Janeiro

6

La Bohème

6. 8. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22 Fevereiro

9

Salome

26. 28. 30. Março, 1. 5. 27. 29. Abril

7

Agrippina

17. 19. 21. 24. 26. 30. Abril

6

Don Giovanni

30. Maio, 1. 3. 5. 7. 9. 12. 14. Junho

8

Dido and Aeneas

22. 23. 24. 25. 26. Julho

5

A (pequena) Flauta Mágica

11. 15. 17. 21. Fevereiro,
22. 23. Abril, 4. 8. Junho

8
SUB-TOTAL
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TEMPORADA 2009/2010
Götterdämmerung

9. 12. 15. 18. 21. 24. 27. Outubro

A Bela Adormecida

20. 21. 28. Novembro,
2. 4. 6. 9. 11. 13. 15. 17. 18. 19. 20. Dezembro

7

SUB-TOTAL

TOTAL DE ESPECTÁCULOS

14

21
70
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Teatro Nacional de São Carlos – Temporada Sinfónica e outras actividades
Nº Espectáculos

TEMPORADA 2008/2009
Temporada Sinfónica:
Concertos no São Carlos

27. Fevereiro, 7. Março, 8. 9. Maio

4

Temporada Sinfónica:
Concertos no CCB

24. Janeiro, 22. Maio,19. Junho

3

Temporada Sinfónica:
Salão Nobre
(Homenagem a Haydn)

17. Janeiro, 11. Março,18. Abril, 27.Maio

4

Temporada Sinfónica:
Foyer Aberto no São Carlos

22. 29. Janeiro, 5. 19. Fevereiro,
3. 10. 17. 31. Março, 28. Abril,
5. 12. 19. 26. Maio, 16. 23. Junho

15

Outros Palcos

8. Março, 18. Abril, 7. 10. 17. 24. 26. Maio,
4. 5. 6. 18. 19. 20. 21. Junho

15

SUB-TOTAL

41

TEMPORADA 2009/2010
Temporada Sinfónica:
Concertos no São Carlos

24. Novembro

1

Temporada Sinfónica:
Concertos no CCB

18. Setembro, 6. Novembro, 30. Novembro

3

Temporada Sinfónica:
Salão Nobre (Homenagem
a Mozart e Mendelssohn)

16. 23. Outubro

2

Temporada Sinfónica:
Foyer Aberto no São Carlos

5. 22. Novembro, 3. 16. Dezembro

4

Outros Palcos

2. Julho, 1. Agosto, 11. Setembro,
15. 30. Outubro, 14. 15. Novembro,
17. 19. 20. 29. 30. 31. Dezembro

15

SUB-TOTAL

25

FESTIVAL AO LARGO
Festival ao Largo

26. 27. 29. 30 Junho,
1. Julho 18h, 1. 2. 4. 5. 8. 9. 10.
11. 12. 16. 17. 18. 19. 20. Julho

14

SUB-TOTAL

TOTAL DE ESPECTÁCULOS
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14
80

Actividade Lírica

La Bohème
Giacomo Puccini

Faust
Charles Gounod

Teatro Nacional de São Carlos
6. 10. 12. 16. 18. 20. Fevereiro às 20h00;
8. 14. 22. Fevereiro 2009 às 16h00
Matinée Famílias – 14. Fevereiro

Teatro Nacional de São Carlos
8. 12. 14. 16 Janeiro às 20h00;

Ópera em quatro actos

10. 18 Janeiro 2009 às 16h00

Libreto de Luigi Illica (1857-1919)
e Giuseppe Giacosa (1847-1906) baseado

Ópera em quatro actos

no romance Scènes de la Vie Bohème de Henry Murger

Libreto de Jules Barbier (1825-1901)

(1822-1861). Estreada em 1896 em Turim.

e Michel Carré (1821-1872) baseado na obra
Faust de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

Direcção musical Julia Jones

Estreada em 1859, em Paris. (Parte I).

Encenação Peter Konwitschny
Cenografia e Figurinos Johannes Leiacker

Direcção musical Enrico Delamboye

Desenho de Luz Steffen Boettcher

Encenação Christof Loy
Cenografia e Figurinos Herbert Murauer

Intérpretes

Intérpretes

Rodolfo Alessandro Liberatore
Mimì Ausrine Stundyte

Docteur Faust Andrej Dunaev

Marcello Luis Ledesma

Méphistophélès Kevin Short

Colline Hee-Do An

Marguerite Patrícia Bicciré

Schaunard Luís Rodrigues

Wagner Diogo Oliveira

Musetta Chelsey Schill

Siébel Kristina Wahlin

Alcindoro João Miranda

Marthe Maria Luísa de Freitas

Benoit Costa Campos

Valentin Klaus Kuttler

Sargento Jorge Martins

Michael Nagy (14 de Janeiro)

Doganiere Simeon Dimitrov
Parpignol Diocleciano Pereira

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Produção
Oper Frankfurt

Produção original (1991)
Teatro Nacional de São Carlos
Récita de Gala reservada ao Millennium BCP,
Mecenas Exclusivo do TNSC

Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E.
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(28. Março, 5. 27. 29. Abril)

Salome

Viola Zimmermann
(26. 30. Março e 1. Abril)

Richard Strauss
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Teatro Nacional de São Carlos
26. 30. Março 1. 27. 29. Abril às 20h00;

Co-produção (Nova produção)

28. Março, 5. Abril 2009 às 16h00

Biwako Hall (Japão)

Matinée Famílias – 5. Abril

Teatro Nacional de São Carlos

Musikdrama em um acto
Libreto: Richard Strauss sobre a tradução alemã
de Hedwig Lachmann (1865-1918) da peça

Agrippina

teatral de Oscar Wilde (1854-1900).

Georg Friedrich Händel

Estreada em 1906 em Dresden

Estreia no TNSC
Direcção musical Julia Jones

Teatro Nacional de São Carlos

Encenação Karoline Gruber

17. 21. 24. 30. Abril às 20h00;

Cenografia e Figurinos Hermann Feuchtner

19. 26. Abril às 16h00

Desenho de Luz Hideaki Yamamoto
Ópera em três actos

Intérpretes

Dramma per musica. Libreto de Vincenzo Grimani.
Estreia em 1709 em Veneza

Salome Nancy Gustafson
Herodes Carlos Guilherme
Herodias Graciela Araya

Intermezzo

Jochanaan Jason Howard

Nuno Côrte-Real

Narraboth Musa Nkuna
1ºJudeu Karl Michael Ebner

Estreia Absoluta

2º Judeu João Miguel Queirós

Encomenda do TNSC

3º Judeu Sérgio Martins
4º Judeu João Rodrigues

Intermezzo em um acto

5º Judeu João Oliveira

Libreto de José Luís Peixoto

1º Nazareno Leandro Fischetti

Entre o I e II Actos de Agrippina

2º Nazareno Carlos Pedro Santos

Apoio – Ernst von Siemens Musikstiftung

1º Soldado João Merino
2º Soldado Rui Baeta
Cappadocier Ciro Telmo

Direcção musical Nicholas Kok

Escrava Maria João Sousa

Encenação Michael Hampe

Pagem Cátia Moreso

Cenografia e Figurinos Hank Irwin Kittel
segundo o conceito de Mauro Pagano
Desenho de Luz Hans Toelstede
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Intérpretes

Intérpretes

Agrippina Alexandra Coku

Don Giovanni Nicola Ulivieri

Claudio Reinhard Dorn

Leporello Kevin Short

Nerone Musa Nkuna

Donna Anna Carla Caramujo

Ottone Andrew Watts

Comendador Andreas Hörl

Pallante Luís Rodrigues

Don Ottavio Musa Nkuna

Poppea Chelsey Schill

Donna Elvira Katharina von Bülow

Narcisus Manuel Brás da Costa

Zerlina Chelsey Schill

Lesbo Jorge Martins

Masetto Leandro Fischetti

Pretorianos Mário Silva | Costa Campos
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Orquestra Sinfónica Portuguesa

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Co-produção (Nova produção)
Teatro Nacional de São Carlos
Theater Erfurt

Dido And Aeneas
Henry Purcell

Nova produção
Teatro Nacional de São Carlos

Jardins do Palácio da Presidência
– Palácio de Belém
22. 23. 24. 25. 26. Julho às 21h30

Don Giovanni

Ópera trágica em três actos

Wolfgang Amadeus Mozart

Libreto de Nahum Tate segundo a peça teatral
Brutus of Alba do próprio, e A Eneida de Vergílio.

Teatro Nacional de São Carlos
30. Maio, 1. 3. 5. 9. 12. Junho às 20h00;

Direcção musical Geoffrey Styles

7. 14. Junho 2009 às 16h00

Encenação André Heller-Lopes

Matinée Famílias – 14. Junho às 16h00

Cenografia e Figurinos Rita Pereira
Desenho de Luz Pedro Martins

Ópera buffa em dois actos, K. 527
Libreto de Lorenzo da Ponte (1749-1838)

Intérpretes

Estreada em 1787, em Praga.

Dido | Elissa, Rainha de Cartago
Direcção musical Johannes Stert

Ana Franco

Encenação Maria Emilia Correia

Belinda, irmã de Dido Raquel Alão

Cenografia e Figurinos António Lagarto

Aeneas, Príncipe troiano João Merino

Desenho de Luz Pedro Martins

Maga João de Oliveira
2.º Mulher | Primeira Bruxa Ana Serôdio
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Segunda Bruxa | Espírito sob a forma

Intérpretes

do Deus Mercúrio Cátia Moreso
Marinheiro Marco Alves dos Santos

Tamino Mário João Alves

Com a participação especial de

Pamina Sara Braga Simões

Glória de Matos

Papageno Jorge Martins
Papagena/Primeira Dama/1º menino

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Sónia Grané

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Sarastro Luís Rodrigues
Rainha da Noite Raquel Alão

Nova produção | Co-produção

Segunda Dama / 2.º Menino Carla Simões

Teatro Nacional de São Carlos |

Terceira Dama / 3.º Menino Susana Teixeira

Presidência da República

Monostatos Fernando Guimarães
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Produção

Ópera Sub-16

A Flauta Mágica

Ópera de Colónia

Wolfgang Amadeus Mozart

Götterdämmerung |
O Crepúsculo Dos Deuses

Teatro Nacional de São Carlos

Richard Wagner (1813-1883)

Espectáculos para escolas —

Teatro Nacional de São Carlos

11. 17. Fevereiro,

9. 12. 15. 21. e 27. Outubro às 18h00

22. 23. Abril 2009 às 15h00

18. 24. Outubro às 15h00

4. 8. Junho às 16h00
Matinées Família —

Ópera com prólogo e três actos

15. 21. Fevereiro às 16h00

Última jornada do Festival Cénico.
Der Ring des Nibelungen (O Anel do Nibelungo).

Versão adaptada para crianças por Eike Ecker.

Libreto de Richard Wagner.

Cantada em Português.

Estreada em 1876 em Bayreuth

Espectáculo com a duração de 90 minutos.

(Bayreuth Festspielhaus), Alemanha.

Direcção musical Julia Jones

Direcção musical Marko Letonja

(11. 15. 17. 21. Fevereiro)

Encenação Graham Vick

João Paulo Santos

Cenografia e Figurinos Timothy O’Brien

(22. 23 Abril)

Desenho de Luz Giuseppe di Iorio

Encenação Eike Ecker

Movimentos Coreográficos Ron Howell

Cenografia e Figurinos
Wolfgang Schünemann
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Intérpretes

Direcção musical João Paulo Santos
Encenação André Heller-Lopes

Siegfried Stefan Vinke

Cenografia e Figurinos Rita Álvares Pereira

Gunther Michael Vier

Desenho de Luz Pedro Martins

Hagen James Moellenhoff
Alberich Johann Werner Prein

Intérpretes

Gutrune Sónia Alcobaça
Waltraute Julia Oesch

A Princesa Ana Franco

Brünnhilde Susan Bullock

A Fada Azul Raquel Alão

Primeira Norn Katja Boost

A Fada Verde | A Velha | A Duquesa

Segunda Norn Maria Luísa Freitas

Luisa Francesconi

Terceira Norn Sara Andersson

Príncipe | Bobo Marco Alves dos Santos

Woglinde Chelsey Schill

A Rainha Ana Serôdio

Wellgunde Ana Franco

O Rei João Oliveira

Flosshilde Luisa Francesconi

O Embaixador | O Lenhador João Merino
O Gato | O Cuco | A Rã | O Fuso Ana Cosme

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Mr. Dollar Tiago Cruz

Coro do Teatro Nacional de São Carlos
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Nova produção

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Teatro Nacional de São Carlos
Nova produção
Teatro Nacional de São Carlos – Programa

A Bela Adormecida

Jovens Intérpretes

Ottorino Respighi
Teatro Nacional de São Carlos
Espectáculos para escolas —
20. Novembro às 15:00h,
2. 4. 9. 15. 17. Dezembro às 15:00h,
11. Dezembro às 11:00h
Tardes Família —
21. 28.Novembro às 16:00h,
6. 13. 19. 20. Dezembro às 16:00h
18. Dezembro às 21h30
La Bella Dormente Nel Bosco

Ópera para crianças cantada em Português
Fábula musical em 3 actos. Libreto de Gian Bistolfi.
Versão Portuguesa de Alexandre Delgado.
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Luís Tinoco
Contos Fantásticos para narrador e orquestra

Actividade Sinfónica

Três Pingos de Chuva
A Estrada Rápida
Tomás e o Dinossauro

Gala Vienense

Narrador Mário Redondo

27. Fevereiro 2009 às 21h00

Soprano Alexandra Reinprecht

Madureira,
Chausson e Ravel

Tenor Herbert Lippert

8. Maio 2009 às 21h00

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Direcção Musical Will Humburg

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Violino Xuan Du

Programa

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Obras de Emmerich Kálmán, Johann

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Direcção Musical Ralf Weikert

Strauss II, Johann Strauss, Josef Strauss,
Eduard Strauss e Franz Lehár

Programa
João Madureira
Lira para Orquestra

Concerto Comentado
para Famílias

Ernest Chausson
Poème

7. Março 2009 às 16h00
Maurice Ravel
Direcção Musical Erich Wächter

Daphnis et Chloé (bailado integral)

Comentador Luís Tinoco
Orquestra Sinfónica Portuguesa

Ludwig van Beethoven

Concerto Merck Excertos de
Óperas Famosas

Fantasia Coral em Dó menor para piano,

9 de Maio de 2009

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

coro e orquestra, op. 80
Piano António Rosado

Direcção Musical Enrico Dovico
Soprano Chelsey Schill
Tenor Musa Nkuna
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Coro do Teatro Nacional de São Carlos
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Programa

Programa

Excertos de Óperas Famosas
I PARTE
Ludwig van Beethoven — Fidelio

Wolfgang Amadeus Mozart

Abertura

Don Giovanni, Abertura

Ária Marzelline

Don Giovanni, Batti, batti, o bel Masetto

Dueto Marzelline / Jaquino

(Ária Zerlina)

Oh welche lust (Coro dos Prisioneiros)

Concerto para clarinete em Lá Maior,
K. 622 (II andamento)

Charles-Gounod — Faust
Abertura

Eduard Strauss

Vin ou bière (Coro e solista)

Mit Vergnügen, Polka schnell, op. 228

Giuseppe Verdi — Macbeth
Che faceste? Dite su! (Coro das Feiticeiras)

Giacomo Puccini
Bohème, Quando me’ n vo (Ária Musetta)

Patria oppressa (Coro dos Fugitivos)
Maurice Ravel
Giuseppe Verdi — Traviata

Bolero

Ária Alfredo
Un Brindisi

II PARTE
Giuseppe Verdi

Giuseppe Verdi — Nabuco
Va pensiero (Coro dos Escravos)

Macbeth
Coro di Profughi Scozzesi: Patria oppressa
(Coro do Teatro Nacional de São Carlos)

Concerto
Banco de Portugal

Richard Strauss

24 de Novembro de 2009

Franz Lehár

Salome, Dança dos Sete Véus

Die Lustige Witwe, Introduktion,
Direcção Musical Julia Jones

Tanz und Vilja-Lied

Soprano Chelsey Schill

Die Lustige Witwe, Wie eine Rosenknospe

Tenor Musa Nkuna

Die Lustige Witwe, Lippen schweigen

Clarinete Francisco Ribeiro
Johann Strauss II
Orquestra Sinfónica Portuguesa

Geschichten aus dem Wienerwald, op.325

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Zigeunerbaron, Hurra,
die Schlacht mitgemacht
Giuseppe Verdi
La Traviata, Libiam ne´ lieti calici, Brindisi
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Programa

Concertos no
Centro Cultural de Belém

Henry Dutilleux

L’ Esprit Français | O Espírito Francês
co-apresentação – Centro Cultural de Belém/
Teatro Nacional de São Carlos

Maurice Ravel

24. Janeiro de 2009 às 21h00

Nuno Côrte-Real

Métaboles

Rapsodie Espagnole

Lua, canção de uma Morte
Direcção Musical Julia Jones
Percussão Elizabeth Davis

Maurice Ravel
Bolero

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Co-apresentação
Programa

TNSC | CCB

Hector Berlioz
I. «Marche Hongroise»,
II «Ballet des Sylphes»,
III. «Menuet de Follets»

19. Junho 2009 às 21h00

(La Damnation de Faust, op.24)
Direcção Musical Johannes Debus
André Jolivet

Piano Artur Pizarro

Concerto para percussão (1958)
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Hector Berlioz
Symphonie fantastique, op. 14

Programa
Hector Berlioz

Co-apresentação

Benvenuto Cellini (Abertura)

TNSC | CCB
Maurice Ravel
Concerto em Sol para piano e orquestra
22. Maio 2009 às 21h00

César Frank
Sinfonia em Ré Maior

Direcção Musical Julia Jones
Soprano Carla Caramujo

Co-apresentação
TNSC | CCB

Orquestra Sinfónica Portuguesa
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Programa

Crossing Borders

Joseph Haydn
Hornsignal - Sinfonia nº31 em Ré Maior

18.Setembro 2009 às 21h00
Alban Berg
Direcção Musical Julia Jones

Concerto para Violino e Orquestra

Piano Artur Pizarro
Ludwig Van Beethoven
Orquestra Sinfónica Portuguesa

Pastoral - Sinfonia nº6, op.68

Programa

Co-apresentação

Richard Wagner

TNSC | CCB

“Der fliegende Holländer”
(O Navio Fantasma) - Abertura
Ernesto Halffter

Concerto para Poemas

Rapsodia Portuguesa para piano e orquestra

30. Novembro 2009

George Gershwin

Direcção Musical Julia Jones

An American in Paris

Soprano Chelsey Schill

(Um Americano em Paris)

Declamação de poemas portugueses
Natália Luiza

Felix Mendelssohn
Schottische Sinfonie (Escocesa) -

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Sinfonia Nº 3 em Lá Menor, op.56
Programa
Concerto

Declamação de poemas portugueses

TNSC | Antena 2
Anton Webern
Co-apresentação

Seis peças para Orquestra,

TNSC | CCB

Sechs Stücken, op.6
Alban Berg

A Pastoral
6. Novembro 2009

Três andamentos da "Lulu Suite"
Anton Bruckner
Sinfonia nº 6

Direcção Musical Peter Rundel
Violino Carolin Widmann

Co-apresentação
TNSC | CCB

Orquestra Sinfónica Portuguesa
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Ciclo Salão Nobre:
Homenagem a Haydn
(1732-1809)
Elementos da
Orquestra Sinfónica Portuguesa

18. Abril 2009
Violino/Direcção Musical Ingo de Haas
Quarteto Vianna da Motta
Programa

17. Janeiro 2009

Edvard Grieg
Holberg Suite para orquestra de cordas,

Direcção Musical Julia Jones

op. 40

Clarinete Francisco Ribeiro
Louis Spohr
Programa

Concerto para quarteto de cordas

Wolfgang Amadeus Mozart

e orquestra em Lá menor, op. 131

Concerto para Clarinete em Lá Maior, K 622
Joseph Haydn
Joseph Haydn

Sinfonia n.º 44 em Mi menor

Sinfonia nº 86 em Ré Maior

«Trauer»

11. Março 2009

27. Maio 2009

Direcção Musical João Paulo Santos

Direcção Musical Julia Jones

Tenor Carlos Guilherme

Violino Ana Beatriz Manzanilla

Trompa Paulo Guerreiro

Viola Pedro Saglimbeni Muñoz
Contrabaixo Duncan Fox

Programa
Joseph Haydn

Programa

Sinfonia nº 9 em Dó Maior

Ivan Moody
The Morning Star para contrabaixo

Benjamin Britten

e orquestra de cordas

Serenade para tenor, trompa e cordas
Wolfgang Amadeus Mozart
Joseph Haydn

Sinfonia Concertante para violino e viola

Sinfonia nº 87 em Lá Maior
Joseph Haydn
Sinfonia n.º 45 em Fá sustenido menor
«Farewell»
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Ciclo Salão Nobre:
Homenagem a Mozart
e Mendelssohn

Foyer Aberto no TNSC
Entrada Livre
Sempre às 18H00

Elementos da
Orquestra Sinfónica Portuguesa

16. Outubro 2009 às 21h00

Augusto Machado
e o Seu Tempo
22. Janeiro 2009 | Canto e Piano

Ludwig van Beethoven
Rondino para octeto de sopros

Piano e Comentários João Paulo Santos

em Mi bemol Maior, WoO 25
Soprano Lara Martins
Wolfgang Amadeus Mozart

Barítono Luís Rodrigues

Serenata nº 10 para sopros "Gran Partita",
em Si bemol Maior, K 361

Programa
Obras de Augusto Machado, Alfredo Keil,
Óscar da Silva, António Fragoso, Vianna da
Motta e Luís de Freitas Branco

23. Outubro 2009 às 21h00
Edward Elgar
Serenata para cordas, em Mi Menor, op. 20

29. Janeiro 2009 | Ópera

Wolfgang Amadeus Mozart

Soprano Ana Ester Neves

Divertimento para cordas, K.138

Tenor João Cipriano Martins
Barítono João Merino

Gioachino Rossini
Sonata nº 1, em Sol Maior

Programa
Obras de Augusto Machado

Felix Mendelssohn
Sinfonia para cordas nº 2, em Ré Maior

Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E.
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5. Fevereiro 2009 | Música de Câmara

Foyer Aberto –
O São Carlos no Séc. XIX

Quarteto Vianna da Motta
Violino I António Figueiredo
Violino II Witold Dziuba

3. Março 2009

Viola Hugo Diogo

De 1793 a 1828

Violoncelo Irene Lima
Comentários David Cranmer
Programa

Piano João Paulo Santos

Obras de Augusto Machado, João Guilherme
Daddi, Alfredo Keil e Vianna da Motta

Soprano Ana Paula Russo
Soprano Carla Simões
Meio-Soprano Susana Teixeira

19. Fevereiro 2009 | Opereta

Programa
Obras de Gioachino Rossini,

Quarteto Vianna da Motta

Marcos Portugal, Saverio Mercadante,
Carlo Coccia, Domenico Cimarosa,

Soprano Dora Rodrigues

António Leal Moreira, Valentino Fioravanti,

Soprano Sandra Medeiros

Giuseppe Sarti e Giacomo Meyerbeer

Tenor Mário Alves
Barítono Mário Redondo
Programa

10. Março 2009

Obras de Hervé, Jacques Offenbach,

Depois da Guerra Civil –

Angelo Frondoni, Joaquim Casimiro

O Repertório Italiano

e Augusto Machado
Comentários Luísa Cymbron
Piano João Paulo Santos
Soprano Sónia Alcobaça
Meio-soprano Maria Luísa de Freitas
Barítono Luís Rodrigues
Programa
Obras de Carlos Gomes, Gaetano Donizetti,
Saverio Mercadante, Francisco Xavier Migone,
Errico Petrella , Giuseppe Verdi,
Vincenzo Bellini e Giovanni Pacini
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17. Março 2009
Depois da Guerra Civil –
O Repertório Francês

Foyer Aberto –
Ciclo de Música
de Câmara para Ensembles

Comentários Gabriela Cruz
Piano João Paulo Santos
28. Abril 2009
Soprano Dora Rodrigues
Tenor João Cipriano Martins

Piano Margarida Prates

Barítono João Merino

Violinos Pavel Arefiev | Rui Guerreiro
Viola Ricardo Mateus

Programa

Violoncelo Ajda Zupancic

Obras de Jacques Halevy,
Gioacchino Rossini, Ambroise Thomas,

Programa

Daniel Auber, Augusto Machado

Obras de Wolfgang Amadeus Mozart

e Giacomo Meyerbeer

e Robert Schumann

31. Março 2009

5 de Maio

Fins de Século
Violinos Ana Beatriz Manzanilla | Rui Guerreiro
Comentários Paulo Ferreira de Castro

Viola Pedro Saglimbeni Munoz

Piano João Paulo Santos

Violoncelo Ajda Zupancic | Emídio Coutinho

Soprano Ana Ester Neves

Programa

Soprano Ana Ferraz

Obras de Franz Schubert

Tenor Mário João Alves
Barítono Luís Rodrigues
Programa

12 de Maio

Obras de Umberto Giordano,
Ruggero Leoncavallo,

Violinos Leonid Bykov | Aurora Voronova

Giacomo Puccini, Alfredo Keil,

Viola Galina Savova

Richard Wagner e Jules Massenet

Violoncelo Gueorgui Dimitrov
Programa
Obras de Joseph Haydn e Antón Dvorák
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19 de Maio

16 de Junho

Clarinete Jorge Trindade

Quarteto Vianna da Motta

Violino Nariné Dellalian
Violoncelo Levon Mouradian

Oboé Ricardo Lopes

Piano Marina Dellalian

Violinos António Figueiredo| Witold Dziuba
Viola Hugo Diogo

Programa

Violoncelo Irene Lima

Obras de Ludwig Van Beethoven,
Darius Millaud e Sergei Rachmaninov

Programa
Obras de Benjamin Britten, Dmitri
Chostakovitch e Vianna Da Motta

26 de Maio
Soprano Filipa Lopes

23 de Junho

Meio-soprano Ana Serôdio
Barítono Ciro Telmo

Flauta Anabela Malarranha

Violinos António Figueiredo | Witold Dziuba

Oboé Luís Marques

Violoncelo Emídio Coutinho

Clarinete Bruno Graça

Piano Nuno Lopes

Fagote David Harrison
Trompa Carlos Rosado

Programa

Piano Savka Konjikusic

Obras de Wolfgang Amadeus Mozart
e Ludwig Van Beethoven

Programa
Obras de Ludwig Thuille,
Francis Poulenc e Jean Françaix
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Programa
Excertos Da Ópera Yerma,

Foyer Aberto –
"Ao Encontro dos
Jovens Intérpretes"

Os Primeiros
Românticos da Ópera:
Franceses e Alemães
vs. Bel Canto Italiano
5. Novembro 2009

De Heitor Villa-Lobos

A Ópera "Iluminada":
Séculos XVIII e XX
3. Dezembro 2009
Piano João Paulo Santos
Comentários André Heller-Lopes
Soprano Ana Franco
Soprano Raquel Alão

Jovens Intérpretes do São Carlos

Meio-Soprano Luisa Francesconi
Tenor Marco Alves Dos Santos

Piano Moritz Gnann

Barítono João Merino
Baixo João Oliveira

Programa
Obras de Gaetano Donizetti,

Programa

Carl Maria Von Weber, Jules Massenet,

Obras De W. A. Mozart, Igor Stravinsky,

Vincenzo Bellini, Filippo Marchetti,

Giovanni Paisiello, Giacomo Puccini,

Charles Gounod, Saverio Mercadante,

Ludwig Van Beethoven, R. Leoncavallo,

Gioachino Rossini, Jacques Offenbach,

Pietro Mascagni, C. W. Gluck,

Giuseppe Verdi

Domenico Cimarosa, Richard Strauss

Yerma,
de Heitor Villa-Lobos

Concerto Coral de Natal
16. Dezembro 2009

22. Novembro 2009

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Direcção Musical André Heller-Lopes

Direcção Musical Jörg Ritter

Soprano Adriane Queiroz

Barítono Leandro Fischetti

Meio-Soprano Denise De Freitas

Tenor Musa Nkuna

Tenor Martin Muhle

Piano Kodo Yamagishi

Barítono Homero Velho
Piano Marcos Aragoni
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Programa
Cânticos de obras de Benjamin Britten,
Georg Friedrich Händel, César Franck,

17 de Maio

Francis Poulenc, Hugo Wolf, Josef Gabriel

OSP em Albufeira

Rheinberger e canções tradicionais
de África do Sul, Itália, Espanha e Chile

21:30 – Igreja Matriz de Albufeira
Albufeira, Sala Principal

Outros Palcos

24 de Maio
OSP em Tavira
17:00 – Igreja da Misericórdia de Tavira

8 de Março

Tavira, Sala Principal

Concerto Comentado para Famílias
16:00 – Teatro Municipal de Almada
Almada, Sala Principal

26 de Maio
Concerto no Palácio da Indepêndencia
18:30 – Palácio da Independência

18 de Abril

Lisboa, Sala Principal

Concerto Aula Magna
18:00 – Aula Magna
Lisboa, Sala Principal

4 de Junho
Concerto Primavera
19:00 – Biblioteca Nacional

7 de Maio

Lisboa, Átrio Principal

Concerto no ISCTE
21:00 – ISCTE
Lisboa, Grande Auditório

5 de Junho
Concerto no ISCTE (II)
Moody | Mozart | Haydn

10 de Maio

21:00 – ISCTE

Machina Mundi

Lisboa, Grande Auditório

21:30 – Teatro Municipal de Almada

Elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa

Almada, Sala Principal
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Direcção Musical Julia Jones
Violino Ana Beatriz Manzanilla
Viola Pedro Saglimbeni Muñoz

18, 19,20,21 de Junho

Contrabaixo Duncan Fox

Dido e Eneias, Henry Purcell
18, 19, 20 de Junho de 2009 às 21h30

Programa

21 de Junho de 2009 às 16h00

Ivan Moody
The Morning Star para contrabaixo

Direcção musical José Manuel Araújo

e orquestra de cordas

Encenação Carlos Avilez
Coreografia Isabel Gonzaga

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia Concertante para violino,

Atelier de Ópera da Escola de Música do

viola e orquestra em Mi bemol maior, KV 364

Conservatório Nacional
Coro de Câmara da Escola de Música do

Joseph Haydn

Conservatório Nacional

Sinfonia Nº45 em Fá sustenido menor

Grupo de Bailados Canora Turba

"Farewell" (Hob. 1:45)

Elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa

6 de Junho

2 de Julho

Machina Mundi

Concerto da APCL

21:00 – Goodenough College

21:00 – Pavilhão Atlântico

Londres, Sala Principal

Lisboa, Sala Altântico

20 de Junho

1 de Agosto

Coros de Ópera

Carmina Burana,

e de Música Coral-Sinfónica

de Carl Orff (1895-1982)

18:00 – Biblioteca Nacional

21:00 – Castelo de Óbidos

Lisboa, Átrio Principal

Óbidos, Cerca do Castelo
Direcção Musical Golo Berg
Soprano Chelsey Schill
Tenor João Cipriano
Barítono Luís Rodrigues
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Coro do Teatro Nacional de São Carlos
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11 de Setembro

14 de Novembro

Concerto na Basílica da Estrela

Concerto Igreja S. Roque

19:00 – Basílica da Estrela

21:30 – Igreja S. Roque

Lisboa, Sala Principal

Lisboa

15 de Outubro

15 de Novembro

Concerto no ISCTE

Música na Biblioteca

21:00 – ISCTE

17:00 – Biblioteca Nacional de Portugal

Lisboa, Grande Auditório

Lisboa, Sala Principal
Direcção Musical Julia Jones
Soprano Maria do Anjo Albuquerque

30 de Outubro

Meio-soprano Maria Luísa Tavares

Carmina Burana

Tenor João Cipriano
Baixo Carlos Pedro Santos

21:00 – CAE
Figueira da Foz, Sala Principal

Coro do Teatro Nacional de São Carlos
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Programa

13 de Novembro

Joseph Haydn

Te Deum

As Sete Últimas Palavras
do Nosso Salvador na Cruz

19:00 – Universidade Nova de Lisboa
Auditório
Orgão Sérgio Silva

17 de Dezembro
Concerto Coral de Natal

Coro do Teatro Nacional de São Carlos
21:00 – Univ. Nova de Lisboa
Programa

Lisboa

Marc-Antoine Charpentier
Te Deum

Direcção Musical Jörg Ritter
Barítono Leandro Fischetti
Tenor Musa Nkuna
Piano Kodo Yamagishi
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Coro do Teatro Nacional de São Carlos

De Espanha (canção tradicional)
Entre las ocho y las nueve

Cânticos das seguintes obras:
Benjamin Britten, A Ceremony of Carols

Do Chile (canção tradicional)

Wolcum Yole!

Señora Dona Maria

There is no Rose
As dew in Aprille

Georg Friedrich Händel

This little Babe

Messiah

Deo Gracias

Allelujah

Georg Friedrich Händel
Messiah
Comfort ye / Every Valley

18 de Novembro
Essências do Oriente

César Franck
Panis Angelicus

19h00 – Universidade Nova de Lisboa
Auditório da Reitoria

Francis Poulenc
Quatre motets pour le temps de Noël

Machina Mundi

O magnum mysterium

Flautas Katherine Rawdon

Hodie Christus natus est

Percussão Elizabeth Davies

Hugo Wolf

Programa

Epiphanias

G. Schelsi
Hyxos

Josef Gabriel Rheinberger
Advent - Motetten op.176

Keiko

Ex Sion

Abe Wind in the Bamboo Groove

Da África Do Sul

Luís Tinoco

(canção tradicional religiosa)

Obra em estreia absoluta

Tlangela Yehova
Wil Offermans
De Itália (canção tradicional)

Honami

Dormi, dormi
Ivan Moody
Georg Friedrich Händel

Istella

Messiah
The trumpet shall sound

Gareth Farr
Kembang Suling
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17 de Dezembro

29 Dezembro

D. João VI e Napoleão:

Digressão OSP China,

Música em Tempo de Guerra

Guangzhou/Cantão

19h00 – Universidade Nova de Lisboa

Concerto no Xinghai Concert Hall

Auditório da Reitoria

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Direcção Musical Julia Jones

19 de Dezembro

Programa

Concerto com

Felix Mendelssohn

as Jovens Vozes de Lisboa

Sinfonia nº. 3 em Lá menor, op. 56
“Escocesa“

16:00 – Palácio da Ajuda
Lisboa, Pátio exterior

Eduard Strauss
Bahn Frei; Polka Schnell, op. 45
Josef Strauss

20 de Dezembro

Moulinet Polka, op. 57

Concerto com o
Quarteto Vianna da Motta

Johann Strauss II
Rosen aus dem Süden, op. 388 (Valse)

14:00 – Palácio da Ajuda
Lisboa, Sala D. Carlos

Johann Strauss II
Bauern-Polka, op. 276
Eduard Strauss

20 de Dezembro

Mit Vergnügen (With Pleasure-Galop),

Recital com o Leandro Fischetti

Polka schnell, op. 228

e o Musa Nkuna
Johann Strauss II
17:00 – Palácio da Ajuda

Geschichten aus dem Wienerwald, op.325

Lisboa, Sala D. Carlos

(Contos dos Bosques de Viena)
Johann Strauss II
Im Krapfenwaldl, op. 336

20 de Dezembro
Recital Jovens Intérpretes

Johann Strauss II
Tritsch-Tratsch Polka, op. 214

18:30 – Palácio da Ajuda
Lisboa, Sala D. Carlos
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30 Dezembro

31 Dezembro

Digressão OSP China,

Digressão OSP China,

Guangzhou/Cantão

Foshan

Concerto no Xinghai Concert Hall

Concerto no Foshan Qionghua Theater

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Direcção Musical Julia Jones

Direcção Musical Julia Jones

Programa

Programa

Wolfgang Amadeus Mozart

Felix Mendelssohn

A Flauta Mágica, Abertura

Sinfonia nº. 3 em Lá menor, op. 56 “Escocesa“

Vaughan Williams (1872-1958)

Eduard Strauss

Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Bahn Frei, Polka Schnell, op. 45
Josef Strauss

Joly Braga Santos (1924-1988)

Moulinet Polka, op. 57

Staccato brilhante
Johann Strauss II
Ludwig van Beethoven

Rosen aus dem Süden, op. 388 (Valse)

Sinfonia n.º 6,
Pastoral, op. 6

Johann Strauss II
Bauern-Polka, op. 276
Eduard Strauss
Mit Vergnügen (With Pleasure-Galop), Polka
schnell, op. 228
Johann Strauss II
Geschichten aus dem Wienerwald, op.325
(Contos dos Bosques de Viena)
Johann Strauss II
Im Krapfenwaldl, op. 336
Johann Strauss II
Tritsch-Tratsch Polka, op. 214
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Patas De Galinha (Baba-Yaga) E A Grande
Porta De Kiev

Festival ao Largo

Modest Petrovich Mussorgsky
Boris Godunov, Cena Da Coroação

Noites Brancas
26. 27 Junho 2009 às 22h00

Noite Coral
29 Junho 2009 às 22h00

Obras populares do repertório russo
Direcção Musical Vítor Paiva
Direcção musical Michail Jurowski
Meio-soprano Laryssa Savchenko

Coro dos Pequenos Cantores da

Baixo Alexei Tanovitski

Academia de Amadores de Música

Piano Alexey Botvinov
Programa
Orquestra Sinfónica Portuguesa

Anónimo

Coro do Teatro Nacional de São Carlos

Dona Nobis Pacem
Cancioneiro Alentejano
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Programa

Nossa Senhora da Rosa

Mikhail Glinka

César Franck

Russlan e Ludmila, abertura

Cantique de Jean Racine

Piotr Ilitch Tchaikovsky

Andrew Lloyd Webber

Jeanne d´arc, ária de jeanne

Pie Jesu

Piotr Ilitch Tchaikovsky

Caccini/ Mercurio/ Paiva

Eugene Onegin, Coro e Dança dos

Ave Maria

Camponeses

Johann Sebastian Bach

Serguei Prokofiev

Duplo Concerto, 1º andamento

Romeu e Julieta, Máscaras e Morte de Tybalt

Jean-Philippe Rameau

Piotr Ilitch Tchaikovsky

La Nuit

Concerto n.º 1 em Si Bemol menor para piano

Cândido Lima

e orquestra, Op. 23

A Borboleta

Alexander Porfiryevich Borodin

Sérgio Azevedo

Principe Igor, Danças Polovtsianas

Foca Equilibrista

Piotr Ilitch Tchaikovsky

Antonio Caldara

Iolanta, Ária De Robert

Che Gusto

Piotr Ilitch Tchaikovsky

Catalunha / L. Jean-Baptist

O Lago Dos Cisnes: Dança Dos Pequenos

Rossignol

Cisnes E Cena Final

Richard Rodgers

Do 4º Acto

The Sound of Music

Modest Petrovich Mussorgsky

John Williams

Quadros De Uma Exposição: A Cabana Sobre

Double Trouble

Wolfgang Amadeus Mozart

Gabriele d’Annunzio e Francesco Paolo

Bald prangt, den Morgen zu verkünden

Tosti A Vucchella

Concerto em Ré M, 1º Andamento

Giovanni Capurro e Eduardo di Capua

Das klinget so herrlich

O Sole Mio

Tradução Bruno Coulais

Pepino Turco e Luigi Denza

Compère Guilleri

Funiculi Funiculà

Christophe Barratier / Bruno Coulais
Caresse sur l’océan
Cerf Volant
Vois sur ton chemin

Noite Romântica
1 de Julho de 2009 às 20h00

Noite Napolitana

Direcção Musical Christopher Bochmann

30 Junho 2009 às 22h00

Orquestra Sinfónica Juvenil

Direcção Musical Eurico Martins

Programa

Tenor Carlos Guilherme

Otto Nicolai
As Alegres Comadres De Windsor, Abertura

Orquestra dos Bandolins da Madeira

Felix Mendelssohn
Sinfonia Nº.5 , Ré Menor, Op. 107,

Programa

A Reforma, Andante

Amilcare Ponchielli

Ludwig Van Beethoven

Dança das Horas (instrumental)

Prometheus, Op. 43, Abertura

Aniello Califano e Enrico Cannio

Felix Mendelssohn

O Surdato Nnamurato

Sinfonia Nº.5, Ré Menor, Op. 107,

Guglielmo Cottrau

A Reforma, Allegro Vivace

Fenesta Che Lucive

Felix Mendelssohn

Salvatore Gambardella

Sinfonia Nº.5, Ré Menor, Op. 107, A Reforma,

Comme Facette Màmmeta

Andante, Andante – Allegro Vivace

Mezzacapo

Edward Elgar

Napoli (instrumental)

Marcha Nº. 4 , Pompa e Circunstância

Riccardo Cordiferro e Salvatore
Cardillo Core’ngrato
Salvatore di Giacomo e Francesco Paolo
Tosti Marechiare
Giambattista de Curtis e Ernesto de
Curtis Torna a Surriento
Antonio Vivaldi
Inverno e Allegro (instrumental)
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Noite Popular

Noite de Ópera

1 de Julho de 2009 às 22h00

2 de Julho de 2009 às 22h00
Dido e Eneias, Henry Purcell

Direcção Musical Eurico Martins
Tenor Carlos Guilherme

Direcção Musical José Manuel Araújo

Participação Especial Jorge Salgueiro

Encenação Carlos Avilez
Cenografia e Figurinos

Orquestra de Bandolins da Madeira

Teatro Nacional de São Carlos
Desenho de Luz Pedro Martins

Programa
Emile Waldteufel

Elementos da Orquestra Sinfónica Portuguesa,

Les Patineurs

Atelier de Ópera e Coro de Câmara da Escola

Albert W. Ketèlbey

de Música do Conservatório Nacional, Grupo

Num Mercado Persa

De Bailados Canora Turba

Vittorio Monti
Czardas

Elenco

Jorge Salgueiro

Dido Liliana Sebastião

Árias Quentes op. 103

Belinda Ana Tomás

Poema de António Cândido Franco

Second Woman Irina Grelha

e Jorge Salgueiro Fado Doce do Sal

Aeneas Jorge Silva

Poema de José Saramago

Sorceress Catarina Rodrigues

As Palavras de Amor

First Witch Maria João Alves

Poema de Luís Vaz de Camões

Second Witch Sílvia Wunderly

Oh que famintos beijos na floresta

Sailor Rui Aleixo

Yasuo Kuwahara

Spirit Maria Kopke

Canção do Outono Japonês
Franz Liszt

Instrumentistas

Rapsódia Húngara N.º 2

Violino António Figueiredo

Amilcare Ponchielli

Violino Witold Dziuba

Dança das Horas

Viola Hugo Diogo
Violoncelo Emídio Coutinho
Contrabaixo João Diogo
Cravo José Manuel Araújo
Bailarinos do Grupo de Bailados
Canora Turba:
Ruben Santos, Bruno Cochat, António
Serrano, Isabel Gonzaga, Alexandre Campos,
Rita Nunes, Raquel Fragoso
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17 e 18 de Julho

Carmina Burana

Recital e Tal

Carl Orff

Textos Satíricos, numa selecção

4 e 5 de Julho de 2009 às 22h00

de Nuno Artur Silva, Inês Fonseca Santos

Direcção Musical Golo Berg

Actores

Soprano Chelsey Schill

Rita Blanco, Miguel Guilherme, Diogo Dória

Tenor Carlos Guilherme
Barítono Diogo Oliveira

Produção
Produções Fictícias

Coro do Teatro Nacional de São Carlos
Orquestra Sinfónica Portuguesa
19 de Julho
Quarteto Vianna da Motta

Noite de Teatro

Programa

16, 17, 18 e 20 de Julho de 2009

Wolfgang Amadeus Mozart

às 22h00

Divertimento em Fá M
(Allegro, Andante, Presto)

16 de Julho

Anton Webern

A Menina Júlia,

Langsamer Satz

de August Strindberg

Vianna da Motta Quarteto
em Sol Maior (2º e 3º andamento)

Direcção Musical Rui Rebelo

Heitor Villa-Lobos

Encenação Rui Mendes

Área Cantilena, Bachiana nº5v

Assistência de Encenação Maria Arriaga

Astor Piazzola

Cenografia Manuel Amado e Ana Paula Rocha

Fuga y Misterio

Figurinos Ana Paula Rocha
Desenho de Luz Carlos Gonçalves
Tradução Augusto Sobral

20 de Julho
Amor, de André Sant’anna

Actores
Albano Jerónimo, Beatriz Batarda,

Encenação Marcos Barbosa

Isabel Abreu

Assistência de Encenação Leonor Zertuche
Iluminação Pedro Carvalho

Produção
Teatro Nacional D. Maria II

Actores
Flávia Gusmão
Produção
Teatro Oficina de Guimarães
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CNB – Serenade
George Balanchine
© Carmo Sousa
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IV. Actividade Artística

4.2 Actividade
da Companhia
Nacional de Bailado
4.2.1 Mensagem do Director Artístico
A programação de 2009 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 e neoclássica, a CNB, ao apresentar os bailados Coppélia com coreografia
de John Auld, Giselle com coreografia de Georges Garcia e Serenade com coreografia de George
Balanchine, teve em conta a importância destas obras, internacionalmente aclamadas, mas
também o facto de preservar e valorizar a própria memória coreográfica dos clássicos.
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. Neste âmbito a CNB apresentou os bailados Isolda
(Olga Roriz), Lento para Quarteto de Cordas (Vasco Wellenkamp), Cantata (Mauro Bigonzetti),
Concerto (Marco Cantalupo e Katarzyna Gdaniec), Four Reasons (Edward Clug), Strokes Through
the Tail (Marguerite Donlon), Fauno (Vasco Wellenkamp) e À Flor da Pele (Rui Lopes Graça).
Durante o ano de 2009 a CNB deu continuidade ao projecto educação, cumprindo desta forma
o articulado na sua missão, promovendo num contexto lúdico e educativo a descoberta da dança
pelo mais jovens.
De acordo com a actual política artística da CNB a itinerância foi uma das suas prioridades,
apresentando-se em diversas salas de espectáculo de norte a sul do país, proporcionando a fruição
da dança clássica e contemporânea aos mais diversos públicos.
A CNB convidou e acolheu, no Teatro Camões, algumas das principais companhias de dança
contemporânea portuguesa.

Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E.
Relatório de Gestão e Contas 2009

133

Foi também em 2009 que integrámos a programação do Festival ao Largo onde apresentamos os
bailados Concerto (Marco Cantalupo) e Cantata (Mauro Bigonzetti), muito aclamados pelo público.
Durante 2009, com o intuito de proporcionar aos bailarinos o desenvolvimento da técnica clássica
e contemporânea convidámos professores reconhecidos internacionalmente.

Vasco Wellenkamp
Director Artístico
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4.2.2 Actividade Artística

Companhia Nacional de Bailado – Teatro Camões e Digressão
Nº
Espectáculos

CNB TEMPORADA TEATRO CAMÕES
Coppélia

19. 20. 21. 22. 27. 28. 29. Março
2. 3. 4. Abril

13

4 Coreógrafos

28. 29. 30. Maio
3. 4. 5. Junho

7

ESCOLAS: Cantata

11. 12. 13. Fevereiro

3

ESCOLAS: Coppélia

18. 25. 26. Março

3

ESCOLAS: Dia Mundial
da Criança

1. Junho

1

Serenade, À Flor da Pele,
Four Reasons

15. 16. 17. 18. Outubro

5

Giselle (com OSP)

10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23.
Dezembro

11

SUB-TOTAL

43

CNB DIGRESSÃO
Santa Maria da Feira

31. Janeiro

1

Lamego

4. Fevereiro

1

Évora

7. Fevereiro

1

Guarda

29. Abril

1

Lagos

28. e 29. Abril

2

Faro

2. Maio

1

Almada

7. Junho

1

Leiria

17. Junho

1

Figueira da Foz

16. Julho

1

Coimbra

16. Setembro

1

Bragança

19. Setembro

1

Açores (Ponta Delgada)

25. Setembro

1

Aveiro

2. Outubro

1

Lisboa – Palácio da Ajuda
(MC)

19. 20. Dezembro

2

Almada

29. 30. Dezembro

2
SUB-TOTAL

18
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Companhia Nacional de Bailado – Festival ao Largo e Acolhimentos
FESYIVAL AO LARGO
8. 9. 10. 11. 12. Julho

Concerto, Cantata

5
SUB-TOTAL

SUB-TOTAL COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

5
66

ACOLHIMENTOS TEATRO CAMÕES

136

Portugal Dance Awards

29. Abril

1

São Luiz – “O Aqui”

16. 17. Abril

2

Esplanada Musical

6. 13. 20. Setembro

3

CNB CONVIDA
Companhia Olga Roriz

29. 30. 31. Outubro

3

CNB CONVIDA
Grupo Dançando
com a Diferença

6. 7. Novembro

2

CNB CONVIDA
Companhia Portuguesa
de Bailado Contemporâneo

12. 13. 14. Novembro

3
SUB-TOTAL

14

TOTAL

80

Temporada CNB

4 Coreógrafos
Lisboa, Teatro Camões

Coppélia Ou
A Rapariga
Dos Olhos De Esmalte

28. 29. 30. Maio às 21h
3. 4. 5. Junho às 21h
Tarde Família – 30. Maio às 16h

Lisboa. Teatro Camões

Isolda
19. 20. 21. 27. 28. Março às 21h

Coreografia Olga Roriz

22. 29. Março às 16h

Música Richard Wagner
Tristão e Isolda (Prelúdios e Morte)

2. 3. 4. Abril às 21h

Cenários e Figurinos Vera Castro

4. Abril às 16h

Desenho de Luz Orlando Worm

Tardes Família

Estreia absoluta

21. 28. Março às 16h

À Flor da Pele
Coreografia Rui Lopes Graça

Coreografia John Auld

Música Philip Glass

segundo Arthur Saint-Léon,

Estudos para Piano, nº 1, 2, 6 e 8, Vol. 1

Petipa e Enrico Cechetti

Cenários e Figurinos Vera Castro
Desenho de Luz Jorge Ribeiro

Música Leo Delibes
Argumento Charles Nuitter

Estreia absoluta

e Arthur Saint-Léon a partir de

Fauno

E.T.A. Hoffmann

Coreografia, Cenários e Figurinos

Cenário e Figurinos Peter Farmer

Vasco Wellenkamp

Desenho de Luz David Mohre

Música Claude Debussy

     

Prélude à l’après-midi d’un faune
Desenho de Luz Vítor José,
Vasco Wellenkamp
Multimédia Marco Arantes
Estreia na CNB
Strokes Through the Tail
Coreografia Marguerite Donlon
Música Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia nº 40 em Sol Menor
Figurinos Branimira Ivanova
Desenho de Luz Marguerite Donlon
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Serenade |

Giselle

À Flor da Pele
Four Reasons

Lisboa, Teatro Camões

Lisboa, Teatro Camões

15. 16. 17. Outubro às 21h
18. Outubro às 16h
Tarde Família
17. Outubro às 16h

10. 11. 16. 17. 18. 22. 23. Dezembro
às 21h, 13. e 20. Dezembro às 16h
Tardes Família
12. e 19. Dezembro às 16h
Giselle
Coreografia Georges Garcia,
segundo Jean Coralli,

Serenade

Jules Perrot e Marius Petipa

Coreografia George Balanchine

Música Adolphe Adam

Música Piotr Ilitch Tchaikovsky

Cenários Ferruccio Villagrossi
Figurinos Guarda-roupa tradicional

À Flor da Pele

gentilmente oferecido pela

Coreografia Rui Lopes Graça

Fundação Calouste Gulbenkian

Música Philip Glass
Estudos para Piano, nº 1, 2, 6 e 8, Vol. 1

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Cenários e Figurinos Vera Castro

Direcção Musical Geoffrey Styles

Desenho de Luz Jorge Ribeiro
Four Reasons
Coreografia Edward Clug
Música Original Milko Lazar
Cenário, Figurinos e Desenho de Luz
Edward Clug
Interpretação musical ao vivo
Piano Milko Lazar
Violino Jelena Zdrale
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Espectáculos para Escolas

Dia Mundial da Criança
Lisboa, Teatro Camões

Cantata
Lisboa, Teatro Camões

1. Junho às 15h
Isolda
Coreografia Olga Roriz

11. 12. e 13. Fevereiro às 15h

Música Richard Wagner
Tristão e Isolda (Prelúdios e Morte)

Coreografia Mauro Bigonzetti

Cenários e Figurinos Vera Castro

Remontagem Coreográfica Carlos Prado

Desenho de Luz Orlando Worm

Arranjo e Interpretação Musical
Gruppo Musicale Assurd

Strokes Through the Tail

a partir da música original

Coreografia Marguerite Donlon

e tradicional do Sul de Itália

Música Wolfgang Amadeus Mozart

Figurinos Helena de Medeiros

Sinfonia nº 40 em Sol Menor

Desenho de Luz Carlo Cerri

Figurinos Branimira Ivanova
Desenho de Luz Marguerite Donlon

Coppélia
Lisboa, Teatro Camões

Acolhimentos
18. 25. e 26. Março às 15h
Coreografia John Auld
segundo Arthur Saint-Léon,

São Luiz Noutros Palcos

Petipa e Enrico Cechetti

Lisboa, Teatro Camões

Música Leo Delibes
Argumento Charles Nuitter

15. 16. Abril às 21h00

e Arthur Saint-Léon
a partir de E.T.A. Hoffmann

“ O Aqui”

Cenário e Figurinos Peter Farmer

Associação Vo'Arte, CIM – Companhia

Desenho de Luz David Mohre

Integrada Multidisciplinar
Coordenação artística Ana Rita Barata, João
Gil, Natália Luiza e Pedro Sena Nunes
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Co-produção
São Luiz Teatro Municipal, Associação

Grupo
Dançando com a Diferença

Vo’Arte, Associação de Paralisia Cerebral de
Lisboa, Centro de Reabilitação de Paralisia

6. e 7. Novembro às 21h

Cerebral Calouste Gulbenkian
Levanta os Braços
Em co-apresentação com a Companhia

como Antenas para o Céu

Nacional de Bailado

Coreografia Clara Andermat
Música Original Vítor Rua
Figurinos Clara Andermatt

Esplanada Musical
Bandas Filarmónicas

em colaboração com Maurício Freitas
Desenho de Luz Clara Andermatt
em colaboração com Maurício Freitas

Lisboa, Teatro Camões – Passeio de Neptuno
Beautiful People
6 Setembro às 17h00

Concepção, Textos e Coreografia Rui Horta

Filarmónica e Sociedade

Banda Sonora Arranjos de Tiago Cerqueira

Musical Nisense

Figurinos Rui Horta
Desenho de Luz Rui Horta

13 Setembro às 17h00
Filarmónica do Crato
20 Setembro às 17h00

Companhia Portuguesa
de Bailado Contemporâneo

Sociedade Musical de Instrução
e Recreio Aljustrelense

12. 13. e 14. Novembro às 21h
AmarAmália

CNB Convida

Companhia Olga Roriz

Coreografia Vasco Wellenkamp
Música Original Carlos Zíngaro
Fados cantados por Amália Rodrigues
Cenário Wilson Galvão

29. 30. e 31. Outubro às 21h

Figurinos Liliana Mendonça
Desenho de Luz Orlando Worm

Nortada
Direcção e Selecção Musical Olga Roriz
Cenário Pedro Santiago Cal
Figurinos Olga Roriz
Desenho de Luz Cristina Piedade
Músicas Amália, Baú, Corelli, Croke,
Charles Trénet, Dead Combo,
Grupo Folclórico de Santa Marta de Portuzelo,
Pink Martini, Klezmer Music
Textos Criação Colectiva
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Festival ao Largo

Digressões 2009

Festival ao Largo

Sta. Maria da Feira – Europarque

Lisboa, Largo de São Carlos

31. Janeiro, 21h30

8. 9. 10. 11. 12. Julho às 22h

Teatro Ribeiro Conceição – Lamego
4. Fevereiro, 21h30

Concerto
Coreografia Katarzyna Gdaniec,

Teatro Garcia de Resende – Évora

Marco Cantalupo

7. Fevereiro, 21h30

Música Johannes Sebastian Bach
Concerto para Cravo BWV 1052

Isolda

Desenho de Luz Bert De Raeymaecker

Coreografia Olga Roriz

Figurinos Katarzyna Gdaniec,

Música Richard Wagner

Marco Cantalupo

Tristão e Isolda (Prelúdios e Morte)
Cenários e Figurinos Vera Castro

Cantata

Desenho de Luz Orlando Worm

Coreografia Mauro Bigonzetti
Remontagem Coreográfica Carlos Prado

Lento para Quarteto de Cordas

Arranjo e Interpretação Musical

Coreografia Vasco Wellenkamp

* Gruppo Musicale Assurd

Música Anton Webbern

a partir da música original

Movimento Lento para Quarteto de Cordas

e tradicional do Sul de Itália

Desenho de Luz Vasco Wellenkamp

* (interpretação ao vivo)

e Cristina Piedade

Figurinos Helena de Medeiros

Figurinos Liliana Mendonça

Desenho de Luz Carlo Cerri

Cenário Ricardo Vaz
Cantata
Coreografia Mauro Bigonzetti
Remontagem Coreográfica Carlos Prado
Arranjo e Interpretação Musical
Gruppo Musicale Assurd
a partir da música original
e tradicional do Sul de Itália
Figurinos Helena de Medeiros
Desenho de Luz Carlo Cerri
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Teatro Municipal da Guarda – Guarda

Teatro Municipal de Almada – Almada

29. Abril, 21h30

7. Junho, 16h00

Coppélia ou A Rapariga

Teatro José Lúcio da Silva – Leiria

dos Olhos de Esmalte

17. Junho, 21h30

Coreografia John Auld
segundo Arthur Saint-Léon,

Isolda

Petipa e Enrico Cechetti

Coreografia Olga Roriz

Música Leo Delibes

Música Richard Wagner

Argumento Charles Nuitter

Tristão e Isolda (Prelúdios e Morte)

e Arthur Saint-Léon

Cenários e Figurinos Vera Castro

a partir de E.T.A. Hoffmann

Desenho de Luz Orlando Worm

Cenário e Figurinos Peter Farmer
Desenho de Luz David Mohre

À Flor da Pele
Coreografia Rui Lopes Graça
Música Philip Glass
Estudos para Piano, nº 1, 2, 6 e 8, Vol. 1

Centro Cultural de Lagos – Lagos

Cenários e Figurinos Vera Castro

28. 29. Abril, 21h30

Desenho de Luz Jorge Ribeiro

Teatro Municipal de Faro – Faro

Fauno

2. Maio, 21h30

Coreografia, Cenários e Figurinos
Vasco Wellenkamp

Four Reasons

Música Claude Debussy

Coreografia Edward Clug

Prélude à l’après-midi d’un faune

Música Original Milko Lazar

Desenho de Luz Vítor José,

Cenário, Figurinos e Desenho de Luz

Vasco Wellenkamp

Edward Clug

Multimédia Marco Arantes

Concerto

Strokes Through the Tail

Coreografia Katarzyna Gdaniec,

Coreografia Marguerite Donlon

Marco Cantalupo

Música Wolfgang Amadeus Mozart

Música Johannes Sebastian Bach

Sinfonia nº 40 em Sol Menor

Concerto para Cravo BWV 1052

Figurinos Branimira Ivanova

Desenho de Luz Bert De Raeymaecker

Desenho de Luz Marguerite Donlon

Figurinos Katarzyna Gdaniec,
Marco Cantalupo
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Teatro Académico Gil Vicente –

Teatro Aveirense – Aveiro

Coimbra

2. Outubro, 21h30

16. Setembro, 21h30
À Flor da Pele
Teatro Municipal de Bragança –

Coreografia Rui Lopes Graça

Bragança

Música Philip Glass

19. Setembro, 21h30

Estudos para Piano, nº 1, 2, 6 e 8, Vol. 1
Cenários e Figurinos Vera Castro

Teatro Micaelense –

Desenho de Luz Jorge Ribeiro

Ponta Delgada, Açores
25. Setembro, 21h30

Concerto
Coreografia Katarzyna Gdaniec,

Strokes Through the Tail

Marco Cantalupo

Coreografia Marguerite Donlon

Música Johannes Sebastian Bach

Música Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto para Cravo BWV 1052

Sinfonia nº 40 em Sol Menor

Desenho de Luz Bert De Raeymaecker

Figurinos Branimira Ivanova

Figurinos Katarzyna Gdaniec,

Desenho de Luz Marguerite Donlon

Marco Cantalupo

Fauno

Strokes Through the Tail

Coreografia, Cenários e Figurinos

Coreografia Marguerite Donlon

Vasco Wellenkamp

Música Wolfgang Amadeus Mozart

Música Claude Debussy

Sinfonia nº 40 em Sol Menor

Prélude à l’après-midi d’un faune

Figurinos Branimira Ivanova

Desenho de Luz Vítor José,

Desenho de Luz Marguerite Donlon

Vasco Wellenkamp
Multimédia Marco Arantes
Cantata
Coreografia Mauro Bigonzetti
Remontagem Coreográfica Carlos Prado
Arranjo e Interpretação Musical
Gruppo Musicale Assurd
a partir da música original
e tradicional do Sul de Itália
Figurinos Helena de Medeiros
Desenho de Luz Carlo Cerri
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Palácio Nacional da Ajuda
Postal de Natal
19. 20. Dezembro
Sala do Trono - 19. Dezembro
às 15h00
Pas-de-deux – A Bela Adormecida
Sala do Trono - 20. Dezembro
às 15h00
Pas-de-deux - A Bela Adormecida

Teatro Municipal de Almada – Almada
29. 30. Dezembro, 21h30
Giselle
Coreografia Georges Garcia,
segundo Jean Coralli,
Jules Perrot e Marius Petipa
Música Adolphe Adam
Cenários Ferruccio Villagrossi
Figurinos Guarda-roupa tradicional
gentilmente oferecido pela
Fundação Calouste Gulbenkian

página ao lado

TNSC – Homenagem a Haydn
Orquestra Sinfónica Portuguesa
© Alfredo Rocha
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V. Recursos Humanos
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V. Recursos Humanos

Orientações Globais
Em 2009, e na sequência das linhas de actuação desenvolvidas desde a criação do OPART,
a gestão de recursos humanos desenvolveu-se com o objectivo de atingir a estabilidade interna
nos desafios da gestão corrente. Neste ano, para além da consolidação de procedimentos
resultantes de todo o processo de reestruturação, a área da gestão de recursos humanos seguiu
os primeiros passos para a agilização de uma gestão estratégica de recursos humanos, com uma
forte aposta no domínio das condições de tratamento e oportunidades equitativas, bem como no
desenvolvimento da comunicação.
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TNSC – Carmina Burana
Carl Orff
Coro do Teatro Nacional de São Carlos
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Festival ao Largo
© Ricardo Brito
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Evolução do Efectivo

31.12.2008

31.12.2009

3

3

369

386

Requisitados ao serviço de outras entidades

3

3

Em situação de licença sem retribuição

6

4

7

6

Rg. Tarefa

11

3

Rg. Avença

6

8

Estágios Projecto/Mestrados

4

1

Estágios Profissionais

2

—

Efectivo Total

411

414

Em Serviço Efectivo

402

407

Órgãos de Gestão
Nomeados em regime de Gestores Públicos
Com Contrato Individual de Trabalho
A prestar serviço efectivo

Requisitados a outras entidades
Contrato de trabalho em funções públicas
Em situação de Prestação de Serviços

Com Contrato de Formação em Posto de Trabalho

Em 31 de Dezembro de 2009, o OPART integrava 414 colaboradores no seu efectivo total, mais 3
do que em 31 de Dezembro de 2008.
Este acréscimo justifica-se essencialmente pela criação, de acordo com o estabelecido nos estatutos
da entidade, de um novo núcleo artístico – o Estúdio de Ópera – que resultou na contratação de
jovens artistas e técnicos, com vista a proporcionar oportunidades de profissionalização.
A partir deste ponto toda a análise apresentada é realizada com base no efectivo de 395
colaboradores, não integrando valores relativos a prestadores de serviço, licenças sem vencimento,
cedências a outras entidades e estagiários.
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Entradas e Saídas de Pessoal

Cessações e Admissões

40
30
20
10

35
21

0
Cessações

Admissões

Conclui-se um crescimento global do efectivo do OPART, resultante da integração de prestadores
de serviço no regime de contrato de trabalho (maioritariamente na área técnica), da integração
de jovens estagiários recém licenciados/mestrados (no reforço das áreas de suporte e
desenvolvimento da nova Área de Compras). No que concerne à área artística, a variação verificada
justifica-se pela criação do já referido “Estúdio de Ópera” e pela a aposta no reforço do elenco
artístico dos bailarinos.
No que concerne às cessações, as razões que justificam os valores apresentados são, maioritariamente, a caducidade dos contratos de trabalho e a rescisão por iniciativa do trabalhador.
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Distribuição do Efectivo por Área de Actividade

Distribuição do Efectivo por Área de Actividade
300

225

261

150

75

80

54

0

Relativamente a este gráfico os colaboradores do OPART estão distribuídos por três áreas de
actividade: Artística, Técnica/Produção e Suporte.
Sendo a actividade do OPART a promoção e produção de espectáculos músico-teatrais, cerca
de 66% do universo laboral pertence à área artística, seguido pela técnica com 20% e com uma
percentagem mais reduzida a área de suporte é assegurada por 14% do efectivo.

Absentismo

Distribuição do Absentismo
20000

18.638

15.627
15000

9.624
10000

5000

770
Nº Horas

Assistência Inadiável

Assistência Inadiável

150

2.243

0
Baixa por Acidente de Trabalho

Acidente de Trabalho

Doença

Licenças

Doença

Outras Causas

Licenças

Outras Causas

Da análise do absentismo extrai-se que os factores “Doença” e “Acidente de Trabalho” - respectivamente
39.7 % e 33.3 % - são as causas que mais influenciam o absentismo verificado no OPART.

Acidentes de Trabalho

57
12

Com Incapacidade
Com
Incapacidade
Sem Incapacidade
Sem Incapacidade

Com Incapacidade
Com Incapacidade
Incapacidade
Sem
Sem Incapacidade

A ocorrência dos acidentes de trabalho tem uma maior incidência no elenco artístico dos bailarinos
(50.7 %), dadas as exigências físicas que este grupo específico requer para o exercício eficaz das
suas funções. Assim, no ano de 2009 ocorreram 69 acidentes de trabalho, 12 dos quais foram sem
incapacidade para o trabalho.
57
57

12
12

57
57

12
12
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Desenvolvimento Organizacional
Ao longo do ano de 2009 foi desenvolvido um esforço contínuo para consolidar procedimentos
de trabalho que permitissem uma melhoria efectiva na gestão administrativa de recursos
humanos, sendo que um dos seus maiores ganhos foi a uniformização numa única aplicação de
gestão de pessoal.
A aposta na comunicação interna foi também uma das grandes preocupações assumidas, sendo realizadas sessões de comunicação interna (in)formativas destinadas aos colaboradores em
geral ou a grupos de trabalho específicos, seguindo sempre uma linha de actuação com base na
transparência e igualdade de tratamento. Nesta vertente, foi criado o Código de Ética que representa um importante instrumento consignando um conjunto de medidas de não discriminação
e de responsabilidade social. Este documento foi explicado numa das sessões de comunicação
interna e, posteriormente, entregue aos colaboradores.
Com o sentido de antecipar as necessidades provenientes dos malefícios da Gripe A, foi desenvolvido um plano de contingência extensivo a todos os colaboradores do OPART, e ao público em
geral. A este nível, foram estabelecidos e documentados os procedimentos, as acções e o processo
de comunicação de modo a fazer uma prospecção dos cenários futuros, sempre numa óptica de
proporcionar condições de bem-estar a todos os envolvidos.
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VI. Situação Económica e Financeira

Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E.
Relatório de Gestão e Contas 2009

153

página anterior

TNSC – Faust
Charles Gounod
© Alfredo Rocha

154

VI. Situação Económica e Financeira

6.1
Enquadramento
Neste ponto pretendemos reflectir, de forma clara e sistematizada, sobre a performance económica
e financeira durante o ano 2009, fazendo, sempre que possível, a comparação com o Plano de
Actividades e Orçamento e com a execução do ano anterior. Procuraremos, também, enquadrar as
principais rubricas de custos e proveitos no contexto em que foram realizadas.
Recorde-se que o Plano de Actividades para 2009 foi preparado em consonância com as opções
estratégicas definidas pelo Conselho de Administração do OPART, E.P.E. em 2007 e traduzia
objectivos ambiciosos quando contextualizados num período de anunciada recessão económica.
Aos obstáculos impostos pelo contexto macroeconómico acrescem os resultantes da necessidade
de reforço do capital estatutário em resultado da situação económica e financeira de partida, e,
finalmente, as decorrentes do facto de a Indemnização Compensatória, recebida em 2009, ser igual
ao montante de 2008, não acomodando, assim, o aumento de custos com pessoal do corrente ano.
Na sequência da realidade enfrentada no ano anterior, 2009 continuou a ser marcado por diversas dificuldades agudizadas pela instabilidade decorrente da obtenção tardia de informação
essencial ao planeamento das suas operações – o valor da Indemnização Compensatória
a atribuir ao OPART era ainda desconhecido na altura da elaboração do plano de actividades
e orçamento e este só foi aprovado pela tutela em 20 de Maio de 2009, numa altura em que
a actividade já estava em plena laboração. Devemos salientar que o planeamento e organização da Temporada
Artística necessita de prazos alargados que permitam a atempada negociação com artistas e co-produtores.
Durante os primeiros 9 meses foi impossível receber a Indemnização Compensatória nos termos
estabelecidos pelo Contrato Programa assinado em Janeiro de 2009. As três primeiras tranches,
cujo pagamento deveria ter sido feito a 15 de Janeiro, 15 de Abril e 15 de Julho, não puderam
ser disponibilizadas pela Direcção Geral do Tesouro e Finanças, obrigando o OPART a contrair
sucessivos empréstimos junto dessa entidade.
Mantiveram-se, desta forma, as profundas incertezas a nível de tesouraria que condicionam a
actividade, obrigam ao sucessivo adiar de algumas despesas e investimentos e prejudicam a imagem
e capacidade negocial da entidade junto de fornecedores e parceiros nacionais e estrangeiros.
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Demonstração de Resultados
Na elaboração das contas apresentadas foi assumido o princípio da especialização, nomeadamente
no que se refere aos custos e proveitos com as produções realizadas, com pessoal.
valores em euros

Demonstração de Resultados
2009
Proveitos e Ganhos
Vendas de Mercadorias

5.042

Prestações de Serviços

2.590.488
2.595.530

Proveitos suplementares

144.521

Subsídios à exploração

19.951.786

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais

48.488
22.740.324

(B)
Outros juros e Proveitos Similiares

8.200
22.748.525

(D)
Proveitos e Ganhos Extraordinários

335.802
23.084.327

(F)

Custos e Perdas
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

4.319

Fornecimento e Serviços Externos

6.863.415

Custos com Pessoal

15.551.688

Amortizações

352.084

Provisões

18.453

Impostos

42.031

Outros Custos e Perdas Operacionais

699.292
23.531.282

(A)
Juros e Custos Similares

21.741
23.553.023

(C)
Custos e Perdas Extraordinárias

82.459
23.635.482

(E)
Impostos sobre o Rendimento

16.355
23.651.837

(G)
Resultado líquido do exercício

-567.510
23.084.327

1) Custos Operacionais Diversos
incluem pagamento de direitos com
propriedade intelectual, ofertas e
quotizações.

RESUMO
Resultados operacionais: (B) - (A)
Resultados financeiros: (D-B) - (C-A)
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-790.957
-13.541

2) Amortizações dos bens
transitados do TNSC e CNB têm igual

Resultados correntes: (D-C)

-804.499

valor em Prov. Extraordinários pelo

Resultados antes de Impostos: (F-E)

-551.155

reconhecimento do proveito do seu

Resultados Líquidos do Exercício: (F-G)

-567.510

financiamento (234.479€).

O orçamento apresentado previa um resultado líquido negativo de 666 mil euros resultante
essencialmente do aumento de custos com pessoal (aumentos salariais de 2,9% em linha com o
praticado na função pública e vencimento de diuturnidades previstas em contratos de trabalho
a celebrados no TNSC). Verificamos agora que o resultado obtido, -568 mil euros, se apresenta
melhor do que o estimado em 15%.
milhares de euros

Demonstração de Resultados

22.000
18.000
14.000
10.000
6.000
2.000
-2.000
Custos
Operacionais

Previsão

Proveitos
Operacionais

Resultados
Operacionais

Real

Este desvio, positivo, espelha variações muito baixas em relação às estimativas de Custos e Proveitos
e reflecte o esforço permanente de controlo e avaliação do impacto económico e financeiro das
decisões tomadas ao longo do ano. Os FSE e, particularmente, os Custos com Pessoal tem um
peso relativo no Total de Custos muito elevado e nestas duas rubricas as variações relativamente
ao orçamentado foram pouco expressivas (na ordem dos 0,1%).
Se quisermos analisar a distribuição dos resultados por grupo de projecto verificamos que,
relativamente ao orçamentado, quer os custos quer os proveitos de estrutura se mantiveram abaixo
do estimado, os primeiros com maior expressão e devido à contenção imposta pela imprevisibilidade
da tesouraria e os segundos devido à dificuldade de angariação de novos mecenas que permitissem
repor a diminuição do mecenato atribuído pela Fundação Millenium BCP.
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valores em euros

Previsto

Real

23.584.564

23.635.482

50.918

Estrutura

17.360.104

16.829.677

-530.427

Produção

6.224.460

6.805.805

581.345

Proveitos

22.918.550

23.084.327

165.777

Estrutura

20.731.850

20.297.392

-434.458

Produção

2.186.700

2.786.935

600.235

Custos

Desvio
(0,2%)

(0,7%)

Na produção verificamos o inverso, foram realizados projectos inicialmente não orçamentados
cuja decisão de execução foi sustentada pela garantia de entrada de proveitos que cobrisse os seus
custos. Neste caso destaca-se o Festival ao Largo com um custo total na ordem dos 300 mil Euros
totalmente suportados pelo apoio do Turismo de Portugal.
Na análise de resultados operacionais deve ter-se em conta que uma parte significativa dos custos
com amortizações (234 mil euros) deriva 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. Deve também considerar-se que, quer
os custos operacionais (por via da conta 65-Outros Custos Operacionais), quer os proveitos
operacionais (por via da conta 72-Prestação de serviços) têm reflectido o valor dos Convites
tratados enquanto Ofertas sendo nulo o seu impacto no resultado.
Custos e Perdas
A estrutura de custos do OPART apresenta um grau de flexibilidade muito baixo, com os custos
com pessoal a representarem 65,8% do total (61,5% são custos fixos com pessoal e apenas 4,3%
variáveis decorrentes da produção Artística).
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Custos e Perdas

CMVMC
Amortizações
Outros Custos
e Perdas Operacionais

29%

Fornecimentos
e Serviços Externos
Custos com Pessoal

65,8%

Impostos
Custos e Perdas
Extraordinárias
Provisões
Juros e Custos Similares

O peso relativo dos Custos com Pessoal subiu em relação ao ano 2008 (61,7%) devido aos aumentos
de custos com pessoal, já mencionados, e decorrentes dos aumentos salariais e do vencimento
de diuturnidades, mas também devido à opção do Director Artístico do TNSC em aplicar parte
do orçamento que lhe está atribuído na contratação de Cantores Residentes. No quadro abaixo
analisamos a evolução relativamente a 2008 das duas rubricas de custos – Pessoal e FSE – que
pesam no seu conjunto 94,8% do total.

valores em euros

2008

2009

Variação

15.922.023

16.381.396

2,9%

Custos com Pessoal

13.845.290

14.534.104

5%

FSE

2.076.733

1.847.292

-11%

6.070.253

6.033.708

-0,6%

640.604

1.017.584

58,8%

5.429.649

5.016.123

-7,6%

Total Pessoal

14.485.894

15.551.688

7,4%

Total FSE

7.506.383

6.863.415

-8,6%

Estrutura

Produção
Custos com Pessoal
FSE
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Na globalidade, os custos de carácter fixo (Estrutura) têm um peso muito elevado – 71,2%
– a maioria dos quais são Custos com Pessoal e FSE de carácter fixo (Electricidade, água, rendas,
manutenções, segurança, limpeza, etc.), mas também incluem as amortizações, provisões,
impostos e outros.

Análise de Custos por Grupo de Projecto
Estrutura

16.829.677

71,2%

Produção

6.805.805

28,8%

Ópera

4.715.754

Concertos

524.726

Bailado

749.294

Digressões

328.034

Outros Eventos

487.997
23.635.482

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 alguns
reconhecimentos relativos ao ano anterior, 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 (234 m€), sendo nulo o seu impacto nos resultados.
Proveitos e ganhos
A estrutura de proveitos é, como seria de esperar, marcada pelo peso dos Subsídios à Exploração
86,4% – incluindo IC, Mecenato e outros apoios obtidos a titulo de subsidio. Isolando a
Indemnização Compensatória esta representa 79,6% do total de proveitos.
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NOTA: Estrutura inclui aluguer
de espaços. Outros Eventos incluem,
entre outros, o Foyer Aberto
e Festival ao Largo.

Proveitos e Ganhos

Proveitos Suplementares

11,2%

Outros Custos
e Perdas Operacionais
Prestação de Serviços
Subsídios à Exploração

86,4%

Juros e Custos Similares
Custos e Perdas
Extraordinárias
Vendas

Nas rubricas de proveitos verificamos que as vendas e prestações de serviços atingiram os 2,6 M€
estimados, sendo as principais rubricas de prestação de serviços a venda de bilhetes e a venda
de espectáculos para digressão (72% do total). O reconhecimento do valor de ofertas de bilhetes
está também reflectido nesta rubrica mas é, como dissemos anteriormente, compensado por
igual montante, em Custos Operacionais. Por fim esta rubrica apresenta também os valores de
alugueres de espaços do TNSC e do Teatro Camões para eventos.
Da análise da composição das vendas de bilhetes e de espectáculos concluímos que, relativamente
ao ano anterior, se verifica uma variação do peso relativo de cada entidade no total, com o TNSC a
garantir 82% desses proveitos e a CNB os restantes 18 %:
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Composição das rubricas de Vendas de Bilheteira e Venda de Espectáculos

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Venda de Espectáculos
em Digressão – CNB
Bailados
Venda de Espectáculos
em Digressão – TNSC
Concertos
Óperas

2009

2008

Quando passamos para uma análise a nível da distribuição por projecto temos que a IC e o
Mecenato centram a maioria dos proveitos da empresa:
valores em euros

Análise de Proveitos por Grupo de Projecto
Estrutura

20.297.392

IC

18.374.286

Mecenato

1.250.000

Outros Proveitos
Produção
Ópera

2.786.935
1.624.494

NOTA: O apoio mecenático de
1.250.000€, por ser transversal
a toda a actividade artística
está classificado em Estrutura.
Destina-se no entanto à
generalidade da produção.

673.107
12,1%

Estrutura inclui aluguer
de espaços. Outros Eventos
incluem, entre outros,
o Foyer Aberto e Festival ao Largo.

Concertos

170.616

Bailado

331.139

Digressões

235.140

Outros Eventos

425.546
23.084.327
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87,9%

Em resumo, os resultados de 2009 devem-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.
valores liquidos em euros

2009

Activo
Imobilizado
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas

1.241.096
36.391
1.277.487

Circulante
Existências

118.073

Dividas de terceiros Curto Prazo

684.094

Caixa e Bancos

1.380.517

Acréscimos e Diferimentos

436.576
2.619.260

Total do Activo

3.896.748

Capital Próprio e Passivo
Capital Próprio
Capital Social

4.000.000

Reservas Abertura

1.543.801

Resultados Transitados
Resultado Líquido

(7.622.754)
(567.510)
(2.646.463)

Passivo
Provisões

1.044.333

Dividas a terceiros Curto Prazo

1.732.358

Acréscimos e Diferimentos

3.766.519
6.543.211

Total do Capital Próprio e Passivo

3.896.748
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O Imobilizado representa perto de 33% do total do activo sendo que os investimentos do OPART,
devido às recorrentes e já explicadas dificuldades de tesouraria, se saldaram em apenas 527 mil
euros. Consequentemente, também as amortizações são inferiores ao estimado.
valores em euros

Previsto

Realizado

Edifícios e outras construções
(inclui estudos e projectos)

985.000

263.533

Equipamento Básico

198.000

164.499

Equipamento Administrativo

80.000

73.498

3.000

3.240

Outras Imobilizações Corpóreas
Imobilizado Incorpóreo
Total Geral

22.560
1.266.000

527.329

-58,3%

Dada a sua urgência e inevitabilidade, realizaram-se no 2º trimestre as obras para a nova sala
do coro que se saldaram num total de 264 mil euros. Os restantes investimentos são aquisições
correntes de equipamento básico e administrativo, essenciais ao regular funcionamento da
empresa, nomeadamente instrumentos musicais, equipamentos de luz e som indispensáveis à
apresentação dos espectáculos, computadores, software e mobiliário.
Há, no entanto, diversos investimentos que têm vindo a ser adiados (ex: obras para os serviços de
suporte, para a sala da OSP, diversas intervenções nos edifícios, aquisição de equipamentos técnicos,
de som e iluminação de cena que permitiriam melhorar a produtividade e reduzir o aluguer pontual
desses equipamentos), pelo que se apresentam taxas de realização relativamente baixas.
A não realização do aumento de capital previsto no plano de reestruturação apresentado em 2008
redunda num desgaste da situação patrimonial que se traduz numa situação liquida negativa de
2,6M €.
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 aferição de Receitas Próprias
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
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permanentes dos espaços de restauração do TNSC e espaços para antenas no Teatro Camões
que, por definição, devem ser incluídos na análise de receitas próprias) + 742/4 Subsídios
relativos a apoios recebidos para produções especificas, donde resulta,

milhares de euros

Volume de Negócios — Indicador de Receitas Próprias

2.634

71 Vendas

5

72 Prestações de Serviços

2.590

722 Oferta de Bilhetes e Programas

-434

73 Proveitos Suplementares

145

742/4 Apoios directos a produções

328

• VABcf per capita
valores em euros

VABcf Óptica Produção

15.638

(Vendas + Prest. Serviços + Sub. à Exploração -CMVMC-FSE-Impostos)
VABcf per Capita

39,7

(VABcf/Nº Médio de Efectivos)
Nº Médio Efectivos

394

Regra geral, devido à deterioração da situação liquida os rácios apresentam-se piores que em final
de 2008.

2009

2008

Autonomia Financeira
(Capitais Próprios/Activo Líquido)

-67,9%

-45%

Solvabilidade
(Capitais Próprios/Passivos)

-40,4%

-31%

Endividamento
(Passivo/Activo)

1,68

1,45

Liquidez Geral

1,26

2,05

37

42

PMP (dias)
(Calculado de acordo com a RCM 34/2008)
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Salienta-se que, se o aumento de capital previsto no plano de reestruturação e considerado como
pressuposto orçamental, tivesse sido cumprido, os rácios apresentariam melhorias. Tal vem
demonstrar que, uma vez sanada a situação deficitária herdada, o OPART tenderá a apresentar
valores satisfatórios.
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 2008, não houve durante o ano 2009 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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Festival ao Largo
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VII. Aplicação de Resultados

O Resultado Líquido do exercício apurado em 2009 foi Negativo em 567.510,29€
(quinhentos e sessenta e sete mil quinhentos e dez euros e vinte e nove cêntimos) e traduz
fielmente a situação obtida no decurso do exercício.
Propomos que o Resultado Líquido do Exercício tenha a seguinte aplicação:
– Resultados Transitados: -567.510,29€ (quinhentos e sessenta e sete mil quinhentos e dez
euros e vinte e nove 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				
22 de Março de 2010
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Balanço em 31 de Dezembro de 200
valores em euros

Código das
Contas

2009

ACTIVO
AB

AA

2008
AL

Imobilizado
431
433

421
422
423
425
426
429
441
448

Imobilizações Incorpóreas
Despesas de instalação
Propriedade Industrial e Outros Direitos
SUB- TOTAL
Imobilizações Corpóreas
Terrenos e Recursos Naturais
Edifícios e Outras Construções
Equipamento Básico
Ferramentas e Utensílios
Equipamento Administrativo
Outras Imobilizações Corpóreas
Imobilizações corpóreas em curso
Adiantamentos p/Conta de imobilizações corpóreas
SUB- TOTAL
Imobilizações Financeiras
SUB- TOTAL
TOTAL DO ACTIVO IMOBILIZADO

22.560,00
295.220,55
317.780,55

4.783,76
276.605,80
281.389,56

17.776,24
18.614,75
36.390,99

0,00
362.306,33
1.124.433,47
9.751,94
363.465,95
61.285,19
22.313,06
25.026,33
1.968.582,27

0,00
40.086,21
436.537,86
5.703,67
219.853,14
25.304,94

727.485,82

0,00
322.220,12
687.895,61
4.048,27
143.612,81
35.980,25
22.313,06
25.026,33
1.241.096,45

3.734,40
986.297,94

2.286.362,82

1.008.875,38

1.277.487,44

1.058.636,99

118.072,83

120.672,97

118.072,83

120.672,97

413.445,22
0,00
45.206,15
70.990,25
31.256,70
560.898,32

72.339,05
72.339,05

0,00
75.415,41
704.548,56
4.558,14
153.485,12
44.556,31

Circulante
32
37

211
218
229
24
262/8+221

Existências
Mercadorias
Adiantamentos por Conta de Compras
SUB- TOTAL
Dívidas de Terceiros
Médio e Longo Prazo
Curto Prazo
Clientes c/c
Clientes Cobrança Duvidosa
Adiantamentos a Fornecedores
Estado e Outros Entes Públicos
Outros Devedores
SUB- TOTAL
Títulos Negociáveis
SUB- TOTAL

12+13+14
11

271
272

Depósitos Bancários e Caixa
Depósitos Bancários
Caixa
SUB- TOTAL
Acréscimos e Diferimentos
Acréscimos de Proveitos
Custos Diferidos
SUB- TOTAL

118.072,83
118.072,83

481.587,70
595,00
208,00
69.586,99
132.711,64
684.689,33

595,00

481.587,70
0,00
208,00
69.586,99
132.711,64
684.094,33

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

1.320.430,94
60.086,04
1.380.516,98

2.248.990,37
38.600,53
2.287.590,90

0,00

27.117,90
409.458,16
436.576,06

19.752,41
560.954,73
580.707,14

3.896.747,64

4.608.506,32

1.320.430,94
60.086,04
1.380.516,98

27.117,90
409.458,16
436.576,06

Total das Amortizações
Total dos Ajustamentos
TOTAL DO ACTIVO
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0,00

595,00

1.008.875,38
595,00
4.906.218,02

1.009.470,38

valores em euros

Código das
Contas

CAPITAL PRÓPRIO e PASSIVO

2009

2008

Capital Próprio

51

574/9
59

88
89

Capital
Capital Social

4.000.000,00

4.000.000,00

1.543.800,93
(7.661.350,64)
38.597,12
(2.078.952,59)

1.543.800,93
(7.661.350,64)
(2.117.549,71)

(567.510,29)
0,00

38.597,12
0,00

(2.646.462,88)

(2.078.952,59)

49.657,00
994.676,00

49.657,00
1.031.764,36

1.044.333,00

1.081.421,36

792.430,27
0,00
187.384,38
699.393,79
53.149,63

748.596,13
0,00
156.489,60
471.009,12
75.482,37

1.732.358,07

1.451.577,22

2.759.773,96
1.006.745,49

2.670.793,89
1.483.666,44

SUB- TOTAL

3.766.519,45

4.154.460,33

TOTAL DO PASSIVO

6.543.210,52

6.687.458,91

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

3.896.747,64

4.608.506,32

Reservas
Outras Reservas
Resultados Transitados
Resultado transitado 2008
SUB- TOTAL

Resultado Liquido do Exercício
Dividendos Antecipados
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
Passivo
Provisões

292
293/8

Provisões para Impostos
Outras Provisões
SUB- TOTAL
Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo

221
219
2611
24
262/8+211

Fornecedores c/c
Adiantamentos de Clientes
Fornecedores de Imobilizado c/c
Estado e Outros Entes Públicos
Outros Credores
SUB- TOTAL
Acréscimos e Diferimentos

273
274

Acréscimos de Custos
Proveitos Diferidos
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Demonstrações de Resultados do Exercício de 2009
valores em euros

Código das
Contas

2009

2008

CUSTOS E PERDAS
61
62
641+ 642
643+644
645 a 649
66
67
63
65
682
683+684

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
Mercadorias
Matérias
Fornecimentos e Serviços Externos
Custos com o Pessoal
Remunerações
Encargos Sociais
Pensões
Outros
Amortizações do Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo
Provisões do Exercício
Impostos
Outros Custos e Perdas Operacionais
(A)
Perdas em Empresas do grupo e Associadas
Amortizações e Proveitos de Aplicações e Investimentos Fin.
Juros e Custos Similares
Relativos a Empresas do Grupo
Outros

69
86
88

Custos e Perdas Extraordinários

(C)

4.318,75

4.318,75
6.863.415,15

12.733.515,52
2.818.172,79
352.083,97
18.452,67
42.030,79
699.292,19
0,00
0,00
21.741,45

(E)
Impostos sobre o Rendimento do Exercício
(G)
Resultado Líquido do Exercício

31.875,36

31.875,36
7.506.382,57

11.819.986,65
15.551.688,31
370.536,64
741.322,98
23.531.281,83
0,00

21.741,45
23.553.023,28
82.458,93
23.635.482,21
16.354,94
23.651.837,15
(567.510,29)
23.084.326,86

2.665.906,99
423.203,13
89.253,52
39.746,34
701.902,61
0,00
0,00
5.501,80

14.485.893,64
512.456,65
741.648,95
23.278.257,17
0,00

5.501,80
23.283.758,97
175.581,54
23.459.340,51
18.529,11
23.477.869,62
38.597,12
23.516.466,74

PROVEITOS E GANHOS
71
72
75
73
74
77
76
782
784

79

Vendas
Mercadorias
Matérias
Prestações de Serviços
Variação da Produção
Trabalhos para a própria empresa
Proveitos Suplementares
Subsídios à Exploração
Reversões de amortizações e ajustamentos
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais
(B)
Ganhos em Empresas do Grupo e Associadas
Rendimentos de Participações de Capital
Rendimentos de Títulos Negoc. e de Outras Aplicações
Relativo a Empresas do Grupo
Outros
Outros Juros e Proveitos Similares
Relativo a Empresas do Grupo
Outros
(D)

5.041,98
2.590.488,00
144.520,51
19.951.785,72
0,00
48.488,25

33.706,70
2.595.529,98

20.144.794,48
22.740.324,46

1.759,70
6.440,44

Proveitos e Ganhos Extraordinários
(F)

2.623.535,54
57.318,22
19.866.397,51
37,50
39.981,82

2.657.242,24

19.963.735,05
22.620.977,29

28.543,34
8.200,14
22.748.524,60

4.028,17

32.571,51
22.653.548,80

335.802,26

862.917,94

23.084.326,86

23.516.466,74

(790.957,37)

(657.279,88)

RESUMO
Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Correntes
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(B)-(A)
((D)- (B))((C)- (A))
(D)-(C)

(13.541,31)

27.069,71

(804.498,68)

(630.210,17)

Resultado antes de Impostos

(F)-(E)

(551.155,35)

57.126,23

Resultados Líquidos do Exercício

(F)-(G)

(567.510,29)

38.597,12

Demonstração de Resultados por Funções do Exercício de 2009
valores em euros

2009

Vendas e prestações de serviços
Custos das vendas e prestações de serviços
RESULTADOS BRUTOS
Outros proveitos e ganhos operacionais
Custos de distribuição
Custos administrativos
Outros custos e perdas operacionais
RESULTADOS OPERACIONAIS

2008

2.595.529,98

2.657.242,24

5.911.661,02

6.329.419,06

-3.316.131,04

-3.672.176,82

20.152.994,62
1.031.148,73
2.619.834,96
13.990.378,57

19.996.306,56
353.535,58
2.325.821,79
14.274.982,54

-804.498,68

-630.210,17

-804.498,68

-630.210,17

16.354,94

18.529,11

-820.853,62

-648.739,28

253.343,33

687.336,40

-567.510,29

38.597,12

Custo líquido de financiamento
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Ganhos (perdas) em outros investimentos
Resultados não usuais ou não frequentes
RESULTADOS CORRENTES
Impostos sobre os resultados correntes
RESULTADOS CORRENTES APÓS IMPOSTOS
Resultados de operações em descontinuação
Resultados extraordinários
Impostos sobre os resultados extraordinários
Interesses minoritários
Alterações das políticas contabilísticas
RESULTADOS LÍQUIDOS
RESULTADOS POR ACÇÃO
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Demonstração de Fluxos de Caixa do Exercício de 2009
valores em euros

2009

2008

ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxos gerados pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros pagamentos/recebimentos relativos à actividade operacional
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias
Fluxos das Actividades Operacionais [1]

2.020.005,11
-6.809.909,34
-15.316.901,77

2.274.966,70
-8.002.359,25
-14.409.713,90

-20.106.806,00

-20.137.106,45

-19.735,56
-131.740,79

2.241,82
100.778,97

-20.258.282,35

-20.034.085,66

22.441,42
-82.458,93

75.544,70
-175.061,41

-20.318.299,86

-20.133.602,37

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas
Juros e proveitos similares
Dividendos
Outros
Pagamentos respeitantes a
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas
Outros
Fluxos das Actividades de Investimento [2]

30.226,99

-540.559,78
0,00

-249.457,79
0,00

-540.559,78

-219.230,80

0,00
19.951.785,72

2.000.000,00
19.866.397,51

0,00

0,00

0,00

0,00

19.951.785,72

21.866.397,51

-907.073,92

1.513.564,34

2.287.590,90

774.026,56

1.380.516,98

2.287.590,90

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de
Empréstimos obtidos
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão
Subsídios e doações
Venda de acções (quotas) próprias
Outros
Pagamentos respeitantes a
Empréstimos obtidos
Amortização de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Dividendos
Redução de capital e prestações suplementares
Aquisição de acções (quotas) próprias
Outros
Fluxos das Actividades de Financiamento [3]
Variação de caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3]
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Alteração do perímetro de consolidação
Caixa e seus equivalentes no fim do período
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IX. Anexo ao Balanço
e à Demonstração de Resultados

Opart, Organismo de Produção Artística, E.P.E.
Relatório de Gestão e Contas 2009

177

página anterior

CNB – Fauno
Vasco Wellenkamp
© Carmo Sousa

178

IX. Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados
(valores em euros)

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 artísticas
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.
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.
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, pelo período de tempo em que se
estimar a sua utilização, caso este seja inferior ao período contratado.
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CNB – Strokes Through the Tail
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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.
As existências iniciais que transitaram dos Institutos TNSC e CNB – e constantes no balancete de
abertura a 01 de Julho de 2007 - foram contabilizadas ao seu valor de venda.
3.4 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.
3.5 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.
3.6 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.
3.7 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.
3.8 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.
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 2009, o número médio de pessoas ao serviço da empresa com contrato
individual de trabalho foi de 394.
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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

22.560,00

22.560,00

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

22.560,00

0,00

0,00

317.780,55

Edificio e outras construções

98.773,52

263.532,81

362.306,33

Equipamento basico

959.934,73

164.498,74

1.124.433,47

0,00

0,00

0,00

2. Imobilizações Corpóreas
Terrenos e recursos naturais

Equipamento de transporte
Ferramentas e utensilios
Equipamento administrativo
Taras e vasilhames
Outra imobilizações corpóreas
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas

7.582,55

2.169,39

9.751,94

289.968,24

73.497,71

363.465,95

0,00

0,00

0,00

60.214,41

1.070,78

61.285,19

0,00

321.082,24

3.734,40

21.291,93

298.769,18

22.313,06

1.420.207,85

847.143,60

0,00

298.769,18

1.968.582,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.715.428,40

869.703,60

0,00

298.769,18

2.286.362,82

25.026,33

3. Investimento financeiros
Partes de capital em empresas do grupo
Emprestimos a empresas do grupo
Partes de capital em empresas associadas
Emprestimos a empresas associadas
Titulos e outra aplicações financeiras
Outros emprestimos concedidos
Imobilizações em curso
Adiantamentos por conta de investimentos financeiros

TOTAL

O adiantamento de 3.734,40€ pela adjudicação do equipamento de controlo de ponto mantevese e fez-se novo adiantamento de 5.458,60 €. A instalação do equipamento não foi concluída
devido a dificuldades que resultaram da aplicação do plano de contingência relativo à Gripe A.
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No final do exercício ainda se fez um adiantamento de 15.833,33 € relativo à aquisição de uma
tuba que apenas será recebida em 2010.

Amortizações e Ajustamentos
Rubricas

Saldo
Inicial

Reforço

Anulação /
Reversão

Saldo Final

1. Imobilizações Incorpóreas
Despesas Instalação

4.783,76

4.783,76

222.881,50

53.724,30

276.605,80

222.881,50

58.508,06

23.358,11

16.728,10

40.086,21

255.386,17

181.151,69

436.537,86

0,00

0,00

0,00

Despesa de Investigação e de
Desenvolvimento
Propriedade Industrial e outros directos
Trespasses
0,00

281.389,56

2. Imobilizações Corpóreas
Terrenos e recursos naturais
Edifício e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamentos

3.024,41

2.679,26

5.703,67

136.483,12

83.370,02

219.853,14

15.658,10

9.646,84

25.304,94

433.909,91

293.575,91

0,00

0,00

0,00

0,00

656.791,41

352.083,97

0,00

Taras e vasilhames
Outras imobilizações corpóreas

727.485,82

3. Investimento financeiros
Títulos e outras aplicações financeiras
Outros empréstimos concedidos

TOTAL

1.008.875,38

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).
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21. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo circulante
Durante o exercício de 2009 não ocorreram reforços nos ajustamentos nas rubricas do activo
circulante.

Rubricas

Saldo
Inicial

Reforço

Reversão

Saldo

595,00

0,00

0,00

595,00

Existências
Dividas de Terceiros
Clientes cobrança duvidosa

Títulos Negociáveis

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 2009 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 2009, a Empresa tinha dívidas passivas com o pessoal no total de
49.603,20€ donde se destaca um saldo credor de 43.846,64€ referentes a um acordo de cessação
de contrato de trabalho que foi pago em Janeiro 2010.
34. Desdobramento da conta de provisões e explicitação dos movimentos ocorridos
no exercício

Saldo
Inicial

Contas

Aumento

Redução

Saldo

291 - Provisões para pensões
292 – Provisões para impostos

49.657,00

293 – Provisões para processos judiciais em curso

834.415,74

18.452,67

55.541,03

797.327,38

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

197.348,62

0,00

0,00

197.348,62

0,00

0,00

0,00

0,00

1.081.421,36

18.452,67

55.541,03

1.044.333,00

298 – Outras provisões
299 – ......
TOTAL

49.657,00

O aumento reflecte a valorização da responsabilidade financeira associada a novos processos
judiciais em curso nomeadamente com o Maestro Assistente do Coro Kodo Yamagishi. As reduções
verificaram-se na sequência da conclusão de processos anteriormente provisionados.
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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.
No ano de 2009 não houve variações no Capital Social do OPART, EPE.
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.
40. Movimentos ocorridos no exercício em cada uma das rubricas da conta de
Capitais Próprios

Rubricas
51 – Capital

Saldo
Inicial

Aumentos

Diminuições

Saldo

4.000.000,00

4.000.000,00

1.543.800,93

1.543.800,93

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
59 – Resultados transitados
88 – Resultados Líquidos do exercício

TOTAL GERAL

(7.661.350,64)

38.597,12

(7.622.753,52)

38.597,12

(567.510,29)

38.597,12

(567.510,29)

(2.078.952,59)

(528.913,17)

38.597,12

(2.646.462,88)

Note-se que, até à data de elaboração deste relatório, ainda não tinha sido recebida a decisão sobre
aprovação do Relatório e Contas do Ano 2008. Dessa forma, agiu-se em conformidade com a proposta
feita, aplicando o resultado de 38.597,12 de 2008 numa conta autónoma em resultados transitados.
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41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Movimentos
Existências iniciais
Compras
Regularização de existências
Existências finais

CUSTOS NO EXERCÍCIO

Mercadorias

Matérias-Primas
Subsidiárias e de
Consumo

120.672,97

0,00

2.082,66

0,00

364,05

0,00

118.072,83

0,00

4.318,75

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.
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 5.05 €/dia.
Os valores pagos em 2009 foram:

Presidente

Vogal 1

Vogal 2

Remuneração Base

64.800,00

54.000,00

54.000,00

Outras

10.800,00

9.000,00

9.000,00

1.121,10

1.060,95

1.121,25

76.721,10

64.060,95

64.121,25

(Subsidio de Férias e Natal)

Subsídio de refeição
TOTAIS

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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Encontra-se acrescido o valor de 40.320,00€ relativo a prémios de gestão por cumprimento de
objectivos no ano de 2009 a pagar aos órgãos sociais de acordo com os respectivos contratos de
gestão (ver nota 48). Este valor só será pago após aprovação do presente Relatório e Contas por
parte da Tutela. Os prémios foram calculados com base nos Anexo I – Orientações Específicas para
o ano de 2009 e Anexo II - Remuneração dos contratos de gestão que estabelecem os objectivos de
gestão para o ano 2009 e a atribuição de uma remuneração variável (Prémio de Gestão) em função
do grau de atingimento desses objectivos. Na determinação dos valores dos objectivos de índole
financeira, foram considerados os valores apurados antes deste acréscimo.

(3) Apurados antes da contabilização
do acréscimo do prémio calculado
com base no grau de atingimento dos
objectivos apurado neste quadro.

Taxa
execução

Taxa de
atingimento

Meta

Ponderação

Real

Nº Espectáculos (1)

6%

20%

15%

250%

50%

Nº Espectadores (2)

5%

20%

60,7%

1215%

243%

PMP

<42

10%

37

100%

10%

Resultados Operacionais (3)

-698

15%

-751

92%

14%

22.919

15%

23.084

101%

15%

EBITDA (3)

-538

10%

-380

129%

13%

EBITDA/Proveitos

-2,3%

10%

-1,6%

128%

13%

Proveitos total

Taxa de atingimentos
dos objectivos

(1)

358%

2008

2009

Variação

200

230

15,0%

(2)

2008

2009

Variação

Total Espectadores (De acordo
com o Quadro de Bordo)

59.464

95.574

60,7%

Total Espectaculos (De acordo
com o Quadro de Bordo)
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Como a taxa de atingimento se encontra acima dos 115%, o valor do prémio a atribuir será 20%
do valor fixo anual:

Valor Fixo Anual

Prémio *

Presidente

75.600,00 €

15.120,00 €

Vogal 1

63.000,00 €

12.600,00 €

Vogal 2

63.000,00 €

12.600,00 €
40.320,00 €

* 20% do Montante da remuneração fixa anual

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

5.041,98 €

- €

5.041,98 €

Mercadorias

5.041,98 €

- €

TNSC

3.668,84 €

CNB

1.373,14 €

72 – Prestações de Serviços

2.590.257,72 €

Bilheteira

1.551.284,65 €

Óperas

68.200,83 €

Bailados

200.264,05 €

305.076,67 €

Ofertas

433.599,54 €

Oferta de Programas

12.306,66 €

Oferta de Bilhetes

421.292,88 €

73 – Proveitos Suplementares (b)
742/4 – Outros Subsídios (c)
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a) inclui Programas, Transmissões
de rádio, alugueres de salas de
espectáculo e ensaio.		
		
(b) inclui aluguer permanente dos

31.528,53 €

Venda de Espectáculos em Digressão

Serviços Secundários (a)

2.590.488,00 €

1.251.291,24 €

Concertos

Outros Eventos

230,28 €

espaços do restaurante e bar dos
artistas do Teatro Nacional de
S. Carlos e espaços para antenas
no T. Camões e recuperação de
outros gastos.

300.296,86 €

230,28 €

300.527,14 €

71.420,51 €

73.100,00 €

144.520,51 €

322.500,00 €

5.000,00 €

327.500,00 €

c) inclui outros subsidios obtidos pelo
OPART,EPE nomeadamente no âmbito
do Festival ao Largo 2009.		

Os proveitos resultantes de ofertas têm o respectivo custo reflectido na conta Outros Custos Operacionais (ver nota 48 c).

45. Demonstração dos Resultados Financeiros

Custos e perdas
681 – Juros suportados

Exercício
2009

2008

173,73

4.155,16

Proveitos e ganhos
781 - Juros obtidos

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

21.161,38

565,27

785 - Diferenças de
câmbio favoráveis

686 – Descontos de pronto
pagamento concedidos

786 - Descontos de
pronto pagamento obtidos

687 – Perdas na alienação de
aplicações de tesouraria

787 - Ganhos na alienação
de aplicações de tesouraria

688 – Outros custos e perdas
financeiras

406,34

781,37

Resultados Financeiros

-13.541,31

27.069,71

TOTAL GERAL

8.200,14

32.571,51

Exercício
2009

2008

1.759,70

28.543,34

5.955,10

2.344,52

485,34

1.683,65

8.200,14

32.571,51

788 - Reversões e outros
proveitos e ganhos financeiros

TOTAL GERAL

Os outros Custos e Perdas Financeiros são maioritariamente constituídos diferenças de câmbio desfavoráveis e 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
691 – Donativos

Exercício
2009

2008

6.776,67

Proveitos e ganhos

792- Recuperação de dividas

693 – Perdas em Existências

793- Ganhos em existencias

694 – Perdas em Imobilizações

499,25
10.773,59

2009

2008

791- Restituição de Impostos

692 – Dividas Incobráveis

695– Multas e penalizações

Exercício

7.725,04

696 – Aumentos de
amortizações e provisões

794- Ganhos em Imobilizações

549,25

795- Beneficios de
penalidades contratuais
796- Reduções de
amortizações e provisões

51.541,03

48.357,95

697 – Correcções relativas a
exercícios anteriores

64.815,17

166.778,67

797- Correcções relativas
a exercícios anteriores

6.917,75

348.874,25

698 – Outros custos e perdas
extraordinárias

93,50

578,58

798-Outros proveitos
e ganhos extraordinários

277.343,48

465.136,49

Resultados Extraordinários

253.343,33

687.336,40

TOTAL GERAL

335.802,26

862.917,94

335.802,26

862.917,94

TOTAL GERAL

Os donativos referem-se à entrega ao Banco Alimentar contra a Fome das receitas de uma récita do bailado Coppélia.
Os Outros Proveitos Extraordinários reportam-se a:
• Reconhecimento de Proveitos Diferidos – Subsídios ao Investimento equivalentes às amortizações do imobilizado
financiado pelos mesmos e oriundo do balanço de abertura (ver nota 10).
• Reconhecimento de parte do valor do cenário da tetralogia de Richard Wagner O Anel de Nibelungo (27.340,38€) –
este proveito é compensado em igual montante de FSE (ver nota 48 em Acréscimos de Custos e acréscimos de Proveitos)
• Reconhecimento proveniente de um processo instaurado pelo Tribunal de Contas à Directora da Companhia Nacional
de Bailado na gerência de 2004 obrigando esta última à reposição nos cofres da Companhia Nacional de Bailado
o montante de 15.500 €. Como a Companhia Nacional de Bailado já se encontrava extinta em 2009, foi o OPART, EPE que
recebeu este montante.
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48. Outras Informações
a) Acréscimos e Diferimentos
Os acréscimos de proveitos reportam a valores de indemnizações de seguros de acidentes de
trabalho referentes ao ano 2009 e não recebidos até 31 de Dezembro. Inclui ainda a recuperação
de despesas de 2009 (relativas à digressão à China) que irão ser facturadas em 2010.

Acréscimo de Proveitos

Valor

Seguros de acidentes de trabalho

4.017,90

Outros acréscimos de proveitos

23.100,00

Total

27.117,90

Custos Diferidos

Valor

Diferenças de câmbio desfavoraveis
Outros custos diferidos

409.458,16

Total

409.458,16

Os Custos Diferidos englobam a especialização de seguros pagos em 2009 que abrangem períodos
de 2010, valores de diversos custos pagos em 2009 referentes a espectáculos a realizar em 2010
(Estúdio de Ópera; Niobe, Regina di Tebe; Gravação do Hino Nacional; Electra; O Morcego)
e 109.361,24€ que provêm do balanço de abertura e correspondem ao cenário da tetralogia de
Richard Wagner O Anel de Nibelungo (ver proveitos diferidos).
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Acréscimos de Custos

Valor

Seguros a Liquidar
Remunerações a liquidar

2.523.812,81

Juros a liquidar
Outros acréscimos de custos
Total

235.961,15
2.759.773,96

Na rubrica de Acréscimos de Custos temos em Remunerações a Liquidar a especialização do
direito a férias e subsídio de férias adquirido em 2009, a especialização do montante a pagar
pela caducidade de contratos a termo e respectivos encargos sociais. Inclui ainda a especialização
dos prémios de gestão por cumprimento de objectivos em 2009 a pagar aos membros do CA no
âmbito do estabelecido no seu Contrato de Gestão (ver ponto 43). 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 2009 (Bela Adormecida, Concertos
no Foyer; Digressões).

Proveitos Diferidos

Valor

Subsídios para investimentos

522.315,78

Outros proveitos diferidos

484.429,71

Total

1.006.745,49

Nesta rubrica englobam-se os valores de Subsídios ao Investimento (412.954,54€ referentes
ao financiamento do Imobilizado Liquido do balanço de abertura - ver Notas 10 e 46 e 109.361,24€, também oriundos da abertura, referentes ao financiamento do cenário da tetralogia
de Richard Wagner O Anel de Nibelungo (ver Custos Diferidos).
Os Outros Proveitos Diferidos são na sua totalidade constituídos por receitas de bilheteira de
espectáculos a realizar em 2010 (Dona Branca, O Morcego, Niobe, Regina di Tebe, Electra,
As Bodas de Fígaro, A pequena Flauta Mágica, Eugene Onegin).
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b) Fornecimentos e Serviços Externos

Fornecimentos e Serviços Externos

6.863.415,14

Subcontratos

155.761,69

Electricidade

186.139,70

Combustiveis

7.481,82

Água

13.452,00

Outros Fluidos

38.990,41

Ferram. e Utensilios Desg.Rápido

151.200,18

Livros e Documentação Técnica

907,94

Material de Escritório

29.212,49

Artigos para Oferta

10.988,78

Rendas e Alugueres

493.804,85

Despesas De Representação

59.227,55

Comunicação

66.296,48

Seguros

28.614,04

Royalties

0,00

Transportes de Mercadorias

338.908,76

Transporte de Pessoal

1.727,30

Deslocações e Estadas

284.585,84

Comissões

22.209,82

Honorários

2.687.743,90

Contencioso e Notariado

20.220,15

Conservação e Reparação

162.529,76

Publicidade e Propaganda

403.836,73

Limpeza, Higiene e Conforto

119.969,41

Vigilancia e Segurança

302.822,18

Trabalhos Especializados

650.111,79

Outros Fornec. e Serviços Externos

626.671,57

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 (245.916,98€) e ofertas de bilhetes e programas de sala (433.599,54€)
(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 art. 2º dos seus
estatutos, os valores recebidos a título de mecenato recebidos da Fundação EDP e da Fundação
Millenium BCP e outros subsídios obtidos para projectos pontuais, nomeadamente o apoio obtido
junto do Turismo de Portugal ao Festival ao Largo:

Subsídios à Exploração
Indemnização compensatória

18.374.285,72

Mecenas

1.250.000,00

Outros subsídios
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19.951.785,72

327.500,00

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

Marco Prezado					

Pedro Moreira

						

Presidente do Conselho de Administração

						

Carlos Vargas

						

Vogal do Conselho de Administração

						

Henrique Pinto Ferreira

						

Vogal do Conselho de Administração

						

22 de Março de 2010
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X. Parecer do Fiscal Único e Certificação
Legal das Contas
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