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I – Sobre a decisão de empreender o Processo de Fusão das Entidades Públicas Empresariais a operar no Sector Cultural. 

1. Enquadramento. 
 
Os períodos de crise e, consequentemente, de menores recursos disponíveis, não têm de ser necessariamente momentos 
geradores de inércia, inactividade, marasmo ou lamúria. 
 
Em primeiro lugar são momentos de exigível e obrigatório rigor acrescido na utilização dos recursos disponíveis e, também, 
deverão constituir momentos de reflexão. 
 
Reflexão que, para além de dever abordar o nível da actividade desenvolvida (quantitativo e qualitativo), deverá igualmente 
incidir sobre aspectos de natureza superestrutural, designadamente a arquitectura organizacional instituída, os métodos e 
processos utilizados e os recursos mobilizados. 
 
E é esta reflexão que, numa conjuntura de particular e extraordinária delicadeza como a que vivemos, se impõe que se faça e a 
qual constituiu a base do processo de tomada de decisão no âmbito do propósito em causa. 
 

Face à profundidade dos efeitos negativos da conjuntura, reconhece-se o primado dos condicionalismos de natureza financeira, 
os quais se manifestam: 

(i) No nível de financiamento das EPE em causa, nível que não sendo um problema de hoje, se pode equacionar se estará ao 
nível do que seria desejável; 
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(ii) Na impossibilidade de, a curto/médio prazos, mobilizar meios financeiros acrescidos para financiar a actividade dessas 
mesmas EPE. 

 

 

2. Caracterização das EPE. 
 
2.1.  A Estrutura dos Balanços1. 

 
No universo das EPE sob tutela do Ministério da Cultura, não existe homogeneidade na estrutura dos respectivos Balanços. 
 
A situação existente corresponde a três estádios distintos: 
(i) Ocorrência de Capitais Próprios Negativos no OPART; 
(ii) Uma estrutura de balanço com forte tendência para o desequilíbrio, no caso do TNSJ; 
(iii) Existência de uma situação relativamente equilibrada no caso do TNDM II.  
 
Importa também referir que, devido aos Aumentos de Capital2 que ocorreram no OPART e no TNSJ, as dívidas a Terceiros não 
têm tido a evolução negativa que se poderia perspectivar perante os desempenhos destas EPE3. 
 

                                                            
1 Vidé Anexo, Quadro 1 - Balanços Históricos. 
2 Insuficientes, atento os objectivos a prosseguir e definidos nos Planos de Reestruturação Financeira apresentados. 
3 Vidé Anexo, Quadro 1 - Balanços Históricos. 
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Porém, como a liquidez gerada por esses aumentos de Capital se esgotou, antecipa-se que, no princípio da continuidade do 
actual nível de programação, se venha a degradar a Tesouraria das EPE [o que acarretará, necessariamente, a degradação da 
relação comercial com os Fornecedores] e, consequentemente, a degradação da estrutura do Balanço dos Organismos em 
causa.  
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2.2. Estrutura de Gastos e Perdas. 
 

A estrutura de Gastos e Perdas de cada EPE é marcada essencialmente pela expressão dos Gastos com Pessoal e com FSE 
(de Estrutura e de Programação Artística)4, pelo que é natural que se verifique um elevadíssimo peso dos Gastos com as 
funções transversais de suporte na estrutura de Gastos de cada EPE. 
 
No TNSJ e no TNDM II, os Gastos com Pessoal rondam os 50% e no OPART rondam os 65% dos respectivos Gastos totais. 
Esta distribuição corresponde a um forte enviesamento da estrutura de custos que penaliza fortemente a capacidade de 
Produção Artística das EPE, causa única da respectiva existência. 
 
Obviamente que, quer pela expressão absoluta, 15,55 M€uros no exercício de 2009, quer pela expressão relativa, os Gastos com 
pessoal assumem particular gravidade no caso do OPART. 

 
2.3.  Estrutura de Rendimentos e Ganhos. 

 
Infelizmente a operacionalização das EPE depende fundamentalmente da Indemnização Compensatória atribuída. 
 
Aliás, o valor dos Rendimentos e Ganhos especificamente gerados pela actividade estão manifestamente afastados do valor que 
conferiria algum conforto de gestão, designadamente no sentido da não dependência quase absoluta do montante daquela 
indemnização. 

                                                            
4 Vidé Anexo, Quadro 2 – Demonstrações dos Resultados Históricos. 
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Constate-se que, no exercício de 2009, o valor das Indemnizações Compensatórias representou nas EPE em causa e, em 
média, 85% dos Rendimentos e Ganhos. 
Se nos localizarmos estritamente em sede de Rendimentos e Ganhos associados a Venda de Bens e de Bilheteira, então 
teremos que nos localizar abaixo dos 10% do total dos Ganhos Operacionais, colocando o limiar de auto-sustentabilidade das 
EPE muito abaixo do desejável. 

 
2.4.  Cobertura dos Gastos Fixos Desembolsáveis pela Indemnização Compensatória. 

 
Entendidos estes Gastos Fixos como os Gastos com Pessoal e com FSE essenciais ao funcionamento de cada uma das EPE, ou 
seja, FSE de Estrutura, a Indemnização Compensatória cobriu, no exercício de 2009 e em termos médios, 109% desses Gastos, 
libertando muito pouca liquidez para as Actividades de Programação. 
 
Os registos individuais5 distribuem-se da seguinte forma: 
(i) O OPART, com um nível de cobertura de 102,8%; 
(ii) O TNSJ com um nível de cobertura de 112%; 
(iii) OTNDM II com um nível de cobertura de 135%.  

 
O que se pode concluir é que existe um elevado grau de dependência dos Rendimentos e Ganhos Próprios para a prossecução 
das Actividades de Programação das EPE.  

                                                            
5 Vidé Anexo – Quadro 3. 
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Nas circunstâncias descritas ganham relevância dois factores:  
(i) A questão do aumento da auto-sustentabilidade das EPE, questão já focada em 2.3. 
(ii) A optimização dos Gastos Operacionais. 

 

2.5. O pagamento das Indemnizações Compensatórias e os financiamentos da Direcção Geral do Tesouro e Finanças. 

 
Atento a estrutura da Demonstração dos Resultados das EPE, o não pagamento, em tempo útil, das Indemnizações 
Compensatórias [também elas mais tardiamente definidas do que o desejável] conduz à inevitável contracção de dívida junto da 
DGTF, dívida que tem como garante aquelas Indemnizações. 
 
Neutral no que diz respeito ao acréscimo de Gastos, designadamente de natureza financeira, o recurso à contracção de dívida 
não é factor indutor de incerteza de meios financeiros disponíveis, embora para que nas demonstrações intercalares o Balanço 
apresente uma imagem verdadeira e apropriada, tem que haver lugar obriga a um conjunto de registos contabilísticos adicionais, 
sob pena daquela imagem gerar eventuais interpretações erradas pelos stakeholders. 
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2.6. Efeito dos Ajustamentos nos Custos Operacionais. 

 
Centrando-nos somente nos Custos Operacionais Desembolsáveis das EPE em causa (gastos com FSE, com Pessoal e com 
Outros Custos Operacionais), há que reflectir nos seguintes termos: 
 

 Nível global de Redução politicamente definido: 15%. 
 

 Nível de redução em Custos com Pessoal: Decorrente das regras a aplicar na Administração Pública, (regra da 
progressividade a partir de Remunerações Brutas no valor de 1.500,00 €uros/mês), o nível médio de redução dos Gastos 
com Pessoal é de 5,14%, percentagem a que corresponde o valor de 1,085 M€uros. 

 
 

 O nível de Redução dos Gastos com FSE e Outros Custos Operacionais decorrente da aplicação da taxa de referência 
corresponderia a 1,89 M€uros.  

 
 A concretizar-se este nível de redução, colocar-se-ia o funcionamento geral e a Programação Artística das EPE numa 

situação delicada. 
 
Nestas circunstâncias poder-se-ia questionar a própria existência das EPE por incapacidade manifesta de cumprir os níveis de 
Serviço Público exigíveis e a que estão obrigadas e que são a sua razão de existir. 
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2.7. Desempenho Operacional6 
 

Em todos os indicadores o desempenho operacional do conjunto das EPE em 2009 foi de melhor qualidade que em 2008, 
independentemente da abordagem que se faça e com excepção do indicador “nº de récitas”. 

Assim:  

2.7.1. Regista-se a ocorrência de maior número de Récitas.   
2008: 874;     2009: 937.   Variação: + 7,2%.  

 
2.7.2. Há maior número de Espectadores. 

2008: 258.791.  2009: 291.326.    Variação: +12,6%7.  
  
2.7.3. Acréscimo no Rácio Espectadores / Récita 

2008: 197.    2009: 311.    Variação +57,9%.  
 
2.7.4. Verifica-se maior Eficácia Social, (embora os valores se mantenham elevados). 

 
Rácio Indemnização Compensatória/Espectador 

                                                            
6 Vidé Anexo, Quadro 4. 
7 Relativamente ao ano de 2008, em 2009 regista-se um significativo acréscimo de espectadores associados a “Entradas livres/Convites” .Vidé Anexo 1, quadro 4. 

 



 

11 
 

 
TNSJ  2008: 77,3 €   2009: 64,6 €.    Variação – 16,4% 
 
TNDM II 2008*: 81,0 €   2009: 73,8 €.    Variação –   8,8% 
 
OPART 2008: 137,8 €   2009: 124,7 €.  Variação –  9,5% 
 
Nota:* TNDM II. Ano de 2008, ano atípico. 

 
2.7.5. Perante a evolução dos quatro indicadores anteriores, perspectivar-se-ia uma significativa evolução de Ganhos 

Operacionais além da Indemnização Compensatória, o que não aconteceu. 
Senão veja-se: 

   
TNSJ  2008: 405.044 €       2009: 421.709 €      Variação   4,1 % 
   
TNDM II 2008*:  297.613 €     2009: 453.192 €      Variação    n. a. 
 
OPART 2008: 4.246.691 €     2009: 4.366.038 €    Variação   2,8 % 
 
Nota:* TNDM II. Ano de 2008, ano atípico. 
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2.8 Trade off entre “Responsabilidade Social” e o princípio do “Utilizador Pagador”. 

Não se questionando a necessidade e a obrigação do Estado em investir no Sector Cultural, há que reconhecer o enorme 
esforço exercido pelo erário público na manutenção em funcionamento das três EPE e na oferta artística disponibilizada. 

Este esforço, evidenciado no Rácio correspondente ao apport “per capita” enunciado em 2.5.4., apesar de se ter reduzido entre 
os períodos de referência, continua a situar-se num nível elevado. 

Obviamente que existem factores endógenos às EPE que o determinam e que são conhecidos. 

Desde logo as actualmente existentes elevadas estruturas de gastos fixos das empresas em causa, bem como o facto de, quer o 
TNSJ quer o OPART, operarem múltiplos espaços autónomos. 

Porém, não é menos verdade que ao Estado não pode ser exigido que efectue um esforço financeiro crescente na oferta cultural 
em causa. Por maioria de razão numa conjuntura como a que actualmente se vive. 

Assim, simultaneamente a uma exigível optimização de recursos disponíveis, há que sensibilizar o espectador/consumidor para 
que concorra activamente para a manutenção de uma oferta qualificada, razão pela qual se poderão eventualmente equacionar 
os actuais valores das ofertas protagonizadas por cada uma das EPE. 
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3. Abordagem ao processo de Fusão. 
 
A abordagem ao processo de fusão das EPE seguiu uma linha de raciocínio estruturada em torno dos seguintes vectores: 
 

 Do respeito pela história e pela autonomia de cada uma das “Casas” relativamente ao respectivo posicionamento 
Artístico/Programação. 

 A gestão comum das estruturas constituiria um factor gerador de sinergias operacionais. Quer para as actividades de 
suporte, quer para as actividades de Programação. 

 
O cumprimento dos objectivos pretendidos exigiria que, de uma forma inequívoca, se verificasse: 

 
 A segmentação clara das Actividades de Programação das Actividades de Suporte. 

 
 A identificação, no quadro das Actividades de Programação, dos custos comuns de natureza não artística de cada EPE. 

 
 A quantificação, por rubrica contabilística, dos Gastos comuns das Actividades de Suporte das EPE e das Actividades de 

Programação com natureza não artística. 
 

  



 

14 
 

4. Objectivos. 

O processo de fusão que se pretendia implementar prosseguia o cumprimento dos seguintes objectivos:  

 Racionalização dos recursos disponíveis que uma gestão comum de recursos torna exequível. 
 

 Alocação de maiores recursos à Programação, na exacta medida em que os Gastos de suporte fossem optimizados. 
 

 Manutenção da autonomia da Programação Artística de cada Casa. 
 

 Independência da Programação Artística face à Gestão. 
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5. Modelo. 
O Modelo que se considerou mais adequado estruturava-se em torno de uma matriz com as seguintes características: 

 
5.1. Modelo organizacional: Empresarial, sob a configuração de uma Entidade Pública Empresarial. 

 
5.2. Características de governação: 
 

5.2.1. Um Conselho de Administração composto por 5 elementos. 
Um Presidente (a quem reportavam directamente as funções de Auditoria Interna e Controle de Gestão), um Vogal 
por Casa, a quem seria cometida a responsabilidade da respectiva gestão operacional, um Vogal que assumiria a 
responsabilidade pelas áreas transversais de suporte, (Funções Administrativa, Financeira, Recursos Humanos e 
Jurídica). 
 

5.2.2. Orgão de Fiscalização – ROC (SROC) e ROC Suplente. 
 

5.2.3. Assembleia Geral. Orgão definidor da estratégia e de validação da actividade desenvolvida. 
 

5.3. Os Recursos Humanos próprios de cada Casa associados à Programação, manter-se-iam. Nas circunstâncias de 
proximidade geográfica entre EPE, explicite-se TNDM II e OPART (TNSC E CNB) poder-se-ia verificar a necessidade de 
mobilidade daqueles recursos, pontual ou estrutural, entre as Casas. Tal decisão caberia ao CA. 
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5.4. O Director Artístico de cada Casa definiria a Programação no quadro da Autonomia já anteriormente referida e no 
cumprimento do Orçamento que lhe será disponibilizado. 
 

5.5. As autorizações para Pagamento seriam da responsabilidade de cada um dos Vogais. 
 
5.6. Todos os Pagamentos seriam processados debaixo do princípio da Tesouraria Única. A excepção consistiria nos 

Pagamentos efectuados no quadro do Fundo de Maneio.  
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II. Constituição de um Agrupamento Complementar de Empresas, ACE. 

 

1. Porquê a opção pelo ACE 

A opção de constituição de um ACE pelas EPE, fundamenta-se num conjunto de argumentos que passamos a descriminar. 

Assim: 

 
 Sectores da sociedade portuguesa que, de uma forma ou de outra, estão associados à actividade cultural, manifestaram-se 
contra o previsto processo de fusão, recorrendo a argumentos suportados mais em questões de natureza sentimental ou de 
preconceito, do que em qualquer racional. 
 

 Colocados perante a possibilidade de fusão das EPE numa estrutura única, com excepção de um, todos os vogais dos 
Conselhos de Administração das EPE, se manifestaram contra a solução. 
 

 A figura do ACE configura o modelo organizacional que, face às circunstâncias já suficientemente identificadas, melhor se 
adequa para a prossecução dos objectivos subjacentes ao projecto de fusão. 
 

 Desta forma tornar-se-á possível assegurar, embora de forma mais lenta, a redução das estruturas de gestão, através da 
diminuição do número de administradores, à medida que os actuais mandatos terminem e a optimização dos recursos 
existentes em cada EPE. 
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 O ACE a instituir tem como finalidade operar todas as áreas de suporte das EPE, funcionando objectivamente como unidade 
de serviços partilhados destas. 

 
 Mantém-se a independência formal de cada um dos Teatros Nacionais, com a sua actividade centrada no core business, ou 
seja, Produção Artística, enquanto todas as actividades de suporte, de forma progressiva, serão centralizadas e asseguradas 
pelo ACE. 

 
 Reitera-se a obrigação de contenção de custos pelas EPE (- 15% nos custos Operacionais, incluindo redução média de 
custos com a massa salarial em 5%), nos termos das Orientações Estratégicas para o Sector Empresarial do Estado definidas 
pelo Ministério das Finanças e da Administração Pública, MFAP, e comunicadas às EPE em reunião de 22 de Outubro 2010 
pp. 

 
 Obrigação de reorganização das estruturas das EPE, conforme pág. 69, pontos 30 e 31 e pág. 176 do Relatório do 
Orçamento de Estado. 

 
 Os Planos de Actividades e Orçamentos para o exercício de 2011 inicialmente apresentados pelos Conselhos de 
Administração das EPE em causa, apresentaram perspectivas de redução de custos que não estavam alinhados com os 
objectivos traçados pelo MFAP. 

 
 O cumprimento da redução dos Gastos Operacionais na percentagem definida traria significativas consequências sobre o 
nível de actividade artística. 
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 Apesar de operarem no mesmo sector de actividade, as EPE em causa não constituem um universo homogéneo. Dos 
espaços operados, à dimensão e complexidade da actividade específica de cada EPE, há que reconhecer a existência de 
significativos factores diferenciadores entre estas empresas. 

 
Porém, apresentam-se estruturalmente semelhantes. 

 
Dos Orgãos de Gestão, [3 Conselhos de Administração, CA, com três membros cada, passando pelo Orgãos de Fiscalização, 
1 Sociedade de Revisores Oficias de Contas por EPE, até às funções de suporte à actividade principal, (verifica-se em cada 
EPE o cumprimento específico e autónomo das funções marketing e publicidade, recursos humanos, administrativa e 
financeira)] à Estrutura de Gastos, existe a referida similitude estrutural. 
 

  



 

20 
 

2. Suporte à constituição de ACE 
 

Como referido, com a actual configuração, perspectiva-se difícil racionalizar a operação das EPE recorrendo à 
correspondente optimização individual dos recursos disponíveis (humanos, financeiros e logísticos). 

Atento a natureza da actual conjuntura, está afastada qualquer hipótese de acréscimo do montante da Indemnização 
Compensatória, pelo que se torna imperioso encontrar a via que, numa lógica de optimização global dos recursos disponíveis 
no universo em causa, sustente uma disponibilização de maiores recursos para a área core das EPE, ou seja, para a 
Programação Artística.  

Colocada em causa a operação de fusão das EPE, configurou-se como adequado instrumento alternativo que concorra para a 
optimização de recursos, a constituição de um ACE, o qual, de forma progressiva, centralizará todo o processo de back office 
das empresas em causa, incluindo naturalmente todos os processos aquisitivos não artísticos, os quais constituem 
prerrogativa unicamente dos respectivos Directores Artísticos. 

Por outro lado há que referir que, com operacionalidade garantida pelos próprios recursos de cada EPE, não se perspectiva 
que haja lugar a qualquer acréscimo significativo de custos com o funcionamento do ACE, o qual constituirá, de facto, uma 
plataforma alargada de serviços partilhados operacionalizada pelos recursos já existentes nas EPE.  

A estrutura de gestão do ACE estará centralizada num Administrador Único, designado de entre os membros dos Conselhos 
de Administração das EPE, obviamente sem remuneração associada, que assumirá a responsabilidade da operacionalização 
do ACE na prossecução dos objectivos definidos pela Assembleia Geral do Agrupamento. 
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Porque operam no mesmo sector de actividade, as estruturas de Gastos das EPE apresentam semelhanças alargadas e 
Gastos comuns susceptíveis de grupagem no processo aquisitivo. 

Na percepção de que há uma larga margem de progressão na optimização das estruturas de suporte das EPE, que a 
optimização do processo de aquisições nas EPE está longe de estar esgotado8 e que o efeito grupagem9 das aquisições é 
factor de optimização do preço, reside o fundamento para a constituição do referido ACE. 

Ao nível dos Gastos podem, desde logo, identificar-se um alargado conjunto de Gastos operacionais passíveis de aquisição 
comum: 

 Trabalhos Especializados, inclui Gastos com Segurança (globalmente representa 1,7 M€uros, montante correspondente a 
17,5% do total de Gastos com FSE em que as EPE incorrem). 

 Publicidade, (globalmente representa 1,2 M€uros, montante correspondente a 12,5% do total de Gastos idem). 
 Outros FSE, inclui Gastos com Energia, (globalmente representa 0,75 M€uros, montante correspondente a 7,9% do total 
de Gastos idem). 

 Transportes de Mercadorias, (globalmente representa 0,35 M€uros, montante correspondente a 3,7% do total de Gastos 
idem). 

 Comunicações, (globalmente representa 0,25 M€uros, montante correspondente a 2,7% do total de idem). 
 Seguros, (globalmente representa 0,07 M€uros, montante correspondente a 0,7% do total de idem). 

Associado a este processo de alteração de métodos e processos, alterar-se-iam as estruturas de gestão das EPE. 

                                                            
8 Há que proceder ao levantamento de todo o processo de aquisições nas EPE. 
9 Estamos a falar de EPE cuja actividade se centra no mesmo mercado e, por isso, com fornecedores senão comuns, pelo menos com natureza muito semelhante. 
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Devido à dimensão e complexidade da actividade desenvolvida pelo OPART, manter-se-ia o respectivo Conselho de 
Administração com a actual configuração, um presidente e dois vogais. Os Teatros Nacional D. Maria II e o de S. João, 
unicamente com Administrador Único. 

Cabe referir que a constituição do ACE não compromete a personalidade e autonomia jurídica das EPE, bem como não 
compromete o respectivo financiamento.  

As EPE continuariam a receber a respectiva Indemnização Compensatória no quadro do Capítulo 60 do OE e 
disponibilizariam ao ACE os meios financeiros necessários à liquidação dos compromissos assumidos por este por conta 
daquelas, pelo que será o ACE a efectuar a gestão das tesourarias no quadro da responsabilidade da gestão da função 
financeira global. 
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3. Constituição de ACE 

Os agrupamentos complementares de empresas (ACE) são entidades constituídas por pessoas singulares ou colectivas, que 
se agrupam, sem prejuízo da sua personalidade jurídica e são objecto de enquadramento jurídico específico.  

É na prossecução do objectivo de melhorar as condições dos exercícios de cada EPE que se sugere a constituição do ACE. 

Finalmente há a referir que apesar dos ACE adquirirem personalidade jurídica com a inscrição do respectivo acto constitutivo 
no registo comercial, as empresas agrupadas respondem solidariamente perante terceiros pelas dívidas do Agrupamento, 
salvo se houver especificação em contrário. 
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4. Modelo de governação do ACE 
 

O modelo de governação do ACE assentará numa estrutura semelhante à predefinida para a sociedade que resultasse do 
projecto de fusão. 
 
Ou seja, 
 

• Existência de um Administrador Único, nomeado em Assembleia Geral, pelo período de três anos, e sancionado 
pelas Tutelas das EPE constituintes do ACE. 

 
Ao Administrador Único competirá: 
Orientar as actividades do agrupamento no sentido de serem atingidos os objectivos que estiveram na base da sua 
constituição; 
Promover a execução das deliberações da Assembleia Geral; 
Apresentar anualmente à Assembleia Geral o Relatório de Actividades e as contas de gerência correspondentes ao 
exercício anterior; 
Apresentar anualmente à Assembleia Geral a proposta de orçamento ordinário e do plano de actividades para o 
exercício do ano seguinte; 
Gerir os recursos humanos do agrupamento, exercendo designadamente o poder de mobilizar recursos humanos de 
cada uma das EPE, de celebrar contratos de trabalho de avenças, de prestação de serviços e poder disciplinar; 
Definir os encargos devidos por cada agrupado; Elaborar os Regulamentos de implementação de Programas, de 
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Projectos ou de Acções, de afectação de equipas técnicas e respectivas actividades e funções; 
Definir Manuais de Procedimentos; 
Demais competências que se mostrem necessárias à prossecução do objecto social do ACE. 

 

• Existência de um Fiscal Único, a quem competirá a fiscalização do ACE. Será igualmente nomeado pelo período de 
três anos e, por conveniência operacional, deverá ser comum com o da EPE com maior dimensão. 

 

• Existência de Assembleia Geral, a quem compete a nomeação do Administrador Único e deliberar no sentido da 
prossecução dos interesses das EPE.  

 

  



 

26 
 

5. Poupanças esperadas. 

No seu processo de elaboração do orçamento, cada EPE define o seu orçamento de forma desagregada.  

Assim, desde o início que se conhece “ quanto cada EPE estima afectar aos Gastos do quê ”. Desde logo, Gastos com a 
Estrutura, Fixos e Variáveis, e Gastos com a Programação. 

Ou seja, são conhecidas as necessidades reais de cada EPE. 

As poupanças expectavelmente geradas serão alocadas à respectiva EPE e hão-de corresponder aos diferenciais entre os 
valores orçamentados e os valores efectivamente gastos. 

De acordo com as estimativas apresentadas nos Quadros 5 e 6 e sem que se considere qualquer racionalização em sede de 
Recursos Humanos, prevê-se que, em ano de cruzeiro, sejam geradas poupanças anuais que se situam no intervalo 
[1.500.000€; 2.200.000]10.  

                                                            
10 Vidé anexo, Quadros 5 e 6. 



6. Processo de Fusão versus ACE. Quadro comparativo. 

Sintetiza-se no quadro seguinte a comparação entre os dois modelos organizativos propostos: 

Nº Questões 
Modelo Organizativo 

Fusão das EPE no 
OPART 

A. C. E. 

1 Objectivos a prosseguir     

1.1 
Racionalização de recursos 
disponíveis, (materiais e 
humanos). 

Sim Sim 

1.2 
Alocação de maiores recursos 
financeiros à Programação 
Artística 

Sim Sim 

1.3 Manutenção da autonomia 
Artística de cada "Casa". 

Sim Sim 

1.4 Manutenção da independência 
Artística face à Gestão 

Sim Sim 

2 Eficiência e Eficácia 
Os objectivos seriam 
mais rapidamente 
atingidos 

Os objectivos serão 
mais lentamente 
atingidos 

3 Autonomia Jurídica 

Havendo uma só EPE 
(OPART), cada uma 
das restantes EPE era 
extinta. 

Mantém-se a 
autonomia jurídica de 
cada EPE 

4 Acréscimo de Custos Inexistentes 

Marginais, porque o ACE 
recorrerá aos recursos 
cionais já existentes nas 
EPE 
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Quadro 1 - Balanços Históricos das EPE
  OPART TNSJ TNDM II

R U B R I C A S 2009 2008 Variação 
% 

2009 2008 Variação 
% 

2009 2008 Variação 
% Activo Activo Activo

Imobilizações         
   Imobilizações Incorpóreas 36.391 € 72.339 € -49,7% 8.654 € 13.373 € -35,3% 19.798 € 20.171 € -1,8% 
   Imobilizações Corpóreas 1.241.096 € 986.298 € 25,8% 1.276.342 € 814.386 € 56,7% 805.126 € 827.404 € -2,7% 
Act. Circulante        
   Existências 118.073 € 120.673 € -2,2% 220.236 € 386.109 € -43,0% 17.974 € 28.673 € -37,3% 
   Dívidas de Terceiros 684.094 € 560.898 € 22,0% 37.146 € 7.020 € 429,1% 189.846 € 624.945 € -69,6% 
Disponibilidades        
   Caixa e Equivalentes 1.380.517 € 2.287.590 € -39,7% 930.918 € 1.787.226 € -47,9% 2.128.817 € 1.338.688 € 59,0% 
Acréscimos e Diferimentos 436.576 € 580.707 € -24,8% 12.129 € 41.560 € -70,8% 72.626 € 61.717 € 17,7% 
T O T A L do Activo 3.896.747 € 4.608.505 € -15,4% 2.485.425 € 3.049.674 € -18,5% 3.234.187 € 2.901.598 € 11,5% 
Capital Próprio         
   Capital Social 4.000.000 € 4.000.000 € 0,0% 2.500.000 € 2.500.000 € 0,0% 1.000.000 € 1.000.000 € 0,0% 
   Reservas 1.543.801 € 1.543.801 € 0,0% 505.075 € 505.075 € 0,0% 1.902.989 € 1.902.989 € 0,0% 
   Resultados Transitados -7.622.754 € -7.661.351 € -0,5% -2.164.999 € -727.935 € 197,4% -906.981 € 0 € #DIV/0! 
   Resultado Líquido do 
Exercício -567.510 € 38.597 €

-
1570,3% -1.746 € -1.437.064 € -99,9% 112.313 € -906.981 € -112,4% 

T O T A L do Cap. Próprio -2.646.463 € -2.078.953 € -27,3% 838.330 € 840.076 € 0,2% 2.108.321 € 1.996.008 € -5,6% 
Passivo        
Provisões 1.044.333 € 1.081.421 € -3,4% 0 € 0 € na 371.617 € 110.737 € 235,6% 
Passivo Circulante 1.732.358 € 1.451.577 € 19,3% 858.936 € 634.492 € 35,4% 305.993 € 384.804 € -20,5% 
Acréscimos e Diferimentos 3.766.519 € 4.154.460 € -9,3% 788.159 € 1.575.106 € -50,0% 448.256 € 410.049 € 9,3% 
T O T A L do Passivo 6.543.210 € 6.687.458 € -2,2% 1.647.095 € 2.209.598 € -25,5% 1.125.866 € 905.590 € 24,3% 

TOT. Cap. Próprio e Passivo 3.896.747 € 4.608.505 € -15,4% 2.485.425 € 3.049.674 € -18,5% 3.234.187 € 2.901.598 € 11,5% 
Fontes: Relatórios de Gestão e Contas das EPE relativos aos Exercícios 2008 

e 2009. 
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Quadro 2.1 OPART - Evolução das Demonstrações dos Resultados 

Rubricas 2009 2008 
Variação 

Absoluta % 
Vendas 5.042 € 33.707 € -28.665 € -85,0% 

Prest. Serviços 2.590.488 € 2.623.536 € -33.048 € -1,3% 

Subsídios Exploração (inclui Mecenato e Patrocínios) 19.951.786 € 19.866.398 € 85.388 € 0,4% 

Outros Rend. e Ganhos 528.811 € 960.255 € -431.444 € -44,9% 

CMVMC 4.319 € 31.875 € -27.556 € -86,5% 

FSE 6.863.415 € 7.506.383 € -642.968 € -8,6% 

Suporte 0 € 0 € 0 € n.a. 

Programação 0 € 0 € 0 € n.a. 

Gastos C/ Pessoal 15.551.688 € 14.485.894 € 1.065.794 € 7,4% 

Outros Gastos e Perdas 823.781 € 917.231 € -93.450 € -10,2% 

EBITDA -167.076 € 542.513 € -709.589 € -130,8%
Amortizações 352.084 € 423.203 € -71.119 € -16,8% 

Provisões e Ajustamentos 18.453 € 89.254 € -70.801 € -79,3% 

Resultado Operacional -537.613 € 30.056 € -567.669 € -
1888,7%

Gastos Financeiros 21.741 € 5.502 € 16.239 € 295,1% 
Ganhos Financeiros 8.200 € 32.572 € -24.372 € -74,8% 

RAImpostos -551.154 € 57.126 € -608.280 € -
1064,8%

Impostos 16.355 € 18.529 € -2.174 € -11,7% 

Resultado Líquido -567.509 € 38.597 € -606.106 € -
1570,3%

Fontes: Relatórios de Gestão e Contas das EPE relativos aos Exercícios 2008 e 2009. 
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Quadro 2.2 TNSJ - Evolução das Demonstrações dos Resultados 

Rubricas 2009 2008 
Variação 

Absoluta % 
Vendas 3.474 € 4.967 € -1.493 € -30,1%
Prest. Serviços 418.255 € 400.037 € 18.218 € 4,6%

Subsídios Exploração (inclui Mecenato e Patrocínios) 
5.850.287 

€ 4.546.751 € 1.303.536 € 28,7%

Outros Rend. e Ganhos -174.649 € 421.196 € -595.845 € -141,5%
CMVMC 16.401 € 17.097 € -696 € -4,1%

FSE 3.045.578 
€ 3.899.805 € -854.227 € -21,9%

   Suporte 0 € 0 € 0 € n.a. 
   Programação 0 € 0 € 0 € n.a. 

Gastos C/ Pessoal 2.793.090 
€ 2.634.314 € 158.776 € 6,0%

Outros Gastos e Perdas 17.067 € 43.915 € -26.848 € -61,1%

EBITDA 225.231 € -1.222.180 € 1.447.411 
€

-
118,4%

Amortizações 215.432 € 211.771 € 3.661 € 1,7%
Provisões e Ajustamentos 0 € 0 € 0 € n.a. 

Resultado Operacional 9.799 € -1.433.951 € 1.443.750 
€

-
100,7%

Gastos Financeiros 3.443 € 3.114 € 329 € 10,6%
Ganhos Financeiros   0 € 0 € n.a. 

RAImpostos 6.356 € -1.437.065 € 1.443.421 
€

-
100,4%

Impostos 8.102 € 0 € 8.102 € n.a. 

Resultado Líquido -1.746 € -1.437.065 
€

1.435.319 
€ -99,9%

Fontes: Relatórios de Gestão e Contas das EPE relativos aos Exercícios 2008 e 2009. 
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Quadro 2.3 TN D. Maria II - Evolução das Demonstrações dos Resultados 

Rubricas 2009 2008 
Variação 

Absoluta % 
Vendas 25.012 € 22.135 € 2.877 € 13,00%

Prest. Serviços 376.543 € 275.478 € 101.065 € 36,69%

Subsídios Exploração (inclui Mecenato e Patrocínios) 4.942.476 € 5.301.999 € -359.523 € -6,78%

Outros Rend. e Ganhos 138.796 € 539.199 € -400.403 € -74,26%

CMVMC 17.508 € 15.484 € 2.024 € 13,07%

FSE 1.788.976 € 3.521.869 € -1.732.893 € -49,20%

   Suporte 811.026 € n.d. n.a. n.a. 

   Programação 977.950 € n.d. n.a. n.a. 

Gastos C/ Pessoal 2.744.538 € 2.601.347 € 143.191 € 5,50%

Outros Gastos e Perdas 182.299 € 469.224 € -286.925 € -61,15%

EBITDA 749.506 € -469.113 € 1.218.619 € -259,77%

Amortizações 271.114 € 297.126 € -26.012 € -8,75%

Provisões e Ajustamentos 331.772 € 110.737 € 221.035 € 199,60%

Resultado Operacional 146.620 € -876.976 € 1.023.596 € -116,72%

Gastos Financeiros 19.820 € 26.105 € -6.285 € -24,08%

Ganhos Financeiros 2.587 € 0 € 2.587 € n.a. 

RAImpostos 129.387 € -903.081 € 1.032.468 € -114,33%

Impostos 7.075 € 3.899 € 3.176 € 81,46%

Resultado Líquido 122.312 € -906.980 € 1.029.292 € -113,49%

Fontes: Relatórios de Gestão e Contas das EPE relativos aos Exercícios 2008 e 2009. 
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Quadro 3 - Cobertura dos Gastos Fixos Desembolsáveis pela Ind. Compensatória 

  TNSJ TNDM II OPART TOTAL

FSE (i) 3.045.577 
€ 1.981.097 € 6.863.415 € 11.890.089 

€

   Fixos (i.i) 1.429.276 
€ 907.086 € 2.313.415 € 4.649.777 €

   Programação (i.ii) 1.616.301 
€ 1.074.011 € 4.550.000 € 7.240.312 €

Gastos Com Pessoal (ii) 2.793.090 
€ 2.744.538 € 15.551.900 

€
21.089.528 

€

Total de Custos Fixos desembolsáveis (iii) [= (i.i) + (ii)] 
4.222.366 

€ 3.651.624 € 17.865.315 
€

25.739.305 
€

Indemnização compensatória (iv) 4.990.000 
€ 4.928.571 € 18.374.286 

€ 
28.292.857 

€

Cobertura [(iv) / (iii)] 118,2% 135,0% 102,8% 109,9%

Fontes: Relatórios de Gestão e Contas das EPE relativos ao Exercício de 2009. 
 

  



 

34 
 

Quadro 4 - Evolução da Actividade das EPE 

   Rubricas 
TNSJ TNDM II OPART T O T A L 

2008 2009 Evol. % 2008 
* 2009 Evol. 

% 2008 2009  Evol. % 2008 2009  Evol. % 

1 Nº de Espectáculos 68 68 0,0% 29 20 -31,0% nd 16 #VALOR! nd 104 #VALOR! 

2 Nº de Récitas 398 409 2,8% 719 312 -56,6% 200 216 8,0% 1317 937 -28,9% 

3 Récitas / Espectáculo 5,9 6 1,7% 24,8 15,6 -37,1% #VALOR! 13,5 #VALOR! #VALOR! 35,1 #VALOR! 

4 Público Total (incluindo digressões) 64.589 77.222 19,6% 60.873 66.775 9,7% 133.329 147.329 10,5% 258.791 291.326 12,6% 

5    "Bilhetes 41.757 55.199 32,2% 39.037 40.026 2,5% 109.525 102.249 -6,6% 190.319 197.474 3,8% 

6    "Entradas Livres/Convites" 22.832 22.023 -3,5% 21.836 26.749 22,5% 23.804 45.080 89,4% 68.472 93.852 37,1% 

7    Público "Próprio" 52.538 59.047 12,4% 42.892 61.125 42,5% 117.239 130.503 11,3% 212.669 250.675 17,9% 

8    "Itinerância/Digressões" 12.051 18.175 50,8% 17.981 5.650 n.a. 16.090 16.826 4,6% 46.122 40.651 -11,9% 

9 Espectadores / Récita 162 189 16,7% 85 214 151,8% 667 682 2,2% 197 311 57,9% 

10 Estrutura de Proveitos Operacionais               
( = Ind. Comp. / Proveitos Operacionais) 

92,9% 81,8% -11,9% 80,3% 89,9% 12,0% 78,2% 79,6% 1,8% n.a. n.a. #VALOR! 

11 Auto sustentabilidade. 7,1% 18,2% 154,8% 19,7% 10,1% -48,7% 21,8% 20,4% -6,4% n.a. n.a. #VALOR! 

12 Custo Ind. Compensatória /Espectador 77,3 € 64,6 € -16,4% 81,0 € 73,8 € -8,8% 137,8 € 124,7 € -9,5% n.a. n.a. #VALOR! 

Nota: (*) Ano atípico que não pode servir de referência 
consistente.     

                 O TNDMII "operava" o Teatro da Politécnica e o Teatro Villaret, 
teatros que foram responsáveis por uma parte significativa da actividade do 

TNDM II   

Fontes: Relatórios de Gestão e Contas das EPE relativos aos Exercícios 2008 e 
2009.   
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Quadro 5 - Gastos Anuais com Remunerações dos Actuais Conselhos de Administração das EPE 

ORGANIS
MO CARGO DIRECTORES/SUBDIRECTORES DATA DA 

NOMEAÇÃO 
REMUNERAÇÃO 

MENSAL 
SUBSÍD. 

ALIMENT./MÊS
ENCARGOS 

SOCIAIS 
CUSTOS 
TOTAIS 

TNDM II, 
E.P.E. 

PCAdminist. Doutora Maria João Monteiro Brilhante 31-07-2008 5.200,0 € 102,0 € 21,0% 89.210,0 € 
Vogal Drª Mónica Braz Almeida  31-07-2008 4.390,0 € 102,0 € 21,0% 75.488,6 € 
Vogal Dr. João Pedro Villa-Lobos M. Nunes  01.12-2009 4.390,0 € 102,0 € 21,0% 75.488,6 € 

          240.187,2 € 

TNSJ, EPE 
PCAdminist. Dr.ª Francisca do P. V. Carneiro Fernandes  01-03-2009 5.200,0 € 102,0 € 21,0% 89.210,0 € 
Vogal Salvador Pereira dos Santos 01-03-2009 4.390,0 € 102,0 € 21,0% 75.488,6 € 
Vogal Dr. José Manuel Matos da Silva  01-03-2009 4.390,0 € 102,0 € 21,0% 75.488,6 € 

          240.187,2 € 

OPART, 
EPE 

PCAdminist. José Jorge Salavisa Martins Godinho 18-05-2010 5.400,0 € 102,0 € 21,0% 92.598,0 € 
Vogal César Aires Oliveira Melo Nunes Viana 18-05-2010 4.500,0 € 102,0 € 21,0% 77.352,0 € 
Vogal Rui A. Catarino Fernandes Rodrigues Gonçalves 18-05-2010 4.500,0 € 102,0 € 21,0% 77.352,0 € 

              247.302,0 € 

Valor dos Gastos Anuais 727.676,40 € 

Gastos Anuais das Futuras Administrações das EPE 

 Nº DIRECTORES/SUBDIRECTORES REM. MENSAL SUB. ALIm. /MÊS ENC. SOCIAIS G. TOTAIS 

PC Adm. 1 5.200,0 € 102,0 € 21,0% 89.210,0 €
Vogais 4 4.390,0 € 102,0 € 21,0% 301.954,4 € 391.164,40 € 

Valor da Poupança Anual em Ano de Cruzeiro 336.512,00 € 

NOTA (*) No futuro o OPART terá um CA constituído por 3 elementos, 1 Presidente + 2 Vogais 
  O TNSJ e o TNDM II terão somente um Administrador Delegado     
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Quadro 6 - FSE - Gastos incorridos nas EPE durante o Exercício de 2009. 
 Rubricas    OPART   TNDMII   TNSJ   TOTAL  Análise ABC 

Honorários      2.687.743,90 €          180.000,00 €          734.315,00 €       3.602.058,90 €  37,7% 1 6,7% 6,7%
Trabalhos Especializados         650.111,79 €            50.000,00 €          973.828,00 €       1.673.939,79 €  17,5% 1 6,7% 13,3%
Publicidade         403.836,73 €          300.000,00 €          492.500,00 €       1.196.336,73 €  12,5% 1 6,7% 20,0%
Rendas         493.804,85 €          199.292,20 €          112.914,00 €          806.011,05 €  8,4% 1 6,7% 26,7%
Outros FSE         626.671,57 €              1.000,00 €          126.527,00 €          754.198,57 €  7,9% 1 6,7% 33,3%
Deslocações e Estadas         284.585,84 €              5.000,00 €          227.717,00 €          517.302,84 €  5,4% 1 6,7% 40,0%
Transp Mercadorias         338.908,76 €                       -   €            11.353,00 €          350.261,76 €  3,7% 1 6,7% 46,7%
Comunicação           66.296,48 €            50.000,00 €          138.655,00 €          254.951,48 €  2,7% 1 6,7% 53,3%
Subcontratos         155.761,69 €                       -   €                       -   €          155.761,69 €  1,6% 1 6,7% 60,0%
Despesas Representação           59.227,55 €              4.000,00 €            14.425,00 €            77.652,55 €  0,8% 1 6,7% 66,7%
Seguros           28.614,04 €            29.000,00 €              9.000,00 €            66.614,04 €  0,7% 1 6,7% 73,3%
Material de escritório           29.212,49 €            15.000,00 €              5.439,00 €            49.651,49 €  0,5% 1 6,7% 80,0%
Combustiveis             7.481,82 €              7.000,00 €              9.993,00 €            24.474,82 €  0,3% 1 6,7% 86,7%
Artigos para ofertas           10.988,78 €                       -   €                       -   €            10.988,78 €  0,1% 1 6,7% 93,3%
Transp Pessoal             1.727,30 €              4.000,00 €                       -   €              5.727,30 €  0,1% 1 6,7% 100,0%

 TOTAL       5.844.973,59 €         844.292,20 €       2.856.666,00 €    9.545.931,79 €   ---- 
 ---
-  ----  ---- 

Redução dos Gastos por efeito da Racionalização e da Compra Agregada de Bens e Serviços 

Hipóteses  % de Redução   Valor  
ho 12,5%      1.193.241,47 €  
h1 15,0%      1.431.889,77 €  
h2 20,0%      1.909.186,36 €              

 


