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Nº 

Entidades Auscultadas 

1 Fundo de Fomento Cultural 

2 Inspeção-Geral das Atividades Culturais 

3 Direção-Regional de Cultural do Algarve 

4 Parques de Sintra – Monte da Lua 

5 Fundação Centro Cultural de Belém 

6 Instituto do Cinema e Audiovisual 

7 Sociedade Portuguesa de Autores 

8 Fundação de  Serralves 

9 Fundação Casa da Música 

10 Mecenato Cultural - GEPAC 

11 Direção-Geral das Artes 

12 Associação Portuguesa de Editores e Livreiros 

13 Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 

14 Direção-Geral do Património Cultural 

15 Fundação EDP 

16 Fundação Calouste de Gulbenkian 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

ENTIDADE FUNDO DE FOMENTO CULTURAL 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 23 de setembro de 2013 com: 

 Dra. Teresa Albuquerque (Gabinente do Secretário de Estado da 
Cultura); 

 Dra. Ana Almeida (GEPAC); 

 Dra. Carina Rodrigues (GEPAC); 

 Dra. Carla Domingues (GEPAC). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

O Fundo de Fomento Cultural (FFC) é um fundo autónomo, criado em 1973 no 
âmbito da então Direção-Geral dos Assuntos Culturais, regendo-se atualmente 
pelo decreto-Lei n.º 102/80, de 9 de maio, com as alterações introduzidas pelo 
decreto-Lei n.º 114/87, de 13 de março.  

O FFC tem como objectivo essencial cumprir a responsabilidade do Estado no 
financiamento das principais fundações da área cultural e criativa, no quadro de 
protocolos pré-estabelecidos. 

ATRIBUIÇÕES  Prestar apoio financeiro às atividades de promoção e difusão dos 
diversos ramos da cultura; 

 Subvencionar ações de defesa, conservação e valorização dos bens 
culturais; 

 Subsidiar a realização de congressos, conferências, reuniões, missões e 
outras iniciativas de natureza cultural, e bem assim, a participação em 
manifestações semelhantes que tenham lugar no estrangeiro; 

 Custear a divulgação, interna ou externa, dos programas e realizações 
culturais e artísticas; 

 Financiar estudos e investigações de caráter cultural; 

 Conceder subsídios e bolsas para outros fins de ação cultural. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

O órgão máximo do FFC é o conselho administrativo, constituído nos termos do 
artigo 3.º do decreto–lei n.º 102/80, e que se rege pelo regulamento aprovado 
pelo despacho n.º 133/80 do Secretário de Estado da Cultura, publicado no DR 
n.º 118, II Série, de 22 de maio. 

Em face das reestruturações entretanto ocorridas no Ministério da Cultura, o 
conselho administrativo do FFC tem atualmente a seguinte composição: 

 Diretor do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais 
(GEPAC), que preside; 

 Diretor-geral da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), que 
substitui o presidente nas suas faltas e impedimentos; 

 Diretor-geral da Direção-Geral das Artes (DGARTES); 

 Diretor-geral da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas 
(DGLAB); 

 Representante do Ministério das Finanças. 

A gestão administrativa e financeira do FFC é assegurada pelo GEPAC. 

A gestão financeira do FFC rege-se pelas disposições legais aplicáveis aos 
serviços e fundos autónomos, nos termos do decreto-lei n.º 155/92, de 28 de 
julho. 



 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

A dotação anual atual está orçada em aproximadamente 25 milhões de euros. 
Este montante é variável em cada ano, em função da realização prevista de 
receitas das fontes abaixo identificadas. 

RECEITAS Em conformidade com as alterações introduzidas pelo decreto-lei n.º114/87, de 
13 de março, as receitas do FFC estão previstas serem provenientes das seguintes 
fontes: 

 As dotações para o efeito inscritas no orçamento afeto ao Secretário de 
Estado da Cultura; 

 Os saldos de gerência anteriores verificados em contas à ordem; 

 Os juros dos fundos capitalizados e dos empréstimos concedidos; 

 Os rendimentos da edição ou reedição de obras de arte, gravuras, 
documentos históricos ou livros que subsidie; 

 Os rendimentos cobrados por serviços prestados, materiais fornecidos, 
publicações, filmes, diapositivos e outras gravações audiovisuais, 
espetáculos realizados e, em geral, por quaisquer outras atividades 
efetuadas pelos organismos representados no conselho administrativo, 
que não sejam administrativamente e financeiramente autónomos; 

 Quaisquer donativos, heranças ou legados para fins de ação cultural; 

 Quaisquer outras receitas não proibidas por lei. 

As receitas acima expostas são depositadas em contas à ordem em instituição de 
crédito e a sua movimentação está isenta de imposto de selo e comissões de 
transferência. 

Nos últimos anos, a dotação orçamental do FFC tem sido proveniente de verbas 
diretamente associadas a quatro fontes de receita: 

 Jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia (SCM); 

 Receitas dos casinos; 

 Orçamento geral do Estado (OGE); 

 Coimas resultantes de infrações à lei dos direitos de autor. 

Das quatros fontes acima identificadas, a maior percentagem de verbas é 
proveniente da receita dos jogos sociais da SCM – em 2012 contribuiu com 17 
milhões de euros. Ao invés, encontram-se as coimas resultantes de infrações à lei 
dos direitos de autor, às quais têm um papel residual nas receitas do FFC. 

Relativamente à parte da verba proveniente das receitas do casino, tem se 
assistido à uma redução significativa de verbas (não quantificada), tal como no 
que decorre no OGE, por razões de contenção orçamental subjacente ao atual 
contexto económico-financeiro do país. 

FINANCIAMENTO  

 

O FFC tem um papel de financiamento ´transversal`a toda a atividade cultural 
nacional. Historicamente, em média, cerca de 75% do total de atribuições anuais 
de remanescente vão para custos de financiamento das entidades beneficiadas e 
o sobejante para apoiar diretamente projetos/iniciativas de atividade criativa 
(através de avaliação de mérito cultural das mesmas). 

O FFC financia, em média, por ano, 30 a 50 entidades do setor da Cultura, 
variando este número e valor financiado consoante a cabimentação/execução 
anual do FFC. 

Desde 2012 o FFC destina cerca de 3% dos subsídios atribuídos (cerca de 800 
mil euros) a artistas com relevância cultural que se encontram em situação 
comprovada de carência económica. Este subsídio denomina-se por ‘Subsídio de 
Mérito Cultural’. 

Neste enquadramento, elencam-se os subsídios concedidos pelo FFC, nos 
últimos 6 anos, desde 2007 até ao final do 1º semestre de 2013: 

 2007 (TOTAL : 10.216.778,99€): 

 AR.CO – Centro de Artes e Comunicação Visual > 25.000,00€ 

 Associação Música Educação e Cultura > 648.836,00€€ 

 Associação dos Amigos do Coliseu do Porto > 250.000,00€ 



 

 Associação Musical do Algarve > 566.352,65€ 

 Associação Musical das Beiras > 531.082,26€ 

 Associação Norte Cultural > 512.124,59€ 

 Centro Nacional de Cultura > 70.043,38€ 

 CRAT-Centro Regional de Artes tradicionais > 50.000,00€ 

 Edimpresa / Jornal de Letras > 59.900,00€ 

 Encontros de Fotografia de Coimbra > 316.413,90€ 

 Fundação Arpad Szénes Vieira da Silva > 418.612,00€ 

 Fundação Arte Moderna e Contemporânea-Colecção Berardo > 
1.715.572,19€ 

 Fundação Casa da Música > 250.000,00€ 

 Fundação Eça de Queirós > 25.000,00€ 

 Fundação Serralves > 4.509.048,10€ 

 Fundação Viana da Mota > 250.000,00€ 

 Núcleo de Desenvolvimento Cultural / Bienal Vila Nova de Cerveira: 
25.000,00€ 

 Ordem dos Arquitectos > 25.000,00€ 

 OPART-Organismo de Produção Artistica, EPE > 40.000,00€ 

 Pedro Croft > 23.725,00€ 

 Smithsonian Institution / Exposição nos EUA > 95.068,92€ 

 Sociedade Martins Sarmento > 20.000,00€ 

 Teatro Nacional D. Maria II. EPE > 40.000,00€ 

 

 2008 (TOTAL : 14.200.284,50€): 

 AR.CO – Centro de Artes e Comunicação Visual > 25.000,00€ 

 Associação Musical do Algarve > 606.183,04€ 

 Associação Musical das Beiras > 552.182,72€ 

 Associação Norte Cultural > 552.182,73€ 

 Centro Nacional de Cultura > 70.043,38€ 

 Livraria Extramédia Arquitectura Ld. > 25.000,00€ 

 CRAT-Centro Regional de Artes tradicionais > 50.000,00€ 

 CPLP-Fundo DOCTV > 383.050,00€ 

 Edimpresa / Jornal de Letras > 59.900,00€ 

 Fundação Arpad Szénes Vieira da Silva > 429.077,30€ 

 Fundação Arte Moderna e Contemporânea-Colecção Berardo > 
4.632.030,70€ 

 Fundação Casa da Música > 884.400,00€ 

 Fundação Centro Cultural de Belém > 54.204,00€ 

 Fundação César Manique > 73.463,76€ 

 Fundação Eça de Queirós > 25.000,00€ 

 Fundação Martins Sarmento > 20.000,00€ 

 Fundação Ricardo Espírito Santo Silva > 200.000,00€ 

 Fundação Serralves > 5.469.660,17€ 

 Livraria Lyons > 28.306,97€ 

 Livraria Letras e Livros > 37.409,84€ 



 

 Livraria Ler Devagar > 23.250,00€ 

 

 2009 (TOTAL : 26.655.310,58€): 

 AR.CO – Centro de Artes e Comunicação Visual > 25.000,00€ 

 Associação Experimenta Design > 127.500,00€ 

 Associação Musical do Algarve > 587.309,37€ 

 Associação Musical das Beiras > 552.182,00€ 

 Associação Norte Cultural > 549.197,87€ 

 Centro Nacional de Cultura > 70.043,38€ 

 CRAT-Centro Regional de Artes tradicionais > 50.000,00€  

 Encontros de Fotografia de Coimbra-Associação Cultural > 105.472,00€ 

 Fundação Arpad Szénes Vieira da Silva > 429.078,00€ 

 Fundação Arte Moderna e Contemporânea-Colecção Berardo > 
3.500.000,00€ 

 Fundação Casa da Música > 6.154.185,00€ 

 Fundação Centro Cultural de Belém > 9.019.112,84€ 

 Fundação Eça de Queirós > 25.000,00€ 

 Fundação Martins Sarmento > 60.000,00€ 

 Fundação Ricardo Espírito Santo Silva > 200.000,00€ 

 Fundação Serralves > 4.810.950,33€ 

 Fundação Viana da Mota > 30.000,00€ 

 Medipress/Jornal de Letras > 59.900,00€ 

 OAC – Observatório das Actividades Culturais > 158.000,00€ 

 Prémio Camões > 49.879,79€ 

 Trienal de Arquitetura > 50.000,00€ 

 

 2010 (TOTAL : 20.054.693,00€): 

 AR.CO – Centro de Artes e Comunicação Visual > 25.000,00€ 

 Associação Amigos do Coliseu > 75.000,00€ 

 Associação Experimenta Design > 100.000,00€ 

 Associação Musical do Algarve > 591.840,00€ 

 Associação Musical das Beiras > 552.183,00€ 

 Associação Música Educação e Cultura > 550.000,00€ 

 Associação Norte Cultural > 567.010,00€ 

 Associação Portuguesa de Editores e Livreiros > 60.000,00€ 

 Câmara Municipal de Cascais > 35.000,00€ 

 Câmara Municipal de Lisboa > 55.000,00€ 

 Centro Nacional de Cultura > 120.044,00€ 

 Círculo Portuense de Ópera > 20.000,00€ 

 Encontros de Imagem – Associação Cultural > 40.000,00€ 

 Encontros de Fotografia de Coimbra > 316.415,00€ 

 Fundação Arpad Szénes Vieira da Silva > 429.078,00€ 

 Fundação Arte Moderna e Contemporânea-Colecção Berardo > 
3.000.000,00€ 

 Fundação Casa da Música > 1.041.670,00€ 



 

 Fundação Centro Cultural de Belém > 7.765.435,00€ 

 Fundação Museu do Douro > 1.000.000,00€ 

 Fundação Eça de Queirós > 25.000,00€ 

 Fundação Martins Sarmento > 60.000,00€ 

 Fundação Ricardo Espírito Santo Silva > 200.000,00€ 

 Fundação Serralves > 3.431.240,00€ 

 Fundação Viana da Mota > 210.000,00€ 

 José Ribamar Ferreira > 49.880,00€ 

 MBTV – Produções, SA > 25.000,00€ 

 Medipress/Jornal de Letras > 59.900,00€ 

 Naxos Right Internacional > 25.000,00€ 

 OAC – Observatório das Actividades Culturais > 150.000,00€ 

 Teatro Nacional de São João > 200.000,00€ 

 Trienal de Arquitetura de Lisboa >  75.000,00€ 

 

 2011 (TOTAL : 26.427.162,00€): 

 ACTA – Companhia de Teatro do Algarve > 35.000,00€ 

 AR.CO – Centro de Artes e Comunicação Visual > 25.000,00€ 

 António Vitorino de Almeida – Produções > 16.982,00€ 

 Associação Amigos do Coliseu > 200.000,00€ 

 Associação Cultural Bienal de São Tomé e Príncipe > 50.000,00€ 

 Associação Industrial Portuguesa > 35.000,00€ 

 Associação Musical do Algarve > 634.361,00€ 

 Associação Musical das Beiras > 552.183,00€ 

 Associação Música Educação e Cultura > 550.000,00€ 

 Associação Norte Cultural > 505.888,00€ 

 CMAD – Centro de Média Arte e Design > 100.000,00€ 

 Centro Nacional de Cultura > 40.000,00€ 

 Diocese de Beja > 25.000,00€ 

 Direção-Geral do Livro e Bibliotecas > 3.125.000,00€ 

 Encontos de Fotografia de Coimbra > 250.000,00€ 

 Experimenta Design > 100.000,00€ 

 Fundação Arpad Szénes Vieira da Silva > 364.716,00€ 

 Fundação Arte Moderna e Contemporânea-Colecção Berardo > 
2.670.000,00€ 

 Fundação Casa da Música > 2.308.330,00€ 

 Fundação Centro Cultural de Belém > 7.520.565,00€ 

 Fundação Cidade de Guimarães > 1.350.000€ 

 Fundação Museu do Douro > 500.000,00€ 

 Fundação Eça de Queirós > 25.000,00€ 

 Fundação Ricardo Espírito Santo Silva > 200.000,00€ 

 Fundação Serralves > 2.384.484,00€ 

 Instituto do Cinema e Audivisual – ICA > 751.500,00€ 

 Instituto dos Museus e da Conservação > 330.000,00€ 

 MBTV – Produções, SA > 55.000,00€ 



 

 Medipress/Jornal de Letras > 59.900,00€ 

 Universidade de Lisboa – Reitoria – Observatório Astronómico > 
100.000,00€ 

 Universidade de Lisboa – Reitoria – Teatro da Politécnica > 150.174,00€ 

 OAC – Observatório das Actividades Culturais > 150.000,00€ 

 OPART > 459.850,00€ 

 Sons da Terra > 18.080,00€ 

 Teatro Nacional D. Maria II > 545.150,00€ 

 Teatro Nacional de São João do Porto > 200.000,00€ 

 Trienal de Arquitetura de Lisboa >  75.000,00€ 

 

 2012 (TOTAL : 23.154.479,00€): 

 AR.CO – Centro de Artes e Comunicação Visual > 25.000,00€ 

 Academia Contemporânea do Espetáculo > 4.617,00€ 

 Associação Amigos do Coliseu > 100.000,00€ 

 Associação Musical do Algarve > 332..380,00€ 

 Associação Musical das Beiras > 286.884,00€ 

 Associação Música Educação e Cultura > 550.000,00€ 

 Associação Norte Cultural > 217.346,00€ 

 Associação Portuguesa de Editores e Livreiros > 35.000,00€ 

 Centro Nacional de Cultura > 60.000,00€ 

 Centro Português de Design > 51.218,00€ 

 Comuna Teatro Pesquisa > 40.000,00€ 

 Encontros de Fotografia > 120.000,00€ 

 Experimenta Design – Associação para a Promoção Design e da Cultura 
> 100.000,00€ 

 Filbox – Produções Audiovisuais, Lda > 20.000,00€ 

 Fundação Arpad Szénes Vieira da Silva > 300.355,00€ 

 Fundação Arte Moderna e Contemporânea-Colecção Berardo > 
2.100.000,00€ 

 Fundação Casa da Música > 3.214.035,00€ 

 Fundação Centro Cultural de Belém > 7.000.000,00€ 

 Fundação Cidade de Guimarães > 700.000,00€ 

 Fundação Museu do Douro > 500.000,00€ 

 Fundação Serralves > 4.000.000,00€ 

 OAC – Observatório das Actividades Culturais > 127.500,00€ 

 OPART > 1.791.960,00€ 

 Medipress – Sociedade Jornalística e Editorial, Lda > 50.915,00€ 

 Subsídio de Mérito Cultural > 737.750,00€ 

 Teatro Nacional D. Maria II > 725.000,00€ 

 

 1º semestre de 2013 (TOTAL : 7.916.607,76€): 

 Academira Contemporânea do Espetáculo > 1.962,42€ 

 Associação Amigos do Coliseu > 51.075,00€  

 Associação Música Educação e Cultural > 225.000,00€  



 

 Centro Nacional de Cultura > 30.000,00€ 

 Fundação Arpad Szénes Vieira da Silva > 150.174,00€ 

 Fundação Arte Moderna e Contemporânea-Colecção Berardo > 
1.050.000,00€ 

 Fundação Casa da Música > 833.333,34€ 

 Fundação Centro Cultural de Belém > 3.360.000,00€ 

 Fundação Museu do Douro > 174.996,00€ 

 Fundação Serralves > 1.435.000,00€ 

 Rui Penedo Vítor Paulino Designers, Lda. > 30.000,00€ 

 Booktailors Consultores e Editores, Lda. > 30.000,00€ 

 Sociedade Histórica Independência de Portugal > 200.000,00€ 

 Subsídio de Mérito Cultural > 345.067,00€ 

De 2007 ao final do 1º semestre de 2013 foram atribuídos pelo FFC 

128.625.315,83€ às entidades com relevância no setor cultural e criativo. 

Aproximadamente 73% deste valor destinaram-se a quatro Fundações: 

 Fundação Centro Cultural de Belém > 34.719.316,84€ 

 Fundação Serralves > 26.040.382,60€ 

 Fundação Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo > 
18.667.602,89€ 

 Fundação Casa da Música > 14.685.953,34€ 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

O FFC abre a possibilidade à comparticipação do financiamento de projetos de 

relevância cultural a outras entidades e empresas com o elevado compromisso de 

responsabilidade social. Neste âmbito, pelos montantes financiados,  destacam-se 

nestes últimos anos: 

 Tabaqueira/Philip Morris; 

 Fundação EDP; 

 Fundação BCP. 

NOTAS 
ADICIONAIS 

SUBSÍDIO DE MÉRITO CULTURAL 

Pelo decreto-lei n.º 415/82 de 7 de outubro, o Ministério da Cultura ficou 
autorizado a conceder, através do FFC, subsídios a artistas e autores carecidos 
economicamente, que pela sua obra revelem mérito cultural. 

A atribuição do subsídio depende, cumulativamente, da verificação do mérito do 
artista ou do autor e da sua comprovada situação de carência económica. 

O mérito cultural é apreciado por uma comissão composta por cinco membros, 
quatro dos quais nomeados pela Secretaria de Estado da Cultura e um pelo 
Ministro da Segurança Social e do Trabalho. 

Pelo Secretário de Estado da Cultura são fixados os critérios de carência 
económica necessários à atribuição do subsídio. 

A apreciação do mérito só é levada a cabo após a verificação da situação de 
carência económica do artista ou do autor. 

Os subsídios atribuídos são abonados enquanto persistir a situação de carência 
económica do artista ou do autor. 

A atribuição do subsídio depende de solicitação do interessado, dirigida ao 

presidente do FFC, acompanhada do requerimento próprio devidamente 

preenchido. 

 
 
 

 

 

http://www.portugal.gov.pt/media/511497/dl415_82%20subsidio%20de%20merito%20cultural.pdf


 

ENTIDADE INSPEÇÃO-GERAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 7 de novembro de 2013 com: 

 Dr. Luís Silveira Botelho (Inspetor-Geral das Atividades Culturais). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), criada pelo decreto-lei nº 
80/97, de 8 de abril, é um serviço da administração direta do Estado, dotado de 
autonomia administrativa, sob a dependência do membro do Governo 
responsável pela área da cultura. 

A sua génese remonta a 1836, ano em que, por proposta de Almeida Garrett, 
primeiro Inspetor-Geral dos Teatros, D. Maria II criou a Inspeção-Geral dos 
Teatros, dando enfoque às funções de inspeção na área dos espetáculos. 

Mais recentemente, e após a extinção do Ministério da Cultura em 2011, a IGAC 
passou para a tutela da Presidência do Conselho de Ministros, foi alvo de 
reestruturação em 2012 e rege-se, atualmente, pelo decreto regulamentar n.º 
43/2012, de 25 de maio, que aprovou a respetiva orgânica e, quanto à sua 
estrutura nuclear, pela portaria n.º 140/2013, de 3 de abril. 

Para além das atribuições previstas no seu diploma orgânico, a IGAC tem a 
superintendência da atividade tauromáquica, por força do decreto-lei n.º 
306/91, de 17 de agosto, e dispõe de um corpo de delegados técnicos 
tauromáquicos constituído por diretores de corrida e por médicos veterinários. 

Ainda, e por força do disposto no decreto-lei n.º 315/95, de 28 de novembro, 
existem 181 delegados municipais sediados nas autarquias, cujas gratificações 
são suportadas pelo orçamento da IGAC. 

A saída da nova orgânica determinou que a IGAC passasse a integrar entre os 
seus órgãos a Comissão de Classificação, entidade que promove a classificação 
etária dos espetáculos de natureza artística. 

A IGAC tem por missão controlar e auditar os serviços e organismos 
dependentes ou sob tutela e superintendência do membro do Governo 
responsável pela área da cultura e fiscalizar e superintender na proteção do 
direito de autor, dos direitos conexos e dos recintos e espetáculos de natureza 
artística. 

ATRIBUIÇÕES Entre as suas diferentes atribuições destacam-se: 

 Assegurar a auditoria técnica, financeira e de gestão aos serviços e 
organismos dependentes ou sob tutela e superintendência do membro do 
Governo responsável pela área da cultura; 

 Assegurar a atividade de supervisão, fiscalização e monitorização na área 
do direito de autor, dos direitos conexos, dos espetáculos de natureza 
artística e dos recintos fixos destinados à sua realização; 

 Assegurar o registo, a classificação e a autenticação de obras e de 
conteúdos culturais; 

 Assegurar a certificação das atividades na área dos recintos fixos e 
espetáculos de natureza artística, bem como das entidades de gestão 
coletiva do direito de autor e dos direitos conexos, sem prejuízo das 
competências legalmente atribuídas a outras entidades; 

 Colaborar com as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal 
nas áreas de atividade integradas na missão da IGAC; 

 Promover a proteção da propriedade intelectual, através de ações de 
informação junto das autoridades judiciárias e de outras autoridades 
administrativas ou policiais, bem como da comunidade escolar, 
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académica, científica e empresarial; 

 Promover a publicitação de atos, decisões e outros instrumentos 
relevantes relativos ao registo, classificação e autenticação de obras e 
conteúdos, bem como à certificação de atividades na área do direito de 
autor e dos direitos conexos e dos recintos fixos e espetáculos de 
natureza artística; 

 Recolher, tratar e divulgar informação relevante na área do direito de 
autor e dos direitos conexos, bem como dos recintos fixos e espetáculos 
de natureza artística; 

 Propor ou prestar apoio técnico na formulação de medidas legislativas 
em matérias integradas na missão da IGAC; 

 Avaliar e controlar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão por 
entidades dependentes ou sob tutela do membro do Governo responsável 
pela área da cultura, através de inquéritos de satisfação; 

 Programar e coordenar a aplicação de medidas tendentes a promover de 
forma permanente e sistemática políticas de qualidade e de inovação, 
através da criação e divulgação de instrumentos de planeamento, de 
avaliação e de controlo; 

 Promover a publicação de atos, decisões e outros instrumentos 
relevantes relativos ao registo, classificação e autenticação de obras e 
conteúdos, bem como à certificação de atividades na área do direito de 
autor e dos direitos conexos e dos recintos fixos e espetáculos de 
natureza artística. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

A IGAC é dirigida por um Inspetor -geral, coadjuvado por um Subinspetor -geral, 
cargos de direção superior de 1.º e 2.º graus, respetivamente. 

É ainda órgão da IGAC a Comissão de Classificação (CC). 

Compete ao Inspetor-geral: 

 Dirigir e coordenar a atividade da IGAC e emitir as diretivas, ordens e 
instruções a que deve obedecer a atuação dos inspetores; 

 Determinar a realização de ações de fiscalização e a instauração e 
instrução de processos de contraordenação cuja competência esteja no 
âmbito das atribuições da IGAC; 

 Solicitar informações e propor a realização de inquéritos e sindicâncias, 
designadamente em resultado das ações inspetivas; 

 Propor os critérios de reconhecimento de pessoas singulares ou coletivas 
que possuam experiência e conhecimentos técnicos especializados para a 
realização de perícias determinadas por autoridades judiciárias no 
âmbito das atribuições da IGAC. 

No que concerne à CC, esta é o órgão deliberativo em matéria de classificação de 
conteúdos culturais, de entretenimento e de espetáculos de natureza artística, 
em especial, no que respeita à classificação etária e às classificações especiais 
legalmente previstas. 

A comissão de classificação é composta pelo Inspetor -geral, que preside, e por 15 
membros designados, preferencialmente, de entre licenciados com 
conhecimentos nas áreas da educação, psicologia, sociologia, direito, 
comunicação e artes do espetáculo. 

Os membros da CC são designados por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da Cultura, por um período de três anos, renovável por 
iguais períodos. 

Compete à CC: 

 Aprovar os critérios de classificação; 

 Pronunciar-se sobre projetos de diplomas em matérias da sua 
competência, quando lhe seja solicitado; 

 Elaborar e aprovar o regulamento interno de funcionamento. 

A organização interna dos serviços da IGAC obedece ao seguinte modelo 
estrutural misto: 



 

 Na área de inspeção externa, o modelo de estrutura matricial; 

 Nas restantes áreas, o modelo de estrutura hierarquizada. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

Valor não apurado. 

RECEITAS A IGAC dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no 
Orçamento do Estado. 

A IGAC dispõe, ainda, das seguintes receitas próprias: 

 O produto da venda de publicações e outros trabalhos  editados pela 
IGAC, e respetivos direitos de autor; 

 As taxas e outras receitas resultantes do exercício da sua atividade; 

 O produto das coimas legalmente previstas; 

 Outras receitas que por lei, contrato ou outro título lhe sejam atribuídas. 

As receitas previstas obedecem ao regime de tesouraria do Estado e são 
consignadas à realização de despesas da IGAC durante a execução do orçamento 
do ano a que respeitam, podendo os saldos não utilizados transitar para o ano 
seguinte, nos termos do decreto-lei de execução orçamental anual. 

As principais fontes de receitas da IGAC, presentemente e por ordem 
decrescente, são: 

 Etiquetas de autenticação; 

 Taxas de licenciamento; 

 Licença de representação (comprovativo de autorização de direitos de 
autor para reprodução de determinado espetáculo). 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

Programa “IGAC vai à Escola” 

É um programa pedagógico que foi lançado em maio de 2011, destinado à 
proteção dos Criadores e defesa da propriedade intelectual junto das camadas 
mais jovens do público consumidor, em particular nas escolas do Ensino Básico.  

Para tal, foi criada uma mascote e nomeada uma equipa técnica, integralmente 
composta por trabalhadores da IGAC afetos à Direção de Serviços da 
Propriedade Intelectual (DSPI). 

Destina-se: 

 Aos alunos do 1º e 2º ciclo do ensino básico (dos 6 aos 12 anos), 
respetivos professores e encarregados de educação;  

 Ensino secundário;  

 Público em geral.  

Tem como principais objetivos: 

 Contribuir para a apreensão e interiorização de padrões de 
comportamento social adequados a esta temática;  

 Contribuir para valorizar o conceito de direito de autor e dos direitos 
conexos, através do envolvimento direto do público-alvo na atividade 
criativa;  

 Sensibilizar as crianças para os danos sofridos pelos autores, decorrentes 
da utilização ilícita de obras originais.  

A metodologia proposta vista sensibilizar as crianças para a problemática dos 
direitos de autor e dos direitos conexos nas seguintes fases: 

 Definição do conceito de autor, obra e criatividade recorrendo a 
apresentação lúdica;  

 Utilização da sua condição de “autores”, desafiando cada aluno a criar 
uma obra à sua escolha (ex: desenho, música, poema ou texto); 

 Teatralização seguindo guião pré-definido, onde é simulado um “pirata” 
a vender as obras que as crianças fizeram, como se fossem da sua autoria, 
aparecendo depois os restantes “atores”;  



 

 Emissão e entrega de diplomas individuais, a atestar que o aluno passou 
a prova e que respeita os criadores.  

As ações são dinamizadas da seguinte forma: 

 Apresentar teatralização com as crianças a serem colocadas na pele de 
um autor que vê as suas obras comercializadas por terceiros e que, à sua 
custa, ganham proveitos sem qualquer autorização ou compensação. Esta 
dinâmica desperta nas crianças os mais variados sentimentos de revolta e 
indignação com a “ousadia” da figura do pirata, que procura vender 
obras que não são da sua autoria;  

 Sensibilizar que a falta de compensação dos criadores implica que não 
criem novas obras por não terem dinheiro para o fazer (e aí os exemplos 
são dados em função de músicas, filmes ou livros das preferências das 
crianças); 

 Ilustrar a quantidade de profissões que estão por detrás de uma obra 
(filme, música ou livro) e as pessoas que estão desempregadas pelo facto 
dos criadores não serem remunerados pelas suas obras (invariavelmente, 
há sempre crianças que têm pessoas na família ligadas à criação cultural, 
facto que muitas crianças não se apercebiam, nesta dimensão);  

 Explicar que os autores são livres de autorizar a utilização gratuita das 
suas obras, mas que essa é uma opção que parte dos próprios e que exige 
a sua autorização expressa. 

O programa está sobretudo focado nas gerações futuras para permitir a 
interiorização ou reversão de comportamentos, aptos a criar uma consciência 
cívica de proteção dos criadores, porque nos enriquecem culturalmente, e geram 
e mantêm, direta ou indiretamente, muitos empregos.   

 

Relatório “O Impacto Económico da Pirataria Informática em 
Portugal” 

Este relatório baseou-se no estudo da Business Software Alliance (BSA) e da 
International Data Corporation (IDC) em 2011, intitulado por “Piracy Impact 
Study – the economic benefits of reducing software piracy” em que mais de 50 
mil milhões de euros foram desviados da economia formal mundial devido à 
utilização de software ilegal. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

A IGAC, no âmbito das suas atribuições, tem como serviços e áreas de atuação: 

 Inspeção de espetáculos e do direito de autor; 

 Inspeção de gestão; 

 Propriedade intelectual; 

 Registo de promotor de espetáculos de natureza artística; 

 Licenças de representação; 

 Classificação de conteúdos culturais e de espetáculos; 

 Cinema; 

 Teatro; 

 Videogramas; 

 Fonogramas; 

 Recintos de espetáculos de natureza artística; 

 Tauromaquia. 

A IGAC, na sua ação de combate à pirataria, assegura : 

 O cumprimento da legislação sobre espetáculos de natureza artística, 
nomeadamente através de ações de caráter fiscalizador e informativo; 

 O cumprimento da legislação referente a direitos de autor e conexos, 
designadamente no combate à fraude em matéria fonográfica e 
videográfica; 

 O cumprimento da legislação sobre direito de autor e direitos conexos. 



 

 

NOTAS 
ADICIONAIS 

Cronologia 

 1836: Em novembro de 1836, por proposta de Almeida Garrett, D. Maria 
II mandou publicar o diploma que criou a Inspeção-Geral dos Teatros 
Nacionais, da qual Almeida Garrett seria o primeiro Inspetor-Geral; 

 1839: Em abril de 1839, Almeida Garrett propõe às cortes um projeto de 
lei para regulamentar a proteção às obras literárias e artísticas, que não 
foi aprovado por oposição do Senado e da Rainha; 

 1851: É publicada a primeira lei que regulamentou a propriedade 
intelectual. 

A IGAC é herdeira de um vasto espólio documental dos organismos seus 
antecessores, que remonta a 1927, sendo que parte do espólio documental da 
IGAC foi colocado à guarda do Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo:  

 1927: o decreto nº 14:637, de 28 de novembro, fez transitar os Serviços 
da Inspeção-Geral dos Teatros Nacionais, do Ministério da Instrução 
Pública para o Ministério do Interior; 

 1929, o decreto nº 17:046-A, de 29 de junho, criou junto do Ministério do 
Interior a Inspeção-Geral dos Espetáculos e em 1944, o decreto-lei nº 
34:133, de 24 de novembro, integrou a Inspeção-Geral dos Espetáculos 
no Secretariado Nacional da Informação, Cultura Popular e Turismo 
(SNI); 

 1968: o SNI foi extinto pelo decreto-lei nº 48:686, de 15 de novembro 
tendo sido criada a Secretaria de Estado da Informação e Turismo, a qual 
integrou a Direção-Geral da Cultura Popular e Espetáculos (DGCPE). 
Esta integrava a Direção dos Serviços de Espetáculos (DSE), bem como a 
repartição de Artes Plásticas e a repartição de Teatro, Cinema e 
Etnografia; 

 1975: o decreto-lei nº 409/75, de 2 de agosto, criou a Direção-Geral de 
Espetáculos (DGE) integrada no Ministério da Comunicação Social; 

 1980: organicamente integrada na Secretaria de Estado da Cultura, foi 
criada, pelo decreto-lei nº59/80, de 3 de abril a Direção-Geral de 
Espetáculos e do Direito de Autor (DGEDA); 

 1992: decreto-lei nº 106-B/92, de 1 de junho, criou a Direção-Geral de 
Espetáculos e das Artes (DGEAT) que para além das atribuições 
cometidas à DGEDA, integrava ainda a atribuições da extinta Direção-
Geral da Ação Cultural (DGAC); 

 1994: o decreto-lei nº 6/94, de 12 de janeiro, criou a Direção-Geral dos 
Espetáculos (DGESP) que deixou de ter as competências da DGAC; 

 1997: o decreto-lei nº 80/97, de 8 de abril, criou a Inspeção-Geral das 
Atividades Culturais (IGAC); 

 2007: o decreto regulamentar nº 81/2007 de 30 de julho, aprova a nova 
orgânica da Inspeção-Geral das Atividades Culturais, o qual foi alterado 
pelo decreto regulamentar nº 3/2010, de 23 de junho; 

 2011: o decreto-lei n.º 126-A/2011, de 29 de dezembro, aprova a lei 
orgânica da Presidência do Conselho de Ministros, integrando a 
Inspeção-Geral das Atividades Culturais enquanto serviço central; 

 2012: o decreto regulamentar n.º 43/2012, de 25 de maio, aprova a nova 
orgânica da Inspeção-geral das Atividades Culturais. 
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ENTIDADE DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO ALGARVE 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 11 de novembro de 2013 com: 

 Dra. Dália Paulo (Diretora Regional de Cultura do Algarve). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCA) é um serviço periférico da 
Presidência do Conselho de Ministros na área da cultura, cujo âmbito geográfico 
de atuação está circunscrito à região do Algarve. 

O Algarve tem hoje equipamentos culturais de referência - teatros, museus, 
bibliotecas - e um tecido cultural cada vez mais qualificado e dinâmico, tendo 
para isso contribuído as autarquias no seu apoio à ação cultural, bem como a 
criação dos cursos de artes da Universidade do Algarve. 

ATRIBUIÇÕES A DRCA tem como principais atribuições: 

 Assegurar, através do apoio financeiro equilibrado e coerente, o reforço 
da consistência dos projectos dos agentes culturais de natureza não 
profissional existentes no Algarve, como forma de valorizar o potencial 
da região atendendo à sua importância como vector fundamental do 
acesso de largas camadas de público às manifestações culturais e, 
consequentemente, factor de desenvolvimento e coesão socio-económica; 

 Conceder apoio à realização equilibrada, quer em termos de domínios, 
quer em termos de interlocutores e intérpretes, de uma programação de 
espectáculos e outros eventos culturais, promovidos por agentes culturais 
regionais que permitam sustentar uma alteração no acesso dos cidadãos 
à cultura e na formação do gosto; 

 Estimular o desenvolvimento de projectos estruturantes de oferta 
cultural de natureza institucional, particularmente os promovidos pelas 
autarquias, através de parcerias; 

 Desenvolver e disponibilizar o acesso a uma bases de dados, através da 
internet, com informação estratégica para a acção cultural no Algarve; 

 Aprofundar as iniciativas de divulgação e marketing cultural como forma 
de informar os públicos das iniciativas culturais realizadas na região e, 
em simultâneo, promover uma imagem qualificada da região em termos 
culturais. 

A DRCA tem como atribuições mais específicicas: 

 Incentivar a investigação, recolha, registo e divulgação de bens ou 
práticas culturais tradicionais, numa lógica de afirmação de identidades 
regionais (artesanato, usos e costumes, gastronomia, música, danças, 
literatura, etc.); 

 Apoiar a criação ou valorização de núcleos museológicos de agentes 
culturais não institucionais; 

 Incentivar a criação e divulgação de referências artísticas 
contemporâneas do Algarve, independentemente das formas de 
expressão que assumam (literatura, teatro, música, dança, cinema, 
fotografia, artes, multimédia, etc.); 

 Estimular a exibição regular de repertórios artísticos contemporâneos do 
Algarve ou a realização de outros agenciamentos culturais 
protagonizados por agentes da região, através da promoção ou apoio a 
edições, prémios, produções de espectáculos de teatro, de música ou de 
dança, exposições de natureza diversa, encontros, seminários ou 



 

conferências; 

 Fomentar acções de divulgação, quer do património cultural, quer de 
repertórios artístico-culturais tradicionais ou contemporâneos do 
Algarve junto dos turistas que visitam a região; 

 Promover acções de divulgação, quer do património cultural da região, 
quer das referências artísticas contemporâneas do Algarve, em feiras ou 
mostras turísticas nacionais ou internacionais; 

 Criar, de forma progressiva, bases de dados digitais sobre o património 
cultural do Algarve (inventários de edifícios, sítios e conjuntos artísticos 
e históricos, roteiros, inventários, catálogos de museus, de arquivos e de 
bibliotecas, bibliografias, biografias, repertórios de bens e práticas 
culturais tradicionais, referências culturais contemporâneas, 
equipamentos culturais, agentes e agenciamentos culturais, etc.); 

 Avaliar a situação em matéria de dotação de equipamentos para 
actividades culturais no Algarve; 

 Promover a divulgação e estimular usufruto social dos equipamentos 
culturais existentes na região; 

 Fomentar iniciativas conducentes à instalação de uma rede regional de 
equipamentos culturais; 

 Emitir pareceres sobre a viabilidade cultural de projectos infra 
estruturantes no âmbito de candidaturas a programas de financiamento; 

 Fomentar a formação educativa dos públicos, numa lógica de construção 
de patamares estruturantes de práticas culturais plurais; 

 Apoiar a formação de agentes culturais através de acções de 
aperfeiçoamento técnico e artístico; 

 Incentivar a instalação de instituições ou projectos culturais 
estruturantes; 

 Editar agendas, roteiros culturais, encartes e outros materiais 
promocionais (impressos ou electrónicos) para informação e promoção 
das actividades culturais da região; 

 Desenvolver todo o tipo de estratégias e ações que promovam a sociedade 
do conhecimento; 

 Contribuir para a mudança do processo de ensino / aprendizagem tendo 
em vista o impacto que esta terá no desenvolvimento económico e na 
coesão social; 

 Promover parcerias com a Universidade, instituições privadas e públicas 
na área das artes plásticas, dos museus, da educação financeira e do 
turismo cultural. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

A DRCA divide-se numa direção de serviços e numa divisão: 

 Direção de Serviços dos Bens Culturais (DSBC) : tem a seu pelouro a 
gestão do património (monumentos); 

 Divisão de Administração de Recursos (DAR) : tem no seu orgânica a 
gestão da secção de recursos financeiros e logísticos e a secção de 
recursos humanos, expediente e arquivo. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

O orçamento anual da DRCA,  no ano de 2013, foi de 1.141.657€. 

RECEITAS Em 2012, as receitas próprias totalizaram 609.891,08€, correspondente a 54% 
do orçamento de financiamento da DRCA (FF 111 e FF 123 considerando o 
orçamento corrigido).  

As receitas da DRCA provém de: bilheteira (79%), loja (16 %), concessões de 
espaços nos monumentos/Vending (4%), outros (0,01%) e certidões (0,1%). 

Recentemente, com a alteração da lei do IVA, está prevista a devolução do valor 
do IVA na aquisição de instrumentos musicais em favor do investimento no setor 
cultural da região. 



 

FINANCIAMENTO  

 
 Orçamento de funcionamento: 880.245€ 

 Este orçamento suporta exclusivamente as despesas com pessoal, tendo, 
no entanto, de ser complementado com receita própria em mais 11% 
(111.644 €) para suportar custos anexos: Segurança Social, Caixa Geral 
de Aposentações, ajudas de custo, etc. 

 Projeto Descubriter – Rota Europeia dos Descobrimentos: 4.739€; 

 Projeto de “Requalificação e Valorização do Promontório de Sagres”: 
150.000€. 

 Orçamento de investimento: 253.912€ 

 Projeto “Al-Mutamid”: 3.912€; 

 Projeto “Rota das Catedrais” (Projeto a candidatar ao QREN): 127.500€; 

 Projeto “Castelo de Paderne” (Projeto a candidatar ao QREN): 90.000€; 

 Reabilitação, Manutenção, Valorização, Dinamização e Divulgação 
Cultural e Patrimonial:  

> Orçamento inicial - 32.500€ 

> Cativos - 813€ 

> Reafetação - 73.493€ 

> Orçamento corrigido - 101.219€ 

> Total compromissos - 100.854€ 

Este foi o único projeto no OI 2013 que teve execução, dado que os 
restantes se destinavam a candidaturas comunitárias que não se 
concretizaram, uma vez que a CCDR informou (em dezembro de 2012) 
que não havia abertura de candidaturas no ano de 2013, com execeção 
para o projeto de requalificação do promontório de Sagres. 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

Os principais projetos da DRCA são: 

 Desenvolvimento de parcerias com as autarquias para aumentar a 
visibilidade e a oferta cultural dos monumentos; 

 Continuar o projecto de “Requalificação e Valorização do Promontório de 
Sagres” com uma 2.ª fase a candidatar ao QREN, com contrapartida 
nacional inteiramente do Programa de Intervenção do Turismo (TP), o 
que permitirá um aumento previsível de visitantes e de receitas; 

 Implementar uma estratégia articulada com o turismo regional e com os 
agentes turísticos regionais: criando novos pacotes especiais de visita; 
criando produtos específicos de promoção e divulgação e conseguindo 
mecenas exclusivos para actividades e monumentos; 

 Dar continuidade aos esforços para angariar mecenas para os 
monumentos, nomeadamente alguns empreendimentos turísticos 
“vizinhos” (como hipóteses: Martilhal Resort Beach, Fortaleza de Sagres; 
Memmo Baleira, Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe e Pousada do 
Palácio de Estoi, Ruínas Romanas de Milreu); 

 Realização de uma linha de produtos culturais para as lojas dos 
monumentos; 

 Apostar numa divulgação em pacote dos monumentos como espaços 
privilegiados para a realização de eventos culturais; 

 Dinamizar os contatos com o tecido económico empresarial regional para 
a realização de programas específicos; 

 Projecto de Valorização e Requalificação do Promontório de Sagres – um 
projecto integralmente financiado pelo Programa de Intervenção de 
Turismo, do Turismo de Portugal e pelo QREN no eixo do património 
cultural. A realização de nova candidatura e a implementação da 2.ª fase 
é vital para devolver a dignidade de visita a um dos monumentos mais 
simbólicos do país; 

 Realização da empreitada da Torre Albarrã do Castelo de Paderne, uma 



 

vez que existe um protocolo de gestão com o município de Albufeira e 
que se prevê a abertura do centro de acolhimento do Castelo (estas 
últimas actividades da responsabilidade da autarquia), com possibilidade 
de candidatura ao QREN, no eixo do património  cultural; 

 Implementação dos Planos de Manutenção dos Monumentos (PMM) 
afetos – permitindo realizar um trabalho de conservação preventiva, com 
duas vantagens claras: conservar continuamente o património e 
aumentar a oferta de qualidade de visita aos monumentos, o que 
previsivelmente incrementará a receita; 

 Investimento em produtos e conteúdos dos monumentos afectos – 
permitindo o aumento de oferta e, consequentemente, da receita; 

 Rotas Culturais – Al-Mutamid e Descubriter – candidaturas europeias no 
âmbito do POCTEP que pretendem divulgar e dinamizar o período 
islâmico e o período dos descobrimentos, esta última contempla a criação 
de um “Museu Virtual dos Descobrimentos”; 

 O apoio à ação cultural – uma atividade que permite apoiar diversos 
agentes culturais regionais e colmatar as assimetrias regionais; 

 Projectos de Educação Artística e Patrimonial – permite uma forte 
relação com as comunidades e, sobretudo, o alargamento de novos 
públicos e novos cruzamentos culturais. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

Ao longo do ano de 2012 foram estabelecidas parcerias com várias entidades 
regionais para a realização de projetos e eventos, das quais se destacam: 

 Atelier Educativo - Associação para o Desenvolvimento da Educação pela 
Arte; 

 Instituições de Solidariedade Social (IPSS); 

> Centro de Acolhimento Gente Pequena; 

> Bom Samaritano; 

> Casa de Proteção às Raparigas; 

> Lar Gaivota; 

> Centro de Assistência Social Lucinda Animo dos Santos; 

 FNAC; 

 Academia de Música de Lagos; 

 Associação Regional de Filarmónicas do Algarve; 

 Orquestra do Algarve; 

 Teatro Al-Masrah; 

 Departamento Comunicação, Artes e Design, da Universidade do 
Algarve; 

 Associação Portuguesa de Museologia (APOM); 

 Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía (AMMA); 

 Universidade do Algarve; 

 Câmara Municipais do Algarve; 

 Associação de Defesa do Património Histórico-Cultural de Aljezur; 

 Associação Livre Fotógrafos do Algarve; 

 Biblioteca da Universidade do Algarve; 

 Escola Secundária de Loulé; 

 Escola Secundária de Tavira; 

 Escola Secundária de Vila Real de Santo António; 

 Comissão de Coordenação da Região do Algave; 

 CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da 
Universidade do Algarve; 



 

 Secretaria de Estado da Cultura. 

NOTAS 
ADICIONAIS 

 CANDIDATURAS QREN 

Desde 2007, a única candidatura da DRCA foi o projeto "Requalificação e 
Valorização do Promontório de Sagres", sendo o ponto da situação o seguinte: 

 1.ª fase – A 1.ª fase do projeto de “Requalificação e Valorização do 
Promontório de Sagres”, realizada em 2009, encontra-se com  
3.167.061,07€ comprometido, correspondendo a 80% do valor total do 
projeto. O prazo de terminus desta fase (aprovado pela CCDR Algarve) 
está apontado para o mês de setembro de 2014. O valor do investimento 
da 1.ª fase é de 3.926.376,88€, sendo que a contrapartida nacional é 
realizada através do Programa de Intervenção do Turismo e do Programa 
de Investimentos Públicos de Interesse Turístico.  

 2.ª fase – Foi aprovada a 2.ª fase da candidatura do projeto de 
“Requalificação e Valorização do Promontório de Sagres” pelo Turismo 
de Portugal. A CCDR-Algarve realizou o convite para a apresentação da 
respectiva candidatura ao PO Algarve 21 e ao PIPITAL (Programa de 
Investimentos Públicos de Interesse Turístico para o Algarve), sendo a 
mesma sido submetida com um valor de investimento total de 
4.195.796,40€ e um prazo de execução de 18 meses (janeiro de 2014 a 
junho de 2015). 

 
 
 
 

 

 



 

ENTIDADE PARQUES DE SINTRA – MONTE DA LUA 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 18 de novembro de 2013 com: 

 Dr. António Lamas (Presidente do Conselho de Administração). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A Parques de Sintra - Monte da Lua (PSML) é uma empresa de capitais 
exclusivamente públicos criada em 2000 (decreto-lei nº215/2000, de 2 de 
setembro), na sequência da classificação pela UNESCO, da Paisagem Cultural de 
Sintra como Património da Humanidade e dos compromissos assumidos com a 
sua recuperação, conservação e divulgação. 

ATRIBUIÇÕES A PSML reuniu como acionistas as instituições com responsabilidade na zona, 
que transferiram para a gestão da sociedade, as propriedades que aí tutelavam e 
constituem os principais valores naturais e culturais de Sintra. 

O Ministério do Ambiente, que tomou a iniciativa da constituição da empresa 
ficou (através do ICN – hoje ICNF) com 55% do capital e transferiu o Parque da 
Pena, o Castelo dos Mouros, a Tapada do Mouco e propriedades anexas e os 
Jardins de Monserrate. O Ministério da Cultura (através do IPPAR – depois 
IGESPAR e hoje Direção-Geral do Património Cultura-DGPCl) ficou com 15% do 
capital e transferiu o Palácio de Monserrate. O Ministério da Agricultura, com 
15% de capital e representado pela Direção-Geral das Florestas transferiu o 
Convento dos Capuchos, as Tapadas de D.Fernando II e Monserrate e as Quintas 
de Seteais e da Abelheira. 

A Câmara Municipal de Sintra assumiu os restantes 15% do capital. 

Em 2007 (decreto-lei nº292/2007, de 21 de agosto), o IPPAR foi substituído na 
estrutura acionista da PSML pelo Instituto de Museus e Conservação (IMC), cuja 
participação passou a ser de 34%, e o Ministério da Agricultura foi substituído 
pelo Turismo de Portugal, IP. Com esta alteração, a gestão do Palácio da Pena foi 
também entregue à PSML. 

Em 2012, o decreto-lei n.º205/2012, de 31 de agosto tomou a Parques de Sintra 
também responsável pelos Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, bem como 
pela Escola Portuguesa de Arte Equestre, sediada em Queluz. 

A estrutura acionista é hoje a seguinte: 

 Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (35%); 

 Instituto de Museus e Conservação (35%), hoje DGPC; 

 Turismo de Portugal (15%); 

 Câmara Municipal de Sintra (15%). 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

A PSML é constituída por um  conselho de administração, com um presidente e 
dois vogais. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

O orçamento anual da PSML é de aproximadamente 15 milhões de euros. 

RECEITAS A PSML tem como fontes de receitas, quase exclusivamente, as provenientes das 
cerca de um milhão de visitas que anualmente recebem nos seus principais polos 
de atração: 

 Parque e Palácio da Pena; 

 Castelo dos Mouros; 

 Palácio e Jardins de Monserrate; 



 

 Convento dos Capuchos; 

 Palácio Nacional de Queluz; 

 Palácio Nacional de Sintra; 

 Escola Portuguesa de Arte Equestre. 

A renda sobre os palácios é fixada com base nas receitas do ano anterior, 
acrescido de 10% do crescimento anual previsto das receitas de bilheteira. 

As receitas, em 2012, foram de 11 milhões de euros. No ano seguinte foram 
estimados em 15 milhões de Euros. 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

Os principais projetos que a PSML tem atualmente em curso são: 

 Recuperação do Palácio de Monserrate; 

 Recuperação do Chalet da Condessa D’Edla; 

 Exposição “Vitrais e Vidros” no Palácio da Pena; 

 BIO + Sintra; 

 Percursos Pedestres em Sintra; 

 Talking Heritage – Percursos Multimédia em Sintra; 

 Paisagem de Sintra em 3D; 

 Cavalos Ardennais no Parque da Pena; 

 Falacomigo | Palácio de Monserrate; 

 Abegoaria da Quinta da Pena. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

 Câmara Municipal de Sintra; 

 Câmara Municipal da Amadora. 

NOTAS 
ADICIONAIS 

Em 2012, registaram-se 1,3 milhões de visitas aos equipamentos tutelados pela 
PSML. Em 2013, face aos dados apurados estimam-se 1,7 milhões de visitantes,  
destes, cerca de 93% são estrangeiros. 

 
 
 
 

 

 



 

ENTIDADE FUNDAÇÃO CENTRO CULTURAL DE BELÉM 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 19 de novembro de 2013 com: 

 Dr. André Dourado (Diretor-Coordenador do CCB); 

 Dr. António Pina Pereira (Consultor CCB). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

O Centro Cultural de Belém (CCB) é gerido por uma fundação de direito privado 
e utilidade pública que tem por objetivo a promoção da cultura, desenvolvendo a 
criação e a difusão em todas as suas modalidades, do teatro à dança, da música 
clássica ao jazz, da ópera ao cinema. Como atividade complementar, o CCB 
oferece-se também como um centro para a realização de conferências e reuniões 
profissionais. 

ATRIBUIÇÕES A Fundação CCB tem por fins a promoção da cultura, em particular da 
portuguesa, desenvolvendo a criação e a difusão, em todas as suas modalidades, 
bem como o apoio a ações de formação com relevância na área da cultura, 
promovendo a formação técnica especializada dos agentes e profissionais deste 
domínio ou domínios afins. 

A Fundação tem por fim especial assegurar a conservação, administração e 
desenvolvimento do património, garantindo a harmonia entre os cinco módulos 
que o integram e fazendo respeitar os mais elevados níveis de qualidade, bem 
como a vocação global e coerência do projecto. 

Para a realização dos seus fins, a Fundação tem como atribuições promover: 

 A manutenção de um ou mais museus permanentes; 

 A criação de centros de formação e de documentação no domínio das 
actividades culturais ou outras infra-estruturas de apoio ao 
desenvolvimento das artes; 

 Exposições, espetáculos de teatro, cinema, dança, música, ópera e, em 
geral, a realização de qualquer manifestação cultural, quer nas suas 
instalações, quer noutros locais; 

 A realização ou promoção de cursos, ateliers de formação, atividades de 
investigação e pesquisa em todos os domínios artísticos, bem como a 
realização de conferências, colóquios, debates ou manifestações de 
qualquer outro tipo que contribuam para a realização dos fins da 
Fundação; 

 A edição e publicação, sob qualquer forma, de obras relacionadas com a 
cultura portuguesa ou universal; 

 O intercâmbio com instituições congéneres nacionais ou estrangeiras no 
domínio das suas atividades; 

 Quaisquer outras atividades que se ajustem às finalidades da Fundação. 

A Fundação CCB promoverá todas as atividades que contribuam para a 
rentabilização do património de que é titular. 

Na consecução das suas atividades, procurará promover a inserção de Portugal 
nos circuitos internacionais de manifestações culturais e de turismo cultural, 
bem como a projeção da cultura e da ciência nacionais nesses circuitos. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

A Fundação CCB tem, estatutariamente, os seguintes órgãos: 

 O presidente; 

 O conselho de administração; 

 O conselho diretivo; 



 

 O conselho fiscal. 

O presidente, órgão unipessoal, é por inerência o presidente do conselho diretivo 
e do conselho de administração e exerce o seu mandato por um período de três 
anos, renovável. O presidente da Fundação é designado por despacho do titular 
da pasta da cultura. 

O conselho de administração é constituído por três membros, sendo os vogais 
designados por despacho do titular da pasta da cultura. O mandato dos membros 
do conselho de administração é de três anos. 

O conselho directivo é composto por sete membros, dos quais cinco vogais 
designados pelo titular da pasta da cultura e um pelo Ministro das Finanças, por 
um período de três anos. O conselho cirectivo elegerá, entre os seus membros, 
um vice-presidente. 

O conselho fiscal tem a composição e as funções próprias deste órgão nos termos 
dos estatutos da Fundação. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

O orçamento anual do CCB no ano de 2012, foi de 12.532.000€. No entanto, o 
orçamento executado foi de 11.666.000€. 

RECEITAS O ano de 2012 foi um ano particularmente difícil para a Fundação, tendo a sua 
atividade sido muito condicionada pela conjuntura económica crítica que o país 
atravessa e que teve reflexos muito negativos nos níveis de financiamento 
obtidos quer pela redução dos financiamentos do Estado quer pela retração 
económica que induziu uma significativa diminuição das receitas próprias 
decorrentes da atividade comercial e de concessão de espaços do CCB. 

Em 2012, as receitas realizadas foi de 779.921€, menos 578.355€ em comparação 
ao exercício do ano anterior. Este montante global de receitas realizadas reparte-
se pelas cinto seguintes fontes: 

> Mecenato e apoio: 87.250€ (em 2011 foi de 358.000€); 

> Outros: 117.935€ (em 2011, foi de 91.887€); 

> Bilheteira: 421.031€ (em 2011, foi de 570.044€); 

> Alugueres: 95.719€ (em 2011, foi de 115.456€); 

> Patrocínios: 57.986€ (em 2011, foi de 222.889€). 

Da receita de bilheteira elenca-se, por tipologia: 

> Teatro: 20.183€; 

> Dança: 63,137€; 

> Ópera: 12.755€; 

> Música Erudita: 70.450€; 

> CC Beat/Pop Rock: 40.707€; 

> Jazz: 32.770€; 

> Filmes: 8.382€; 

> Outros: 172.647€. 

No que respeita a subsídios, em 2011, a Fundação beneficiou dos seguintes 
subsídios à exploração: 

 Secretaria de Estado da Cultura, via Fundo de Fomento Cultural 
6.720.000€ (em 2011, foi de 7.140.000€); 

 Apoios à atividade operacional: 115.420€ (em 2011, foi de 415.569€): 

> Casa da América Latina: 385€ 

> DGE-Direção Geral da Educação: 29.750€ 

> Zonzo Compagnie Vzw: 5.285€ 

> Câmara Municipal de Lisboa: 80.000€; 

 Cartão Amigo CCB: 0€ ( em 2011 foi de 10.154€); 



 

 Outros (doações mecenáticas): 40.825€ (em 2011 foi de 503€): 

> Innoware Technologies, SA: 575€; 

> ANA – Aeroportos de Portugal: 5.000 €; 

> Real Embaixada da Noruega: 1.000€; 

> Deloitte e Associados Sroc, SA: 32.000€; 

> Intermúsica: 2.250€. 

DESPESAS 

 

Em 2012 as despesas realizadas pela Fundação CCB compreenderam os 
seguintes domínios: 

 Fornececimento e serviços externos: 6.943.826€ (em 2011, foi de 
8.457.548€); 

 Protocolo Coleção Berardo: 989.324,€ (em 2011, foi de 1.063.809€); 

 Gastos com pessoal: 4.923.201€ (em 2011, foi de 4.937.694€). 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

O CCB tem, anualmente, um conjunto de programas e iniciativas de grande 
relevo cultural. A saber, os mais releventes: 

 Programa de Literatura e Humanidades; 

 Garagem Sul – Exposições de Arquitetura; 

 Dias da Música; 

 Fábrica das Artes; 

 Mercado do CCB; 

 Assinaturas CCB. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

Foram revistas recentemente as prioridades e desenvolvidos protocolos e planos 
alargados de colaboração com diversas entidades públicas e privadas 
portuguesas, por forma a permitir sustentar cientifica e financeiramente os 
novos programas. Elenca-se os parceiros do CCB: 

 Parceiros Institucionais - Câmara Municipal de Lisboa e Junta de 
Freguesia de Belém; 

 Parceiros Media - Diário de Notícias e RTP; 

 Programa Literatura e Humanidades - Caixa Geral de Depósitos e Diário 
de Notícias; 

 Exposições de Arquitetura -Ordem dos Arquitetos, Trienal de 
Arquitetura de Lisboa, Departamento de Ciências da Vida (DCV) da 
Faculdade de Ciências e Tecnológias da Universidade Nova de Lisboa, 
Faculdade da Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa; 

 Empresas Amigas - EDP, Pladur, Serlime, Rangel, PT, Siemens, 
Interescritório, Prebuid, S.O.V., Millennium BCP e Robbialac. 

NOTAS 
ADICIONAIS 

REGIME PATRIMONIAL E FINANCEIRO 

O património da Fundação é constituído: 

 Pelo direito de superfície perpétuo e gratuito dos imóveis designados por 
módulos 1, 2 e 3 que integram o Centro Cultural de Belém e dos terrenos 
que constituem suas partes integrantes; 

 Pelo direito de superfície perpétuo e gratuito dos terrenos que se 
encontram afectos à construção dos módulos 4 e 5 do Centro Cultural de 
Belém; 

 Pelo valor das contribuições iniciais dos seus fundadores. 

O património da Fundação é ainda integrado: 

 Pelo recheio do museu ou museus permanentes, em regime de 
propriedade ou usufruto, temporário ou vitalício, conforme resultar do 
ato de dotação; 

 Pelo valor das contribuições regulares ou extraordinárias que os seus 
fundadores ou outras entidades entendam conceder; 



 

 Pelo valor dos subsídios periódicos ou extraordinários que o Estado 
entenda conceder; 

 Por todos os bens móveis ou imóveis que a Fundação adquirir por 
compra, doação, herança, legado ou por qualquer outro título; 

 Pelo produto da alienação de bens imóveis ou de direitos de superfície de 
que seja titular; 

 Pelas receitas de exploração dos módulos que integram o CCB ou de 
quaisquer outros bens de que venha a ser titular; 

 Pelos rendimentos de direitos de que seja ou venha a ser detentora, 
designadamente no âmbito de contratos de gestão, cessão de exploração, 
arrendamento ou outros; 

 Pelas receitas provenientes de aplicações financeiras; 

 Pelo produto de subscrições públicas; 

 Pelo produto da venda de obras bibliográficasou fonográficas, filmes, 
vídeos, CD-ROM, outros bens de consumo multimedia ou que utilizem 
tecnologias conhecidas ou ainda desconhecidas, diapositivos, postais, 
cartazes, gravuras, serigrafias, obras de arte ou reproduções, artigos de 
merchandising, bem como todo o tipo de produtos de sua produção ou de 
terceiros, cuja venda esteja autorizada; 

 Por contrapartidas financeiras no âmbito de protocolos ou qualquer 
outro tipo de contratos com instituições nacionais ou estrangeiras; 

 Pelo produto da prestação de serviços a terceiros; 

 Quaisquer outros rendimentos ou valores que provenham da sua 
actividade ou que, por lei ou negócio jurídico, lhe devam pertencer. 

Salvaguardadas as limitações impostas pelos estatutos ou decorrentes da lei, a 
Fundação gere com total autonomia o seu património. 

Os investimentos da Fundação deverão respeitar o critério da otimização da 
gestão do seu património. 

A Fundação poderá fazer investimentos, quer em Portugal, quer no estrangeiro, 
negociar e contrair empréstimos, conceder garantias, bem como participar no 
capital de sociedades comerciais ou criar sociedades que sejam instrumento útil 
para a prossecução do objetivo de otimização da gestão do seu património. 

 

FUNDADORES INICIAIS 

Os fundadores iniciais da Fundação, para além do Estado, são: 

 Banco Comercial Português; 

 Banco Totta & Açores; 

 Caixa Geral de Depósitos; 

 Crédito Predial Português; 

 Companhia de Seguros Mundial Confiança; 

 Petróleos de Portugal — PETROGAL; 

 Siderurgia Nacional; 

 Tabaqueira — Empresa Industrial de Tabacos; 

 TAP-Air Portugal. 

 
 
 
 

 

 



 

ENTIDADE INSTITUTO DO CINEMA E AUDIOVISUAL 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 3 de dezembro de 2013 com: 

 Dra. Filomena Pereira (Presidente do ICA). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

O Instituto do Cinema e do Audiovisual, I. P. (ICA) resulta da reestruturação do 
Instituto do Cinema, Audiovisual e Multimédia (ICAM), visando essencialmente 
uma maior precisão do âmbito de atuação deste Instituto em referência ao 
organismo a que sucede, sem que tal impeça que, na abordagem do setor 
cinematográfico e audiovisual e no apoio à criação, produção, exploração e 
divulgação e outras atividades no domínio do cinema sejam tidas em conta as 
novas formas e oportunidades de produção e de distribuição ou difusão de obras 
cinematográficas. 

ATRIBUIÇÕES A missão e as atribuições gerais definidas para o ICA, colocam-no 
inequivocamente na continuidade dos organismos públicos que, a partir das 
bases estabelecidas pela lei nº 7/71, de 7 de dezembro, asseguraram a 
intervenção do Estado no sector da cinematografia em Portugal. 

São atribuições do ICA: 

 Assessorar a Secretaria de Estado da Cultura (SEC) na definição de 
política pública para os sectores cinematográfico e audiovisual em 
conformidade com a sua missão; 

 Propor programas, medidas e acções com vista a melhorar a eficácia e a 
eficiência das políticas referidas em na alínea anterior e a assegurar a 
adequação destas às evoluções dos sectores abrangidos; 
Assegurar, directamente, em colaboração, ou através de outras 
entidades, a execução das políticas cinematográficas e audiovisuais; 

 Contribuir para um melhor conhecimento do sector, recolhendo, 
tratando e divulgando informação estatística, ou outra relevante, por si 
próprio ou em colaboração com outras entidades vocacionadas para o 
efeito; 

 Gerir o Fundo do Cinema e do Audiovisual; 

 Assegurar a representação nacional nas instituições e órgãos 
internacionais nos domínios cinematográfico e audiovisual, 
nomeadamente a nível da União Europeia, do Conselho da Europa, da 
Cooperação Ibero-americana e da CPLP, bem como de outras 
plataformas de cooperação ou integração; 

 Colaborar com as entidades competentes na elaboração de acordos 
internacionais nos domínios cinematográfico e audiovisual e assegurar as 
tarefas relativas à aplicação dos acordos existentes, bem como 
estabelecer e aplicar parcerias e colaborações com instituições 
congéneres de outros países. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

O conselho diretivo do ICA é constituído por um presidente e uma vice-
presidente. 

A organização interna do ICA, é constituída pelas seguintes unidades orgânicas: 

 Departamento do Cinema e do Audiovisual (DCA); 

 Departamento de Gestão (DG). 

 

Ao DCA compete: 



 

 Assegurar os procedimentos relativos à concessão de apoios financeiros 
no âmbito das atribuições do ICA; 

 Proceder ao controlo da aplicação e execução dos apoios atribuídos pelo 
ICA; 

 Contribuir para a promoção das obras nacionais nos mercados nacional e 
internacional; 

 Assegurar o funcionamento do sistema de gestão de bilheteiras, 
garantindo o controlo de emissões de bilhetes e a transmissão de dados; 

 Proceder à recolha análise, tratamento e divulgação de informação 
relevante para o setor do cinema e do audiovisual; 

 Colaborar com outras entidades interessadas nas atividades 
cinematográficas e audiovisuais, nomeadamente em matéria de 
fiscalização e de salvaguarda da concorrência; 

 Assegurar as demais funções que lhe sejam cometidas pelo presidente. 

Ao DG compete: 

 Gerir os recursos financeiros, administrativos, patrimoniais e humanos 
do ICA, nomeadamente, instruir os processos relativos à cobrança da 
receita própria, assegurar a execução do sistema de avaliação de 
desempenho e proceder ao acompanhamento, avaliação e controlo 
material e financeiro dos projetos financiados pelo ICA; 

 Assegurar as funções de planeamento e controlo de gestão; 

 Promover um sistema de gestão pela qualidade através da adoção de 
princípios e boas práticas de qualidade monitorizadas através de 
indicadores de gestão por forma a contribuir para a eficiência e qualidade 
dos serviços prestados pelo ICA; 

 Acompanhar as medidas preconizadas pela sociedade de informação e 
promover a sua aplicação, visando alcançar objetivos de racionalização e 
modernização administrativa para a efetiva desmaterialização e 
simplificação dos procedimentos; 

 Estabelecer e manter um registo de empresas cinematográficas e 
audiovisuais; 

 Assegurar as demais funções que lhe sejam cometidas pelo presidente. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

O orçamento de receita anual, para 2013, do ICA, foi de 21.904.036€. 

O orçamento de despesa anual, para o mesmo ano, do ICA,foi de 21.150.386€. 

RECEITAS O ICA dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no 
orçamento geral do Estado. 

O ICA dispõe ainda das seguintes receitas próprias: 

 O produto das taxas que lhe sejam consignadas por lei, designadamente a 
taxa de exibição bem como as cobradas em conformidade com as leis que 
regulam as atividades do setor, em especial a lei das artes e atividades 
cinematográficas e do audiovisual; 

 O produto da venda de bens e serviços prestados; 

 As quantias que resultem da exploração ou da titularidade de direitos de 
propriedade sobre produtos, patentes e demais direitos privativos de 
natureza industrial ou intelectual que venham a ser desenvolvidos no 
âmbito das atividades do ICA, e que por lei lhe sejam consignados; 

 As comparticipações e os subsídios concedidos por quaisquer entidades; 

 A percentagem do valor das coimas que lhe esteja afeta, nos termos da 
lei; 

 As doações, heranças ou legados; 

 O produto da alienação, oneração ou cedência temporária de bens ou 
direitos do seu património, nos termos da lei; 

 Quaisquer outros rendimentos que por lei, contrato ou qualquer outro 



 

título lhe devam pertencer. 

As receitas referidas no número anterior obedecem ao regime de tesouraria do 
Estado e são consignadas à realização de despesas do ICA, durante a execução do 
orçamento do ano a que respeitam, podendo os saldos não utilizados transitar 
para o ano seguinte, nos termos previstos no decreto -lei de execução orçamental 
anual. 

FINANCIAMENTO  

 

No ano de 2012, de acordo com a listagem n.º 39/2013, com conformidade com 
o estabelecido no n.º2 do artigo 4.º da lei n.26/94 foram atribuídos pelo ICA 
7.672.771,09€. Este valor foi distribuído pelos 76 beneficiários seguintes: 

 Alambique, Destilaria de Ideias, Unipessoal Lda: 50.000,00€ 

 Alce Filmes, Unipessoal, Lda: 19.720,70€ 

 Alfama Films Productions, Representação Permanente em Portugal: 
765.000,00€ 

 Animais, Animação, Vídeo e Publicidade, Lda: 63.000,00€ 

 Animanostra — Cinema, Audiovisual e Multimédia, Lda: 47.000,00€ 

 Animegas — Audiovisuais e Multimédia: 21.728,99€ 

 António Miguel Barreto de Vasconcelos: 7.500,00€ 

 Ao Norte — Associação de Produção Audiovisual: 10.500,00€ 

 APORDOC — Associação pelo Documentário: 137.050,00€ 

 Ar de Filmes Lda : 4.000,00€ 

 Associação Académica de Coimbra – Centro de Estudos 
Cinematográficos: 15.000,00€ 

 Associação Cultural Janela Indiscreta: 28.000,00€ 

 Associação de Ludotecas do Porto: 21.523,00€ 

 Associação de Produtores de Cinema: 20.000,00€ 

 Associação Meridional de Cultura: 7.000,00€ 

 Bando à Parte, Lda: 86.479,32€ 

 Barca 13, Lda: 2.000,00€ 

 Black Maria, Produção Audiovisual Lda: 157.894,76€ 

 Bookcase – Obras Literárias e Artísticas, Unipessoal Lda: 20.594,76€ 

 C.R.I.M. – Produções Audiovisuais Lda: 53.450,00€ 

 Casa de Animação: 9.000,00€ 

 Ciclople Filmes, Unipessoal Lda: 16.080,00€ 

 Cine Clube de Viseu: 24.750,00€ 

 Cineclube da Horta: 5.874,94€ 

 Cineclube de Avanca: 46.248,00€ 

 Cinema Novo CRL: 150.000,00€ 

 Cinemate – Material Cinematográfico SA: 320.890,00€ 

 Coop. Formação e Animação Cultural, Universidade Lusófona de 
Humanidades e Tecnologias: 10.000,00€ 

 Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto: 6.300,00€ 

 CTLX – Cineclube de Terror de Lisboa: 15.000,00€ 

 Curtas Metragens- Cooperativa de Produção Cultural, CRL: 100.886,18€ 

 David & Golias – Audiovisuais e Eventos Culturais Lda: 326.900,00€ 

 Duplacena — Produção e Realização de Festivais, Espectáculos e 
Audiovisuais, Lda: 35.750,00€ 

 

 Escola Superior Música, Artes, Espectáculos – Instituto Politécnico do 



 

Porto: 7.200,00€ 

 Fado Filmes, Lda: 298.922,12€ 

 Faux – Edições e Audiovisuais, Unipessoal Lda: 500,00€ 

 Fernando Matos Silva – Produção e Realização de Filmes e Audiovisuais, 
Unipessoal: 6.750,00€ 

 Fest – Associação Cultural: 6.750,00€ 

 Filmes do Tejo II, Multimédia Lda: 436.500,00€ 

 Filmógrafo Estúdio de Cinema de Animação do Porto: 23.613,12€ 

 FR – Unipessoal Lda: 2.350,00€ 

 Instituto Politécnico de Leiria: 5.000,00€ 

 IPL-ESTC – Escola Superior de Teatro e Cine: 5.000,00€ 

 João Altavilla Canijo: 9.500,00€ 

 Jorge Krausch Felner da Costa: 6.000,00€ 

 JumpCut Lda: 3.000,00€ 

 Klig Unipessoal, Lda: 750,00€ 

 Lanterna de Pedra Filmes Unipessoal: 24.500,00€ 

 Leopardo Filmes, Lda: 50.000,00€ 

 Lx Filmes – Companhia de Produção Audiovisual, Lda: 452.500,00€ 

 MEDEIA Filmes: 150.000,00€ 

 Midas Filmes, Lda: 45.000,00€ 

 Modo Múltiplo, Lda: 5.063,00€ 

 Moura, Gama & Navarro, Filmes e Espectáculos, Lda: 1.166.426,83€ 

 Nascente – Cooperativa de Ação Cultural CRL: 70.000,00€ 

 O Som e a Fúria – Produção Audiovisual, Lda: 1.409.850,00€ 

 Os Filhos de Lumière – Associação Cultural: 36.375,00€ 

 Papaveronoir – Filmes Unipessoal Lda: 13.000,00€ 

 Persona Non Grata Pictures Lda: 32.100,00€ 

 Pilot Design Lda: 33.201,00€ 

 Possidónio José Rosado Cachapa: 8.250,00€ 

 Real Ficção – Cinevídeo e Multimédia: 45401,24€ 

 Rosa Filmes – Produção e Distribuição Audiovisual Lda: 138.350,00€ 

 Sardinha em Lata, Lda: 37.500,00€ 

 Sociedade Operária de Instrução e Recreio Joaquim António d´Aguiar: 
20.000,00€ 

 Terratreme Filmes, Lda: 275.247,60€ 

 Toonelada Unipessoal, Lda: 2.000,00€ 

 Trevi Filmes Audiovisuais Lda: 2.000,00€ 

 Triaxis Lda: 30.000,00€ 

 Ukbar Filmes – Produção de Longas e Curtas-Metragens, Lda: 
60.944,46€ 

 Universidade Católica Portuguesa, Centro Regional do Porto, Escola das 
Artes: 11.753,00€ 

 Universidade da Beira Interior: 6.450,00€ 

 Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas: 3.247,83€ 

 Valentim de Carvalho Multimédia, SA: 50.000,00€ 



 

 Zeppelin Filmes, Lda: 6.250,00€ 

 Zero em Comportamento – Associação Cultural: 100.000,00€ 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

De entre os principais serviços e produtos fornecidos pelo ICA, destacam-se: 

 Gestão dos apoios de Estado ao cinema, abrangendo os procedimentos 
concursais, o acompanhamento da execução dos projetos apoiados e as 
eventuais situações de incumprimento; 

 Recolha tratamento e disponibilização de informação estatística sobre o 
setor;  

 Cobrança da taxa de exibição de acordo com o decreto-lei n.º 227/2006, 
de 15 de novembro; 

 Promoção nacional e internacional do cinema e da cultura 
cinematográfica; 

 Participação em programas internacionais no âmbito da atividade 
cinematográfica e do audiovisual; 

 Representação internacional pelo Estado português quando tal é 
mandatado; 

 Gestão da filmoteca e videoteca, contendo o acervo cinematográfico 
relativo às obras cinematográficas e audiovisuais apoiadas pelo ICA nos 
últimos 10 anos. 

Estes serviços destinam-se essencialmente a agentes do setor, associações, 
universidade e sociedade civil em geral. Para além destes, salienta-se a Secretaria 
de Estado da Cultura, imprensa, INE, empresas concessionárias da exploração 
de espaço publicitário em salas de cinema e/ou em televisão, Instituto Camões, 
Embaixadas, Consulados e representações diplomáticas e outras no estrangeiro. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

Os stakeholders, ou as partes interessadas, do ICA são todas as entidades 
beneficiárias de apoios financeiros concedidos pelo Instituto: produtores e 
realizadores cinematográficos; argumentistas; autores; entidades que tenham 
como atividade a exibição regular de obras cinematográficas em recintos de 
cinema; entidades dedicadas à distribuição de obras cinematográficas; entidades 
públicas ou privadas de ensino, associações, federações e cineclubes que sejam 
promotoras da atividade cinematográfica.  

 
 
 
 

 

 



 

ENTIDADE SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foram realizadas duas reuniões de trabalho nos dias 3 e 11 de dezembro de 2013 
com: 

 Dr. José Jorge Letria (Presidente da SPA); 

 Dra. Paula Cunha  (Vogal da SPA). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A “Sociedade de Escritores e Compositores Teatrais Portugueses”, foi constituída 
por escritura a 22 de Maio de 1925, publicada no “Diário do Governo” n.º 121, III 
Série, de 27 de maio de 1925. 

A cooperativa adotou a denominação de Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), 
cooperativa de responsabilidade limitada. 

A SPA é uma organização voluntária e autónoma, de direito privado, sem fins 
lucrativos, criada para a gestão coletiva dos direitos de propriedade intelectual e 
a defesa e promoção dos bens culturais, reconhecida como pessoa colectiva de 
utilidade pública por despacho ministerial de 28 de junho de 1984, que exerce a 
sua atividade de harmonia com o código cooperativo, o código do direito de 
autor e dos direitos conexos e respetiva legislação complementar. 

ATRIBUIÇÕES A SPA representa os autores portugueses de todas as disciplinas literárias e 
artísticas, seus sucessores e cessionários, que nela se acham inscritos (cujo 
número hoje se eleva a cerca de 25000). 

Representa ainda os autores, sucessores e cessionários inscritos em perto de 200 
sociedades congéneres em cerca de 90 países de todos os continentes, com as 
quais a SPA mantém relações contratuais recíprocas. 

A SPA, estatuariamente, tem como atribuições: 

 Beneficiar e promover a proteção do direito de autor e direitos conexos 
independemente de fronteiras nacionais ou modalidades de utilização; 

 Proporcionar, através da cooperação e entreajuda dos seus membros, 
com obediência aos princípios cooperativos, a satisfação das 
necessidades culturais, económicas e sociais, para o que realizará todos 
os atos e operações necessários; 

 Promover e assegurar a união de todos os autores e demais titulares de 
direitos de obras intelectuais, quer para defesa dos seus direitos, tanto de 
natureza patrimonial como moral, neste último caso quando assim lhe 
seja requerido, quer para satisfação e melhoria dos seus legítimos 
interesses; 

 Defender e fomentar a liberdade de criação cultural e científica, 
contribuindo para a dignificação e desalienação do trabalho intelectual 
sob todas as formas; 

 Estimular, por todos os meios ao seu alcance, a produção intelectual, 
promovendo ou associando-se a manifestações de natureza cultural e 
científica, e promovendo a divulgação de obras intelectuais, de acordo 
com os respetivos autores e outros titulares de direitos, através de 
edições das mesmas ou por qualquer outra forma; 

 Proceder ao estudo das questões jurídicas e económicas relacionadas 
com a propridade intelectual, colaborar na sua evolução doutrinal e na 
elaboração das reformas legislativas referentes a esta matéria, bem como 
velar pelo fiel cumprimento das leis internas e internacionais sobre a 
mesma e divulgar os respetivos princípios e regras; 

 Gerir em representação dos seus cooperadores e beneficiários, e bem 



 

assim das entidades estrangeiras as obras e prestações de cujos direitos 
sejam titulares, independentemente do seu género, forma e expressão, 
mérito e objetivo, qualquer que seja o modo de utilização e exploração ou 
processo técnico, analógico ou digital, da sua reprodução, distribuiçã ou 
comunicação, atualmente conhecido ou de que futuro o venha a ser, no 
limite dos direitos e/ou utilizações confiados pelos cooperadores e 
beneficiários; 

 Gerir os direitos emergentes da reprodução de obras para fins privados, 
nos termos legalmente estabelecidos, associando-se a entidades 
representativas de outros titulares para a gestão coletiva unitária desses 
direitos; 

 Assinar contratos com associações, organismos, agências ou quaisquer 
outras entidades estrangeiras de gestão de direitos de propriedade 
intelectual, para representação recíproca ou unilateral, de modo a 
assegurar a representação e a defesa dos seus cooperadores e 
beneficiários noutros países e dos autores e titulares de direitos 
estrangeiros em Portugal, aplicando-se a utilização e exploração das 
obras destes; 

 Agir, em representação dos seus cooperadores e beneficiários, assim 
como dos autores e outros detentores de direitos estrangeiros que 
represente, perante as autoridades judiciais, policiais e administrativas 
competentes, no exercício e na defesa dos direitos de propriedade 
intelectual de que eles sejam titulares, tanto de caráter patrimonial como 
moral, nos casos de usurpação, contrafacção ou todos aqueles em que 
esses direitos hajam sido violados ou se mostrem ameaçados, requerendo 
a adoção de todas as medidas conduncentes à sua eficiente proteção e ao 
seu integral respeito, designadamente através de propositura e 
acompanhamento de ações judiciais, providências cautelares, processos 
de natureza criminal, recursos administrativos ou quaisquer outros 
adequados, para o que goza de capacidade judiciária ativa e legitimidade 
processual; 

 Administrar as obras intelectuais cujos direitos lhe hajam sido 
transmitidos, autorizando, mediante os competentes contratos, e 
fiscalizando a sua utilização e exploração sob qualquer forma e por 
qualquer meio, cobrando, arrecadando e distribuindo os respetivos 
direitos autorais; 

 Alugar ou emprestar a entidades públicas ou privadas, mediante 
condições a fixar, de acordo com os respetivos proprietários quando for 
caso disso, os suportes materiais que pertençam aos seus membros, ou à 
própria Cooperativa para os haver adquirido a título oneroso ou gratuito, 
de quais obras intelectuais; 

 Criar e dotar fundações; 

 Fomentar a edução cooperativa, em especial dos cooperadores, e a 
formação cultural e técnica destes; á luz do cooperativismo e das 
necessidades da cooperativa; 

 Prestar assistência aos cooperadores autores e suas famílias; 

 Arbitrar conflitos sobre questões de direitos de autor, surgida entre 
membros da cooperativa, quando estes assim o requeiram, e sem 
prejuízo do recurso à via judicial. 

Para esta última atribuição, compete ainda à SPA: 

 Autorizar, em representação dos titulares de direito de autor sobre as 
obras e prestações que constituem o repertório da cooperativa, a sua 
utilização e exploração sob qualquer forma e por qualquer meio e 
processo, analógico ou digital, fixar as respetivas condições, com ou sem 
prévia consulta aos titulares desses direitos, e fiscalizar a sua utilização e 
exploração; 

 Cobrar, em representação dos respetivos titulares, nos territórios onde 
direta ou indiretamente exerça a gestão, todos e quaisquer direitos 
devidos pela utilização e exploração das suas obras e prestações; 



 

 Distribuir e liquidar aos respetivos titulares de direitos cobrados após 
deduções das comissões previstas. 

A SPA poderá ainda cobrar quaisquer importâncias devidas pela utilização e 
exploração de obras intelectuais caídas no domínio público, quando e nas 
condições que legislação especial determinar, e bem como assim gerir os direitos 
conexos previstos na lei, para o que celebrará os necessários acordos e protocolos 
com os respetivos titulares ou organismos que os representem. 

A representação dos cooperadores e beneficiários, nacionais ou estrangeiros, 
resulta, nos termos do artigo 73º do código do direito de autor e dos direitos 
conexos, anexo à lei n.º45/85 de 17 de Setembro e revisto pela lei n.º 114/91 de 3 
de setembro, quando aos cooperadores dessa mesma qualidade, quanto aos 
beneficiários da sua inscrição na cooperativa como tais. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

São orgãos sociais da SPA: 

 A assembleia geral; 

 A direção; 

 O conselho fiscal. 

Os titulares, efetivos e suplentes, da mesa da assembleia geral e do conselho 
fiscal são eleitos de entre os cooperadores autores e os titulares, efectivos e 
suplentes, da direção são eleitos de entre os cooperadores autores e 
cooperadores editores de obras musicais, por um período de quatro anos, salvo 
nos casos em que se realizem eleições antecipadas. 

É da competência exclusiva da assembleia geral: 

 Eleger e destituir os membros dos orgãos sociais; 

 Apreciar e voltar anualmente o balanço, o relatório e as contas da 
direção, bem como o parecer do conselho fiscal; 

 Apreciar e votar o orçamento e o plano de atividades para o exercício 
seguinte; 

 Alterar os estatutos e aprovar e alterar os regulamentos internos; 

 Aprovar a fusão, por integração ou por incorporação, ou cisão da 
Cooperativa; 

 Aprovar a dissolução da cooperativa; 

 Aprovar a filiação da cooperativa em uniões, federações e confederações; 

 Deliberar sobre a criação de fundações e estabelecer as respetivas 
dotações inicial e subsequente; 

 Deliberar sobre a exclusão de cooperadores e funcionar como instância 
de recurso, quer quanto à recusa de admissão a cooperadores, quer 
quanto às sanções aplicadas pela direção; 

 Conceder, mediante propota da direção, o título de “sócio honorário” a 
quem houver prestado serviços excepcionalmente relevantes à causa dos 
direitos de propriedade intelectual ou à cooperativa, mesmo que não seja 
membro desta; 

 Deliberar a emissão de títulos de investimento e de obrigações; 

 Apreciar e votar as demais matérias, especialmente previstas nos 
estatutos e na legislação aplicável. 

A direção é composta por um presidente, um vice-presidente e sete vogais, de 
entre os quais se elegerá um secretário e dois tesoureiros, um efetivo e um 
suplente, num total de nove membros efetivos e dez suplentes, sendo que os 
compositores de música terão três suplentes. 

A distribuição dos membros da direção pelas diversas áreas literárias e artísticas 
representadas na cooperativa é a seguinte: 

 Um autor de teatro; 

 Dois compositores de música; 

 Um editor de obras musicais; 



 

 Um autor de obras literárias; 

 Dois autores de obras audiovisuais; 

 Um autor de obras plásticas, de arquitetura ou de fotografia; 

 Um encenador teatral ou coreógrafo. 

De entre as várias competências da direção, compete-lhe, nomeadamente, 
definir a linha de atuação da cooperativa nos vários setores em que lhe compete 
intervir. 

A gestão corrente da SPA é assegurada por um conselho de administração, 
composto por um presidente e vogais, designados administradores, cujas 
decisões serão tomadas por maioria simples, possuindo o presidente voto de 
qualidade em caso de empate. 

Quanto ao conselho fiscal, este é composto por três membros efetivos, que 
deverão representar setores diversificados da atividade inteletual, e é integrado 
por um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas, 
que lhe presta assistência técnica. É da sua competência, entre outras, examinar, 
sempre que julgue conveniente, a escrita e toda a documentação da cooperativa e 
acompanhar a atividade administrativa da direção. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

O orçamento anual da SPA, em 2012, situou-se aproximadamente em 31 milhões 
de  euros. 

RECEITAS Constituem receitas da SPA: 

 As jóias e as comissões sobre os direitos cobrados pela SPA; 

 Os direitos relativos às obras de que a SPA haja adquirido a titularidade; 

 O produto líquido, deduzidos os respetivos direitos, das edições e da 
locação dos suportes materiais; 

 Os rendimentos de capital disponível; 

 Os juros dos depósitos à ordem ou a prazo; 

 Todos e quaisquer donativos, subsídios e outras receitas eventuais ou que 
venham a fixar-se no futuro. 

Em termos de execução, em 2012, os valores apurados de receita foram, na 
globalidade, de 30.681.691,53€. Este desagregou-se pelas seguintes áreas: 

 Artes Ciências e Música Erudita: 940.727,88€ 

> Teatros: 745.949,55€ 

> Concertos + Ballet: 194.777,98€ 

 Audiovisual: 1.595.560,34€ 

> Rádio: 113.699,83€ 

> Televisão: 1.014.127,83€ 

> Cinematografia: 78.536,35€ 

> Publicidade: 389.196,53€ 

 Edição: 1.482.521,49€ 

> Literária: 1.328.898,07€ 

> Artes plásticas: 114.786,21€ 

> Fotografia: 38.837,21€ 

> Software: 0,00€ 

 Execução: 13.144.352,80€ 

> Geral (inclui concertos de música ligeira): 11.427.290,48€ 

> TV Cabo: 1.407.146,46€ 

> TV Satélite: 176.980,00€ 

> Videogramas: 86.960,08€ 



 

> Exibição cinematográfica: 45.975,79€ 

 Gestão e Contratos: 8.053.083,59€ 

> Televisão: 3.449.540,40€ 

> Rádio nacional: 893.246,46€ 

> Rádio local: 209.866,31€ 

> TV Cabo – Direitos Conexos: 140.527,69€ 

> TV Cabo – Direitos Autorais: 3.359.902,73€ 

 Reprodução Mecânica: 4.881.611,46€ 

> Fonograma e Videogramas: 4.091.611,46€ 

> Cópia Privada: 800.000,00€ 

 Licenciamento Múltiplo: 583.834,41€ 

> Internet: 583.834,41€ 

DESPESAS  

 

Constituem despesas da SPA: 

 As despesas com atividades de promoção cultural, relações 
internacionais e a divulgação desta e dos seus objetivos; 

 As despesas de administração em geral, nomeadamente as despesas 
originadas pela cobrança e distribuição dos direitos de qualquer espécie; 

 As despesas judiciais derivadas da defesa dos direitos da SPA e dos 
interesses dos seus cooperadores, beneficiários e representados, quando 
não sejam de conta destes; 

 Os direitos pagos pela SPA aos titulares de obras intelectuais; 

 Quaisquer outras despesas que a direção considere necessárias e que, 
ouvido o conselho fiscal, devida aprovar, as quais obrigatoriamente 
justificará no seu relatório anual. 

No exercício de 2012, as despesas situaram-se em acima dos 10 milhões de 
euros. Este valor dividiu-se em: 

 Gastos com pessoal: 6.410,484€ 

 Fornecimento e serviços externos: 1.794.178€ 

 Provisões: 51.998€ 

 Outros gastos e perdas: 937.357€ 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

 Publicação trimestral da revista “Autores”; 

 Edição de coleção de livros sobre Teatro; 

 Edição de coleção de temas jurídicos; 

 Edição de coleção “A obra e a autor”; 

 Exposição fotográfica de homenagem a Urbano Tavares Rodrigues 
“Imagens de um suave adeus”; 

 Atribuição do Prémio Autores Vida e Obra; 

 Atribuição do Prémio Autor Internacional SPA; 

 Programa radiofónico diário intitulado “Notas de Autor” na TSF; 

 Programa televisivo semenal, intitulado “Autores” na TVI24; 

 Ciclo de Cinema “Ecrã Europa”; 

 Lançamento de publicações. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

 IGAC – Inspeção-Geral das Atividades Culturais; 

 BMI – Grande base de dados de obras musicais; 

 ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual; 

 BNP – Biblioteca Nacional de Portugal; 



 

 INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial; 

 DGLAB – Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas. 

NOTAS 
ADICIONAIS 

Direitos de autor – conceitos 

Existe uma diversidade de regimes de proteção de direitos de autor sendo clara a 
segregação entre o continente europeu – França e a e os países anglo-saxónicos. 

Os países anglo-saxónicos regem-se pelo sistema de Copyright, onde é permitida 
a alienação dos direitos de autor, em oposição à legislação portuguesa ou 
francesa, onde os direitos de autor não são alienáveis, sendo o beneficiários 
apenas o titular/autor originário, bem como os seus sucessores. 

Existe uma territorialização dos direitos de autor e do copyright. 
Designadamente 2/3 do mundo não possui direitos de autor/copyright, como é o 
caso de China, Rússia, Índia, mundo árabe, não recebendo os autores receitas 
resultantes dos direitos de autor. 

Existe uma rede mundial de entidades legitimas que cobram os direitos de autor 
das diversas obras em cada jurisdição e distribuem as receitas pelos diversos 
autores. 

Direito de sequência – Existe desde o final dos anos 60 e consiste no direito 
do autor a uma participação sobre o preço obtido, livre de impostos, pela venda 
da sua obra. 

Direito conexo – Abrange as prestações dos artistas intérpretes ou 
executantes, dos produtores de fonogramas e de videogramas e dos organismos 
de radiodifusão, que também são protegidos, sendo inferior ao direito de autor. 
(corresponde a cerca de 30%/20% do valor total – 80% autor – 20% interprete). 

 

Direitos de autor – receitas 

Não existe tabela de referência para o valor dos direitos de autor. Por norma, os 
direitos de autor correspondem a cerca de 10% do valor de capa. Destes 10%, a 
SPA fica com cerca de 10% e depois distribui o valor pelos autores. Por exemplo 
na música (50% para a letra, 50% para a música). 

A principal fonte de receitas da SPA era o CD/DVD. Atualmente, as receitas da 
provenientes do setor musical representam 74% do total de receitas com direitos 
de autor 

A reprodução mecânica – musica ao vivo e musica ambiente – é uma das 
principais origens das receitas dos direitos de autor. Existe fiscalização por todo 
o território nacional tendo em vista a cobrança deste valor ao pequeno retalho. 

Os grandes operadores possuem avenças anuais, sendo que a distribuição aos 
autores é feita posteriormente consoante o número de vezes utilizado/passado. A 
SPA possui um sistema informático, com algoritmos, que mede os valores de 
reprodução. 

Para além dos direitos de autor existem outros mecanismo que permitem a 
geração de receitas por parte dos autores, nomeadamente os royalties – os 
autores recebem consoante as vendas. Corresponde a uma remuneração por 
unidade do preço de venda, não sendo percentual. Varia consoante cada autor, a 
expetativa de receitas, a fidelidade ao editor/distribuidor. Depende de uma 
negociação casuística. Existem autores que recebem antecipadamente o valor 
dos royalties. 

 

Setor do Livro 

Existe uma crise no setor do livro, onde apenas os grandes grupos conseguem 
sobreviver. O valor comercial dos livros mudou, como consequência os direitos 
de autor tendem também a mudar. 

Existem agentes que cobram aos autores cerca de 10% das vendas – oferecendo 
um produto chave na mão, responsabilizando-se pela edição, publicação e 
procura de editor.  

Surgiram recentemente os ilustradores, que até aqui eram pagos por acto 
isolado, agora exigem também serem incluídos nos direitos de autor, assumindo 
a co-autoria da obra. 

 



 

 

Museus 

Não existem praticamente receitas de direitos de autor provenientes do museus. 
As únicas receitas existentes provêem dos catálogos. Os museus, por exemplo o 
museu de Serralves, comunica as imagens e textos usados à SPA, assim como o 
autor, dizendo o valor acordado para as mesmas. 

 

Lei da cópia privada 

A lei atualmente em vigor, que existe desde 1998, encontra-se desatualizada, 
nomeadamente no que respeita aos equipamentos e suportes abrangidos. 

Existe uma diretiva da União Europeia, que tem de ser transposta para a 
legislação nacional, contudo tal não deverá acontecer antes de 2018. Esta nova 
lei pretende abranger os “novos” suportes de media e / ou equipamentos de 
reprodução / gravação e dispositivos de armazenamento que são regularmente 
utilizados para a realização da cópia privada. 

Pretenderam criar um mecanismo de compensação ao autor sempre que a obra 
for repetida sem controlo, sem os próprios oferirem nada por isso. Concretiza-se 
através de uma tabela de referência de valores a pagar. 

Em Espanha, em vez de a tarifa ser aplicada aos operadores, que distribuem os 
equipamentos, quem paga a tarifa total é o Estado, distribuindo depois pelos 
autores. (cerca de 5 milhões de euros/ano). 

 

Outras alterações legislativas solicitadas 

Código do direito de autor – Integrar a gestão coletiva do audiovisual com base 
em algoritmos, à semelhança da música, sendo que os realizadores não inscritos 
na SPA também serão abrangidos. 

Legislação anti-pirataria – os operadores, como por exemplo o grupo Impresa, 
são os que mais reclamam em relação à Pirataria. 

Empréstimo de Livros/Discos – criar mecanismos, que possa cobrar anualmente 
às bibliotecas os direitos inerentes ao empréstimo de livros e discos consoante a 
procura. 

 

Os direitos de autor e a economia digital 

Ainda não se encontra legislada como será fiscalizada a utilização dos meios 
digitais, das redes socais. Existem dois lados que importa salvaguardar: a 
liberdade dos utentes; e a liberdade e direito dos artistas. O Google, Twitter, 
Youtube, Facebook ainda não possuem mecanismos para aferição e cobrança dos 
direitos de autor. 

Destacam-se plataformas como o Spotify como bom exemplo, onde são cobrados 
direitos de autor, em função da música exibida. 

Em França, a Google chegou a acordo com a Sindicato Nacional da Edição (SNE) 
para a digitalização das obras de autores franceses, no valor de cerca de 80 
milhões de euros. 

 
 
 
 

 

 



 

ENTIDADE FUNDAÇÃO DE SERRALVES 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 6 de dezembro de 2013 com: 

 Dra. Cristina Passos (Diretora de Recursos e Serviços Especiais); 

 Dra. Sofia Castro (Diretora Administrativa e Financeira); 

 Dra. Cristina Lencart (Serviço de Financiamentos Comunitários). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A Fundação de Serralves (FdS) é uma instituição cultural de âmbito europeu ao 
serviço da comunidade nacional, que tem como missão sensibilizar o público 
para a arte contemporânea e o ambiente, através do Museu de Arte 
Contemporânea como centro pluridisciplinar, do Parque como património 
natural vocacionado para a educação e a animação ambientais e do Auditório 
como centro de reflexão e debate sobre a sociedade contemporânea. 

Fiel à sua missão, à sua visão e aos seus salores, a FdS tem vindo a desenvolver a 
sua atividade em torno de cinco eixos estratégicos: artes, ambiente, educação, 
reflexão e indústrias criativas. Estes desagregam-se em quatro orientações 
chave: 

 Criação artística - Com particular relevância para as artes plásticas, 
através da constituição de uma colecção internacional de arte 
contemporânea de referência e de um ambicioso programa de exposições 
dos artistas portugueses e estrangeiros mais relevantes e de iniciativas 
com jovens criadores. São ainda programados ciclos de música, artes 
performativas e cinema que complementam e valorizam o programa 
expositivo; 

 Ambiente - Valorizando o parque como espaço de fruição pública e 
pretexto para a abordagem dos principais problemas ambientais do 
mundo de hoje, no contexto mais vasto de relações da arte com a 
paisagem; 

 Reflexão crítica sobre a sociedade contemporânea - Através do estudo e 
do debate das principais questões do nosso tempo,  em conferências e 
colóquios com a participação de grandes pensadores nacionais e 
estrangeiros, no domínio das artes e das ciências sociais, experimentais e 
políticas; 

 Indústrias criativas - Como expressão da crescente relação entre a 
cultura e a economia, com grande potencial para a criação de emprego e 
riqueza em domínios tão diversos como a arquitetura, o design, as 
tecnologias de informação, a publicidade, entre outras. Neste âmbito, a 
FdS tem vindo a assumir um papel pioneiro, criando o INSERRALVES, a 
primeira incubadora especializada de indústrias criativas, e contribuído 
ativamente para a constituição na região Norte do primeiro cluster destas 
indústrias em Portugal, através da ADDICT. 

Estas quatro orientações chave, que se interligam e potenciam reciprocamente, 
conferem à FdS um carácter único no plano nacional e internacional, integrando 
em simultâneo, uma focagem clara em objetivos precisos e uma visão abrangente 
da sociedade contemporânea, indispensável a uma instituição que, por natureza, 
tem de estar no centro da contemporaneidade. 

ATRIBUIÇÕES Uma instituição com as características de Serralves e o grau de exigência que 
sempre se impôs tem de ser capaz de se renovar permanentemente, mantendo-se 
atenta aos novos desafios que, a cada momento, se colocam na sociedade. A FdS 
abre-se hoje a novas áreas de desenvolvimento, reforçando, por um lado, a sua 
posição como instituição líder em Portugal na arte contemporânea, com um 



 

museu e um parque de referência no contexto europeu, e, por outro, tornando-se 
um polo ativo e dinamizador de intervenção, promovendo a criatividade e a 
inovação como fatores determinantes de um novo modelo de desenvolvimento 
económico e social, contribuindo para a criação de uma nova imagem de 
Portugal no mundo. 

Os grandes objetivos estratégicos da FdS consistem em: 

 Constituir uma coleção de referência no domínio da arte contemporânea, 
a partir dos anos 1960, com uma forte identidade museológica e que se 
situe entre as mais relevantes da Europa;  

 Reforçar a credibilidade, a visibilidade e o impacto público da Fundação, 
do museu e do parque, em Portugal e no estrangeiro, colocando-a entre 
as mais visitadas da Europa;  

 Promover o parque como um espaço privilegiado de sensibilização 
ambiental, de estudo enquanto jardim histórico, de formação e lazer, 
contribuindo para a criação de uma consciência ambiental e ecológica;  

 Desenvolver os serviços educativos, em parceria com os ministérios da 
Cultura e da Educação, como um complemento ao sistema de ensino, 
directamente ou através de pólos descentralizados; 

 Criar uma rede de parcerias em todo o país, de modo a apoiar a revelação 
de novos talentos, divulgar a coleção de Serralves e qualificar a 
programação de equipamentos existentes, ajudando à criação do novos 
públicos;  

 Reforçar a inserção da FdS na sociedade portuguesa, como fator 
dinâmico de inovação, criatividade e inclusão social, através de parcerias 
com os Fundadores; 

 Desenvolver as relações entre as artes e a economia, através de ações de 
divulgação e de iniciativas e projetos criativos e inovadores;  

 Manter um elevado nível de exigência na gestão da instituição; 

 Criar condições de sustentabilidade económica da Fundação, reforçando 
a sua solidez financeira. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

A estrutura orgânica de topo da FdS é composta por três conselhos, com 
atribuições distintas entre si: 

 Conselho de fundadores - O conselho de fundadores é composto por 
todas as entidades identificadas no art. 35º dos estatutos  da Fundação 
(decreto-lei 240-A/89, de 27 de Julho), pelo Estado e ainda por todos 
aqueles a quem o respetivo conselho, sob proposta do conselho de 
administração, por deliberação devidamente fundamentada e tomada 
por maioria absoluta, atribua tal qualidade, tendo em atenção os 
relevantes serviços prestados à Fundação ou os particulares méritos que 
nele concorram; 

 Conselho de administração - O conselho de administração é composto 
por nove membros, sendo um presidente, três vice-presidentes e cinco 
vogais. Os seus mandatos têm a duração de três anos e a designação de 
novos administradores efetua-se por voto secreto e maioria absoluta. A 
escolha dos membros é da responsabilidade do próprio conselho, com a 
exceção de dois, nomeados sempre pelo Estado. O presidente e os vice-
presidentes do conselho de administração são eleitos pelo próprio 
conselho de entre os seus membros por voto secreto e maioria absoluta 
dos seus membros.  

O conselho de administração é constituído sempre por pessoas singulares 
e, na sua maioria, por membros do conselho de fundadores: 

Presidente – Luís Braga da Cruz; 

Vice-presidente (Representante do Estado) – Rui Manuel Campos 
Guimarães; 

Vice-presidente – Luís Campos e Cunha; 

Vice-presidente – Adalberto Neiva de Oliveira; 

Vogal (representante do Estado) – Elisa Ferreira; 



 

Vogal – Vera Pires; 

Vogal – Ana Pinho; 

Vogal – André Jordan; 

Vogal – Manuel Cavaleiro Brandão. 

 Conselho fiscal - O conselho fiscal é composto por três membros eleitos, 
sendo um eleito pelo conselho de fundadores de entre os seus membros, 
o segundo por uma sociedade de revisores oficiais de contas designada 
pelo conselho de fundadores e o terceiro, que presidirá, pelo Ministério 
das Finanças. O mandato dos membros é de três anos. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

O orçamento anual da FdS, no ano de 2012, foi de cerca 9 milhões de Euros, 45% 
dos quais provém da participação do Estado, através do Fundo de Fomento 
Cultural (FFC), sendo o restante obtido dos mecenas e de receitas próprias. 

RECEITAS Os proveitos totais, no exercício de 2012, fixaram-se em 9,179 milhões de euros, 
o que representa uma redução de 4,7%, equivalente a 449 mil euros, face a 2011, 
justificada pela redução do valor de fundos comunitários obtidos. 

O subsídio do Estado, atribuído estatutariamente à Fundação para suprir as 
despesas de funcionamento, fixou-se em 44,8% dos proveitos totais, resultando 
evidente o elevado esforço da FdS de geração e angariação de fundos para a 
concretização da sua oferta cultural. 

Cumpre aqui revelar que o valor estatutário do subsídio do Estado ascende a 
4.110.951€, tendo o Estado pago em 2012, aproximadamente, 4 milhões de 
euros.  

No exercício de 2012, a FdS encerrou com um resultado positivo de 81.000,00€. 

Com o efeito destas reduções destaca-se o aumento da autonomia financeira da 
Fundação, com os capitais próprios a financiarem o ativo total em 94%. 

Em dezembro de 2012, a FdS celebrou, com o gabinete do Secretário de Estado 
da Cultura um novo aditamento ao terceiro protocolo do fundo de compras de 
obras (2008-2015), devido à adoção do Estado português do programa de 
ajustamento financeiro. Este novo aditamento prevê uma redução do montante 
global do protocolo de 12,95 milhões de euros para 10,75 milhões de euros, que 
se vem somar à primeira redução de 14 milhões para 12,95 milhões de euros. 

Os montantes previstos até ao ano de 2015 foram igualmente revistos, com uma 
redução de quase 50% face ao protocolo inicial estabelecido com o Estado. 

FINANCIAMENTO  

 

As instituições culturais têm vindo a enfrentar uma cada vez mais reduzida 
disponibilidade do Estado e dos particulares para financiarem e apoiarem a sua 
atividade. Daqui resulta a importância de obtenção de financiamento para a 
realização de atividades e investimentos, comprovando a relevância do projeto 
cultural e o envolvimento profundo com a comunidade, enquanto eixo 
fundamental da estratégia de desenvolvimento social e económico do país. 

Para 2013, a FdS assumiu uma estratégia orientada pelas seguintes premissas: 

 Intensificar a pesquisa de fontes de financiamento a nível nacional e 
internacional, de forma a diversificar as mesmas; 

 Promover uma maior participação com entidades parceiras, com as quais 
a Fundação tem estabelecido relações, formais ou informais, com vista à 
apresentação de candidaturas conjuntas; 

 Explorar as redes formais e informais que a Fundação, aos mais diversos 
níveis integra, no sentido de reforçar o networking, fomentando a 
cooperação regional, nacional e internacional; 

 Organizar e coordenar os projetos em que a Fundação aparece como 
entidade prestadora de um serviço e explorar novos contactos; 

 Realizar reuniões com entidades relevantes na área dos financiamentos, 
como forma de estreitar relações com as mesmas e potenciar a 
apresentação de candidaturas; 

 Participar em eventos como os Open Days, e assim permitir estabelecer 
contatos relevantes e parcerias com outras entidades a nível comunitário; 

 Reforçar a comunicação interna, continuando, à semelhança de 2012, a 



 

organizar reuniões com os vários serviços da Fundação, de forma a 
sensibilizar os mesmos para os programas de financiamento e o seu 
enquadramento com as atividades programadas; 

 Disponibilizar, permanentemente atualizado, num local acessível por 
todos os colaboradores, os avisos a fundos comunitários abertos, com 
informação geral, assim como um folder para a receção de propostas de 
ideias, que aguardam financiamento, com base numa ficha por projeto; 

 Melhorar a comunicação com o exterior, potenciando o reconhecimento 
da FdS enquanto entidade promotora de projetos financiados, desde  
logo por força de uma programação de excelência e impacto a nível de 
público, que lhe garantam o prestígio reconhecido; 

 Prosseguir a estratégia de responder às mais diversas candidaturas a 
prémios, a nível nacional e internacional, no sentido de reforçar a 
notoriedade das atividades desenvolvidas pela FdS; 

 Identificar projetos que tenham enquadramento na temática do ano 2013 
- “Ano Europeu dos Cidadãos”, cujo objetivo é “facilitar aos cidadãos da 
União Europeia (UE), o exercício do seu direito de circular e residir 
livremente no território da UE, assegurando um fácil acesso às 
informações sobre os seus direitos”; 

 Estudar, de forma profunda, as linhas estratégicas que irão ser definidas 
para o novo programa “Europa Criativa”, que se aplicará a partir de 
2014; 

 Melhorar processos nomeadamente através da definição de um 
procedimento para a área dos financiamentos comunitários a 
disponibilizar no SGI. 

No seu plano de atividades para 2013, a FdS destaca o financiamento 
comunitário às atividades culturais pelo fim do presente quadro comunitário 
(QREN 2007-2013), a nível nacional e europeu. Os fundos do próximo quadro 
comunitário serão orientados para ajudar os Estados-membros a recuperar e 
promover o crescimento, e a garantir uma recuperação económica que fomente o 
emprego e o desenvolvimento sustentável, conforme os objetivos da estratégia 
“Europa 2020”. 

Os setores culturais e criativos europeus representam cerca de 4,5% do PIB 
europeu, correspondendo a cerca de 3,8% da mão de obra da UE (8,5 milhões de 
pessoas), pelo que o posicionamento das atividades da FdS, nomeadamente no 
que se refere a projetos a ser apresentados a programas de financiamento terão 
que ter uma componente muito forte de ligação ao empreendedorismo criativo e 
à criação de emprego e riqueza na região. 

Por outro lado, o programa “Europa Criativa” que sucederá ao “Programa 
Cultura 2007-2013”, apresenta uma proposta de orçamento de 1,8 mil milhões 
de euros para o período de 2014-2020. Este incentivo constitui um impulso 
extremamente necessário para as indústrias culturais e criativas, continuando a 
apostar na mobilidade de artistas e na diversidade cultural e linguística, como 
objetivos estratégicos, pelo que as atividades da FdS deverão intensificar a sua 
componente de abertura e partilha com entidades externas. 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

A FdS apresenta, anualmente, um conjunto vasto e variado de programação 
cultural assente nos cinco eixos estratégicos acima elencados. Destacam-se os 
seguintes: 

 Jazz no Parque; 

 Atividades ao Domingo; 

 Festa do Outono; 

 Natal em Serralves; 

 Férias em Serralves; 

 Micro-site Biodiversidade em Serralves; 

 Serralves em Festa; 

 Noite Europeia dos Morcegos; 



 

 Dia e Noite Internacional dos Museus; 

 Inserralves – Programa de Incubação Virtual; 

 Balcão + Cultura; 

 Projeto Escola Amiga; 

 Art@Biblio; 

 Turbinegeneration. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

O Estado português é um dos fundadores de Serralves (desde 1989), e esta 
parceria é parte fundamental do modelo de gestão inovador de Serralves que está 
na génese da Fundação e que sustenta a sua atividade: concilia autonomia face 
aos interesses privados e independência face ao poder político, com uma 
metodologia de trabalho assente no estabelecimento de parcerias com os 
fundadores e cooperação ativa com o Estado, com grande rigor e eficiência na 
gestão dos recursos. 

Deste modo, o apoio do Estado português, representado pelo gabinete do 
Secretário de Estado da cultura, tem também garantido os meios financeiros 
necessários para a concretização dos fins estatutários da Fundação. 

Para além do apoio institucional do Estado português, a FdS tem como 
principais parceiros os Fundadores Patrono e o mecenato. Em 2012, segundo os 
últimos dados apurados, os Fundadores Patrono que contribuíram para o fundo 
fnual da Fds foram: 

 Aco - Fábrica de Calçado; 

 Alexandre Cardoso; 

 Amorim - Investimentos e Participações; 

 André Jordan; 

 APDL - Administração Dos Portos do Douro e de Leixões; 

 Área Metropolitana do Porto; 

 Arsopi - Indústria Metalúrgica Arlindo S.Pinho; 

 Ascendi Norte – Auto-Estradas do Norte; 

 Auchan Portugal Hipermercados; 

 Auto Sueco; 

 Bial – Portela & Cª.; 

 Caixa Geral de Depósitos; 

 Cerealis; 

 Cotesi – Companhia de Têxteis Sintéticos; 

 Diliva - Sociedade de Investimentos Imobiliários; 

 EDP - Electricidade de Portugal; 

 Efacec Capital; 

 El Corte Inglés; 

 Entreposto – Gestão e Participações; 

 Euronext Lisbon – SGMR; 

 F. Ramada, Aços e Indústrias; 

 Galp Energia; 

 Gamobar – Sociedade de Representações; 

 Grupo Nabeiro - Delta Cafés; 

 Ibersol; 

 Inditex; 

 João Vasco Marques Pinto; 

 Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados; 



 

 N. Quintas; 

 Ocidental – Cª Portuguesa de Seguros; 

 Portgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás; 

 R. A. R. - Refinarias de Açúcar Reunidas; 

 REN, Rede Eléctrica Nacional; 

 Soja de Portugal; 

 Sonae; 

 Vicaima - Indústria de Madeiras e Derivados; 

 ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia. 

Em relação ao Mecenato, destacam-se as seguintes empresas: 

 BPI – mecenas exclusivo do museu, da exposição de uma grande 
exposição anual e do “Serralves em Festa; 

 UNICER – Patrocinador das indústrias criativas e do “Serralves em 
Festa”; 

 Sonae – Projeto Sonae/Serralves: Carlos Bunga e Patrícia Dauder; 

 Banco Espírito Santo – Mecenas da fotografia; mecenas da exposição 
Thomas Struth; mecenas das exposições de Ricardo Valentim e de 
Mathieu Abonnenc; mecenas do BES Revelação; 

 Fundação EDP – Exposição “Outra vez não” de Eduardo Batarda; 
Exposição Júlio Sarmento – Noites Brancas; 

 Lipor – Ciclo de conferências Rio+20: Economia verde e 
desenvolvimento sustentável; 

 Mota-Engil – Casa de Serralves; exposição “Alternativa Zero” na coleção 
de Serralves; exposição “Ernesto de Sousa: Almada um Nome de 
Guerra/Nós estamos algures”; 

 Primavera - Ciclo de conferências Rio+20: Economia verde e 
desenvolvimento sustentável; 

 Sovena Group – Mecenas exclusivo do parque de Serralves; 

 Cerealis – Festa do Outono e programa para famílias em Serralves. 

NOTAS 
ADICIONAIS 

SUBSÍDIOS AO ABRIGO DO QREN E OUTROS 

No que respeita aos subsídios ao abrigo do QREN e outros mecanismos 
comunitários, estes têm viabilizado as várias iniciativas de investimento da 
Fundação, nomeadamente através das seguintes entidades: 

 CCDRN – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 
Norte (Programa Operacional da Região norte – ON2) – “Serralves 
Melhor”; “Improvisações e Colaborações”; “Arte, Política e Globalização”; 
“Serralves Networking”; “Biodiversidade em Serralves”; 

 União Europeia – Programa “CIP-ICT Policy Support Programme” – 
DIGITISING CONTEMPORARY ART (DCA); Projeto liderado pelo 
parceiro PACKED vzw Brussels, e com parceiros de diferentes países da 
Europa; 

 COMPETE – Programa Operacional Fatores de Competitividade e 
Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica (Ciência Viva) – 
“Habitats de Serralves”. 

 
 
 
 

 

 



 

ENTIDADE FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIAS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 6 de dezembro com: 

 Paulo Sarmento e Cunha (Diretor-geral); 

 Filipe Oliveira (Coordenador da área financeira e controlo de gestão). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A Fundação Casa da Música (FCM) foi funda através do decreto-lei n.º 18/2006, 
de 26 de janeiro. Neste DL é instituído pelo Estado Português e pelo município 
do Porto, a FCM. 

A FCM é uma instituição de direito privado e utilidade pública, dotada de 
personalidade jurídica, com duração por tempo ilimitado. 

ATRIBUIÇÕES A FCM tem por finalidade a promoção, fomento, difusão e prossecução de 
atividades culturais e formativas no domínio da atividade musical. Na 
prossecução dos seus fins, a FCM deve: 

 Administrar e gerir o edifício da Casa da Música, podendo para o efeito 
concessionar as diversas áreas do edifício e gerir o aproveitamento dos 
seus espaços; 

 Gerir as atividades que tenham lugar no edifício da Casa da Música; 

 Organizar espetáculos musicais e, em geral, a realização de qualquer 
manifestação cultural, quer no edifício da Casa da Música quer noutros 
locais; 

 Realizar ou promover cursos, ateliers de formação e atividades de 
investigação e de pesquisa no domínio da música, bem como a realização 
de conferências, colóquios, debates ou manifestações de qualquer outro 
tipo que contribuam para a realização dos fins da Fundação; 

 Editar e publicar, sob qualquer forma, obras relacionadas com a cultura 
musical, portuguesa ou universal; 

 Promover o intercâmbio com instituições congéneres nacionais ou 
estrangeiras no domínio das suas atividades; 

 Promover e divulgar o edifício da Casa da Música; 

 Exercer quaisquer outras atividades que se ajustem às finalidades da 
Fundação. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

Fazem parte da estrutura orgânica da Fundação: 

 O conselho de administração; 

 O conselho de fundadores; 

 O conselho fiscal. 

O mandato dos titulares dos órgãos da Fundação tem a duração de três anos, 
salvo o disposto nos números 2 e 3 do artigo 13.º, quanto ao conselho de 
fundadores. 

O conselho de administração é composto por sete membros, que são 
necessariamente pessoas singulares, sendo um presidente, dois vice-presidentes 
e os restantes vogais. 

Os membros do conselho de administração são designados por: 

 Dois membros pelo Estado português; 

 Um membro pelo município do Porto e pela grande área metropolitana 
do Porto; 



 

 Quatro membros pelas pessoas ou entidades privadas que fazem parte do 
conselho de fundadores. 

O conselho de fundadores é composto: 

 Pelo Estado português; 

 Pelo município do Porto; 

 Pela grande área metropolitana do Porto; 

 Pelos fundadores que integram a composição inicial do conselho; 

 Pelas pessoas singulares e coletivas, públicas ou privadas, a quem o 
conselho de fundadores, sob proposta do conselho de administração, 
delibere atribuir tal estatuto, tendo em conta o propósito e a capacidade 
de contribuir ativamente para a difusão da atividade artística da 
Fundação e desde que cumpra a dotação inicial dos fundadores; 

 Pelas pessoas singulares e coletivas, públicas ou privadas, a quem o 
conselho de fundadores, sob proposta do conselho de administração, 
delibere atribuir tal estatuto, tendo em conta os serviços relevantes 
prestados à Fundação ou o contributo para a sua dignificação e 
promoção, sendo os mesmos dispensados do cumprimento da obrigação 
de dotação inicial prevista na alínea anterior, mas assistindo-lhes todos 
os direitos inerentes à aquisição de tal estatuto, designadamente o direito 
a participar e votar nas reuniões do conselho de fundadores. 

O conselho de fundadores integra um presidente, designado pelo Estado 
Português por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e do Secretário de 
Estado da Cultura, e dois vice-presidentes, eleitos de entre os seus membros, por 
maioria e por voto secreto, os quais exercem os respetivos cargos pelo período de 
três anos, podendo ou não ser reeleitos uma ou mais vezes. 

Ao conselho fiscal compete a fiscalização da atividade da Fundação, o qual é 
composto por três membros, sendo um deles designado pela tutela da cultura, 
um designado pelo conselho de fundadores e o terceiro, que preside, designado 
pelo Ministro das Finanças. 

Um dos membros deve ser revisor oficial de contas ou uma sociedade de 
revisores oficiais de contas. É da competência do conselho fiscal: 

 Fiscalizar a administração da Fundação; 

 Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos 
que lhe servem de suporte; 

 Verificar, sempre que o repute conveniente e da forma que julgue ser a 
mais adequada, a existência dos bens e direitos que integram o 
património da Fundação; 

 Verificar o acerto e a exatidão das contas anuais da Fundação, 
apresentadas pelo conselho de administração, emitindo sobre elas 
parecer; 

 Examinar, emitir e apresentar ao conselho de administração, até 28 de 
Fevereiro de cada ano, o parecer e relatório anual de fiscalização sobre o 
balanço e o relatório e contas do exercício anterior elaborados pelo 
conselho de administração; 

 Zelar em geral pela legalidade e conformidade com os presentes 
Estatutos dos actos dos demais órgãos da Fundação, bem como exercer 
as demais funções que, legal e estatutariamente, sejam da sua 
competência; 

 Dar parecer sob a proposta de plano anual de atividades e orçamento 
elaborada pelo conselho de administração. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

A FCM gere com total autonomia o seu património Os investimentos da FCM, 
em conformidade com os seus estatutos, devem respeitar o critério da otimização 
da gestão do seu património e da sua rentabilização. 

A FCM pode fazer investimentos, negociar e contrair empréstimos e conceder 
garantias, sujeitos a prévia aprovação pelo conselho fiscal quando de montante 
acima de 5 milhões de euros. 



 

O orçamento de 2012, e face a 2011, previa uma redução global de receitas de 1,5 
milhões de euros, a que corresponde menos 10%. Assim, o orçamento para 2012 
foi de 13,934 milhões de euros, enquanto que em 2011 foi de 15.436 milhões de 
euros. 

Perante uma redução tão significativa do financiamento público, o orçamento de 
2012 projetou uma redução global de custos de 2 milhões de euros face a 2011. 
Esta redução incide sobre custos variáveis, ou seja, sobre a programação anual. 

RECEITAS Em 2012, as receitas obtidas totalizaram 12.609 milhões de euros, menos 10% 
face a 2011. Estas receitas tiveram as seguintes proveniências: 

 Financiamento público: 7.220 milhões de euros 

> Secretaria de Estado da Cultura: 7.000.000€ 

> Câmara Municipal do Porto: 220.000€ 

 Mecenato e patrocínios: 2.545 milhões de euros 

 Outras receitas próprias: 2.844 milhões de euros 

> Eventos: 499.000€ 

> Apoios financeiros à programação: 180.000€ 

> Comerciais: 1.714.000€ 

> Financeiras: 451.000€ 

DESPESAS  

 

No que concerna a custos, em 2012, estes foram de 12.812 milhões de euros, 
menos 5% face a 2011. Estes custos distribuíram-se da seguinte forma: 

 Custos de pessoal: 7.075 milhões de euros 

> Administrativo: 3.081.000€ 

> Músicos (OSPCOM): 3.717.000€ 

> Restaurante: 277.000€ 

 Custos de eventos: 3.122 milhões de euros 

> Programação artística e serviço educativo: 1.850.000€ 

> Comunicação e marketing: 425.000€ 

> Internacionalização dos agrupamentos residentes: 249.000€ 

> Músicos: 532.000€ 

> Outros: 66.000€ 

 Custos de financiamento: 1.804 milhões de euros 

 Outros custos: 811 mil euros 

> Comerciais: 767.000€ 

> Financeiros: 44.000€ 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

O ano de 2012 encerrou um ciclo de três anos, iniciado em 2010, no qual a 
Fundação se propôs alcançar novos patamares de credibilidade artistica dos seus 
diversos projetos, de abertura as diferentes correntes de criação artistica e aos 
mais variados sectores da sociedade, bem como de reconhecimento internacional 
dos seus agrupamentos residentes e da própria Casa da Música. 

No trienio 2010-2012, a Casa da Música assistiu ao reconhecimento 
internacional dos seus agrupamentos, quer pelo aumento significativo de 
concertos nos mais prestigiados palcos mundiais, quer pelo aumento de 
gravações para editoras internacionais e pela atribuição de prémios da crítica 
especializada a essas mesmas gravações. Merecem destaque as gravações da 
ópera “Massacre” de Wolfgang Mitterer pelo Remix Ensemble para a editora 
austriaca Col Legno; dos concertos para piano de Lopes-Graça pela Orquestra 
Sinfónica para a editora Naxos e para a Naive; e o disco vencedor da categoria de 
jazz nas Victoires de la Musique em França, “Follow the songlines”. O Remix 
Ensemble foi pioneiro na internacionalização do projeto artístico da Casa da 
Música, colaborando já desde 2001 com importantes redes de programação 



 

europeia e atuando regularmente em prestigiados festivais internacionais. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

A Fundação Casa da Música tem procurado, continuamente, estabelecer uma 
rede de parcerias, nacionais e internacionais, que possibilitem realizar melhor e 
com mais facilidade a sua missão e, desta forma, alcançar os seus objetivos 
suportando-se na colaboração com os mais ativos promotores e agentes 
culturais. 

Algumas desta parcerias tem vindo a proporcionar a participação da Casa da 
Música em projectos internacionais de enorme relevância, como foi o caso do 
Ring Saga. 

Todos o anos, a rede de parcerias estrategicas da direção artística com 
instituições de referência a nivel nacional e internacional e complementada com 
a associação a novos parceiros. 

No âmbito da direção artística, merecem referência a parte, pela sua dimensão e 
importância estratégica, a vasta rede de parceiros do serviço educativo, 
envolvidos regularmente em atividades e projetos desta area da programação 
artística. Da vasta lista de parceiros destacam-se as parcerias da direção artística 
ativas em 2012: 

 Reseau Varese (Rede Europeia para a criação e difusão da música 
contemporânea); 

 ECHO (European Concert Hall Association); 

 EJN (Europe Jazz Network); 

 REMA (Rede Europeia de Musica Antiga); 

 RESEO (Rede Europeia dos Servicos Educativos das Casas de Opera); 

 IRCAM-Centre Pompidou; 

 Festival Musica Estrasburgo; 

 MaerzMuzik/Berliner Festspiele; 

 South Bank Center; 

 Huddersfield Contemporary Music Festival; 

 Ensemble Intercontemporain; 

 Neu/Now Festival; 

 Ensemble Contrechamp; 

 Real Filharmonia de Galicia; 

 Luzerner Sinfonieorchester; 

 Fundação Calouste Gulbenkian; 

 Orchestre National du Capitole de Toulouse ; 

 New York Philharmonic Orchestra; 

 Antena 2/ Prémio Jovens Músicos; 

 ESMAE; 

 Conservatório de Música do Porto; 

 Orquestra de Jazz de Matosinhos; 

 Quarteto de Cordas da Matosinhos; 

 Banda Sinfónica Portuguesa. 

No âmbito do serviço educativo, destacam-se: 

 Academia Contemporânea do Espetáculo; 

 Academia de Música Costa Cabral; 

 Academia de Música de Espinho; 

 Academia de Música de Paredes; 

 Academia de Música Vilar do Paraiso; 



 

 Academia de Música de Castelo de Paiva; 

 Aeroporto Sá Carneiro; 

 Albergues Nocturnos do Porto; 

 Anilupa – Associação de Ludotecas do Porto; 

 AMI; 

 Área Metropolitana do Porto; 

 Artes de Rio Tinto; 

 Associação de Surdos do Porto; 

 Balleteatro; 

 British Council; 

 Cafe Âncora D’Ouro; 

 Café Guarany; 

 Café Majestic; 

 Café Velasquez; 

 Câmara Municipal do Porto; 

 Casa da Rua (Sta. Casa da Misericórdia do Porto); 

 Centro Comercial do Bom Sucesso; 

 Centro Comercial Via Catarina; 

 Centro Cultural Vila Flôr; 

 Centro de Emprego Porto Ocidental; 

 Centro Social Paroquial de Nossa Senhora da Vitoria; 

 Comedias do Minho; 

 Companhia Instável; 

 Colégio do Rosário; 

 Conservatório de Música de Bragança; 

 Conservatório de Música do Porto; 

 Conservatório de Música do Vale do Sousa; 

 Conservatório de Música de Vila Real; 

 Coro da Academia de Música do Orfeão de Ovar; 

 Coro Sénior; 

 Curso de Música Silva Monteiro; 

 English National Opera; 

 Escola de Música de Perosinho; 

 Escola de Música Valentim de Carvalho; 

 Escola Profissional de Música de Espinho; 

 Escola Secundaria de Sta. Maria Maior (Viana do Castelo); 

 Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto; 

 Estabelecimento Prisional de Sta. Cruz do Bispo; 

 Faculdade de Letras da Universidade do Porto; 

 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 
Porto 

 Fundação Lapa do Lobo; 

 Fundação de Serralves; 

 Grupo Musical de Miragaia; 



 

 Hospital Conde Ferreira; 

 Hospital Magalhaes Lemos; 

 Hospital de S. João; 

 IKEA; 

 Imaginarius 2012; 

 IPO – Porto; 

 Liga para a Inclusão Social; 

 Livraria Lello; 

 Metas – Mediar Escolhas, Trabalhar Autonomias (Programa Escolhas); 

 Metro do Porto; 

 Orfeão da Foz do Douro; 

 Orfeão do Porto; 

 Orquestra Juvenil da Bonjoia; 

 PELE-Espaço de Contato Social e Cultural; 

 Porto 2.0/Manobras no Porto; 

 Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral da Saúde; 

 Projeto Lugar; 

 Qualificar para incluir; 

 Radar 360º; 

 Refinaria de Matosinhos GALP Energia; 

 Repartição de Finanças 6o Bairro – Porto; 

 SAOM; 

 Teatro Joaquim D’Almeida; 

 Teatro Maria Matos; 

 Teatro Sá de Miranda (Viana do Castelo); 

 Ted’X Aveiro; 

 Universidade Júnior (Universidade do Porto); 

 XX Jornadas Portuguesas de Alcoologia. 

 
 
 
 

 

 



 

ENTIDADE MECENATO CULTURAL - GEPAC 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 10 de dezembro de 2013 com: 

 Dra. Fernanda Heitor (GEPAC); 

 Dra. Ana Almeida (GEPAC); 

 Dra. Lourdes Duarte (GEPAC); 

 Dra. Carina Rodrigues (GEPAC). 

CONCEITO A lei do mecenato cultural foi introduzida em 1986 pela então Secretária de 
Estado da Cultura, Teresa Patrício Gouveia. Com o passar dos anos o estatuto do 
mecenato alargou-se e abraçou novas áreas: ambiente, desporto, solidariedade 
social, educação e ciência. 

Ao que a cultura diz respeito, o conceito clássico de proteção aos artistas e artes, 
a título meramente filantrópico, as sociedades modernas acrescentaram um 
conjunto de incentivos de natureza fiscal, que se traduzem na redução de 
impostos a quem contribua para o desenvolvimento do setor cultural em 
Portugal. 

ATRIBUIÇÕES As sucessivas alterações ao estatuto do mecenato e no que ao mecenato cultural 
diz respeito, as entidades com fins lucrativos deixaram de ser acesso ao 
mecanismo, bem como empresas municipais com responsabilidade na ação 
cultural. No entanto, persistem dúvidas se estas podem ou não aceder a este 
mecanismo financeiro. 

O estatuto de mecenas é atribuído a pessoas singulares ou coletivas que apoiem, 
através da concessão de donativos, entidades públicas ou privadas que exerçam 
ações relevantes para o desenvolvimento da cultura portuguesa. 

A vantagem de ser mecenas recai no benefício dos incentivos fiscais previstos no 
estatuto do mecenato, na redução do IRC e do IRS. 

A legislação aplicável denomina-se por estatuto do mecenato. Este estatuto foi 
aprovado pelo decreto-lei nº 74/99, de 16 de março, com as alterações 
introduzidas pela lei nº160/99, de 14 de setembro. 

Os donativos abrangidos pelo estatuto do mecenato são donativos em dinheiro 
ou em espécie, concedido a entidades públicas ou privadas, cuja atividade 
consista predominantemente na realização de iniciativas culturais. 

As entidades abrangidas pelo regime dos donativos ao Estado são o próprio 
Estado, bem como as regiões autónomas e autarquias locais e qualquer dos seus 
serviços, estabelecimentos e organismos, ainda que personalizados, associações 
de municípios e de freguesias, fundações em que o Estado, as regiões autónomas 
ou as autarquias locais participem no património inicial, bem como, 
relativamente à sua dotação inicial, as Fundações de iniciativa exclusivamente 
privada que prossigam fins de natureza predominantemente cultural, cujos 
estatutos prevejam que, em caso de extinção, os respetivos bens revertam para o 
Estado ou sejam cedidos a entidades abrangidas pelo artigo 9º do CIRC. 

Ao nível do setor privado, as entidades abrangidas por donativos ao abrigo do 
estatuto do mecenato são: cooperativas culturais, institutos, fundações e 
associações que prossigam atividades de investigação, de cultura e de defesa do 
património histórico-cultural e outras entidades que desenvolvam ações no 
âmbito do teatro, do bailado, da música, da organização de festivais e outras 
manifestações artísticas e da produção cinematográfica, audiovisual e literária, 
museus, bibliotecas e arquivos históricos e documentais. 



 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

O ‘Mecenato Cultural’ é gerido por uma estruturada apoiada no Gabinete de 
Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC) 

VERBAS 
DISPONÍVEIS 

As verbas destinadas ao setor cultural, ao abrigo do mecenato, têm vindo a 
decrescer significativamente: 

 2006: 3 milhões de euros; 

 2007: 5,1 milhões de euros; 

 2008: 3,9 milhões de euros; 

 2009: 3,2 milhões de euros; 

 2012: 1,5 milhões de euros; 

 2013: 1,5 milhões de euros. 

BENEFÍCIOS 
FISCAIS 

Os benefícios fiscais previstos para entidades que concedam donativos a entidades 
públicas divide-se em Pessoas coletivas e Pessoas singulares: 

 Pessoas coletivas (CIRC) – aceitação como custos, na sua totalidade, dos 
donativos concedidos, majorados em 20%. Os donativos atribuídos ao 
abrigo de contratos plurianuais celebrados para fins culturais específicos 
beneficiam de uma majoração de 30%; 

 Pessoas singulares (CIRS) – dedução à coleta, dos donativos concedidos 
(majorados nos termos do regime aplicável às Pessoas coletivas), em 
valor correspondente a 25%. 

Nos mesmos moldes, mas relativamente aos benefícios fiscais concedidos a 
entidades privadas: 

 Pessoas coletivas (CIRC) – aceitação como custos, até ao limite de 
6/1000 do volume de vendas e/ou serviços prestados, dos donativos 
concedidos, majorados em 20%. Os donativos atribuídos ao abrigo de 
contratos plurianuais celebrados para fins culturais específicos, 
beneficiam de uma majoração de 30%. Aceitação como custos, na sua 
totalidade, dos donativos concedidos a atividades ou programas culturais 
reconhecidos como de superior interesse cultural, aplicando-se as 
majorações previstas no ponto anterior. 

 Pessoas singulares (CIRS) – dedução à coleta em valor correspondente a 
25% dos donativos concedidos (majorados nos termos do regime 
aplicável às Pessoas coletivas), até ao limite de 15% da coleta. 

PROCEDIMENTO Para reconhecimento dos benefícios fiscais aos mecenas é necessário um 
procedimento administrativo. A saber: 

 As entidades sujeitas a reconhecimento que realizem atividades culturais 
(agentes culturais), deverão requerer previamente à Secretaria de Estado 
da Cultura, junto da Secretaria-geral/Direção de Serviços de Relações 
Públicas e Documentação (DSRPD), o reconhecimento do interesse 
cultural dos seus projetos ou programas de atividades; 

 A DSRPD fornecerá o formulário que, juntamente com a documentação 
relativa ao projeto, deverá acompanhar cada processo de pedido de 
reconhecimento e diligenciará todos os procedimentos conducentes à sua 
obtenção. 

 Uma vez reconhecido o mérito cultural dos projetos ou atividades, será 
emitida pela Secretaria de Estado da Cultura a respetiva declaração que 
permitirá o conhecimento dos benefícios fiscais concedidos aos mesmos 
que vierem a apoiar tais projetos. 

 No final da realização dos projetos ou programas, os agentes culturais 
enviarão à DSRPD a lista das entidades que contribuíram para o seu 
financiamento, identificando cada um dos mecenas, com o respetivo 
número fiscal do contribuinte e o montante dos donativos concedidos, 
bem como o resumo das atividades apoiadas, com base na qual será 
emitido o despacho conjunto dos Ministros das Finanças e da tutela da 
Cultura que reconhecerá os benefícios fiscais. 

O circuito de procedimentos, no que concerne aos reconhecimentos previstos no 



 

estatuto do mecenato compreende quatro etapas: 

1. Agente cultural – Pedido de interesse cultural à Secretaria de Estado da 
Cultura (SEC); 

2. Apreciação por parte da SEC e atribuição de Declaração de Interesse 
Cultural (DIC); 

3. Inclusão na lista de mecenas e resumo das atividades apoiadas; 

4. Publicação em Diário da República através de despacho conjunto dos 
Ministros das Finanças e do SEC. 

PROPOSTAS / 
REVISÃO 

A lei do mecenato cultural em Portugal encontra-se, atualmente, em processo de 
revisão. Esta revisão visa propor melhoramentos e reforço da atual lei em vigor, 
bem como ao setor cultural em geral. Eis algumas das propostas a considerar: 

 Simplificação do mecanismo – eliminar o despacho conjunto entre os 
titulares da pasta das Finanças e da Cultura; 

 Reenquadrar as entidades com fins lucrativos e o seu acesso ao 
mecanismo do mecenato, uma vez que o setor cultural, mesmo com fins 
lucrativos, não é auto-suficiente; 

 Permitir aos mecenas apoiar projetos de grande envergadura, durante 
vários anos. No 1º ano sugere que se mantenha a regra dos 6/1000 e o 
remanescente a ser dividido nos anos seguintes; 

 Introduzir o setor do cinema e audiovisual ao abrigo da lei do mecenato 
cultural; 

 Introduzir o conceito de “Superior Interesse Cultural” a determinados 
projetos culturais de relevância nacional, possibilitando uma majoração 
acima da atual. A título de exemplo, abrir a possibilidade a que uma 
entidade privada que promova a reabilitação de um determinado edifício 
classificado seja beneficiada positivamente. 

 Recuperar o “Cheque-obra” para incentivo à recuperação do património 
histórico-cultural. 

 Consignação, em sede de IRS, do setor cultural. Possibilitar ao 
contribuinte alargar o campo de escolha ao setor cultural. Atualmente 
ainda só é possível fazer donativos na declaração de IRC ou IRS a 
instituições de solidariedade social e a instituições de cariz religioso. 

NOTAS 
ADICIONAIS 

Ao nível internacional, após um benchmarking, foram levantados exemplos de 

mecenato cultural. 

Portugal, relativamente a outros países, encontra-se numa posição relativamente 

favorável.  

Em França foi atualizada recentemente a lei do mecenato. Nesta nova lei francesa, 

os benefícios fiscais foram incrementados aos mecenas, tornando-os mais 

favoráveis relativamente à lei portuguesa. 

Em Espanha, a lei do mecenato cultural tem um espetro mais alargado, em que 

muitos agentes culturais e o património cultural têm possibilidade de aceder ao 

mecanismo. 

No sentido inverso, o Brasil tem um regime protecionista e limitativo e muito 

focado ao setor do cinema e do audiovisual, sendo claramente uma opção 

assumidamente política. 

 
 

 



 

ENTIDADE DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foram realizadas três reuniões de trabalho nos dias 10 e 12 de dezembro de 2013 
e a última no dia 3 de março de 2014 com os ou um dos seguintes interlocutores: 

 Dr. Samuel Rêgo (Diretor-Geral das Artes); 

 Dra. Susana Graça (Subdiretora-Geral das Artes); 

 Dra. Mónica Guerreiro (Diretora de Serviços de Apoio às Artes). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A Direção-Geral das Artes (DGARTES) é um serviço central da administração 
direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, cuja orgânica veio a ser 
aprovada pelo decreto-lei nº 35/2012, de 27 de março. 

ATRIBUIÇÕES A DGARTES tem por missão a coordenação e execução das políticas de apoio às 
artes, dinamizando parcerias institucionais e promovendo políticas adequadas a 
garantir a universalidade da sua fruição, bem como a liberdade e a qualificação 
da criação artística.  

O apoio a agentes culturais independentes, a promoção ativa da 
internacionalização da arte e dos artistas portugueses, a divulgação de trabalhos 
de criadores e intérpretes através de publicações em diversos suportes, o 
estímulo à inovação e à experimentação no campo das artes são alguns dos 
principais objetivos da DGARTES, no quadro de uma estratégia mais abrangente 
de incentivo à criação e difusão artísticas, formação de novos públicos e 
dinamização da cooperação e intercâmbio cultural internacional.  

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

O modelo organizacional da DGARTES assenta numa estrutura nuclear 
hierarquizada nos termos do decreto regulamentar n.º25/2012, de 27 de março e 
é composta por três direções: 

 Direção de serviços de apoio às artes – Gestão dos sistemas e programas 
de apoio às artes; Acompanhamento, monitorização e avaliação dos 
projetos, entidades e atividades apoiadas; Divulgação da atividade 
institucional; Elaboração de propostas estratégicas para o setor das 
artes;. 

 Direção de serviços de gestão financeira e patrimonial – Elaboração de 
proposta de orçamento e realização da execução orçamental; Condução 
de procedimentos de realização de despesa; Organização do cadastro e 
inventário; Implementação e manutenção dos sistemas tecnológicos da 
DGARTES; 

 Direção de serviços de planeamento, informação e recursos humanos – 
Recolha, análise e tratamento de dados do setor das artes; 
Disponibilização de informação e organização de ações de valorização e 
formação profissional para os agentes do setor das artes; prática de atos 
relacionados com a gestão de recursos humanos. 

A DGARTES é dirigida por um diretor-geral coadjuvado por uma subdiretora-
geral. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

Segundo o plano de atividades para o ano de 2013 a dotação orçamental inicial é 
de, aproximadamente, 18 milhões de euros. A dotação orçamental disponível, 
após cativações, é de, aproximadamente, 15,5 milhões de euros. 



 

RECEITAS A DGARTES dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem 
atribuídas no orçamento do Estado. 

A DGARTES dispõe ainda das seguintes receitas próprias: 

 Os subsídios e comparticipações atribuídos por quaisquer entidades, 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, nomeadamente os 
apoios que lhe sejam concedidos ao abrigo do estatuto do mecenato para 
desenvolvimento de projetos de manifesto interesse cultural; 

 As quantias cobradas pelos serviços prestados a entidades públicas ou 
privadas; 

 O produto da venda de publicações editadas em qualquer tipo de suporte 
pela DGARTES; 

 O produto da alienação ou cedência de direitos do seu património, 
nomeadamente do direito de reprodução, nos termos da lei; 

 O produto da venda de bilhetes de ingresso em quaisquer eventos 
promovidos pela DGARTES, incluindo os valores cobrados pela inscrição 
e frequência das ações de formação promovidas no âmbito das suas 
atribuições; 

 Os valores cobrados pela participação da DGARTES em ações culturais 
ou científicas que empreender; 

 As doações, heranças e legados que lhe forem atribuídos; 

 Quaisquer outras receitas que, por lei, contrato ou qualquer outro título, 
lhe sejam atribuídas. 

As quantias cobradas pela DGARTES são fixadas e periodicamente atualizadas por 
despacho dos membros do governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
cultura, tendo em atenção os meios humanos e materiais. 

As receitas previstas no número anterior obedecem ao regime de tesouraria do 
Estado e são consignadas à realização de despesas da DGARTES durante a 
execução do orçamento do ano a que respeitam, podendo os saldos não utilizados 
transitar para o ano seguinte, nos termos previstos no decreto -lei de execução 
orçamental anual. 

FINANCIAMENTO  

 

De acordo com o plano de atividades para 2013, de acordo com a dotação 
orçamental disponível, eis a sua desagregação para projetos e outras despesas de 
funcionamento para o corrente ano: 

 Apoios diretos bienais e quadrienais: 4.550.000€ 

 Apoios indiretos bienais e quadrienais – acordos tripartidos: 4.550.000€ 

 Apoios Diretos Pontuais: 800.000€ 

 Apoios Diretos Anuais: 800.000€ 

 Apois à Internacionalização: 802.500€ 

 Apoio à Internacionalização – Associação Portuguesa de Galerias de 
Arte: 100.000€ 

 Júris de concursos: 32.500€ 

 Projeto Orquestra de Jovens da União Europeia: 18.810 € 

 Acompanhamento e avaliação dos apoios e orquestras regionais nas 5 
regiões plano: 75.550 € 

 Apoio ao Associativismo Cultural: 7.500€ 

 Promoção e Divulgação: 30.530€ 

 Formação Externa: 35.033€ 

 EEA Grants – Pegada Cultural: 61.003€ 

 Estudos: Impactos dos Apoios Concedidos: 32.500€ 

 Orquestras Regionais: 1.976.945€ 

 Bienal de Veneza 2013: 179.755€ 



 

 Modernização Administrativa – Desmaterialização de Processos: 
76.750€ 

 Pessoal: 1.200.224€ 

 Aquisição de bens e serviços: 201.216€ 

 Investimento: 10.000€ 

A DGARTES relaciona-se com as entidades beneficiárias de apoios financeiros 
concedidos, de natureza individual ou coletiva. Em conformidade com o 
estabelecido na lei n.º26/94, de 19 de agosto (Diário da República, 2ª série – 
N.º175 – 11 de setembro de 2013) informa-se o montante total global dos 
subsídios concedidos pela DGARTES no 1º semestre de 2013: 

 2013 – 1º Semestre (TOTAL : 4.167.640,57€) : 

 A Circular – Associação Cultural > 40.805,34€ 

 A Tarumba –Teatro de Marionetas > 30.000,00€ 

 ACTA — Companhia de Teatro do Algarve > 59.001,26€ 

 Alberto Magno > 20.000,00€ 

 AMDA – Associação em Mértola para Desenvolver e Animar > 
19.000,00€ 

 Ar de Filmes > 42.759,01€ 

 Associação Cultural de Materiais Diversos > 99.526,19€ 

 Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) > 170.000,00€ 

 Associação Cultural Teatro dos Aloés > 56.840,45€ 

 Associação Cultural das Beiras > 411.873,42€ 

 Associção Musical do Algarve > 498.570,96€ 

 Associação Norte Cultural > 562.674,58€ 

 Associação Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras > 69.000,00€ 

 Associação Orquestra Jazz de Matosinhos > 38.122,00€ 

 Associação Portuguesa de Galerias de Arte > 50.000,00€ 

 Associação Pro Música da Póvoa de Varzim > 80.000,00€ 

 Associação Vó’Arte > 25.290,00€ 

 Associação Zé dos Bois > 62.000,00€ 

 Banda de Alcobaça > 70.563,92€ 

 Cem-Centro em Movimento > 35.562,00€ 

 Centro de Artes e Espetáculo Viseu – Teatro Viriato > 211.054,26€ 

 Comédias do Minho – Associação para a Promoção das Atividades 
Culturais no Vale do Minho > 95.000,00€ 

 Companhia de Dança Contemporâneia de Évora > 39.000,00€ 

 Companhia de Teatro de Almada > 195.685,64€ 

 Cooperativa de Produção Artística Teatro Animação “O Bando” > 
150.300,00€ 

 CTB – Companhia de Teatro de Braga > 167.399,70€ 

 Curtas Metragens – Cooperativa de Produção Cultural > 38.200,00€ 

 D’Orfeu – Associação Cultural > 75.000,00€ 

 Jacc-Jazz ao Centro Clube > 36.000,00€ 

 Lafontana Produções Artísticas > 35.000,00€ 

 Miso Music Portugal Associação Cultural > 44.713,36€ 

 O Espaço do Tempo – Associação Cultural > 125.000,00€ 

 O Teatrão – Teatro para a Infância Coimba > 83.266,00€ 



 

 Oficina do Convento – Associação Cultural de Arte Comunicação > 
20.000,00€ 

 Teatro da Cornucópia > 159.600,00€ 

 Teatro da Garagem.  > 59.653,76€ 

 Unidade Infinita Projectos > 157.500,00€ 

 Zonequorum Ballet > 33.678,72€ 

No que respeita aos anos anteriores, informa-se o total dos montantes por ano, 
desde 2009, atribuídos pela DGArtes: 

 2012 (TOTAL : 11.774.808,64€) 

 Em 2012, o montante máximo atribuído a uma entidade foi de 
448.579.69€ ao teatro da Cornucópia; 

 Por área artística, o teatro foi o mais subsidiado, ou seja, em 
6.862.758,19€, a que equivale 58% dos montantes atribuídos pela 
DGARTES. 

 2011 (TOTAL : 16.646.569,80€) 

 Em 2011, o montante máximo atribuído a uma entidade foi de 
530.578.13€ ao teatro da Cornucópia; 

 Por área artística, o teatro foi o mais subsidiado, ou seja, em 
9.335.746,71€, a que equivale 56% dos montantes atribuídos pela 
DGARTES. 

 2010 (TOTAL : 20.702.716,24€) 

 Em 2010, o montante máximo atribuído a uma entidade foi de 656.250€ 
ao teatro da Cornucópia; 

 Por área artística, o teatro foi o mais subsidiado, ou seja, em 
11.644.165,65€, a que equivale 56% dos montantes atribuídos pela 
DGARTES. 

 2009 (TOTAL : 20.793.978,59€) 

 Em 2009, o montante máximo atribuído a uma entidade foi de 625.000€ 
ao teatro da Cornucópia; 

 Por área artística, o teatro foi o mais subsidiado, ou seja, em 
12.000.437,36€, a que equivale 58% dos montantes atribuídos pela 
DGARTES. 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

Os projetos para 2013, conforme o plano de atividades para esse ano, assentou em 
sete objetivos operacionais: 

 Garantir a execução dos progamas de apoio financeiro às artes a nível 
nacional; 

 Garantir a execução do programa de apoio à internacionalização das 
artes; 

 Reorganizar e otimizar procedimentos internos; 

 Melhorar os instrumentos de acompanhamento e avaliação dos 
programas de apoio financeiro às artes; 

 Conceber e realizar ações formativas dirigidas ao setor cultural; 

 Garantir a capacitação e qualificação técnica dos recursos humanos da 
DGArtes; 

 Disponibilizar informação sobre o setor das artes. 

Para além dos objetivos operacionais acima elencados, surgem outros projetos 
propostos e, na sua maioria, realizados em 2013: 

 O projeto “Pegada Cultural” - Consiste num novo quadro de apoio às 
artes com foco na intersecção entre a educação e as artes e que resultou 
de uma candidatura apresentada ao mecanismo financeiro do Espaço 
Económico Europeu –EEA and Norwegian Grants 2009- 2014. Durante 
o ano de 2013, foram selecionadas cinco ideias de projetos para as cinco 



 

regiões, que resultarão de propostas conjuntas entre instituições 
culturais, o universo escolar e parceiros noruegueses; 

 Gestão e organização da participação de músicos portugueses na 
orquestra de jovens da União Europeia, através do lançamento da 
convocatória para inscrições, receção de candidaturas, organização e 
produção das audições nacionais (em fevereiro, em Lisboa e Porto), 
produção da documentação de suporte e articulação com as instituições 
de acolhimento das audições, membros do júri, pianistas 
acompanhadores e staff da OJUE (Londres); 

 Organização e produção da representação oficial portuguesa na 55ª 
Exposição Internacional de Arte Bienal de Veneza, de 1 de junho a 25 de 
novembro de 2013, comissariada por Miguel Amado e em que a artista 
convidada foi a artista plástica Joana Vasconcelos. O projeto 
desenvolvido- Trafaria Praia - consistiu na transformação de um 
cacilheiro desativado em obra de arte, ancorado no canal grande em 
frente aos Giardini e assim cumprindo o papel de pavilhão português 
neste evento; 

 Organização da itinerância da exposição Lisbon Ground, comissariada 
por Inês Lobo, que constituiu a representação oficial portuguesa na 13ª 
exposição internacional de arquitetura, de 24 de janeiro a 1 de março de 
2013 no Centro Cultural de Belém. Foi igualmente integrada na comitiva 
que assinala a presença de Portugal como convidado de honra na feira 
internacional do livro de Bogotá (Colômbia) de 17 de abril a 1 de maio de 
2013; 

 Gestão e acompanhamento da coleção de arte da Secretaria de Estado da 
Cultura, através da monitorização das obras de arte em empréstimo às 
várias instituições que o solicitam e da realização de um inventário 
atualizado das obras existentes e sua localização; 

 Abertura da 2ª edição do procedimento concursal para a concessão de 
apoios financeiros à internacionalização das artes, para atribuição de um 
montante global de 600.000€ a um máximo de 100 projetos e cuja fase 
de candidaturas decorreu entre 19 de fevereiro e 20 de março. Este 
programa contpu, tal como na 1ª edição, com a articulação e apoio da 
AICEP na comissão de apreciação de candidaturas; 

 Apoio, acompanhamento e avaliação das três orquestras regionais: 
Norte, Filarmonia das Beiras e do Algarve. Foram celebrados 
instrumentos contratuais para o biénio 2013-2014, com 
acompanhamento da realização dos programas e avaliação da execução 
financeira correspondente; 

 Gestão do protocolo 2011-2013 com a Associação Portuguesa de Galerias 
de Arte (APGA), como parte da estratégia de internacionalização da arte 
portuguesa, que envolve o apoio a um representativo conjunto de galerias 
nacionais para a representação, nas principais feiras de arte mundiais, 
dos artistas agenciados; 

 Conclusão da 2ª fase da plataforma eletrónica de apoios, que permitirá o 
desenvolvimento dos formulários online, a gestão concursos (abertura, 
definições, calendários), validação, avaliação, publicação de resultados, 
agenda geral, plano geral de tesouraria e contratos; 

 Realização de ações de formação avançada dirigida a entidades artísticas: 
ciclo de workshops com formadores internacionais; 

 Estabelecimento do mecanismo de tratamento de dados e produção de 
informação sobre as entidades apoiadas, com vista à construção e 
divulgação de relatórios periódicos. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

No exercício das suas atribuições, a DGARTES encontra-se em relação 

permanente com agentes externos, em particular com cidadãos que, em 

linguagem empresarial, representam os seus clientes. De um modo mais intenso, a 

DGARTES relaciona-se com as entidades beneficiárias de apoios financeiros 

concedidos, de natureza individual ou coletiva. 

Dada a diversidade de manifestações ou expressões artísticas apoiadas pela 



 

DGARTES, a interação estabelecida com os agentes culturais é abrangente, 

contemplando as áreas da arquitetura, artes digitais, artes plásticas, cruzamentos 

disciplinares, dança, design, fotografia, música e teatro.  

A relação com todos os interlocutores envolvidos estabelece-se sob diversas 

formas, nomeadamente através de reuniões de trabalho com os responsáveis das 

múltiplas entidades artísticas, por via do estreito contacto com as Direções 

regionais de cultura e com os responsáveis e representantes dos municípios do 

país.  

Como principais partes interessadas ou stakeholders têm: 

 A tutela: Secretário de Estado da Cultura  

 Os agentes culturais (pessoas coletivas ou singulares);  

 As entidades públicas (representantes do setor cultural e restantes 
interesses setoriais);  

 Os trabalhadores da DGARTES;  

 As entidades públicas e privadas de ensino;  

 O cidadão. 

 
 
 
 

 

 



 

ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EDITORES E LIVREIROS 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 3 de dezembro de 2013 com: 

 Dr. Henrique Mota (Vogal da APEL). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) é uma associação sem 
fins lucrativos, com sede em Lisboa, constituída por pessoas coletivas que 
legalmente exerçam no território nacional as atividades de editor, livreiro, 
alfarrabista, distribuidor, revendedor ou exportador de livros. 

ATRIBUIÇÕES A associação tem por objeto a promoção e a defesa dos direitos e legítimos 
interesses dos seus associados, e em especial: 

 Realizar as ações necessárias ou prestar os serviços convenientes à 
promoção das atividades editorial, distribuidora e livreira; 

 Promover, no território nacional ou no estrangeiro, a organização de 
manifestações públicas, exposições ou feiras destinadas à promoção e 
venda do livro, nomeadamente a realização das Feiras do Livro de Lisboa 
e do Porto; 

 Defender o direito de autor e direitos conexos, nomeadamente através do 
combate à cópia ilegal; 

 Poder representar a Agência Internacional do ISBN e, desse modo, agir 
como agência nacional em benefício de todos os profissionais do livro; 

 Manter um catálogo atualizado dos livros que se encontram disponíveis 
no mercado nacional; 

 Promover formas de articulação entre editores, livreiros e outros 
profissionais do livro; 

 Assegurar a gestão coletiva, no âmbito do código do direito de autor e 
direitos conexos e demais legislação aplicável, dos direitos que sejam 
titulares os associados e entidades por estes representadas; 

 Prestar aos associados informação relevante para a respetiva atividade; 

 Contribuir para a elaboração da legislação que, de qualquer modo, possa 
relacionar-se com as atividades dos associados. 

A associação tem capacidade judiciária ativa e passiva para intervir civil e 
criminalmente em defesa dos seus representados, podendo agir perante as 
autoridades judiciais, policiais e administrativas competentes, no exercício e na 
defesa dos direitos de autor e direitos conexos que representem, nos casos de 
violação dos mesmos, requerendo a adoção de todas as medidas conducentes à 
sua eficiente proteção e integral respeito. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

São órgãos sociais a assembleia geral, a direção e o conselho fiscal. 

 A direção tem um número impar de membros, até ao máximo de nove, 
sendo composta por um presidente, um ou dois vice-presidentes e vogais, 
entre os quais pelo menos um editor e outro livreiro; 

 A direção reúne ordinariamente uma vez por mês  extraordinariamente 
sempre que convocada pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a pedido 
de três membros; 

 O presidente tem voto de qualidade; 

 Compete ao presidente representar a associação em juízo e fora dele, 
podendo delegar em qualquer dos restantes membros da direção, ou 



 

nomear procurador; 

 Compete a um dos vice-presidentes, escolhido pelos restantes membros 
da direção, substituir o presidente nas suas faltas e impedimentos. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

Informação não disponível. 

RECEITAS Constituem receitas da associação: 

 As contribuições dos associados; 

 O produto das feiras ou festivais do livro de âmbito nacional e 
internacional; 

 O resultado dos serviços prestados pela associação; 

 Os lucros de empresas detidas ou participadas pela associação; 

 O produto de publicações próprias; 

 O rendimento dos valores próprios existentes; 

 Os donativos e subsídios recebidos; 

 Outros rendimentos que venham a ser criados e quaisquer outras 
receitas. 

DESPESAS  

 

São despesas da associação as que resultem do seu normal funcionamento e das 
atividades por si desenvolvidas. 

A principal despesa da APEL prende-se pela organização das Feiras do Livro de 
Lisboa e do Porto em estreita colaboração com as respetivas Câmaras 
Municipais. 

Para além deste investimento, a participação portuguesa em diversos certames 
internacionais dedicados ao livro constitui um dos principais dispêndios de 
recursos financeiros. 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

Os principais projetos/iniciativas da APEL são: 

 Organização das Feiras do Livro de Lisboa e Porto; 

 é a Agência Nacional do ISBN (Internacional Standard Book Number); 

 Promover a representação da edição portuguesa em diversos certames 
internacionais dedicados ao livro, nomeadamente Frankfurt e Bolonha; 

 Disponibilizar a pesquisa/informação bibliográfica nas Feiras Nacionais 
e Internacionais em que participa, propondo-se alargar tais informações 
aos certames regionais e ao público em geral; 

 Promover a realização de cursos de formação para livreiros, editores, 
distribuidores e vendedores; 

 Apoiar a realização de Feiras do Livro em diversas localidades do país; 

 Assegurar aos seus associados consultadoria jurídica sobre matérias do 
setor; 

 Aconselhar os associados que pretendem candidatar-se aos apoios 
comunitários ou nacionais para o desenvolvimento das suas empresas. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

Os principais parceiros da APEL são as Entidades públicas e/ou privadas 
nacionais e internacionais, nomeadamente associadas a: 

 Autores; 

 Bibliotecas; 

 Editores; 

 Livreiros. Distribuidores e Alfarrabistas; 

 Tradutores. 

 

 

 



 

NOTAS 
ADICIONAIS 

História 

 Criada em 23 de julho de 1927, é a Associação de Classe dos Livreiros de 
Portugal que substitui a Associação de Livreiros de Lisboa; 

 Em 1931 realizam-se as primeiras Feiras do Livro de Lisboa e Porto; 

 Em 1939 a associação transforma-se em Grémio Nacional dos Editores e 
Livreiros; 

 A partir de maio de 1974 passa a designar-se Associação Portuguesa de 
Editores e Livreiros (APEL); 

 A 4 de maio de 1995 a APEL é reconhecida como Pessoa Coletiva de 
Utilidade Pública, nos termos de decreto-lei n.º460/77 de 7 de 
novembro; 

 A APEL é a Agência Nacional do Sistema International Standard Book 
Number (ISBN); 

 É membro da União Internacional de Editores (UIE/IPA), da Federação 
dos Livreiros Europeus (FLE), uma das fundadoras da Federação dos 
Editores Europeus (FEE) e membro do Centro Regional para o Fomento 
do livro na América Latina e no Caribe (CERLALC). 

 
 
 
 

 

 

http://www.internationalpublishers.org/
http://www.ebf-eu.org/
http://www.ebf-eu.org/
http://www.cerlalc.org/


 

ENTIDADE DIREÇÃO-GERAL DO LIVRO, ARQUIVOS E BIBLIOTECAS 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 3 de janeiro de 2014 com: 

 Dr. José Manuel Cortez (Diretor-geral); 

 Dra. Maria Margarida Sampaio Ramos (Subdiretora-geral). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), 
abreviadamente designada por DGLAB, é um serviço central da administração 
direta do Estado, dotado de autonomia administrativa. 

A DGLAB dispõe dos serviços dependentes que dele faz parte integrante: 

 O Arquivo Nacional da Torre do Tombo/arquivo distrital de Lisboa; 

 O Centro Português de Fotografia; 

 O arquivo distrital do Porto; 

 O arquivo distrital de Aveiro; 

 O arquivo distrital de Beja; 

 O arquivo distrital de Bragança; 

 O arquivo distrital de Castelo Branco; 

 O arquivo distrital de Évora; 

 O arquivo distrital de Faro; 

 O arquivo distrital da Guarda; 

 O arquivo distrital de Leiria; 

 O arquivo distrital de Portalegre; 

 O arquivo distrital de Santarém; 

 O arquivo distrital de Setúbal; 

 O arquivo distrital de Viana do Castelo; 

 O arquivo distrital de Vila Real; 

 O arquivo distrital de Viseu. 

ATRIBUIÇÕES A DGLAB tem por missão assegurar a coordenação do sistema nacional de 
arquivos e a execução de uma política integrada do livro não escolar, das 
bibliotecas e da leitura. 

São atribuições da DGLAB na área do livro: 

 Assegurar o desenvolvimento de uma política do livro não escolar e da 
leitura; 

 Promover a leitura, em articulação com os setores públicos e privado; 

 Fomentar a criação em todos os domínios da produção literária, através 
do apoio à criação e à edição, a prémios e a entidades que concorram 
para o desenvolvimento do setor do livro, em termos a definir em 
diploma próprio; 

 Estimular a pesquisa e a elaboração de estudos, em particular sobre o 
mercado do livro e sobre os hábitos de leitura, em articulação com o 
GEPAC; 

 Elaborar e desenvolver programas e projetos que contribuam para a 



 

consolidação de uma economia sustentável do setor do livro; 

 Planear e executar a difusão dos autores portugueses e das respetivas 
obras no estrangeiro; 

 Intensificar a difusão do livro português nos países de língua oficial 
portuguesa, sem prejuízo das atribuições próprias do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros; 

 Produzir e disponibilizar informação sobre autores portugueses, editores 
e livrarias. 

São atribuições da DGLAB na área do arquivo: 

 Assegurar a execução e o desenvolvimento da política arquivística 
nacional e o cumprimento das obrigações do Estado no domínio da 
património arquivístico e da gestão de arquivos, em qualquer forma ou 
suporte e em todo o território nacional; 

 Promover a qualidade dos arquivos enquanto recurso fundamental ao 
exercício da atividade administrativa, de prova ou de informação visando 
a sua eficiência e eficácia, nomeadamente no que se refere às suas 
relações com os cidadãos; 

 Superintender técnica e normativamente e realizar ações de auditorias 
em todos os arquivos do Estado, autarquias locais e empresas públicas, 
bem como em todos os conjuntos documentais que, nos termos da lei, 
venham a integrar o património arquivístico e fotográfico protegido; 

 Assegurar a aplicação das disposições integrantes da lei de bases da 
política cultura e do regime de proteção e valorização do património 
cultural, no âmbito do património arquivístico e fotográfico; 

 Promover o desenvolvimento e a qualificação da rede nacional de 
arquivos e facilitar o acesso integrado à informação arquivística; 

 Assegurar, em articulação com as entidades competentes, a cooperação 
internacional no domínio arquivístico; 

 Exercer, em representação do Estado, o direito de preferência em caso de 
alienação, designadamente em hasta pública ou leilão, de espécies 
arquivísticas valiosas ou de interesse histórico -cultural do património 
arquivístico e fotográfico, independentemente da sua classificação ou 
inventariação; 

 Exercer, em representação do Estado, os demais direitos patrimoniais 
relativos ao acervo de que é depositário; 

 Aceitar, em representação do Estado, doações, heranças e legados desde 
que previamente autorizados pelo membro do Governo responsável pela 
área da cultura, bem como aceitar dação, depósito, incorporação, 
permuta ou reintegração de documentos de arquivo. 

São atribuições da DGLAB na área das bibliotecas: 

 Assegurar a execução da política nacional para asbibliotecas públicas, em 
conformidade com as orientações dos organismos do setor, em 
articulação com as autarquias, às quais compete a tutela e gestão desses 
equipamentos; 

 Superintender técnica e normativamente as bibliotecas públicas, de 
acordo com o quadro legislativo para o setor; 

 Acompanhar a evolução da sociedade da informação e do conhecimento, 
promovendo no setor das bibliotecas públicas a produção e o acesso a 
recursos e serviços eletrónicos; 

 Promover a qualidade do serviço de biblioteca pública procedendo, 
regularmente e em articulação com o GEPAC, à sua avaliação, bem como 
à elaboração de estudos; 

 Promover, em conjunto com outras entidades, a formação dos técnicos 
de bibliotecas; 

 Representar o setor do livro, dos arquivos e das bibliotecas em 
organismos e fóruns internacionais em articulação com o GEPAC. 



 

A DGLAB possui capacidade editorial própria, bem como capacidade de 
promover a produção de réplicas e demais material de apoio ao público, 
assegurando os direitos editoriais ou de autor. 

A DGLAB presta serviços de acesso, reprodução e apoio à pesquisa aos fundos 
documentais que possui. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

A DGLAB é dirigida por um diretor -geral, coadjuvado por três subdiretores –
gerais e oito cargos de direção superior de 1.º e 2.º graus, respetivamente. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

Segundo o plano de atividades, no ano de 2013, a dotação orçamental inicial é de 
cerca de 13 milhões de euros. 

RECEITAS A DGLAB dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas 
no orçamento do estado. 

A DGLAB dispõe ainda das seguintes receitas próprias: 

 As comparticipações, donativos e subsídios concedidos por quaisquer 
entidades, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras; 

 O produto da realização de estudos, inquéritos ou outros trabalhos e 
serviços de carácter técnico confiados à DGLAB, mediante contrato com 
entidades nacionais ou estrangeiras; 

 Os valores cobrados pela inscrição e frequência das ações de formação 
promovidas pela DGLAB, no âmbito das suas atribuições; 

 O produto da prestação de serviços, designadamente de acesso, 
reprodução e apoio à pesquisa aos fundos documentais que possui; 

 O produto de cedência temporária de espaços, bens  próprios e daqueles 
que a qualquer título fruir, bem como de exploração económica das 
exposições produzidas e realizadas; 

 O produto da venda de publicações, edições, reedições e outros materiais 
próprios, assim como de outros produtos de idêntica natureza; 

 O produto da venda de qualquer tipo de reprodução de peças em arquivo 
que esteja autorizada; 

 O produto resultante do exercício de direitos patrimoniais relativos ao 
acervo documental de que é depositário; 

 As heranças, legados ou doações, bem como as dações, depósitos, 
incorporações, permutas ou reintegrações aceites; 

 A percentagem do montante das coimas aplicadas resultantes dos 
processos de contraordenação instruídos pela DGLAB, enquanto 
entidade competente no âmbito da proteção legal do património 
arquivístico e fotográfico; 

 As contrapartidas financeiras decorrentes da concessão de exploração de 
livrarias, zonas de restauração e similares em instalações da DGLAB e 
seus serviços dependentes; 

 Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou 
outro título. 

As doações efetuadas à DGLAB são consideradas donativos de interesse público, 
beneficiando automaticamente do regime previsto no estatuto do mecenato, 
aprovado pelo decreto-lei n.º 74/99, de 16 de março, com as alterações que lhe 
foram introduzidas. 

As receitas próprias referidas no n.º2 são consignadas à realização de despesas 
da DGLAB durante a execução do orçamento do ano a que respeitam, podendo 
os saldos não utilizados transitar para o ano seguinte, nos termos previstos no 
decreto -lei de execução orçamental anual. 

Os bens e serviços prestados pela DGLAB no âmbito da sua missão são 
remunerados segundo critérios e tabelas a aprovar por despacho dos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da cultura, neles não se 
incluindo a venda de bens e produtos próprios das lojas dos serviços. 

 



 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

A DGLAB levou recentemente a efeito um diagnóstico à situação dos arquivos da 
administração local e do setor público empresarial, no âmbito da medida nº15 da 
resolução do conselho de ministros (RCM) n.º 12/2012, de 7 de fevereiro. Para o 
efeito, a DGLAB, em articulação com a Agência para a Modernização 
Administrativa (AMA), realizou um questionário destinado às entidades daquele 
universo, que tem como objetivos, entre outros, caracterizar a estrutura e o 
funcionamento dos sistemas de arquivo dos vários organismos da administração 
local, do setor empresarial do Estado e do setor empresarial local, bem como 
recolher dados relativos ao armazenamento da sua informação/documentação. 

O Programa Nacional de Bibliotecas Públicas (PNBP), o maior projeto da 
atualmente designada DGLAB, lançado em 1986, fez com que nos últimos 25 
anos tivessem sido inauguradas cerca de 200 novas bibliotecas públicas, num 
investimento que rondou, à data, 200 milhões de euros. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

No âmbito do PNBP, o principal parceiro da DGLAB, ao longo da implementação 
do programa tem sido as autarquias locais, através da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses. 

 
 
 
 

 

 



 

ENTIDADE DIREÇÃO-GERAL DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 29 de janeiro de 2014 com: 

 Dr. Luís Filipe Coelho (Subdiretor-Geral do Património Cultural). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) é um serviço central da 
administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa, criado 
através do decreto-lei nº 115/2012, de 25 de maio. 

A DGPC dispõe dos serviços dependentes que dele faz parte integrante. A saber: 

 Convento de Cristo; 

 Mosteiro de Alcobaça; 

 Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém; 

 Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha); 

 Panteão Nacional, instalado na Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa, e na 
Igreja de Santa Cruz, em Coimbra; 

 Palácio Nacional da Ajuda; 

 Palácio Nacional de Mafra; 

 Palácio Nacional de Queluz; 

 Palácio Nacional de Sintra; 

 Museu do Chiado/Museu Nacional de Arte Contemporânea/Casa-Museu 
Dr. Anastácio Gonçalves; 

 Museu Grão Vasco; 

 Museu Monográfico de Conimbriga; 

 Museu da Música; 

 Museu Nacional de Arte Antiga; 

 Museu Nacional de Arqueologia; 

 Museu Nacional do Azulejo; 

 Museu Nacional dos Coches e Anexo em Vila Viçosa; 

 Museu Nacional de Etnologia/Museu de Arte Popular; 

 Museu Nacional de Machado de Castro; 

 Museu Nacional de Soares dos Reis; 

 Museu Nacional do Teatro; 

 Museu Nacional do Traje. 

ATRIBUIÇÕES A DGPC tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, 
conservação e restauro dos bens que integrem o património cultural imóvel, 
móvel e imaterial do país, bem como desenvolver e executar a política 
museológica nacional. 

A DGPC prossegue as seguintes atribuições: 

 Assegurar o cumprimento das obrigações do Estado no domínio do 
inventário, classificação, estudo, conservação, restauro, proteção, 
valorização e divulgação do património cultural móvel e imóvel, e 
também no domínio do estudo, valorização e divulgação do património 
imaterial; 



 

 Propor a classificação de bens imóveis, de interesse nacional e de 
interesse público, e a fixação das respetivas zonas especiais de proteção, 
bem como propor a classificação e realizar a inventariação sistemática e 
atualizada dos bens que integram o património cultural móvel e 
imaterial, assegurando o registo patrimonial de classificação e o registo 
patrimonial de inventário dos bens culturais objeto de proteção legal; 

 Propor e executar a política museológica nacional promover a 
qualificação e credenciação dos museus portugueses, superintender, 
reforçar e consolidar a Rede Portuguesa de Museus, assegurar a gestão 
das instituições museológicas dependentes e coordenar a execução da 
política de conservação, salvaguarda e restauro de bens culturais móveis 
e móveis integrados; 

 Elaborar, em articulação com as respetivas direções regionais de cultura, 
planos, programas e projetos para a execução de obras e intervenções de 
conservação, recuperação, restauro e valorização, em imóveis 
classificados ou em vias de classificação do Estado, bem como proceder à 
respetiva fiscalização ou acompanhamento técnico; 

 Assegurar a gestão e valorização do património cultural arquitetónico e 
arqueológico que lhe esteja afeto e promover, executar e fiscalizar as 
obras ou intervenções necessárias a esse fim; 

 Definir e difundir metodologias e procedimentos, no âmbito da 
salvaguarda e valorização dos bens culturais imóveis, das diversas 
componentes da prática museológica, da salvaguarda do património 
imaterial, bem como autorizar, acompanhar e supervisionar 
tecnicamente os projetos de intervenção em património cultural nas 
áreas da salvaguarda, conservação e restauro; 

 Autorizar, nos termos da lei, os planos, projetos, trabalhos, alterações de 
uso e intervenções de iniciativa pública ou privada a realizar em imóveis 
classificados ou em vias de classificação, designadamente monumentos, 
conjuntos e sítios, e pronunciar -se sobre os mesmos nas zonas de 
proteção dos imóveis que lhe estejam afetos, ainda que coincidam com 
zonas de proteção de outros imóveis classificados ou em vias de 
classificação, bem como emitir diretivas vinculativas neste domínio; 

 Participar, nos termos da lei, nos procedimentos de avaliação de impacte 
ambiental e na elaboração dos instrumentos de gestão territorial, salvo 
na elaboração dos planos diretores municipais nas circunscrições 
territoriais das direções regionais de cultura; 

 Assegurar o acompanhamento do comércio de bens culturais, bem como 
os procedimentos relativos à exportação, expedição, importação e 
circulação de bens culturais móveis e exercer o direito de preferência na 
aquisição de bens culturais, nos termos da lei; 

 Gerir os sistemas de informação sobre museus, sobre bens culturais 
móveis e integrados e sobre intervenções de conservação e restauro, 
tendo em vista a constituição de um sistema nacional de informação 
sobre património cultural móvel; 

 Conservar, tratar e atualizar os arquivos documentais, e as bibliotecas 
afetas, bem como o banco de dados para o inventário do património 
arquitetónico e arqueológico;  

 Fomentar e acompanhar a execução de atividades de cooperação com 
outras instituições públicas ou da sociedade civil; 

 Promover a sensibilização e a divulgação de boas práticas para a defesa e 
valorização do património cultural arquitetónico e arqueológico, 
nomeadamente através de ações educativas e de formação; 

 Assegurar o reconhecimento do acesso dos detentores dos bens culturais 
aos benefícios decorrentes da classificação ou inventariação; 

 Dar cumprimento às normas da lei de bases da política e do regime de 
proteção e valorização do património cultural, da lei quadro dos museus 
portugueses e demais legislação complementar, no âmbito do património 
cultural imóvel, móvel e imaterial; 



 

 Promover, quando necessário, a expropriação de bens culturais imóveis; 

 Autorizar e acompanhar qualquer intervenção em bens culturais móveis; 

 Propor ou elaborar, em colaboração com os serviços competentes, planos 
de pormenor de salvaguarda nos termos da lei, no âmbito do património 
cultural arquitetónico e arqueológico; 

 Pronunciar -se sobre o impacte de planos ou grandes projetos e obras, 
tanto públicos como privados, e propor as medidas de proteção e as 
medidas corretivas e de minimização que resultem necessárias para a 
proteção do património cultural arquitetónico e arqueológico; 

 Providenciar a salvaguarda e proteção integrada das paisagens culturais e 
dos jardins históricos com o património cultural arquitetónico e 
arqueológico; 

 Promover e assegurar o inventário geral do património cultural e o 
sistema de georreferenciação do património cultural arquitetónico e 
arqueológico imóvel, em articulação com o cadastro de propriedade, bem 
como promover a articulação dos inventários dos bens públicos e 
privados; 

 Pronunciar -se sobre propostas de classificação de bens de interesse 
municipal apresentadas pelos municípios; 

 Dar cumprimento às recomendações das organizações internacionais de 
que Portugal é parte na sua área de intervenção; 

 Estabelecer ou propor a constituição de reservas arqueológicas de 
proteção; 

 Assegurar, nos termos da lei, os procedimentos de inventariação do 
património cultural imaterial; 

 Promover a constituição de depósitos de espólios de trabalhos 
arqueológicos e assegurar o cumprimento do regulamento de trabalhos 
arqueológicos; 

 Autorizar, nos termos da lei, a realização de trabalhos arqueológicos, 
cujos requerimentos sejam previamente instruídos pelas direções 
regionais de cultura; 

 Suspender trabalhos ou intervenções que estejam a ser realizados em 
violação ou desrespeito das normas em vigor ou das condições 
previamente estabelecidas para a sua realização; 

 Exercer, acessoriamente, atividades relacionadas com a sua missão e 
atribuições, nomeadamente a prestação de serviços de consultadoria ou 
assistência técnica, solicitados ou contratados por entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras; 

 Desenvolver políticas de captação de mecenato, no âmbito da sua área de 
intervenção; 

 Promover e apoiar, com entidades externas, linhas de cooperação, 
através do estabelecimento de contratos ou da definição de projetos no 
âmbito da atuação da DGPC; 

 Promover a atividade de conceção, divulgação editorial e de promoção no 
âmbito da sua área de intervenção, em suportes distintos, assegurando os 
direitos de autor e editoriais; 

 Promover a conceção e a comercialização de produtos relacionados com a 
imagem do património cultural e a respetiva identidade no âmbito da sua 
área de intervenção; 

 Articular com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. 
(IHRU), a gestão e o desenvolvimento do Sistema de Informação para o 
Património (SIPA); 

 Celebrar protocolos de colaboração e contratos-programa com 
autarquias locais e outras entidades, nomeadamente, tendo em vista a 
qualificação e a gestão de museus; 



 

 Assegurar os serviços de fiscalização de bens móveis em vias de 
classificação e classificados; 

 Coordenar a aquisição de obras de arte para o Estado; 

 Promover a constituição de parcerias entre entidades públicas e privadas 
para a criação e a qualificação de museus; 

 Fiscalizar o cumprimento, por parte dos museus que integram a rede 
portuguesa de museus, dos requisitos de credenciação; 

 Propor ao membro do Governo responsável pela área da cultura os 
planos regionais de intervenções prioritárias em matéria de estudo e 
salvaguarda do património arquitetónico e arqueológico e os programas e 
projetos anuais e plurianuais da sua conservação, restauro e valorização; 

 Certificar a qualificação de entidades públicas ou privadas, coletivas ou 
individuais, que exerçam atividades na área do património cultural, nos 
termos da lei; 

 Promover a realização de estudos técnico–científicos relativos ao 
património arqueológico, arquitetónico, artístico e nas arqueociências, 
estabelecendo parcerias com outras entidades, nomeadamente 
universidades e centros de investigação. 

A DGPC exerce as atribuições das direções regionais de cultura na circunscrição 
territorial que corresponde ao nível II da Nomenclatura das Unidades 
Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) no continente, de Lisboa e Vale do 
Tejo, no âmbito da salvaguarda, valorização e divulgação do património cultural 
imóvel, móvel e imaterial e do apoio a museus. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

A estrutura organizacional da DGPC decorre da conjugação do decreto-lei nº 
115/2012, de 25 de maio com a Portaria nº 223/2012, de 24 de julho, conjunta da 
Presidência do Conselho de Ministros com o Ministério das Finanças. 

A DGPC é dirigida por um diretor–geral (Isabel Cordeiro), coadjuvado por três 
subdiretores gerais (João Carlos Martins Lopes dos Santos, Anabela Antunes 
Carvalho, Luís Filipe Coelho), cargos de direção superior de 1.º e 2.º graus, 
respetivamente. 

A DGPC sucede nas atribuições: 

 Do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I. P., 
com exceção das atribuições nos domínios das ações regionais e locais de 
salvaguarda e acompanhamento do património arqueológico, nas 
relativas à emissão de parecer sobre os planos, projetos, trabalhos e 
intervenções nas zonas de proteção dos imóveis classificados ou em vias 
de classificação que não lhe estejam afetos e no domínio do 
acompanhamento e fiscalização das obras e intervenções em imóveis 
situados naquelas zonas de proteção; 

 Do Instituto dos Museus e da Conservação, I. P., com exceção das 
atribuições relativas ao Museu Abade do Baçal, Museu Alberto de 
Sampaio, Paço dos Duques, Museu dos Biscainhos, Museu D. Diogo de 
Sousa, Museu de Lamego, Museu de Etnologia do Porto, Museu da Terra 
de Miranda, Museu de Aveiro, Museu Francisco Tavares Proença Júnior, 
Museu da Guarda, Museu da Cerâmica, Museu José Malhoa, Museu 
Etnográfico e Etnológico Dr. Joaquim Manso e Museu de Évora; Da 
Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo nos domínios da 
salvaguarda, valorização e divulgação do património cultural imóvel, 
móvel e imaterial e do apoio a museus; 

 Da Comissão para o Património Cultural Imaterial (CPCI) nos domínios 
das competências instrutórias e decisórias; 

 Da Biblioteca Nacional de Portugal relativas à biblioteca da Ajuda. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

O orçamento anual da DGPC, em 2013, aproximou-se dos 30 milhões de euros. 



 

RECEITAS A DGPC dispõe das receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas 
no Orçamento do Estado. 

A DGPC dispõe ainda das seguintes receitas próprias: 

 A comparticipação e subsídios concedidos por organismos comunitários 
ou internacionais, no âmbito do plano de investimentos, programas e 
projetos estruturais ou outros; 

 Os rendimentos provenientes da gestão dos bens do domínio público ou 
privado do Estado confiados à sua administração; 

 Os subsídios e comparticipações atribuídos por quaisquer entidades, 
públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras ou internacionais; 

 As doações, heranças e legados; 

 As taxas devidas pela emissão de pareceres, autorizações, certidões, 
cópias, fotocópias e peças de desenho, legalmente previstas; 

 As receitas provenientes da prestação de serviços, designadamente de 
estudos, pareceres, consultadoria e de apoio técnico; 

 As receitas decorrentes da cedência temporária de espaços para a 
realização de atividades, da cedência de bens e da recolha ou cedência de 
imagens do património confiado à sua administração; 

 O produto de edições ou reedições, de publicações e de reproduções ou 
adaptações de obras de arte, bem como de outros produtos relacionados 
com o património cultural arquitetónico e arqueológico; 

 As receitas arrecadadas ao abrigo da lei do mecenato; 

 As provenientes das contraordenações previstas na lei de bases da 
política e do regime de proteção e valorização do património cultural; 

 Quaisquer outras receitas que lhe sejam atribuídas por lei, contrato ou a 
outro título. 

As receitas próprias referidas no número anterior são consignadas à realização 
de despesas da DGPC durante a execução do orçamento do ano a que respeitam, 
podendo os saldos não utilizados transitar para o ano seguinte, nos termos 
previstos no decreto -lei de execução orçamental anual. 

Os donativos efetuados à DGPC são considerados de interesse público, 
beneficiando automaticamente da aplicação do regime jurídico do mecenato. 

Os serviços prestados pela DGPC são remunerados segundo critérios e tabelas a 
aprovar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 
finanças e da cultura. 

As receitas previstas para o ano de 2013 repartem-se da seguinte forma: 

 Receitas gerais: 19.857.742€ (60,6%); 

 Receita própra: 12.910.052€ (39,4%). 

FINANCIAMENTO  

 

A dotação orçamental total prevista para o ano de 2013 situou-se nos 30 milhões 
de euros, a que corresponde 92% da dotação disponível. Os restantes 8% (cerca 
de 2,6 milhões de euros) correspondem ao total cativo e retido. 

Cerca de 63% do orçamento da DGPC destina-se a financiamento a Entidades e 
projetos. A saber: 

 Plano Nacional de Trabalhos Arqueológicos: 25.000€ (verba proveniente 
na totalidade das receitas gerais); 

 Divulgação e Animação: 150.000€ (verba proveniente na totalidade de 
receitas gerais); 

 Rota do Património Mundial: 2.012.500€ (verba proveniente na 
totalidade do FEDER); 

 Rota do Património Mundial – Financiamento adicional: 274.872€ 
(auto-financiamento); 

 Requalificação das ruínas do Museu Monográfico de Conimbriga: 
25.000€ (verba proveneinte na totalidade das receitas gerais); 

 Requalificação da Sé de Santarém – Rota das Catedrais: 1.714.817€ 



 

(verba proveniente de três fontes: receitas gerais (10%), auto-
financiamento (10%) e FEDER (80%)); 

 Requalificação da igreja de Santa Clara de Santarém: 565.393€ (verba 
proveniente das receitas gerais (20%) e do FEDER (80%)); 

 Programação cultural em rede na região Centro: 161.451€ (verba 
proveniente repartida entre receitas próprias e FEDER); 

 Produção de conteúdos e apetrechamento na região Centro: 218.943€ 
(verba proveniente repartida entre receitas próprias e FEDER); 

 Organização de “Encontros Técnico-Científicos na Região Centro”: 
110.000€ (verba proveniente repartida entre receitas próprias e FEDER); 

 Programação cultural em rede na região de Lisboa: 45.758€ (verba 
proveniente repartida entre receitas próprias e FEDER); 

 Produção de conteúdos e apetrechamento de espaços e circuitos na 
Região de Lisboa: 63.450€ (verba proveniente repartida entre receitas 
próprias e FEDER); 

 Informatização e apoio técnico da DGPC: 100.000€ (verba proveniente 
na totalidade das receitas gerais); 

 Monumentos e imóveis afetos ou a intervencionar: 958.640€ (verba 
proveniente na totalidade das receitas gerais). 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

Foram os seguintes os objetivos estratégicos definidos para 2013: 

 Salvaguarda do património cultural – Elaborar e difundir normativos 
com vista à documentação e salvaguarda do património cultural imóvel, 
móvel, imaterial.  

 Cooperação com o Turismo, Escolas e Universidades –Valorização do 
património afeto e sua integração nos circuitos nacionais e 
internacionais; para o conhecimento e divulgação do património; para a 
oferta de uma programação qualificada e diversificada; para uma 
formação e fidelização de públicos; para um posicionamento estratégico 
dos museus e monumentos enquanto instituições de referência nos 
planos nacional e internacional e destino de visita obrigatório nas rotas 
do turismo e da fruição cultural; 

 Promover e desenvolver estudos de investigação científica, tendo em 
vista o conhecimento e a disponibilização da informação sobre o 
património cultural afeto;  

 Projeção nacional e internacionalização –para aumentar a visibilidade e 
impacto público do património afeto e, consequentemente, de forma 
expressiva, o n.º de visitantes, os intercâmbios com universidades, 
escolas e comunidades e uma verdadeira integração nas redes e circuitos 
culturais internacionais;  

 Implementar e consolidar estratégias de comunicação, divulgação e 
comerciais, tendo em vista garantir o maior acesso à informação sobre a 
DGPC , as suas atividades e serviços, bem como dos Museus e 
Monumentos afetos e uma acrescida participação do tecido social e 
empresarial; 

 Captação de mecenato e parcerias – para reforçar uma autonomia 
funcional e viabilizar projetos e investimentos necessários, no sentido de 
uma progressiva sustentabilidade financeira;  

 Implementar um modelo de gestão que promova a eficácia e eficiência –
para uma acrescida eficácia, eficiência e economia na gestão dos 
recursos, para um serviço público de qualidade em todas as vertentes; 

 Melhorar a gestão de recursos, numa perspetiva financeira, através do 
aumento de receitas de bilheteira, loja e cedência de espaços e dos apoios 
e financiamentos externos; reforçando as suas competências de gestão, 
de comunicação e competências das equipas e desenvolvendo a sua 
autonomia técnica. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

 Everything is New (Exposição de Joana Vasconcelos no Palácio Nacional 



 

da Ajuda e exposição no Museu Nacional de Arte Antiga “Prado em 
Lisboa”); 

 TSF (Programa radiofónico “Encontros com o Património”). 

NOTAS 
ADICIONAIS 

IMÓVEIS AFETOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Compete conjuntamente à Secretaria-geral da Presidência da República e à 
DGPC a administração do pavilhão D. Maria I do Palácio Nacional de Queluz, 
que constitui a residência oficial dos chefes de Estado estrangeiros em visita 
oficial, e do palácio da Cidadela de Cascais, que constitui a residência de verão do 
Presidente da República. 

A administração do palácio de Belém, afeto à Presidência da República e que 
constitui a residência oficial do Chefe do Estado, compete exclusivamente à 
Secretaria-geral da Presidência da República. 

Tendo em vista a realização de cerimónias protocolares no domínio da 
representação externa do Estado e de cerimónias solenes presididas pelo chefe 
do estado, no uso das suas atribuições constitucionais, a DGPC assegura a 
utilização pela Presidência da República dos Palácios Nacionais da Ajuda e de 
Queluz. 

 

PODERES DE AUTORIDADE 

No exercício das suas funções, os dirigentes e os trabalhadores da DGPC gozam 
dos poderes de autoridade do Estado constantes das disposições da lei de bases 
da política e do regime de proteção e valorização do património cultural, demais 
legislação regulamentar e da lei quadro dos museus portugueses, quando em 
serviço e sempre que tal se demonstre necessário à aplicação dos respetivos 
regimes jurídicos. 

ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO E TAXAS 

As obras promovidas pela DGPC nos imóveis que lhe estejam afetos e nos 
serviços dependentes estão isentas de licenciamento ou autorização e do 
pagamento de quaisquer taxas. 

 
 
 
 

 

 



 

ENTIDADE FUNDAÇÃO EDP 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 28 de fevereiro de 2014 com: 

 Dr. Sérgio Figueiredo (Presidente da Fundação EDP). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A Fundação EDP (FEDP) é uma instituição de direito privado, sem fins 
lucrativos, criada pela EDP – Energias de Portugal, S.A. em dezembro de 2004. 

A constituição da FEDP veio consolidar o compromisso do Grupo EDP com o 
imperativo de cidadania que tem assumido ao longo da sua existência, 
demonstrando uma preocupação de afirmação de modernidade e de reforço do 
apoio a causas relevantes nas diversas geografias onde está presente. 

ATRIBUIÇÕES A FEDP tem por fins gerais a promoção, o desenvolvimento e o apoio a 
iniciativas de natureza social, cultural, científica, tecnológica, educativa, 
ambiental, desportiva e de defesa do património e por fins especiais promover o 
estudo, a conservação e a divulgação do património cultural, científico e 
tecnológico relacionado com a energia elétrica existente em Portugal. 

A FEDP desenvolve a sua atividade no país e no estrangeiro, devendo, neste 
último caso dar especial atenção aos países da CPLP. 

No âmbito das suas atividades, compete à FEDP: 

 Assegurar a gestão e manutenção do museu da eletricidade, conservando 
e valorizando o respetivo espólio e os edifícios que lhe estão afetos e 
contribuindo para que o mesmo constitua um pólo dinâmico de 
animação cultural a nível nacional; 

 Proceder ao inventário geral do património do grupo EDP com interesse 
no âmbito da arqueologia e museologia industriais relacionados com a 
eletricidade ou áreas afins e assegurar a sua preservação; 

 Incentivar a investigação científica, histórica e sociológica da 
eletricidade; 

 Promover e apoiar atividades nas áreas que integram cada um dos seus 
fins, desenvolvendo qualquer tipo de ações mecenáticas adequadas a esse 
efeito, designadamente a realização de cursos, seminários ou 
conferências, a instituição de prémios e a concessão de bolsas de estudo e 
de subsídios; 

 Constituir uma coleção de obras de arte e proceder à sua divulgação e 
conservação; 

 Estabelecer ações de cooperação com instituições congéneres, nacionais 
ou estrangeiras; 

 Editar e publicar, sob qualquer forma, estudos e obras nos diversos 
domínios que intervenha. 

A FEDP desenvolve a sua intervenção em prol da comunidade nas áreas da 
solidariedade social e saúde (em especial junto de crianças e cidadão com 
necessidades especiais) e da cultura, educação, ciência, inovação, 
empreendedorismo e promoção do património cultural.  

As suas áreas de intervenção são diversificadas e contemplam: 

 A Cultura 

> O apoio ativo à cultura assume-se como uma das missões 
fundamentais da FEDP. Visam contribuir para um país melhor 
preparado e apto a responder aos desafios do século XXI e para 
uma sociedade mais criativa, culta e cosmopolita; 



 

 A Ciência e Energia 

> A FEDP dinamiza a cultura científica, valoriza a história e 
desperta para o desafio energético. Com o Museu da 
Eletricidade no centro desta estratégia, contribui para, um 
pouco por todo o país, incentivar centros de ciência e fazer 
participar centenas de estudantes em atividades científicas.  

 A Inovação Social 

> A missão da Fundação EDP na área da inovação social passa por 
levar para a "Economia Solidária" a noção e a prática do 
empreendedorismo social e da sustentabilidade, fundamentais 
para o desenvolvimento e para a sobrevivência das organizações 
sociais. A FEDP posiciona a sua intervenção numa lógica clara 
de investimento social – e não de mera beneficência.  

 O Envolvimento de Comunidades 

> A EDP acredita que a construção de barragens constitui um 
desafio e uma oportunidade de desenvolvimento para o país e 
que os primeiros a serem beneficiados devem ser aqueles que 
vivem nas regiões onde se localizam os projetos. 

> Conscientes dos impactos provocados por obras desta 
envergadura, a EDP considera ser essencial uma postura de 
constante transparência, respeito, responsabilidade e 
cooperação com as comunidades locais. 

 O Acesso à Energia 

> Energia e desenvolvimento são fatores indissociáveis. De todas 
as formas de exclusão, a elétrica é uma das mais significativas. 
Aproximadamente 1,4 mil milhões de pessoas ainda não têm 
acesso a eletricidade e cerca de 3 mil milhões de pessoas 
dependem de combustíveis fósseis, como fonte primária de 
energia. Pela sua vocação de abertura ao mundo, o grupo EDP 
está empenhado em promover o acesso à energia (A2E – 
acrónimo de access to energy) nos países em desenvolvimento, 
concentrando-se em regiões sem ligação à rede elétrica, 
contribuindo para quebrar o seu ciclo de pobreza.  

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

São orgãos sociais da FEDP: 

 O conselho de curadores; 

 O conselho de administração; 

 O conselho consultivo; 

 O conselho fiscal. 

O conselho de curadores, constituído por cinco membros, terá a composição 
seguinte: 

 O presidente do conselho de administração da Fundação, designado pelo 
conselho de administração executivo da EDP, após consulta ao conselho 
geral e de supervisão da EDP; 

 Dois vogais designados pelo conselho de administração executivo da 
EDP; 

 Dois vogais designados pelo conselho geral e de supervisão da EDP. 

O conselho de administração da FEDP, em confirmidade com os seus estatutos, é 
composto por três ou cinco administradores. Por sua vez, o conselho consultivo é 
constituído por sete membros. 

Já o conselho fiscal é nomeado pelo conselho de curadores e é composto por três 
elementos efetivos, dos quais é o presidente e outro um revisor oficial de contas. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

Enquanto instituição de direito privado, a FEDP não recebe qualquer 
financiamento do Estado português. 

O orçamento anual da FEDP tem origem, exclusivamente em transferências do 
grupo EDP e em contribuições dos seus acionistas. 



 

Em 2012 a FEDP viu aumentar o seu orçamento anual, de 14.8 milhões de euros 
(em 2011) para 16,6 milhões de euros. 

No exercício de 2012, a política de mecenato tinha uma dotação de 6,7 milhões 
de euros, que foi executada em 5,8 milhões de euros. 

RECEITAS Constituem receitas da FEDP: 

 As dotações para ações de mecenato de reconhecido mérito que sejam 
atribuídas pela EDP nos termos previstos nos respetivos estatutos; 

 As contribuições financeiras da EDP ou de outras empresas do Grupo 
EDP destinadas ao financiamento das atividades da Fundação; 

 O rendimento dos bens móveis e móveis de que seja titular; 

 As receitas do museu da Eletricidade; 

 O produto da venda de obras bibliográficas ou fonográficas, de filmes, 
vídeos, diapositivos, cartazes, gravuras, serigrafias ou reproduções, quer 
de sua produção quer de terceiros mas a cuja venda esteja autorizada; 

 O rendimento de direitos de que seja detentora; 

 O rendimento de aplicações financeiras dos seus fundos; 

 Quaisquer outros subsídios ou contribuições. 

FINANCIAMENTO  

 

A FEDP goza de autonomia financeira podendo, com subordinação aos fins para 
que foi constituída: 

 Adquirir, alienar e onerar bens mobiliários e imobiliários; 

 Aceitar doações e legados puros ou onerosos; 

 Praticar todos os atos necessários à correta gestão e valorização do seu 
património. 

A FEDP para cumprir o seu plano de mecenato a nível social e cultural concedeu 
donativos, em 2012, no montante de 5.783.693 euros, menos 1.316.781 euros 
face a 2011 (7.100.564 euros). 

Os donativos concedidos apresentam o seguinte detalhe por área de intervenção: 

 Ciência e energia: 682.540€ 

> Nesta rúbrica o maior montante atribuído foi para o programa 
de estágios “jovens animadores do museu da electricidade” 
2012, no valor de 109.540€. 

 Cultura: 1.617.968€ 

> Nesta rúbrica o maior montante atribuído coube à Companhia 
Nacional de Bailado (CNB), em 300.000€, uma vez que a FEDP 
é o mecenas principal. 

 Social: 3.466.185€ 

> Na componente social, o maior montante atribuído foi para o 
programa “EDP Solidária – Edição 2012 – Portugal”, em 
504.200€. 

 Relações institucionais: 17.000€ 

> Nesta rúbrica o maior montante atribuído foi para a Fundação 
Luso-Brasileira em 10.000€. 

Para além destes investimentos, em 2012, a FEDP reforçou a sua coleção de arte 
com aquisição de 89 obras, pelo valor total de 254 mil euros, e com a doação de 
105 obras valorizadas em 209 mil euros. 

A verba referente a fornecimentos e serviços externos atingiu os 6 milhões de 
euros, mais 1,4 milhões que em 2011. Este crescimento está relacionado com os 
gastos associados ao projeto da “Aldeia Solar de Cabiri”. Além das restantes 
atividades da Fundação, este valor inclui também as despesas de funcionamento, 
de manutenção e de conservação do museu da eletricidade. 

 

PROJETOS / A FEDP que gere o museu da electricidade e disponibiliza o seu centro de 



 

INICIATIVAS documentação para projetos universitários e científicos, apoia a edição de 
publicação e realiza exposições, estudos e investigação própria. A FEDP 
participou também em trabalhos de restauro de monumentos nacionais como a 
Torre de Belém, Mosteiro dos Jerónimos e os Jardins do Palácio de Queluz, 
tendo, de igual modo, apoiado o projeto de conservação do Palácio da Bolsa, na 
qualidade de mecenas. 

Para além destes promove um conjunto de programas, projetos e prémios: 

 Prémio EDP Novos Artistas; 

 Grande Prémio EDP Arte; 

 Programa Ilumina o Património; 

 Programa Livros com Energia; 

 Fundo EDP Biodiversidade; 

 Programa EDP Solidária; 

 Programa EDP Solidária Barragens. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

A FEDP tem protocolos de cooperação celebrados com entidades públicas e 
privadas, nomeadamente com a Presidência da República, Câmara Municipal de 
Lisboa, Direção regional de cultura do Norte, a Câmara Municipal de Fafe, 
diversas instituições de ensino superior, várias instituições de solidariedade 
social e saúde e outras instituições ligadas à cultura e ao património, o que 
traduz uma efetiva cooperação com a administração central e local. 

No âmbito cultural, é de salientar o apoio à Orquestra Metropolitana de Lisboa, à 
Fundação Casa da Música e à Orquestra Sinfónica Juvenil. A Fundação é, 
igualmente, mecenas da CNB e do Teatro Camões. 

 
 
 
 

 

 



 

ENTIDADE FUNDAÇÃO CALOUSTE DE GULBENKIAN 

INTERLOCUTORES 
PRINCIPAIS 

Foi realizada uma reunião de trabalho no dia 28 de março de 2014 com: 

 Dra. Teresa Patrício Gouveia (Administradora da FCG). 

OBJETO DE 
ATIVIDADE 

A Fundação Calouste Gulbenkian (FCG) é uma instituição portuguesa de direito 
privado e utilidade pública, cujos fins estatutários são a arte, a beneficência, 
a ciência e a educação. Criada por disposição testamentária de Calouste Sarkis 
Gulbenkian, os seus estatutos foram aprovados pelo Estado português a 18 de 
julho de 1956. 

ATRIBUIÇÕES Os fins da FCG são caritativos, artísticos, educativos e científicos. 

A ação da Fundação exercer-se, não só em Portugal, mas também em qualquer 
outro país onde os seus administradores julguem conveniente exercê-la. 

Pertence à administração da Fundação escolher, de entre os fins da instituição, 
não só aquele ou aqueles que em cada lugar devem ser especialmente realizados, 
mas também a forma e o processo dessa realização. 

Além dos fins gerais acima mencionados, a Fundação tem, nos termos expressos 
do testamento do instituidor, mais os seguintes fins especiais: 

 Satisfazer todos os subsídios, certos e determinados, que o testador, à 
data da sua morte, vinha dando, de uma maneira regular, a quaisquer 
pessoas singulares ou a instituições de caridade, artísticas, religiosas ou 
científicas, seja qual for o lugar da sua sede ou onde exerçam a sua 
atividade; 

 Satisfazer os subsídios que à data da feitura do testamento o testador 
concedia ao Hospital de Yedi-Kule, em Istambul, e à Biblioteca 
Gulbenkian, de Jerusalém; 

 Satisfazer as rendas vitalícias e pensões de reforma instituídas no 
testamento; 

 Satisfazer todos os demais encargos e dar execução a todas as 
determinações do testamento que os executores, por qualquer 
circunstância, não tenham podido efetivar. 

A FCG poderá ainda: 

 Adquirir bens imobiliários, não só os necessários à instalação da sua 
sede, dependências e instituições de caridade, artísticas, educativas ou 
cientificas, por ela criadas ou mantidas, mas também os que a sua 
administração julgue conveniente adquirir com o fim de realizar uma 
aplicação mais produtiva, ou menos aleatória, dos valores do seu 
património; 

 Aceitar doações e legados puros e, bem assim, doações e legados 
condicionais ou onerosos, desde que nestes últimos casos a condição ou o 
encargo não contrarie os fins da instituição. 

ESTRUTURA 
ORGÂNICA 

A administração da Fundação compete a um conselho, composto de três a nove 
membros, dos quais é o presidente. 

Em razão de a Fundação ser portuguesa e dever funcionar sob a égide das leis do 
país, a maioria dos membros do conselho deverá ter a nacionalidade portuguesa. 

Enquanto existirem descendentes em linha reta do fundador, um dos lugares do 
conselho de administração será, de preferência, preenchido por um desses 
descendentes. 

Ao conselho de administração pertencem, como no testamento do fundador se 

http://www.gulbenkian.pt/index.php?section=14
http://www.gulbenkian.pt/index.php?section=15
http://www.gulbenkian.pt/index.php?section=17
http://www.gulbenkian.pt/index.php?section=18


 

estipula, os mais amplos poderes de representação da Fundação, de livre 
gerência e disposição do respetivo património e de realização dos fins para que a 
mesma foi instituída. 

ORÇAMENTO 
ANUAL 

O orçamento anual da FCG para o exercício da sua atividade é de cerca de 100 
milhões de euros. 

RECEITAS Um parte significativa das receitas da FCG advém da Partex. Esta, é uma 
empresa petrolífera controlada a 100% pela FCG e que todos os anos contribui 
com cerca de 40 a 45 milhões de dólares americanos (30,6 milhões de euros) em 
dividentos para a Fundação. 

Para além desta fonte, de salientar as participações financeiras da FCG em 
diversas carteiras de investimento. 

O retorno total aumentou, em 2012, 207,9 milhões de euros, tendo atingido 
365,3 milhões de euros. O retorno das atividades petrolíferas aumentou 17 
milhões de euros (+15,1% face ao ano de 2012), enquanto o retorno financeiro 
cresceu 190,9 milhões de euros. 

DESPESAS  

 

No que concerna a custos, em 2012, estes foram de cerca 111 milhões de euros, 
mais 0,9% face a 2011. Estes custos distribuíram-se da seguinte forma: 

 Custos de pessoal: 31.682.127€ 

 Custos de estrutura: 16.583.206€ 

> Investimento: 3.848.248€ 

> Funcionamento: 12.734.958€ 

 Subsídios, bolsas e prémios: 22.227.114€ 

 Iniciativas próprias: 22.465.948€ 

 Custos com pensionistas: 18.704.632€ 

 Riscos cambias imprevistos: 400€ 

PROJETOS / 
INICIATIVAS 

Desde as suas primeiras atividades, na década de 50, a Fundação respondeu às 
necessidades mais prementes da sociedade portuguesa. Foi a época das 
primeiras intervenções em matérias de educação, de investigação científica, de 
formação artística, de expressão cultural, de saúde pública e de assistência aos 
mais carenciados. Com o desenvolvimento progressivo do país, a sua 
democratização e integração na Comunidade Económica Europeia (CEE), o 
papel da Fundação foi redefinido: as novas prioridades deixaram de ser apenas 
portuguesas ou lusófonas, mas inscrevem-se num quadro internacional em 
mudança e dizem respeito a questões globais, como o diálogo intercultural, as 
migrações e a mobilidade, e o ambiente. É neste contexto que são criados 
os programas Gulbenkian, para refletir sobre temas da sociedade 
contemporânea, procurando respostas inovadoras para os problemas do mundo 
atual. Estes programas estendem-se num quadro temporal limitado e englobam 
ações de natureza diversa (projetos-piloto, ciclos de conferências, cursos de 
formação, edições de obras, espetáculos, etc.) sobre um mesmo tema, fruto de 
iniciativas próprias da Fundação ou criados em parceria com outras instituições. 

No plano internacional, a Fundação pertence ao European Foundation Centre 
(EFC) e está presente em diversos fóruns internacionais no campo artístico, de 
ajuda ao desenvolvimento, científico e educativo. 

Na sua esfera de atividades, a FCG atribui anualmente um conjunto e bolsas e 
subsídios: Elencam-se alguns dos atribuídos desde 2012 ao presente: 

 Estágios de curta duração destinadas a profissionais de saúde dos PALOP 
e Timor Leste; 

 Novos talentos em matemática 2012; 

 Artes visuais; 

 Literacia em saúde; 

 Estímulo á investigação; 

 PARTIS; 
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 PhD e Post Doc de curta duração; 

 Projeto EMA; 

 Estudo de especialização e valorização profissional em artes no 
estrangeiro; 

 Recuperação, tratamento e organziação de acervos documentais; 

 Formação avançada em hemato-oncologia; 

 Apoio a atividades culturais e científicas circum-escolares; 

 Projetos inovadores no domínio educativo; 

 Bolsa para residência artística em Nova Iorque; 

 Projeto “Mais Valia”; 

 Cidadania ativa; 

 Bolsas de pós-graduação e especialização para estudantes africanos de 
língua portuguesa e de Timor Leste; 

 Bolsas Gulbenkian para aperfeiçoamento artístico em música; 

 Bolsas de investigação para estrangeiros; 

 Post doc; 

 Estudo de especialização e valorização de artes nos Estados Unidos da 
América; 

 INALCO; 

 Programa para a internacionalização das ciências sociais; 

 Apoio a projetos de cooperação para o desenvolvimento; 

 Projetos de srquelogia; 

 Projetos de promoção da leitura em bibliotecas públicas; 

 Apoio a pequenas bibliotecas públicas; 

 Etc. 

PRINCIPAIS 
PARCEIROS 

No âmbito dos diversos projetos em curso, a FCG estabeleceu um conjunto de 
parcerias. 

Iniciativa Gulbenkian Oceanos  | Parceiros Institucionais 

 Direção-geral de Política do Mar (DGPM); 

 Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental 
(EMEPC); 

 Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA); 

Saúde Mental Global  | Parceiros Institucionais 

 Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa; 

 Organização Mundial de Saúde (OMS). 

NOTAS 
ADICIONAIS 

Património da FCG 

O património da FCG é constituído: 

 Por todos os bens da herança do testador, seja qual for a sua natureza e 
lugar da sua situação, a que no testamento do instituidor não haja sido 
dado destino diverso; 

 Por todos os bens que constituem o capital dos «trusts» criados pelo 
testador, em vida ou no seu testamento, em favor de terceiros, à medida 
que esses «trusts», por qualquer motivo, se extingam, sempre que, pelo 
título de constituição dos mesmos «trusts», outro destino não deva ser 
dado aos respectivos bens; 

 Pelos bens que a Fundação adquirir com os rendimentos disponíveis do 
seu património; 

 Pelos subsídios, eventuais ou permanentes, que porventura lhe venham a 



 

ser concedidos por quaisquer pessoas de direito público;  

 Por todos os demais bens que a Fundação advierem por qualquer outro 
título gratuito. 

O património líquido da FCG em 2012 atingiu o montante de 2.766,5 milhões de 
euros, aumentando 120,9 milhões de euros em relação ao final de 2011 (+4,6%). 

No final de 2012, o balanço evidenciava um ativo que ascendia a 3131,8 milhões 
de euros, representando um acréscimo de 3,7% em relação ao final de 2011. 

 

 


