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1. A EGEAC, E.E.M. – EMPRESA DE GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS E ANIMAÇÃO CULTURAL, 

ENTIDADE EMPRESARIAL MUNICIPAL 

 

 

A Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, também conhecida como 

EGEAC, é definida no Boletim Municipal de Janeiro de 2009 como sendo: “uma pessoa 

colectiva de direito público, com natureza empresarial, sob a forma de entidade 

empresarial local, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial (...) 

sob tutela e superintendência da Câmara Municipal de Lisboa.” (Anexo 1: Boletim 

Municipal: Janeiro 2009, nº777, 3º Suplemento, 36 [393])1. Assim sendo, esta entidade, 

mesmo que dotada de uma certa autonomia, depende, contudo, da Câmara de Lisboa 

que lhe garante nomeadamente o apoio financeiro necessário à realização dos seus 

objectivos, lhe fixa o poder e as respectivas competências e a quem cabe aprovar 

anualmente o “Plano de Actividades e Orçamento”, designado por “Instrumentos de 

Gestão Previsional”, plano essencial para o funcionamento anual da empresa, como se 

verificará pelo exposto no segundo capítulo. Além disso, o Município pode submeter a 

qualquer momento novas acções ou eventos à EGEAC para que sejam desenvolvidos 

pela mesma. (Anexo 1: BM, 36 [393] e 36 [397]) 

 

 

Neste capítulo pretende-se caracterizar a instituição, inicialmente a um nível histórico e, 

posteriormente, a um nível mais funcional.  

 

Numa primeira abordagem, recorreu-se à consulta de vários Boletins Municipais e ao 

testemunho de uma colega de trabalho, a técnica de conteúdos Fernanda Maria 

Rodrigues, na falta de um qualquer livro, documento em suporte escrito ou outro, que 

testemunhasse a história da EGEAC antes da sua criação enquanto EBAHL, E.M. 

(Equipamentos dos Bairros Históricos de Lisboa, Empresa Municipal).  

 

                                                
1 Doravante, este documento será referenciado como (BM) 
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Em contrapartida, a segunda abordagem foi facilitada pela disponibilização por parte da 

empresa do seu organograma e dos seus estatutos actualizados que, contrariamente ao 

que se pensou inicialmente, não constam do Diário da República, mas bem de um 

Boletim Municipal, uma vez que a EGEAC é uma entidade empresarial municipal 

regida pela Câmara do Município de Lisboa. 

 

 

Como se poderá comprovar ulteriormente, a criação da “futura EGEAC” foi ocasionada 

pela necessidade que a Câmara Municipal de Lisboa teve de conferir a uma “entidade 

autónoma” as suas competências no âmbito cultural, num momento, que adiante 

caracterizarei, em que a Cultura se afirmava como um elemento cada vez mais relevante 

para o bom funcionamento da sociedade. Assim sendo, o trabalho desenvolvido pela 

empresa visa promover o desenvolvimento cultural, social e económico ao gerir 

equipamentos2 culturais, pertencentes ao Município de Lisboa, e ao produzir iniciativas 

no âmbito cultural. Ao incidir sobre a faceta cultural de Lisboa, promovendo o 

património, o entretenimento e a própria cultura da cidade, esta empresa pretende 

optimizar a chegada da Cultura e da animação urbana ao público lisboeta, como também 

fazer desta “amostra”3 cultural um elemento importante na projecção de Lisboa, 

causando assim um impacte no público, nacional e internacional, de forma a trazer 

eventos de prestígio à capital e também, propor uma oferta de actividades culturais cada 

vez mais diversificada. (EGEAC: Setembro 2009) 

 

As competências da EGEAC foram aumentando com o passar do tempo e, actualmente, 

gere nove equipamentos do Município de Lisboa: o Castelo de São Jorge, o Padrão dos 

Descobrimentos, o Museu do Fado e o Museu da Marioneta que se situam em bairros 

históricos da cidade, assim como o Teatro São Luiz, o Teatro Maria Matos, o Teatro 

Taborda, o Cinema São Jorge e o Teatro Variedades. (Anexo 1: BM, 36 [393]). A 

actividade desenvolvida implica não somente uma gestão financeira destes 

equipamentos como também a sua manutenção e progresso, de forma a poder proceder a 

uma melhor utilização e promoção de cada espaço. A referida promoção, realiza-se, por 

exemplo, ao planear eventos e actividades culturais no seio do equipamento ou ao cedê-

                                                
2 Por equipamentos entenda-se todos os monumentos e edifícios municipais disponibilizados pela Câmara 
Municipal de Lisboa à EGEAC e cuja finalidade é o desenvolvimento cultural da Cidade. 
3 O termo “Amostra” é aqui aplicado como o conjunto das actividades culturais propostas pela empresa 
que define e dá a conhecer a “qualidade” da Cultura lisboeta. 
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-lo (enquanto parceiro no mercado da oferta cultural) a uma determinada entidade para a 

realização de um processo, envolvendo assim o nome da empresa e, por conseguinte, 

conferindo-lhe uma certa dignidade institucional.  

 

À gestão em curso junta-se a administração por parte da empresa de um conjunto de 

palácios municipais: o Palácio Marquês de Pombal, o Palácio Marquês Pancas Palha e o 

Palácio Marquês de Tancos, correspondendo este último à localização da sede da 

EGEAC. O Palácio Marquês de Tancos situa-se em pleno coração do Bairro Histórico 

de São Cristóvão, na Calçada Marquês de Tancos, nº 2. É de realçar que um terço dos 

trabalhadores da EGEAC se concentra nesta sede, sendo que hoje-em-dia a empresa é 

composta por cerca de 160 pessoas. (EGEAC: Setembro 2009) 

 

Como já referi anteriormente, um dos objectivos principais da EGEAC é favorecer a 

coesão social ao desenvolver e fortalecer a importância da identidade cultural lisboeta. 

Neste âmbito, é da responsabilidade da empresa programar e projectar actividades tais 

como festivais, espectáculos e teatro de rua ou outros, que consigam envolver uma 

grande quantidade de pessoas e desenvolver o aspecto social da cidade. Nesta mesma 

perspectiva, cabe também à EGEAC participar em eventos e acções que venham a 

realizar-se na cidade de Lisboa, favorecendo assim o bom decorrer do processo e a boa 

imagem da empresa e, sobretudo, da própria cidade. (EGEAC: Setembro 2009) 

 

Finalmente, é a esta mesma empresa que cabe a produção e a organização das Festas de 

Lisboa que ocorrem anualmente entre o mês de Maio e Julho, correspondendo ao 

momento de apogeu do trabalho na empresa. (Anexo 1: BM, 36 [393-394]). 
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1.1 Do “Gabinete de Festas de Lisboa” à EGEAC, E.E.M.  

 

No âmbito da caracterização histórica da EGEAC, era essencial ter um suporte 

bibliográfico de forma a estabelecer a evolução da empresa desde as suas origens aos 

dias de hoje. Infelizmente, este material revelou-se escasso e o disponível somente se 

referia à criação da EBAHL, E.M. (Empresa dos Bairros Históricos de Lisboa, Empresa 

Municipal) em 1996, deixando assim no desconhecimento o período anterior à sua 

fundação. Felizmente, no decorrer de uma conversa sobre os tempos antigos da EGEAC 

entre a gestora de conteúdos da Direcção de Gestão Cultural, a Sra. D. Fernanda Maria 

Rodrigues, e o Sr. Dr. Miguel Honrado, presidente do Conselho de Administração da 

mesma empresa, proporcionou-se a ocasião de constatar que a Sra. D. Fernanda Maria 

era uma testemunha viva da história da empresa: a trabalhar na organização das 

iniciativas culturais para o Município desde 1990, esta colega revelou-se a melhor fonte 

de informação acessível e fidedigna. Assim, e como se pode comprovar na seguinte 

entrevista, viemos a descobrir que a EGEAC começou por ser conhecida como o 

“Gabinete de Festas de Lisboa” e, com o passar do tempo, foi adquirindo mais 

relevância e competências, dando então origem, em meados da década dos anos 

noventa, à EBAHL.  

 

 

1.1.1 “TESTEMUNHO HISTÓRICO” 

 

Na ausência de qualquer suporte escrito referente à organização das actividades 

culturais em Lisboa anterior à criação da EBAHL, recorreu-se, portanto, ao testemunho 

oral da colega Fernanda Maria, à qual se deve, nomeadamente, a organização anual das 

Marchas Populares de Lisboa há já dezanove anos! A sua grande experiência 

profissional a nível cultural, patente no seu testemunho, torna-o interessantíssimo não só 

para o registo da história da EGEAC, como enriquecedor para o trabalho que me 

proponho desenvolver. 

 

 

Após uma participação árdua na organização das Marchas Populares de Lisboa de 2009, 

aproveitámos um pequeno intervalo para poder realizar a já prometida entrevista. De 
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natureza muito divertida e simpática, Fernanda Maria4 recordou, não sem uma certa 

nostalgia, os tempos passados: 

 

1. Como vim a descobrir, as Festas de Lisboa são organizadas pela 

Câmara Municipal de Lisboa desde o início do século XX. Contudo, 

tendo em conta que o “Gabinete de Festas de Lisboa” só foi criado 

em 1990, por “quem” eram organizadas as Festas de Lisboa antes 

da sua criação? Em que circunstâncias surgiu este “Gabinete de 

Festas” e quais eram as suas competências?  

 

Antes de 1990 as Festas de Lisboa eram organizadas pela Câmara, não 

existindo um departamento específico que se preocupasse com as festas 

até à reestruturação interna da Câmara de Lisboa realizada em 1990. 

Nesta altura surgiu o “Gabinete de Festas de Lisboa”, fruto do projecto 

da coligação do PCP e do PS para a administração da Câmara Municipal 

de Lisboa, cujo presidente era então Jorge Sampaio.  

 

O “Gabinete de Festas de Lisboa” funcionava essencialmente no mês de 

Junho com as Festas de Lisboa que incluíam concertos, espectáculos de 

teatro, eventos de gastronomia, animação de rua ou ainda exposições e 

arraiais e, obviamente, as Marchas Populares de Lisboa! 

 

2. Onde se situava o “Gabinete de Festas de Lisboa” e por quantas 

pessoas era composto? 

 

O “Gabinete de Festas de Lisboa” situava-se num edifício municipal, na 

Rua de São Lázaro, nº 66, 2º andar. O número de pessoas variava 

consoante a época do ano: durante o ano, a equipa era composta por 

apenas dez pessoas que programavam as festas de Lisboa e aumentava 

para sessenta entre os meses de Março e Julho (mais especificamente até 

15 de Julho), na fase crucial da concretização dos eventos. 

 

                                                
4 Passo agora a tratá-la de modo informal como sempre me convidou a fazer. 
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3. Quando é que aparece a EBAHL, E. M.? Quais as diferenças mais 

notáveis em comparação com o “Gabinete de Festas de Lisboa”? 

 

A EBAHL é criada em 1996, mas nesse mesmo ano, a organização das 

Festas de Lisboa é, uma última vez, confiada ao “Gabinete de Festas de 

Lisboa”. Digamos que a EBAHL passa efectivamente a organizar e 

programar as festas a partir de 1997. 

 

Com a criação da EBAHL, a sede da empresa municipal começa por se 

estabelecer no Palácio Pancas Palha (ao pé da estação de Santa 

Apolónia) e a equipa aumenta para o número de 20 pessoas devido ao 

acréscimo das responsabilidades. É-lhe, de facto, atribuída a gestão de 

vários equipamentos: o Castelo São Jorge, o Palácio Pancas Palha, o 

Teatro Taborda, o edifício do Recinto da Praia e o Largo do Chafariz de 

Dentro. (Anexo 2: Presidência da Câmara, Despacho nº 212/P/95). Em 

1996, é transferida para a EBAHL a gestão do Convento das Bernardas e 

do Palácio Marim Olhão (Anexo 3: Boletim Municipal: Abril 1996, 

Despacho nº56/P/96) e em 1997, junta-se-lhe a gestão do Palácio Rosa, 

do Palácio Marquês de Tancos, do Palácio Marquês de Pombal, do 

Palácio dos Távoras e do edifício do Museu das Marionetas. (Anexo 4: 

Boletim Municipal: Janeiro 1997, Despacho nº 10/P/97)  

 

Com o passar do tempo, a sede da empresa muda várias vezes de local 

para se fixar, em 1999, na rua de Campo de Ourique. É somente quando 

passa a ser designada por EGEAC que a sede da entidade empresarial 

passa a instalar-se no Palácio Marquês de Tancos onde permanece até 

hoje. 

 

4. A Fernanda Maria trabalha na organização de eventos culturais 

há já dezanove anos. Quais eram inicialmente as suas 

responsabilidades e qual era a carga horária praticada enquanto 

trabalhadora do “Gabinete de Festas” e depois, da EBAHL?  
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Quando entrei para o “Gabinete de Festas de Lisboa”, comecei por dar 

apoio na organização dos arraiais e das Culturas Regionais. Mas com o 

passar do tempo, vi-me envolvida na programação e produção do 

concurso das Marchas Populares de Lisboa, começando por auxiliar a 

pessoa responsável pelo evento e ficando com maiores responsabilidades 

quando esta se foi embora.  

 

Os horários eram muito parecidos com os que são praticados hoje em dia 

na EGEAC: costumávamos trabalhar uma média de oito horas por dia, 

mas este número aumentava para doze horas ou mais durante as Festas 

da Cidade. 

 

5. Como era o ambiente entre colegas e quais eram os métodos de 

trabalho utilizados na altura? A qualidade do espaço era 

comparável à que usufrui actualmente? 

 

Tanto no “Gabinete das Festas de Lisboa” como na EBAHL o ambiente 

de trabalho, nomeadamente nas equipas que tratavam das festas, era 

parecido com o que existe na empresa hoje-em-dia.  

 

Relativamente aos métodos de trabalho, eram idênticos aos utilizados na 

EGEAC. A única grande diferença, em comparação com o que se pratica 

actualmente, reside nas dimensões das estruturas que eram bem mais 

pequenas. 

 

Mesmo que reduzida, uma equipa precisa sempre de um certo espaço 

para realizar o seu trabalho adequadamente. Antes de nos instalarmos no 

Palácio Marquês de Tancos, o local de trabalho assim como as 

secretárias em que exercíamos o nosso ofício, eram muito reduzidos, o 

que provocava uma certa dificuldade em cumprir o nosso trabalho 

devidamente. A partir do momento em que passámos a ocupar o 

presente edifício municipal, a qualidade do espaço e, consequentemente, 

do trabalho melhoraram muito. 
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6. Como para a EGEAC, também era fixado um orçamento para a 

realização das actividades da EBAHL. Tem alguma ideia do 

orçamento de que dispunha a empresa? 

 

O orçamento da EBHAL era flutuante, dependendo da aprovação e das 

disponibilidades financeiras da Câmara Municipal, assim como dos 

objectivos pretendidos. Poderia rondar os sete milhões de Euros, uma 

vez que não administrava na altura nem os Teatros Municipais, nem o 

Cinema São Jorge e o padrão dos Descobrimentos. 

 

7. Quais as diferenças mais relevantes na empresa em comparação 

com o “antigamente”? 

 

É difícil comparar porque estaríamos a comparar situações 

completamente diferentes: o “Gabinete de Festas de Lisboa” dedicava-se 

somente à organização das festas da cidade enquanto que a EBAHL e 

depois a EGEAC, gerem já vários equipamentos. O aumento das 

responsabilidades, “a gestão social, cultural, patrimonial, financeira e 

comercial dos equipamentos do Município de Lisboa” (Anexo 5: 

Suplemento ao Boletim Municipal nº 285, Agosto 1999, 1656 [16]) 

contribuiu para o aumento do número de elementos da equipa: 

Actualmente, a EGEAC é composta por cerca de cento e sessenta 

pessoas que trabalham na sede e nos diferentes equipamentos! Já estão 

longe os anos em que a equipa era composta apenas por dez elementos! 

 

 

1.1.2 UMA EMPRESA CULTURAL 

 

O “Gabinete de Festas de Lisboa” de certo modo serviu de base à fundação da “futura 

EGEAC” porque, mesmo que sempre organizadas pela Câmara Municipal de Lisboa, 

foi a primeira vez que foi definido um departamento responsável pelas actividades 

culturais. Contudo, como o próprio nome refere, este gabinete preocupava-se apenas 

com a organização das Festas da cidade no mês de Junho e de algumas actividades 

culturais a ocorrerem pontualmente durante o ano. A oferta cultural proposta por esta 
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equipa no início dos meses de verão, que ia das mostras de gastronomia às Marchas 

Populares, passando pela animação de rua, impressiona pela variedade que sugeria 

tendo em conta os meios da época, tanto a nível financeiro como a nível funcional. É de 

notar que, além de uma equipa mais reduzida, o orçamento atribuído ao gabinete era 

também inferior ao que é actualmente conferido à EGEAC, uma vez que a Cultura, 

mesmo que relevante na época, não tinha a importância que tem actualmente como 

factor de coesão social, sobretudo nas grandes cidades cosmopolitas como Lisboa.  

 

Ao conferir mais importância e responsabilidades a esta equipa, foi necessário criar uma 

nova empresa municipal que pudesse suportar as novas atribuições. A gestão de vários 

equipamentos da Câmara Municipal de Lisboa fez com que a equipa duplicasse e 

precisasse de um espaço mais apropriado para a realização do seu trabalho. Para fazer 

face a todas as novas responsabilidades e desafios, criou-se, em 1996, a EBAHL, E.M. 

cuja sede começou por se fixar no Palácio Pancas Palha, reabilitado e tornado mais 

adequado ao efeito, mas mudar-se-á várias vezes, estabelecendo-se sempre em edifícios 

municipais. 

 

 

Passa agora a referenciar-se as diferentes competências atribuídas à EBAHL logo após a 

sua criação, embora lhe venham a ser acrescentadas outras ao longo da sua existência, 

como se pode verificar pelo testemunho de Fernanda Maria. O propósito é comparar as 

responsabilidades da empresa enquanto EBAHL com as da actual EGEAC, as quais 

foram anteriormente apresentadas. 

 

 

Após a criação da EBAHL em 1996, cuja tutela foi confiada ao Vereador Vítor Costa 

pelo então presidente da Câmara de Lisboa, Jorge Sampaio, esta entidade começou por 

gerir um conjunto de equipamentos municipais: O Castelo de São Jorge, o Palácio 

Pancas Palha, o Teatro Taborda, o edifício do Recinto da Praia e o Largo do Chafariz de 

Dentro, o Convento das Bernardas e o Palácio Marim Olhão (Anexo 2: Presidência da 

Câmara, Despacho nº 212/P/95). A organização das Festas de Lisboa continuou também 

sob sua responsabilidade. 
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Com a gestão do património acima referido, a empresa empreendeu a reabilitação do 

Castelo de São Jorge e do Teatro Taborda, bem como a criação de dois novos museus, 

ao recuperar dois edifícios municipais: o museu do Fado no Edifício do Recinto da 

Praia e o museu da Marioneta no convento das Bernardas. (EGEAC: Setembro 2009) 

 

 

Com a administração da EBAHL, as Festas de Lisboa e, mais concretamente, o 

Concurso das Marchas Populares de Lisboa tomaram uma via inovadora e internacional: 

à tradição juntou-se a contemporaneidade e o interesse por parte dos países estrangeiros 

tornou-se cada vez mais relevante. (EGEAC: Setembro 2009) As Festas sofreram 

alterações no seu formato, tornando-se mais apelativas e ganharam importância como 

elemento da identidade cultural lisboeta. 

 

Até meados das décadas de noventa, as Marchas de Lisboa eram essencialmente 

conhecidas em Portugal. Com a passagem da sua organização para a EBAHL, o evento 

adquiriu uma grandeza significativa e com o surgimento da EGEAC, passou a ter um 

cariz internacional com uma maior projecção em termos de cobertura televisiva via 

canais internacionais de operadores de Portugal e/ou mediante o trabalho que algumas 

televisões estrangeiras concretizaram relativamente a este projecto, dando assim a 

conhecer algumas práticas da nossa cultura, fora do território nacional. 

 

Devido à importância que a iniciativa tem vindo a alcançar nos últimos anos, os três 

grandes operadores televisivos nacionais participam anualmente num concurso, aberto 

pela EGEAC, para a sua transmissão. Embora tenha sido a RTP, enquanto operador 

televisivo mais antigo e pertencente ao Estado, a primeira estação a transmitir o 

concurso, os dois operadores privados também já usufruíram do mesmo privilégio. Nos 

últimos dois anos, foi a SIC que venceu o concurso de televisão oficial do evento. 

 

Em termos internacionais, a EGEAC tem vindo a celebrar alguns Protocolos de 

Intercâmbio Cultural que possibilitam a participação de projectos nacionais no 

estrangeiro, como por exemplo, a presença das Marchas Populares em várias Festas 

internacionais (em Itália, na cidade de Nola; em Espanha, na cidade de Castéllon de la 

Plana; ou ainda no Brasil, em Salvador da Bahia) e, por sua vez, permitem o 

envolvimento de projectos estrangeiros nas Festas de Lisboa, como por exemplo a 
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participação de agrupamentos exteriores à cidade de Lisboa no desfile da Avenida 

(Marcha Oficial das Sanjoaninas dos Açores entre outros). 

 

 

Com o passar dos anos, assistiu-se a um crescente desenvolvimento da empresa 

acompanhado por um correspondente aumento das suas responsabilidades, tendo lugar, 

em 2003, uma reestruturação que a transformaria na actual EGEAC.  

 

Ao analisar a evolução desta empresa, percebe-se a importância que a Cultura foi 

adquirindo ao longo dos anos no mundo e, mais concretamente, na cidade de Lisboa, 

uma vez que se trata aqui de uma empresa municipal: da responsabilidade de um 

“simples” departamento da Câmara, a organização das actividades culturais passou a ser 

competência de uma empresa autónoma e inovadora. A EBAHL e depois a EGEAC 

souberam utilizar os meios que lhes foram postos à disposição para oferecer ao público 

lisboeta e, sendo Lisboa uma cidade turística, igualmente aos estrangeiros, uma oferta 

cultural diversificada e de qualidade. 
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1. 2 O Pequeno império da EGEAC 

 

Nesta alínea do presente capítulo, procede-se à análise funcional da empresa, 

estabelecendo assim, a constituição “física” actual da EGEAC. 

 

Esta caracterização é realizada com base no organograma da empresa, representação 

gráfica da estrutura da instituição, que nos esclarece quanto aos diferentes elementos 

que a constituem, as suas funções e as relações que estabelecem entre eles. A estrutura 

interna desta entidade empresarial municipal encontra-se assim dividida no que se passa 

a considerar como dois sub-grupos, a sede, situada no Palácio de Marquês de Tancos, 

onde estão estabelecidos vários departamentos gerais e onde é produzida a “matéria” 

cultural e os vários equipamentos dos quais a empresa assegura a boa gestão e onde é 

explorada e dada a ver essa mesma “matéria”: O Cinema São Jorge, o Teatro Maria 

Matos, o Teatro são Luiz, o Teatro Taborda, o Teatro Variedades, o Museu da 

Marioneta, o Museu do Fado, o Padrão dos Descobrimentos e o Castelo de São Jorge. 

Toda a empresa é regida pelo Conselho de Administração que constitui a supremacia 

hierárquica e que é auxiliado na sua função por vários órgãos referenciados de seguida. 

(Anexo 6: Estrutura Interna da Empresa, 1) 

  

 

1.2.1 OS VÁRIOS ÓRGÃOS DA EMPRESA 

 

Como o comprova o Boletim Municipal da Câmara Municipal de Lisboa de Janeiro de 

2009 (BM), a EGEAC, E.E.M. é constituída por três órgãos: o Conselho de 

Administração, o Fiscal Único e o Conselho Geral, que juntamente trabalham para o 

bom funcionamento da empresa. Os membros destes órgãos são nomeados pelo 

Município, fazendo, assim, com que os seus mandatos coincidam com os dos titulares 

da Autarquia. (Anexo 1: BM, 36 [394]) 

 

 

O Conselho de Administração é composto por três membros, sendo um deles o 

presidente, ao qual compete representar a empresa em actos públicos, gerir o trabalho 

do Conselho Administrativo e a boa organização da empresa. Actualmente, a 
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presidência cabe ao Dr. Miguel Honrado cujo percurso profissional na área da cultura 

faz dele uma óptima escolha: produtor, programador e docente de ensino superior, já 

passou por diversas instituições culturais tais como o Teatro Viriato, a Fundação 

Calouste Gulbenkian e a Escola Superior de Teatro e Cinema, entre muitas outras. 

(Anexo 7: Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, 4-7) Para exercer as suas 

funções, o presidente tem como adjuvantes o Dr. Paulo Braga e a Dr.ª Lucinda Lopes. 

“Órgão de gestão da EGEAC” (Anexo 1: BM, 36 [395]) por excelência, cabe a este 

Conselho proporcionar o bom funcionamento e a boa gestão da empresa. De carácter 

autónomo, o Conselho Administrativo deve, contudo, submeter o seu “Plano de 

Actividades e Orçamento” à Câmara Municipal de Lisboa, sem o consentimento da qual 

nada se pode realizar. (Anexo 1: BM, 36 [395]) 

 

A situação económica e financeira da EGEAC é fiscalizada por um Revisor, o Fiscal 

Único, pertencente à S.R.O.C., Lda. [Serviços de Revisores Oficiais de Contas, Lda.] 

que procede esporadicamente às verificações, nomeadamente no momento de 

apresentação do “Plano de Actividades e Orçamento”, usualmente designado por 

“Instrumentos de Gestão Previsional”, do qual se falará no segundo capítulo, e quando 

da apresentação do “Relatório de Contas” que consiste na justificação dos gastos 

efectuados anualmente pela empresa ao Tribunal de Contas e à Inspecção-Geral de 

Finanças. (Anexo 1: BM, 36 [396]) 

 

O Conselho Geral, órgão representado por todos os partidos políticos e composto por 

membros representantes de várias instituições com intuito cultural (Câmara Municipal 

de Lisboa, Assembleia Municipal, Associação de Turismo de Lisboa, Federação 

Portuguesa das Colectividades de Cultura e Recreio, Associação Amigos de Lisboa e 

EGEAC) tem como objectivo pronunciar-se sobre o “Plano de Actividades e 

Orçamento” da empresa proposto pelo Conselho de Administração, avaliá-lo e aprová-

lo antes do mesmo documento ser direccionado para a sua última aprovação pela 

entidade tutelar, a Câmara Municipal de Lisboa. (Anexo 1: BM, 36 [396]) 

 

Com o intuito de auxiliar o Conselho de Administração na sua árdua tarefa, foi formado 

recentemente um novo órgão social, o Conselho Consultivo (Anexo 6: Estrutura Interna 

da Empresa, 1), cuja função principal é servir de apoio e de consulta a novas iniciativas 

e estratégias, que o Conselho de Administração possa vir a desenvolver. Este Conselho, 
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de natureza consultiva como o nome indica, tem, pois, uma função diferente da dos 

outros órgãos, na medida em que se limita a aconselhar o Conselho de Administração, 

relativamente a todo e qualquer empreendimento que se proponha realizar, cabendo ao 

último, naturalmente, a decisão final. 

 

 

1.2.2 A ESTRUTURA INTERNA E FUNCIONAL DA EMPRESA 

 

De modo a desenvolver correctamente o seu trabalho, o Conselho de Administração 

estabeleceu-se na sede da empresa onde convive com várias Direcções e Gabinetes e de 

onde partem todos os projectos e iniciativas que serão posteriormente desenvolvidos na 

cidade e, mais frequentemente, nos próprios equipamentos da empresa.  

 

A sede é assim composta por quatro Direcções: a Direcção de Recursos Humanos e 

Serviços Administrativos, a Direcção de Gestão Financeira, a Direcção de Gestão 

Cultural e a Direcção de Comunicação e Imagem; além delas alberga ainda quatro 

Gabinetes. (Anexo 6: Estrutura Interna da Empresa, 2-7) 

 

Na Direcção de Recursos Humanos e Serviços Administrativos procede-se ao 

recrutamento e à administração dos trabalhadores, tanto na sede como nos vários 

equipamentos da empresa; também realiza todas as tarefas relacionadas com os serviços 

administrativos gerais: recepção e expedição de correspondência, trabalho de 

secretariado, ou ainda organização do arquivo. (Anexo 6: Estrutura Interna da Empresa, 

7) 

 

À Direcção de Gestão Financeira compete controlar internamente a situação financeira e 

económica da empresa, segundo a estratégia estabelecida anteriormente pelo Conselho 

de Administração, ao elaborar, gerir e controlar, em conjunto com os gestores dos 

equipamentos e os directores dos departamentos, o orçamento disponível para o 

desenvolvimento do “Plano de Actividades” da empresa e para as demais despesas, e ao 

sugerir novas formas de financiamento da mesma. (Anexo 6: Estrutura Interna da 

Empresa, 4 - 5) 

 



 21 

A Direcção de Gestão Cultural, cuja função será abordada de forma mais específica no 

segundo capítulo, elabora juntamente com os gestores dos equipamentos, o “Plano de 

Actividades” de gestão cultural e atribui o orçamento necessário à realização de cada 

actividade. Ao longo do ano, compete-lhe desenvolver as várias iniciativas, e as demais 

que possam vir a surgir, e promovê-las em colaboração com a Direcção de 

Comunicação e Imagem. (Anexo 6: Estrutura Interna da Empresa, 6) 

 

A Direcção de Comunicação e Imagem desenvolve uma função de relações públicas e 

de marketing ao divulgar as diferentes ofertas culturais e, assim, a própria imagem 

institucional da empresa, aos diferentes meios de comunicação, através da imprensa, da 

televisão ou de qualquer outro suporte de divulgação, de forma a captar a atenção dos 

mais diversos públicos. Para tal, esta Direcção trabalha em estreita colaboração com a 

Direcção de Gestão Cultural que desenvolve a oferta cultural e com o Gabinete de 

Estratégia Comercial que contribui, nomeadamente, para o desenvolvimento de novos 

produtos que promovam a imagem da EGEAC. (Anexo 6: Estrutura Interna da 

Empresa, 2 - 3) 

 

 

Os diferentes Gabinetes inseridos na empresa auxiliam-na a vários níveis nas diversas 

responsabilidades que lhe são atribuídas. 

 

O Gabinete de Apoio Jurídico presta, como o nome indica, assistência jurídica à 

EGEAC na obtenção de bens e serviços, na elaboração de contratos com artistas ou 

outros, e no acompanhamento de eventuais processos de carácter litigioso. (Anexo 6: 

Estrutura Interna da Empresa, 9)  

 

Ao Gabinete de Estratégia Comercial cabe adquirir e promover, juntamente com o 

Departamento de Comunicação e Imagem, produtos de divulgação da imagem da 

empresa em si e dos seus equipamentos, assim como, auxiliar na gestão comercial as 

lojas situadas nestes últimos. (Anexo 6: Estrutura Interna da Empresa, 11) 

 

O Gabinete de Projectos e Obras de Reabilitação e Manutenção, onde laboram 

arquitectos e engenheiros civis, procede à reabilitação e conservação dos edifícios 

geridos pela empresa, ao propor e participar nos vários projectos necessários (obras de 
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ampliação, remodelação ou requalificação). Cabe-lhe, ainda, organizar os documentos 

requeridos para se proceder à elaboração dos contratos com os diferentes 

concessionários. (Anexo 6: Estrutura Interna da Empresa, 10) 

 

Finalmente, o Gabinete de Projectos Institucionais e Relações Internacionais coadjuva o 

Conselho de Administração, no âmbito dos projectos internacionais, e mantém-se 

sempre atento aos assuntos de natureza europeia, para poder apresentar novas propostas 

que favoreçam a empresa a nível internacional. (Anexo 6: Estrutura Interna da Empresa, 

8) 

 

 

Os vários equipamentos sob gestão da EGEAC encontram-se espalhados um pouco por 

toda a cidade e são assim geridos por um gestor de equipamento, previamente eleito 

pelo Conselho de Administração e a quem cabe orientar este segundo o “Plano de 

Actividades e Orçamento” previamente aprovado. Cada gestor tem de colaborar com a 

Direcção Financeira, a Direcção de Gestão Cultural e a Direcção de Comunicação e 

Imagem de forma a elaborar e a promover as iniciativas culturais nos diferentes 

equipamentos. O trabalho do gestor é supervisionado pelo Conselho de Administração 

que pode atribuir-lhe a qualquer momento novas competências. 

 

Há ainda que sublinhar que, mesmo que não seja um factor concretamente explícito, em 

cada Direcção e Gabinete existe sempre uma forte interligação entre os vários 

departamentos que fazem com que a empresa exista e funcione devidamente. A 

interactividade é, pois, uma característica organizadora das tarefas, além de fomentar o 

bom ambiente laboral que ali se respira. O trabalho cultural desenvolvido pela EGEAC, 

controlado e gerido pelo Conselho de Administração e supervisionado pela Câmara de 

Lisboa, é executado por uma equipa complexa e funcional, sendo que a base deste 

trabalho é desenvolvida na sede, mais concretamente na Direcção de Gestão Cultural, 

para ser apresentado posteriormente ao público da cidade de Lisboa nos vários 

equipamentos, ou em qualquer espaço público do município. Os equipamentos passam 

então a ter a função de promotores e possibilitam a realização de cada iniciativa 

programada pela Direcção de Gestão Cultural ou seja, pela EGEAC.    

 

 


