Operações co-financiadas em regime de overbooking pelo QREN,
no âmbito do Programa Operacional Regional de Lisboa
• Belém 2020 - Revitalizar e Promover o maior Pólo Turístico-Cultural do País
Código da Operação: LISBOA-01-0527-FEDER-001023
Custo Elegível Aprovado: 636.930,00
Fundo Elegível Aprovado: 254.772,00
Data de início: 27/01/2015/
Data de conclusão: 30/09/2015
A operação tem como objetivos: i) a definição dos conceitos e linhas de orientação estratégica, que
irão suportar o modelo de gestão integrado da zona de Belém-Ajuda, com base numa abordagem
multifuncional; ii) o desenvolvimento dos primeiros estudos parcelares para o estabelecimento de
soluções operacionais, incidindo em vertentes selecionadas em função da sua importância estruturante,
ou de necessidades urgentes de reabilitação; iii) a criação das primeiras ações de promoção integrada,
de modo a reforçar, de imediato, a notoriedade da zona e dos recursos que a integram, com base em
instrumentos apelativos.

• CCB-Inova
Código da Operação: LISBOA-01-0527-FEDER-001141
Custo Elegível Aprovado: 2.968.177,92
Fundo Elegível Aprovado: 1.929.315,65
Data de início: 01/09/2013
Data de conclusão: 30/09/2015
A visão estratégica subjacente à operação prende-se com a requalificação do CCB, visando reforçar a
sua posição como equipamento de referência no país. Os objetivos associados a este desígnio são os
seguintes:
i) Prestar serviços inovadores, com elevado grau de qualidade e de diferenciação tecnológica, criando
condições otimizadas para a realização de atividades culturais e para o acolhimento de eventos de
carácter institucional e profissional, reposicionando o CCB no segmento de turismo de negócios;
» Reforçar a função dinamizadora do CCB na promoção da cultura portuguesa e na prestação de serviços
com valor acrescentado para apoio às atividades económicas (e.g. eventos de carácter institucional e
profissional), ampliando o leque de valências disponíveis e melhorando a eficiência global;
» Melhorar o desempenho ambiental do CCB, com a ambição de o constituir como um caso exemplar
na adoção de boas práticas de sustentabilidade, no domínio dos equipamentos culturais.

• CCB – Centro de Vida em Belém
Código da Operação: LISBOA-01-0527-FEDER-001028
Custo Elegível Aprovado: 930.805,38
Fundo Elegível Aprovado: 372.322,15
Data de início: 01/09/2014
Data de conclusão: 30/09/2015
A operação reúne diversas intervenções de apoio às atividades do Centro Cultural de Belém, de modo a
melhorar o desempenho em diversos domínios e a reforçar o papel catalisador do CCB no processo de
revitalização da zona de Belém.
Os objetivos estratégicos da operação são, em síntese, os seguintes: i) Incrementar a oferta cultural do
CCB, com ênfase na produção e coprodução de espetáculos de música, teatro e dança, envolvendo
artistas portugueses; ii) Reforçar os recursos do CCB no domínio das tecnologias de informação; iii)
Tornar o CCB mais inclusivo, assegurando melhor acolhimento a pessoas com mobilidade, audição e
visão condicionadas, através de adaptações de espaços e instalações, da sinalética e do website.

