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Em primeiro lugar um aviso: nunca desempenhei funções executivas 

autárquicas e o que aqui apresento hoje é o resultado da investigação 

que tenho desenvolvido sobre políticas culturais, artes e o sector 

cultural nos últimos anos. Parto, por isso, de uma perspectiva 

académica, esperando que a partilha deste conhecimento contribua 

para melhorar o desempenho autárquico futuro na gestão das artes e 

da cultura.  

As primeiras ideias que gostaria de partilhar convosco têm 

precisamente a ver com os desafios actuais e o lugar que a cultura 

pode ocupar na procura de soluções para tais desafios. De facto, 

vamos encontrando algumas respostas difusas em iniciativas muito 

diversas na forma e no resultado que nos mostram que há de facto 

um movimento actual, crescente e cada vez mais amplo, de uma 

espécie de processo de mudança em curso no conceito da 

sustentabilidade e no tema das cidades sustentáveis: e o factor de tal 

transformação é a inclusão da vitalidade cultural, como quarto motror 

do desenvolvimento sustentável que acresce aos outros três: 

ambiente, economia e equidade social.   

A sustentabilidade tem-se definido grosso modo pela qualidade 

ambiental, a estabilidade económica e a equidade social. É nessa 

área intersticial entre a estabilidade económica e a equidade social 

que se têm vindo a desenvolver pesquisas, estratégias e projectos 

que atribuem novos objectivos à gestão das artes e da cultura tanto 

da parte da administração central como local.  
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Ou seja, é na tentativa de criar oportunidades de regeneração e 

reconstrução das economias locais, aumentar o valor da propriedade 

imobiliária e proporcionar o ambiente certo para a criação de novos 

negócios criativos, a par de uma crescente preocupação com a 

revitalização de bairros degradados, a inclusão social, a criação de 

emprego e a melhoria da qualidade de vida que tem vindo a ser dada 

uma maior atenção às artes e às actividades culturais na gestão 

política dos territórios.  

Quer isto dizer que o paradigma em construção impõe uma 

transformação na forma e na acção dos agentes políticos sobre o 

sector cultural: a cultura já não é apenas um factor de animação e 

entretenimento das populações, expressão da sua identidade, 

exercício de um direito de fruição cultural, ela é também um sector 

económico, uma ferramenta de intervenção nos territórios, uma 

mais-valia para vencer a dispersão do local face às tendências globais 

desterritorializantes.  

De facto, a cultura tem vindo a ser chamada a responder a dois 

problemas centrais da situação actual: a desindustrialização, cujo 

ritmo crescente desde os anos 80,  acelera depois da moeda única e 

avança a um novo ritmo com a crise Lehman Brothers – e que criou e 

continua a criar territórios vazios e degradados, um espectro de 

desemprego e de desestruturação territorial e social. 

E um outro problema central, a que chamo desterritorialização não só 

de bens e fluxos materiais, mas também de pessoas. Este talvez seja 

o mais difícil de explicar: a desterritorialização agrega quanto a mim 

dois fenómenos: o primeiro é facilmente identificável: ou seja, a 

desmaterialização de fluxos, bens e serviços, com a migração para o 

digital, altera irreversivelmente a cadeia de produção não obrigando a 

uma presença territorial de grandes estruturas de produção e de 

distribuição e oferta desses bens e serviços, que por si eram 
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geradoras de emprego, e que por isso mesmo, transforma 

irreversivelmente os equilíbrios económicos e sociais que trazíamos 

do século XX: das estruturas de produção de conteúdos digitais ao 

tipo de competências requeridas a uma mão-de-obra especializada. E 

este fenómeno é facilmente perceptível nas indústrias culturais e na 

comunicação social, mas também noutras áreas da oferta de 

serviços, disponíveis doravante, em plataformas digitais acessíveis 

em qualquer ponto do globo. 

A segunda face desta tendência desterritorializante é mais difusa, 

mas prende-se com a identidade e o sentido de pertença a uma 

comunidade imaginada que constitui uma cidade, eventualmente uma 

região ou um país. Elegemos aqui como simbólico o caso mediático 

do actor Depardieu que pediu a nacionalidade russa como meio de 

fuga aos impostos. É um caso caricatural mas que nos mostra 

precisamente pela caricatura o fenómeno de dispersão do local, da 

identidade e desse sentido de pertença que estruturou a formação e a 

organização das nações e das cidades nos séculos passados. 

Podíamos argumentar com outro exemplo dos dias de hoje: o número 

crescente de portugueses que emigram sem intenção de voltar, 

pedindo a nacionalidade do país de destino, sem olharem para trás, 

marcando a diferença, não pelo número ou impacto social, das 

migrações dos anos 60. 

Pode a cultura ou uma política pública de cultura dar uma resposta a 

estes desafios? A primeira resposta óbvia que tenho para vos dar é 

um rotundo Não! Nem o sector cultural pode substituir um processo 

de re-industrialização, nem pode resolver os graves problemas sociais 

que enfrentamos hoje. Estarão por certo a pensar agora que estas 

ideias são uma perda de tempo. Peço-vos alguma tolerância, pois, se 

a cultura não pode dar respostas a estes desafios, ela é, quanto a 

mim, fundamental para potenciar outras políticas de intervenção 

urbana para a atracção do investimento, a criação de emprego, e, 
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senão por qualquer outra coisa que não o prazer das artes e da 

fruição cultural como parte integrante de cidades onde gostaríamos 

todos de viver.  

No fundo, o vos proponho hoje é que olhem para a cultura, isto é, o 

sector cultural e das artes como um sistema tão essencial à gestão 

das cidades como qualquer outro, mas que obviamente não os 

substitui e não resolve por si só os difíceis problemas que 

enfrentamos hoje. Um sistema que funciona como uma espécie de 

software através do qual poderemos processar respostas e avaliar 

potencialidades dos territórios. Um sistema operativo, portanto, que 

partilha das propriedades de todos os sistemas: é um sistema aberto 

que interage com o que a circunda, é adaptativo, isto é, ajusta-se 

permanentemente às condições do meio, apresenta uma 

interdependência das partes que o compõem e é resiliente. Quando 

bem estruturado, portanto, é sinérgico e permite um resultado maior 

àquele que seria de esperar na soma individual das suas partes. 

Trata-se, portanto, de saber gerir este sistema, este sector, se 

preferirem, por forma a permitir uma sinergia cultural e criativa nos 

territórios capaz de mobilizar potencialidades, soluções e respostas, 

um sentido de pertença e uma capacidade de adaptação à mudança e 

inovação que os tempos impõem. Por isso mesmo, a vitalidade 

cultural de um território começa a ser hoje tanto um factor de 

diferenciação territorial face à uniformização global, mas também um 

factor de atracção territorial, podendo aumentar o fluxo de entradas e 

saídas do território geradoras de alguma dinâmica económica, e, 

acima de tudo, um factor com impactos na qualidade de vida, na 

geração do tal sentimento positivo de pertença e de uma identidade 

aberta ao mundo e à mudança, pelo input de criatividade que o 

sector pode gerar. E, por fim mas não menos importante, com 

impactos na qualidade da democracia que, nos tempos que correm, 

não são menosprezáveis. 
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Ora, gerir tal sistema não é coisa fácil, nem simples. Não se trata 

apenas de construir equipamentos, embora, claro, eles sejam 

necessários, não se trata apenas de disponibilizar financiamento para 

as actividades culturais, embora, uma vez mais, claro, ele seja 

fundamental, nem tão pouco se trata de disponibilizar uma oferta 

regular de um menu de actividades culturais, embora, uma vez mais, 

elas também sejam fundamentais. 

Trata-se de perceber, e todos reconhecerão com facilidade, que a 

política pública de cultura é um instrumento de intervenção do Estado 

na sociedade e da sua regulação, que vai muito para além dos seus 

agentes e das suas instituições especializadas. Ela intervém na 

produção de uma legitimidade simbólica do poder político – e, por 

isso mesmo, foi e ainda é muitas vezes, mobilizada mais pelo lado da 

propaganda e da produção hegemónica de um discurso e de “agentes 

certificados” pelo poder. Esta característica da política pública de 

cultura é parte da sua força, grande parte do investimento em cultura 

foi feito na base da promoção particular de líderes políticos, e motivo 

das suas muitas fraquezas.  

Por isso mesmo, e porque a relação entre o Estado e a Sociedade 

também se faz pela via cultural, a autonomia é e deve ser um traço 

estrutural da gestão das relações entre o sector e o Estado, central 

ou local. Não queremos com esta autonomia apontar para o caminho 

atual da demissão do Estado das suas responsabilidades culturais. 

Muito pelo contrário, trata-se antes de reafirmar a importância da 

gestão dos trade-offs entre controlo – cooperação  – autonomia como  

centrais na acção do Estado na construção e regulação deste sector, 

evitando o controlo directo dos seus agentes, mas alicerçando a sua 

acção na cooperação e autonomia, controlando e monitorizando os 

resultados. Implicando, pois não só a democratização do acesso aos 

mecanismos de apoio e financiamento público, mas funcionando 

como catalisador do mérito e da inovação, dinamizando a tão 
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“abençoada” sociedade civil, alicerçadas nas práticas da gestão 

pública contemporânea.  

Esta autonomia implica, portanto, criar mecanismos de transparência 

nas decisões políticas sobre cultura: a quem e como atribuir 

financiamento a associações, projectos ou cidadãos, abrindo 

procedimentos concursais e mobilizando os especialistas do sector 

para as decisões estratégicas que o afectam.  

No fundo e porque o compromisso da cultura é com a democracia, 

abrir e criar mecanismos de acesso, democráticos e transparentes, 

aos apoios públicos e às suas instituições culturais que contribuam 

para a pluralidade de expressões e vozes que actuam no espaço 

público. A força e a vitalidade cultural dos territórios constrói-se, a 

investigação aponta precisamente para aí, na pluralidade e na 

diversidade das expressões, instituições e agentes que encontramos 

em cada território, fazendo do mérito reconhecido pelos agentes 

culturais o critério da selecção e apoio. Não é fácil, abdicar deste 

sistema de controlo. Há uns anos atrás, um autarca dizia-me, numa 

entrevista exploratória, que nenhuma autarquia estava disponível a 

abrir “assim a mão do instrumento que mais poder lhe dava”. E 

pronto, ficou tudo dito. 

Mas sem essa autonomia estrutural, sem essa pluralidade e 

diversidade, dificilmente produziremos resultados nas dinâmicas 

culturais e criativas sinérgicas, na qualidade da democracia local que, 

como saberão, porventura melhor do que eu, sofre de alguns 

problemas endémicos, e que esperamos que sejam resolvidos, se não 

pela via cultural, pela via da limitação dos mandatos, impondo uma 

renovação nas formas do fazer e do agir políticos.  

Se o primeiro ponto fundamental é a autonomia, o segundo será a 

construção e a integração em rede dos agentes e das instituições 

culturais: ora, as redes contemporâneas interagem não só em dois 
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sentidos, entre emissor e receptor, mas acima de tudo em múltiplos 

sentidos, isto é, entre emissores e receptores, operando na base de 

um modelo colaborativo e já não apenas num modelo institucional 

hierárquico entre um centro que decide e equipamentos periféricos 

que escutam, usando a terminologia comunicacional.   

Este modelo colaborativo multi-way, que se materializa, por exemplo, 

na forma de interacção das redes sociais, implica a adaptação do 

nosso software cultural, por assim dizer. Quer isto dizer que uma 

etapa fundamental das políticas públicas é precisamente contribuir 

para a construção ou integração em redes multi-way entre os 

agentes, as instituições autónomas e os centros decisores (neste 

caso, as autarquias). Tal processo implica reconhecer que o modelo 

de decisão top-down a que estamos habituados não é um modelo 

para o século XXI, e que o modelo bottom-up para a construção das 

decisões e objectivos estratégicos que devem orientar as políticas 

públicas parece ser uma mais-valia para a sua implementação. Um 

exemplo: as autarquias podem decidir fazer o festival X, o evento Y, 

criar a marca z para o seu território e podem fazê-lo tomando uma 

decisão e mobilizando os agentes, ou podem mobilizar os agentes 

para decidir que festival, que evento, que marca, criando as 

guidelines de tais decisões.  Esta será uma diferença entre a 

apropriação pelos cidadãos das atividades culturais, em relação ao 

envolvimento dos cidadãos pelas atividades culturais, tentando criar 

uma dinâmica produtiva entre amadores e profissionais que parece 

ser o motor do avanço ‘cultural’ na era digital.  

Ora, esta rede multi-way precisa da produção e partilha dos 

conteúdos por si produzidos, incluindo aqui tanto as artes e as 

culturas contemporâneas como as artes ou as culturas populares ou 

tradicionais. Neste sentido, acentuamos a característica das políticas 

públicas de cultura serem um instrumento de gestão e controlo dos 

fluxos culturais que entram e saem do seu território, distanciando-se 
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por isso da programação em rede a que estamos habituados, 

escolhendo de um catálogo de oferta cultural disponível a preços mais 

favoráveis. É uma rede que se constrói ou poderá construir entre as 

instituições culturais públicas e o terceiro sector dentro de um 

território e entre territórios, na troca dos bens culturais por si 

produzidos. De facto, a vitalidade cultural não se mede apenas pelo 

número de espectáculos e eventos que ali têm lugar, mas 

precisamente no volume e qualidade de conteúdos culturais por si 

produzidos, aos quais acrescem, claro, outros que vêm de fora e que 

são obviamente fundamentais. Mas não chega trazer apenas o cantor 

X, a peça Y.  

Trata-se de produzir conteúdos culturais de qualidade e fazê-los 

circular em redes nacionais e europeias. Por isso, mesmo a produção 

cultural local é tão importante como aquela que se faz fora, e que é 

através da rede e da interacção com os outros territórios que se 

constrói a sinergia necessária à produção de fluxos de bens culturais 

que depois têm impactos na atractividade dos territórios, na sua 

diferenciação e na qualidade de vida dos cidadãos. 

Autonomia. Cooperação. Redes. O último ponto é a criatividade, 

entendida como competência fundamental na atual sociedade da 

informação e do conhecimento. A criatividade como competência de 

uma economia já não apenas assente na produção em massa, mas 

na complementaridade entre essa forma de produção e a quase 

manufatura para o nicho de mercado, o produto singular produzido 

para as massas com a mais valia do design, da qualidade, da marca-

em-forma-de-identidade. 

 

Já se falou hoje aqui de indústrias criativas e start-ups. Devo dizer 

que quanto a mim me interessa mais a criatividade como 

competência adquirida, treinada e estimulada pelos processos de 
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participação cultural, tanto na forma amadora, como profissional, e, 

claro, desenvolvida no contexto deste sistema complementar do 

desenvolvimento urbano. Por isso mesmo, mais do que uma 

indústria, a criatividade é tanto um processo ‘económico’ que exige 

tanto talentos, tolerância e tecnologias, como um processo 

‘educativo’ que exige ambientes (instituições, associações, cidades) 

“culturais” capazes de a estimular, treinar e formar, no fundo, 

ambientes que sejam capazes de ‘deslocar’ a perceção para lá dos 

constrangimentos do quotidiano, para que do antigo se possa criar o 

novo, interagindo e promovendo o sucesso desta economia-em-

mudança do século XXI.  

Não tenho nenhuma solução mágica para propor para os vossos 

territórios, nem é essa a minha ambição. Apresentei antes uma série 

de valores, prioridades e metodologias de intervenção que podem 

contribuir para encontrar, pensar nessas mesmas soluções. Os 

valores são os da diversidade e da pluralidade alicerçados num design 

organizacional que favorece a autonomia e a colaboração e os 

processos de decisão bottom-up, bem como duas prioridades: a 

implementação do controlo e da monitorização dos resultados e a 

urgência da integração em redes ‘culturais’ dos agentes do setor, 

tanto a nível local, como regional, nacional e europeu. 

Muito obrigada pela vossa atenção. 

 

 


