
 

 

 

 

27 de Maio de 2020 

Com Natércia Xavier 

 
Este tempo foi um tempo para ler, para criar e partilhar pensamento. No início, eu que tanto gosto de 

estar na rua, fora de casa, senti uma enorme solidão, mas tinha a humanidade como companhia, 

com ansiedades e alegrias partilhadas à escala planetária. 

 

Em que penso? 

 

Penso na dimensão mais global, mais internacional de tudo isto; nas relações internacionais e, muito 

concretamente, nas relações culturais internacionais. Estamos confinados, mas continuamos 

dependentes do mundo, o que justifica o desenvolvimento de lógicas de cooperação. 

 

Devemos olhar para esta situação numa perspectiva mais local, mais 

humana e individual, mas também mais europeia. É urgente uma 

política de cultura a nível europeu e que não se limite à duração dos 

ciclos eleitorais. 
 

Faz falta falar do significado das palavras, explicar o que queremos dizer, porque os significados 

podem ser distintos conforme os interlocutores. O que significa Cultura quando a ela nos referimos? 

Quando a classe política se refere à Cultura, não tenho a certeza (mesmo quando fazem usam das 

mesmas palavras) se estaremos todos a falar do mesmo. O significado das palavras importa, daí a 

necessidade da compreensão da pertinência de uma “agreed language” em diferentes fóruns, que 

nos permita trabalhar com sentido do comum e com uma orientação partilhada de esforços.  

 

A UE terá no segundo semestre de 2020 a presidência alemã do Conselho, seguida da presidência 

portuguesa e depois eslovena. Esperando-se do Trio Alemanha / Portugal / Eslovénia, uma 

colaboração contínua, tendo em vista a construção de uma agenda europeia coerente para os 

próximos 18 meses onde matérias de grande importância serão discutidas para o futuro e presente 

da Cultura. 

 



 

 

A nossa prática (portuguesa) é, normalmente, a de reacção e com dinâmicas de curto prazo. A 

Alemanha é um país que tem mostrado liderança em termos de orçamento para a cultura, para a 

criação artística, para a sua disponibilização aos cidadãos. A cultura é um meio para construir 

comunidade e considerada um bem de primeira necessidade neste país. Pode ser profundamente 

positivo contar com a Presidência da Alemanha do Conselho da União Europeia nesta altura. 
 

Está a ser negociado, a nível europeu, o próximo Quadro Financeiro 

Plurianual (2021-2027). Esta é uma oportunidade para pensarmos num 

pacto cultural para os próximos 10 anos. 
 
 

O novo “orçamento de longo-prazo” vem definir as prioridades políticas da União, os domínios de 

intervenção e os tetos máximos de despesa, assumindo obrigações juridicamente vinculativas para 

um período de 7 anos. 

As negociações do próximo QFP têm lugar em circunstâncias particulares, nomeadamente as que 

resultam do Brexit, a par de uma realidade económica e social da União que impõe novas políticas e 

prioridades. É expectável o aumento do peso da Cultura, mas para isso as nossas vozes têm de se 

fazer ouvir. 

 

António Pinto Ribeiro hoje num artigo no Jornal PÚBLICO propõe o estabelecimento de um acordo 

entre o governo e o sector, algo que permita criar uma lógica que vá além dos 4 anos de mandato. 

Um caderno de encargos entre o Estado e o setor cultural que assuma a cultura como área central 

de governação.  

 

“É afinal um caderno de encargos que o Estado e o sector cultural necessitam acordar. Na sua 

diversidade, terá de ser executado com a coragem de assumir a cultura como área central da 

governação a partir da qual se tomam as opções de futuro, nomeadamente implementando a 

autonomia radical das instituições culturais estatais, com uma gestão própria de contabilidade e uma 

administração pública eficaz e transparente. Ciente do compromisso de assumir o investimento 

fundamental nos mediadores culturais, na distinção clara entre o que radica no conhecimento lúdico 

e o que privilegia o estrito consumo, na literacia digital, no trabalho colectivo e na globalização 

positiva, implicando todos os que, através dos seus recursos de conhecimento e financeiros, podem 

e devem participar na criação de um sistema cultural duradouro, transversal e sustentável. É um 

contrato cultural para duas décadas, mas ele é possível e imperativo.” 

 

Noutros países, áreas como a Saúde ou a Educação têm pactos de estabilidade e governação que 

ultrapassam os 4 anos dos ciclos eleitorais, porque é que não exsite o mesmo para a Cultura em 

Portugal?  

 

Isto deverá acontecer numa lógica de valorização das competências das associações da sociedade 

civil. Quantas dessas associações souberam antecipadamente do Conselho de Ministros da Cultura? 

Quantas puderam contribuir? Quantas sabem hoje o resultado desse Conselho? 

 

Penso frequentemente no tempo da política na cultura e no tempo da cultura na política. Ouvimos 

com frequência discursos que supostamente valorizam ou “admiram”, mas a prática não concretiza. 

 

Os debates na área da cultura servem normalmente para resolver um problema e não para pensar a 

longo prazo. Deve ser feita uma cartografia das experiências e do conhecimento. É uma 

oportunidade para sermos mais e mais fortes e para ganharmos consciência de determinadas 

prioridades. Estas plataformas digitais são as conversas à porta do teatro, depois do espectáculo, 

transpostas para uma dimensão nacional e mesmo internacional, graças à pandemia. 

 

 



 

 

Há grandes instituições culturais tuteladas pelo Estado com menos autonomia que uma associação 

para desenhar um projecto cultural. Deve haver uma maior participação no debate para existir uma 

preocupação efectiva e ação empenhada na melhoria dos serviços. Deve haver mais autonomia e 

mais confiança. Descentralização não é autonomia. 

 

Muitas vezes é mais fácil trabalhar com alguém de fora, de baixo para cima, para que se 

compreenda esta urgência. Há aprendizagens a fazer no processo de ordenamento cultural do 

território. 

 

Não devemos reforçar as assimetrias. Nos anos 90, com os apoios do Fundo de Coesão da União 

Europeia, construiram-se estradas e tantas infraestruturas para aproximar as pessoas, o comércio e 

encurtar as distâncias, considerou-se importante para a coesão social poder chegar mais 

rapidamente a qualquer sítio na Europa (portos, aeroportos, autoestradas, etc). Até agora, a Cultura 

não foi perspectivada assim, como uma forma de aproximação e de coesão também, valorizando a 

acessibilidade intelectual também, o direito à criação, à memória e ao conhecimento. A Cultura tem 

de ter um lugar político. E deve ser imprescindível para quem quiser fazer política. 

 

A política europeia durante muito tempo (demasiado) pensou a Cultura como uma forma de criação 

de eventos de afirmação dos locais e das regiões, nos quais se investe muito dinheiro. Contudo a 

verdadeira dimensão europeia neste eventos deverá estar em compreender as tensões e as 

oportunidades; haver mais literacia sobre o que é a Europa e dar expressão a isto. Não é mais 

dinheiro para mobilidades que está em causa nem o discurso das indústrias culturais e criativas 

como salvadoras da economia porque não o são. Fazem parte mas não represnetam o todo. Temos 

uma oportunidade para criar Cultura localmente e para a partilhar também além das nossas 

fronteiras. 

 

 

Queremos ser um peixe grande no aquário ou um peixe pequeno no 

oceano? Devemos ter uma visão mais oceânica. 
 

 

 

 

Discussão 

 
• O IETM pediu o contributo dos seus associados para o conselho de ministros da Cultura. 

 

Em Portugal, não há Ministério da Cultura com peso político e ação transversal. As medidas 

anunciadas não têm contexto, são reativas. Portugal poderá não dar seguimento à presidência alemã 

ao nível de dinâmicas mais estruturantes se não mudar as prioridades e o pensamento político sobre 

a Cultura enquanto bem essencial, de primeira necessidade. Estamos todos mais preocupados com 

a Economia, com o hardware mas falta software, e a União Europeia tem tido um percurso muito 

errático ao longos dos anos e não apenas na Cultura.  

As políticas para a juventude, depois de 1968, tinham como objetivo manter os jovens ocupados para 

não darem problemas é a explicação para políticas de juventude que durante décadas tiveram como 

mote a ocupação de tempos livres e o pressuposto do “jovem como fonte de problemas”. Na 

segunda metade dos anos 1990 há uma mudança estrutural que vem dotar este setor de uma grande 

força e notoriedade em termos de políticas europeias: o jovem é visto como recurso e não como um 

problema. Os jovens (e não apenas as associações que os representam) passam a poder apresentar 

muito mais projetos diretamente e em autonomia, ninguém pensa por eles. Foi dado valor à decisão, 

foi dada autonomia, os projetos pertenciam-lhes. A Cultura, por outro lado, tem de andar a provar 

tudo. Aos criadores, por exemplo, ainda não lhes é dada essa possibilidade de forma tão agilizada. 

 

• Na verdade, são muitos poucas as organizações da área da Cultura que aproveitam as 

linhas disponíveis nos vários programas (Erasmus; Europa dos Cidadãos; H2020; 



 

 

EEAGrants; Juventude; Inclusão social; Interreg; etc.) 

 

• Na Madeira, temos percebido que há uma carência enorme de conhecimento e até 

dificuldades na organização interna das próprias organizações da área da cultura, 

dificultando - muitas vezes – a apresentação e gestão de tais candidaturas. Há um longo 

trabalho (de base) a ser feito. 

 

• Na pirâmide de Maslow, da hierarquia das necessidades, a auto-realização está no topo. A 

auto-realização do indivíduo, no entanto, é tão importante como os bens essenciais. O 

investimento na Cultura é uma espécie de retroalimentação. Nós, cidadãos, podemos 

resolver os problemas. Os usufruidores devem unir-se aos produtores. Faz-nos muita falta o 

software. 

 

• Na Cultura temos medo de quem vem “desestabilizar”. A Cultura não tem uma verdade. 

Vemos como os cientistas mudam de ideias, a investigação prossegue e o que está certo 

hoje, pode não o ser amanhã. Os populistas sabem tudo desde o início – por isso, há 

pessoas que sentem que serão salvas por eles. O que é o sucesso? Estamos agarrados à 

forma e não ao processo. Temos a responsabilidade de ajudar a criar outras realidades. 

Através da Cultura podemos chegar ao encontro, a qualidade de vida para todos. Somos 

preguiçosos, temos de nos organizar, dar um passo atrás e procurar o que nos une. 

 

Devemos procurar mais a inquietação da pergunta do que a falsa segurança da resposta. 

 

 

 

Referências enviadas por Natércia Xavier 

 
AS RELAÇÕES CULTURAIS INTERNACIONAIS 

 

"Partindo da ideia de que a cultura é um valor em si mesmo, as relações culturais internacionais da 

UE deverão reforçar a sensibilização para o papel fundamental da cultura e para os seus efeitos 

socioeconómicos positivos, que dão resposta a problemas e desafios significativos a nível mundial. 

Faz falta uma abordagem estratégica faseada das relações culturais internacionais, seguida de 

medidas de aplicação concretas. Tal abordagem deverá comportar uma perspetiva base-topo, 

encorajar os contactos entre as pessoas e promover o diálogo intercultural. Há que assegurar a 

plena complementaridade com as ações dos Estados-Membros e com as ações realizadas pelo 

Conselho da Europa e pela UNESCO." 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=ES  

 O TEMPO DA CULTURA NA POLÍTICA - A CULTURA NO TEMPO POLÍTICO 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200423STO77704/supporting-

the-eu-s-cultural-sector-through-covid-19 

 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200326IPR75912/covid-19-impact-

on-culture-new-funds-must-reach-creative-sectors-immediately 
 

https://cultureactioneurope.org/news/effect-of-covid-19-on-creative-europe-and-the-euro-

pean-ccs/ 
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Lançamento de um website para partilha de boas práticas e informações pelos EM;   
 
Gestão dos riscos no património cultural, literacia mediática num mundo em constante mutação e 
Plano de Trabalho para a Cultura (2019-2022). 
 
O “estatuto e condições de trabalho dos artistas”, previsto no Plano de Trabalho da Cultura 2019-
2022. 
  
Programa Europa Criativa e assistência financeira para a distribuição digital.  
 
Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (CCS GF) 
 
Apoio direcionado para o setor da música, através da iniciativa “Music Moves Europe” e reprograma-
ção de fundos comunitários. 
 
Candidaturas abertas 
http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/iniciativas-comunitarias#europacriativa   
 
EXEMPLOS: VP/ 2019/016 
Candidaturas abertas até 2 de junho de 2020 
Estão abertas as candidaturas para o desenvolvimento de projetos que tenham por objetivo promo-
ver e proteger os direitos das pessoas com deficiência, através da recolha, troca e disseminação de 
boas práticas inovadoras para a promoção e proteção dos seus direitos, da sua inclusão ativa e parti-
cipação plena na sociedade, assim como preencher lacunas na recolha de dados relacionados com 
situação das pessoas com deficiência em áreas específicas, como por exemplo na desinstitucionali-
zação e vida independente, proteção social, educação, entre outras. 
 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=596&furtherCalls=yes  
 
Nova diretiva relativa aos direitos de autor no Mercado Único Digital (MUD) é particularmente impor-
tante no contexto atual, em que o sector criativo e os artistas precisam de apoio adicional e remune-
ração justa no âmbito do digital. 
 
https://www.fct.pt/dsi/mercadounicodigital/  
 
A necessidade do desenvolvimento das competências de literacia mediática, vitais em tempos de ex-
posição sem precedentes a uma grande quantidade de desinformação. 
 
Esta crise como uma oportunidade para repensar alguns dos elementos do Europa Criativa, como as 
taxas de cofinanciamento para projetos de cooperação. 
 
O peso da Cultura no próximo Quadro Financeiro Plurianual e no Plano Europeu de Recuperação da 
UE. 
 
O relatório do Tribunal de Contas Europeu "Investimentos da UE em locais de interesse cultural: um 
tema que merece mais atenção e coordenação" 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR20_08/INSR_Cultural_investments_PT.pdf  
 
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53376  
  
“Cultura, Criatividade e Sociedade Inclusiva” - estratégias e investimentos de longo prazo nas indús-
trias culturais e criativas. 
 
Cultura e Turismo - o turismo cultural representa 40% de todo o turismo europeu. 
 
Políticas estratégicas e estruturais. Cultura e Sustentabilidade. A igualdade de género no domínio da 
cultura. Diversidade e criação. 
 
A necessidade de construção de respostas inclusivas, coordenadas e abrangentes a esta crise. 

http://www.centro.portugal2020.pt/index.php/iniciativas-comunitarias#europacriativa
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=596&furtherCalls=yes
https://www.fct.pt/dsi/mercadounicodigital/
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR20_08/INSR_Cultural_investments_PT.pdf
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=53376


 

 

 
NOTÍCIA: "Comissária defende apoio forte à Cultura no plano de recuperação da UE" 
 
A comissária europeia da Cultura defendeu que a atual crise provocada pela pandemia da co-
vid-19 só evidencia a necessidade e a justiça de aumentar os apoios ao setor no quadro do 
plano de relançamento da economia europeia. 
 
"A Cultura tem um papel importante a desempenhar no plano de recuperação e no próximo Quadro 
Financeiro Plurianual [o orçamento da UE para 2021-2027]. Devemos usar esta crise como uma 
oportunidade para insistir em como é importante aumentar o orçamento, não só do Programa Europa 
Criativa mas também do Horizonte Europa, e reforçar o papel do setor criativo e cultural na nossa es-
tratégia de recuperação" 
 
https://www.jn.pt/artes/comissaria-defende-apoio-forte-a-cultura-no-plano-de-recuperacao-da-ue-
12213042.html  
  
A Presidência Alemã da UE no segundo semestre de 2020 e a Presidência Portuguesa em 2021. 
 
"The Federal Government wants to work in close cooperation with all EU Member States as well as 
with its trio partners Portugal and Slovenia." 
https://www.bmvi.de/EN/The-Ministry/Germany-EU-Council-Presidency/germany-eu-council-presi-
dency.html  
 
As negociações do Quadro Financeiro Plurianual e Plano de Recuperação da Europa. 
 
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_pt  
  
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/eu-budgetary-system/multiannual-financial-fra-
mework/mff-negotiations/ 
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