
Um futuro
criativo
E se... as respostas às dificuldades económicas de Portugal
viessem também da área da Cultura? Amanhã, 31, será
apresentado, no Palácio da Ajuda, o relatório final do
estudo A Cultura e a Criatividade na Internacionalização da
Economia Portuguesa, sentando à mesma mesa o ministro
da Economia e o secretário de Estado da Cultura. A VISÃO
já o leu e antecipa uma conclusão essencial: há muito por
fazer mas um enorme potencial
POR PEDRO DIAS DE ALMEIDA

uitas pessoas devem

fl^V ter lido duas, mesmo

H^A^V^l três vezes aquela frase

em vários títulos da im-

prensa francesa, para
terem a certeza de que

não a tinham entendido mal. No final de

2013, em França, um estudo oficial efetua-
do, em conjunto, pelos ministérios da Eco-
nomia e da Cultura (Vapport de Ia cultwe à

Véconomie en Francé) concluía que o setor
cultural contribui sete vezes mais para o

Piß francês do que a poderosa indústria
automóvel. A afirmação tem um número

que a sustenta: 57,8 mil milhões de euros,
em 2011, de contribuição para o Produto
Interno Bruto. Ao mesmo tempo, faziam-se
contas aos empregos gerados pelo setor:

670 mil, em empresas da área da Cultura, e

870 mil profissionais ligados à Cultura, em

empresas e instituições de outras áreas.

Em Portugal, o problema começa ainda
antes de uma avaliação deste género. Há
muito por fazer, no tratamento de dados

e numa abordagem global concertada,
de tudo o que pode ser incluído na esfera

cultural, da economia criativa, das artes...

Amanhã, 31 de janeiro, no Palácio da Aj u-

da, onde funciona a Secretaria de Estado da

Cultura, vão sentar-se à mesma mesa Jor-

ge Barreto Xavier, secretário de Estado da

Cultura, c António Pires de Lima, ministro

da Economia, a propósito da apresentação
do relatório final de A Cultura e a Criativida-
de na Internacionalização da Economia Portu-

guesa, estudo encomendado à Sociedade de

Consultores Augusto Mateus &Associados.
É o primeiro a ficar concluído, de um total
de dez estudos pedidos pelo atual secretário
de Estado (que tomou posse em outubro de

2012, substituindo Francisco José Vicgas)
a várias instituições, sobretudo universi-
dades - alguns exemplos: no ICS (Univer-
sidade de Lisboa) uma equipa liderada por
José Luís Garcia dedica-se a «mapear os

recursos, levantamento da legislação, cara-

terização dos atores do setor, comparação
internacional»; na Universidade do Algar-
ve, trabalha-se sobre «património e terri-
tório»; o CES, da Universidade de Coimbra,
relaciona «cultura, emprego c formação»; e



? a Faculdade de Economia da Universidade
Nova de Lisboa estuda «cultura e desen-
volvimento». «É a maior bateria de estudos

que alguma vez foi feita, de forma coerente
c articulada, sobre a C ultura, cm Portugal»,
diz Barreto Xavier à VISÃO. A aplicação do

novo ciclo de fundos comunitários (para
o período 2014-2020), e as oportunidades
que estes podem gerar e potenciar, ganha
importância como pano de fundo de todos

esses trabalhos.

Cinema(s)
Collider, da

produtora
portuguesa
Be Active,

especializada
em narrativas
transmedia, éum
produto pensado,
desde início,

para o mercado
mundial. No
cinema de autor,
Tabu, de Miguel
Gomes, garantiu
a exibição em 17

países, depois de

ser premiado em
Berlim

MUNNA
Uma das mais internacionais marcas

portuguesas a investirem no design. Nos

próximos dias vão estar presentes, apresentando
uma nova coleção, nas feiras Maison & Objet
Paris e Stockholm Furniture Fair

R
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Artur Rebelo e Lizá
Ramalho, dupla
portuguesa dedicada ao

design gráfico, participa
por estes dias na

primeira edição de La

Fête dv Graphisme, em
Paris, uma montra do

melhor que se faz nessa
área a nível mundial

Import/export
O diagnóstico do poder de internaciona-

lização do nosso setor cultural no estudo
coordenado pela empresa consultora do ex-
ministro da Economia de António Guter-
res, Augusto Mateus, não é propriamente
entusiasmante. Mesmo assim, entre 2002 e

2011, a taxa de crescimento média anual das

exportações de bens e serviços de indústrias
criativas excedeu os 10% («acima do ritmo

exportador da economia portuguesa como
um todo [9,8%]»), mas o peso destes mes-
mos bens e serviços no total das exportações
nacionais situou-se, sempre, apenas, entre
os 3% e os 4%. É olhando para as quotas de

mercado conquistadas pelos diferentes sc-

tores das indústrias criativas que se perce-
be a fragilidade de Portugal, nos contextos

europeu e mundial - nas artes visuais, por
exemplo, asseguramos 0,7% das vendas a ní-
vel c uropeu c 0,3% a nível internacional; nos

produtos audiovisuais (filmes), Portugal
ocupa 0,8% do mercado europeu e 0,2% do

mundial, mas os números sobem considera-
velmente (2,7% a nível europeu) se falarmos

de «produtos audiovisuais relacionados»,
ou seja, «equipamentos de suporte relacio-
nados com radiodifusão, filmes e produção
sonora»... As áreas com mais dinamismo

parecem ser o design c a arquitetura («As
vendas ao exterior de serviços de arquitetu-
ra e relacionados cresceram mais de 20% ao

ano [entre 2002 e 2011].»)
O estudo dedica uma parte específica

ao mercado da língua portuguesa (240 mi-
lhões de pessoas; quinta língua, no ronking
das mais usadas na internet), onde a situa-

ção é bem diferente, para melhor: em 2011,

exportámos «cerca de 220 milhões de dó-
lares de produtos criativos» para os países
lusófonos. Angola é descrita como «o mais
vibrante destino da última década», mas no
Brasil (responsável por 90% de todas as im-

portações de bens e serviços culturais pelos
mercados de língua portuguesa) as coisas

mudam de figura: somos o 21.° fornecedor
a nível mundial, e na totalidade de produ-
tos criativos exportados não ultrapassamos
uma quota de mercado de 0,5 por cento...

0 desafio da criatividade

Partindo do princípio de que «a economia
é cada vez menos um caminho entre maté-

rias-primas c produtos acabados, mas uma
mistura cada vez mais explosiva de inova-

ção e de diferenciação», o presente estudo

apresenta soluções concretas que, no con-

texto, c no discurso, da crise c da troika, pa-
recem miragens, ou um chão que nos foge

por baixo dos pés: «Cada vez mais exposta à

concorrência internacional dos baixos cus-
tos da Ásia e do Leste europeu, a economia

portuguesa só pode gerar um ciclo virtuoso
de crescimento quando as atividades produ-
toras de bens e de serviços transacionáveis
forem capazes de tirar partido dos fatores
mais avançados de competitividade, ligados
à inovação c à diferenciação, através da mo-
bilização da investigação, do conhecimento,
das competências, da criatividade, do pa-
trimónio e da cultura.» Conclusão: «Neste

sentido, todas as indústrias serão culturais e

criativas ou simplesmente não persistirão. »

A ideia de «cultura» como alavanca para



sair da crise, mas também como dina-
mizadora de um novo conceito de lite-
racia, riqueza e qualidade de vida parece
ser uma das forças transformadoras do
século XXI, a nível global, lutando con-
tra um persistente pessimismo. A China
anunciou o projeto de construir 5 mil no-
vos museus só em 2014, o México fez da
Cultura uma prioridade para reanimar a

economia e os mais ricos países do Médio
Oriente anunciam investimentos faraó-

nicos, como a extensão do Louvre e um
museu Guggenheim em Abu Dhabi (pre-
vistos, rcspctivamcntc, para 2015 c 2017).
Guggenheim c, aliás, a palavra mágica, no

exemplo ainda hoje mais citado sobre o

podertransformadordeum investimento
na área da Cultura: o museu Guggenheim,
em Bilbao, inverteu, a partir de 1997, um
caminho de decadência da cidade basca,
criando 4 500 empregos diretos e indi-

retos, atraindo um milhão de vistiantes

por ano e contribuindo, dez anos depois
da inauguração, com 1,5 mil milhões de

euros para a economia espanhola.
Jorge Barreto Xavier sabe que este

entusiasmo com as economias criati-
vas pode ser um terreno armadilhado, e

considera que há uma distinção essen-
cial a fazer: «Devendo potenciar a im-

portância da Cultura para o desenvolvi-
mento económico, nunca poderemos,
nem deveremos, limitar a Cultura a um
instrumento desse desenvolvimento
económico.» Mais: «A transformação da
Cultura em commodity, em mero objeto
de mercado, é um erro, porque um dos

valores essenciais da Cultura, mesmo no
contexto económico, será sempre a sua
autonomia.» ?

'Idealisf
A partir da Holanda, Cristina
Branco é um dos nomes da música

popular portuguesa a apostar
forte no mercado internacional

Jorge Barreto Xavier
Secretário de Estado da Cultura

'É expecta vel,
fazer mais? ti
0 responsável pela Cultura desmente a

ideia feita de que «este Governo não se

interessa por Cultura» e anuncia 2014

como um ano de projeção do design

português no mundo

> Neste estudo, há uma série de propostas con-
cretas, todas no sentido de investir em áreas

ligadas ao conhecimento, à investigação, à Cul-
tura. Mas, na ordem do dia, estão os cortes nas
bolsas atribuídas pelo FCT e um Orçamento de

Estado que consagra apenas 0,2% à Cultura....
Há mesmo condições para pôr em prática tudo
o que se sugere?
Eu tenho a plena convicção de que as propos-
tas deste estudo [A Cultura e a Criatividade na
Internacionalização da Economia Portuguesa]
vão ser muito úteis para o desenvovlimento
efetivo de ações. nos próximos sete anos.
É um instrumento que tem um grande valor
acrescentado para a tomada de decisões de

agentes políticos, económicos, culturais...
E não é só a questão do investimento público
que está em causa, é, sobretudo, um modo
de pensar as coisas. Há a opinião comum de

que este Governo não gosta de Cu Itu ra, não se

interessa por Cultura, mas nenhum Gover-
no anterior alcançou também esseobjetivo
do 1%, determinado em França, no período
Mitterrand - e falava-se de 1% do PIB, não

do Orçamento.... E numa altura de enorme
dificuldade económica como a que vivemos
dificilmente esseobjetivo podia ser alcançado
em Portugal... Mas há dados concretos: este
é o Governo que, mesmo neste contexto de

dificuldades, aumentou o financiamento do

cinema e audiovisual; que, em 2013, conse-

guiu aumentar a frequências dos museus

portugueses e abrir alguns, tão importantes
como o Machado de Castro, em Coimbra, que
estavam fechados; que fez o maior movimento
de classificação de património cultural desde
a implantação da República: que investiu, no

ano passado, só na área do património, mais
de 17 milhões de euros em todo o País...
É expectável fazer mais? É. Baixaram os fun-
dos disponíveis? Baixaram. Mas a atividade de

produção cultural continua a fazer-se em bom
ritmo, em Portugal. As políticas públicas de
Cultura têm-se concretizado, nalguns casos
até com mudanças estruturais que não eram
feitas há décadas.

> Há exemplos de boas práticas, nesta área,

que já estejam em curso? Por exemplo, o caso

de Guimarães. 0 grande objetivo das capitais
culturais europeias é mesmo esse, projetarem-
-se no futuro com todo o seu potencial cultural
e criativo...

Guimarães foi uma Capital da Cultura posi-
tiva, que atraiu muitos vistiantes nacionais e

estrangeiros, mesmo depois de terminada a

programação. Houve, também, oportunidades
de ligação novas entre a Cultura e a Universi-
dade do Minho. Mas eu diria que há ainda um

longo caminho a percorrer... Nas conexões
entre Cultura e indústria fez-se algum cami-
nho, mas os resultados são tímidos e têm que
ser trabalhados. Há muito para fazer quanto
à ideia de indústrias critativas, em Portugal.
Tornou-se num chavão muito utilizado, fala-
se muito de clusters de indústrias criativas,
mas, às vezes, nem se percebe bem o que
isso significa... De que é que estamos a falar?
De indústrias que têm como ativo principal a

propriedade intelectual e o valor económico

gerado por essa via, ou dos resultados cone-
xos a essa atividade, na distribuição, produ-
ção, comercialização, comunicação...

> Em Portugal, sempre se falhou a estratégia
de internacionalização da Cultura popular,
como se isso fosse algo só da responsabilidade
dos própios artistas e agentes. No resto da

Europa, a começar por Espanha e acabando
nos países nórdicos, não é assim. Há vontade
de recuperar todo o tempo perdido?
Sim. No anterior Governo, houve uma promes-
sa, em particular, de promoção internacional
da música, que nunca se chegou a concreti-
zar... Nós não garantimos a criação, a curto

prazo, desse mecanismo, mas estamos a

trabalhar para perceber se podemos mate-
rializar e concretizar essa difusão da música

portuguesa, no circuito internacional. E, com
o investimento numa Portugal Film Commi-

sion, pretendemos não só atrair produções de

cinema internacional a Portugal como projetar
o cinema português no estrangeiro. Ao mesmo

tempo, 2014 é o ano em que queremos pro-
jetar o design português no mundo, e haverá
novidades quanto a isso, muito em breve. ?




