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3. A CULTURA: FACTOR SOCIOECONÓMICO 

IMPORTANTE 

 

 

Depois de ter abordado o conceito de “Gestão Cultural”, considerei relevante expor, 

neste subcapítulo, ainda que de modo breve e necessariamente incompleto, o meu 

parecer sobre a noção de “Cultura” assim como, analisar a importância que tem vindo a 

adquirir ao longo dos anos. Começo por definir o conceito de um ponto de vista geral, 

para depois estudar a sua evolução em Portugal. Para proceder a esta última, relato a 

influência do Estado Novo, e mais especificamente a de António Ferro, na sua elevação 

a factor relevante da sociedade, para depois explicar a sua actual importância em 

Portugal e, por fim, na cidade de Lisboa.  
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3.1 Cultura e actividades culturais 

 

“Cultura” é um conceito muito complexo de definir na medida em que abrange um 

vasto leque de significados e interpretações possíveis.  

 

Quando recorremos à sua origem etimológica, consultando para o efeito o Dicionário 

Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa (CUNHA: 1982/1999, 233), 

apercebemo-nos que a palavra é de origem latina (> cultura) e significa o acto, o efeito 

ou o modo de cultivar.  

 

Partindo deste pressuposto, ficamos a saber que a Cultura implica e contribui para a 

evolução de “algo”, podendo ser este último um ser animado ou inanimado. Para que 

não fiquemos ainda mais confusos, limitamo-nos aqui à função da Cultura enquanto 

elemento cultivador do espírito do ser humano.14 

 

 

O etnólogo americano Edward Tylor, um dos fundadores da antropologia social, foi o 

primeiro a atribuir um sentido colectivo à noção de Cultura, definindo-a como sendo:  

 

“Aquele conjunto de elementos que inclui conhecimentos, crenças, arte, 

moral, leis, usos e quaisquer outras capacidades e costumes adquiridos 

pelo homem enquanto membro de uma sociedade”15 (TYLOR: Dezembro 

2009)  

 

Apesar de ajudar a entender o conceito, esta definição permanece, no entanto, muito 

geral, possibilitando múltiplas interpretações: pode referir-se aos modos de viver e 

pensar de uma população, como também a processos de desenvolvimento intelectuais 

destas mesmas pessoas a nível global ou particular. (COSTA: 2007, 38) 

 

 

                                                
14 Conceito que deve ser entendido como a faculdade de pensar, a inteligência, o conhecimento do 
indivíduo. 
15 “that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other 

capabilities and habits acquired by man as a member of society” (TYLOR: Dezembro 2009). Tradução 
de Pedro Costa. 
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Como explica Pedro Costa na sua obra A Cultura em Lisboa (COSTA: 2007) referindo-

se a Franco Crespi, a Cultura é assim inicialmente encarada como uma “assimilação de 

valores e conhecimentos socialmente transmitidos de forma a traduzi-los em qualidades 

pessoais” (COSTA: 2007, 38). Ao recorrer ao significado de origem enquanto “cultivo 

do espírito” como referido anteriormente, mas influenciado pela perspectiva do 

Iluminismo de setecentos que conferia um valor supremo às faculdades intelectuais do 

Homem, acrescenta-se ao seu significado a memória colectiva, como sendo tudo o que a 

sociedade humana foi adquirindo a nível cognitivo e formativo ao longo dos tempos, 

tornando assim a noção mais abrangente. (COSTA: 2007, 39).  

 

Assim sendo, passo a adoptar o conceito tal como o interpreta Costa ao basear-se na 

definição de Keesing, já que a sua elucidação, mesmo que breve, fixa de uma forma 

clara e real o que entendo por Cultura:  

 

“ O conjunto das formas simbólicas publicamente disponíveis através das 

quais os indivíduos, seleccionando instrumentos diversos a fim de 

construírem a sua linha de acção, traduzem e exprimem significados.” 

(COSTA: 2007, 39) 

 

Ao aplicar esta definição no contexto da oferta cultural, o “conjunto das formas 

simbólicas” refere-se a todos os elementos que constituem a parte racional e irracional 

do ser humano (usos, valores, conhecimentos adquiridos na sociedade em que está 

inserido), sendo que o indivíduo, ao “seleccionar instrumentos diversos”, as actividades 

culturais que serão definidas de seguida, traduz e exprime os significados destas 

“formas”, ou seja, transmite a sua Cultura.  

  

As actividades culturais que são, por exemplo, a música, a literatura, o teatro ou ainda o 

cinema entre muitas outras, tornam-se o meio mais relevante como forma expressiva de 

uma cultura. O indivíduo, por si só, também consegue representar a sua cultura, 

comportando-se e exprimindo-se como o costuma fazer. Contudo, quando para tal, se 

recorre aos ditos “instrumentos”, o impacto causado é bem mais evidente.  
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Actualmente, nas nossas sociedades, estas iniciativas, além de gerarem serviços, 

provocam também a troca de bens culturais, ou seja, de produtos, favorecendo assim o 

consumismo próprio às comunidades contemporâneas.  

 

Em Portugal, a Cultura adquire maior importância a partir do início do século XX com 

o Estado Novo, que valoriza o seu poder como meio fundamental para a propaganda de 

ideais. A partir de então, como o veremos posteriormente, o seu progresso enquanto 

elemento social e, posteriormente, económico não deixa de evoluir, tornando-se 

actualmente, um dos sectores mais lucrativos das sociedades. 
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3.2 A Cultura em Portugal – origem das políticas culturais 

 

O início do século XX, em Portugal, é marcado por um período de grande instabilidade 

social e económica: após a proclamação da 1ª República em 1910, assiste-se a uma 

sucessão de vários presidentes da república e, com eles, de vários governos; as 

consequências nefastas resultantes da Primeira Guerra Mundial só vêm piorar a situação 

económica do nosso país. 

 

Na década de trinta, quando o Estado Novo, chefiado pelo Prof. Dr. António Oliveira 

Salazar, se implanta no território português, o país vive numa grande pobreza. A vida no 

campo é difícil e muitos emigram para fora do país, em busca de um futuro melhor. Na 

cidade, a vida dos comerciantes e dos operários também é bastante modesta. Os únicos 

cidadãos nacionais a usufruírem de uma vida mais confortável eram as pessoas 

pertencentes às classes sociais mais elevadas, devido essencialmente a condições 

financeiras favoráveis.  

 

A estas dificuldades económicas, acrescenta-se um grande problema social: a maior 

parte da população era analfabeta, considerando-se que a taxa de analfabetismo rondava 

os setenta por cento e as universidades eram muito pouco frequentadas. A falta de 

formação dos portugueses favorece, como é óbvio, o atraso em que vivia a sociedade. 

Sem estudos, não havia conhecimentos e sem eles, tornava-se mais complicado 

melhorar o contexto social. (SOCIEDADE DO ESTADO NOVO: Abril 2009)  

 

O regime de Salazar tem então de reorganizar, a nível social mas sobretudo económico, 

um país em completo declínio. Para tal, fundamenta-se em ideais patrióticos e recorre a 

medidas drásticas, censurando,16 nomeadamente, a livre expressão, ao controlar de um 

modo autoritário e repressor o povo português através  do ensino, da igreja, da 

propaganda e sobretudo da sua polícia política (PIDE – Polícia Internacional de Defesa 

do Estado). (SOCIEDADE DO ESTADO NOVO: Abril 2009) 

                                                
16 Não sendo objecto de estudo do presente trabalho, o tema da Censura poderá ser aprofundado 
consultando, por exemplo, a seguinte obra: Azevedo, Cândido (1999). A Censura de Salazar e Marcelo 

Caetano. Lisboa: Editorial Caminho. 
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3.2.1 AFIRMAÇÃO DA IMPORTÂNCIA CULTURAL  

 

Com o intuito de controlar e gerir a propaganda nacional, o Dr. Oliveira Salazar cria, em 

1933, o Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) e nomeia o Dr. António Ferro, 

grande jornalista, político e escritor português, de pensamento modernista17, como 

director do recém-criado organismo.  

 

 

Como o relata Raquel Henriques na sua obra, António Ferro: Estudo e Antologia, 

(HENRIQUES: 1962/1990), Salazar define o SPN da seguinte forma:  

 

“ Uma instituição que tem em vista unicamente a propaganda nacional e 

que através dela colmatará a ignorância das novas realidades e 

esclarecerá os esforços empreendidos pelo governo na restauração do 

equilíbrio político, económico e social. (…) O Secretariado tem como 

objectivo reforçar a confiança do povo português e fortalecer a 

consciência da especificidade nacional”. (HENRIQUES: 1990, 38) 

 

Ao criar este Secretariado, o regime, baseado em ideais nacionalistas, queria fazer com 

que o povo português tivesse orgulho em fazer parte da pátria portuguesa, honrando o 

seu glorioso passado, aceitando a sua miséria e esperando por um futuro melhor. Para 

tal efeito, comparavam-se, por exemplo, as aldeias portuguesas, onde as pessoas eram 

apresentadas como pobres mas felizes, com nações industrializadas mas onde 

predominaria a desordem e a infelicidade. (Anexo 13) O objectivo principal era, como o 

disse Salazar no acto de posse de António Ferro:  

 

“Elevar o espírito da gente portuguesa no conhecimento do que 

realmente é e vale, como grupo étnico, como meio cultural, como força 

de produção, como capacidade civilizadora, como unidade 

independente no concerto das Nações” (GUEDES: 1997, 23)  

 

                                                
17 Provem de modo (latim) que significa “recentemente”> “moderno”> “modernismo”: movimento 
literário e artístico vanguardista e progressista cujo apogeu se dá no início do século XX (FAURÉ: 
Novembro 2009) 
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Além de ter gerido esta difusão de ideais, o SPN também coordenou a informação de 

todos os Ministérios. (AATT: Novembro 2009) Para tal, tentou implementar o seguinte:  

 

“Regulamentar as relações da imprensa com os poderes do Estado; editar 

publicações que dessem a conhecer a actividade do Estado e da Nação 

Portuguesa; centralizar a informação relativa à actuação dos diferentes 

serviços públicos; preparar manifestações nacionais e festas públicas, 

com intuito educativo ou de propaganda; combater as "ideias 

perturbadoras e dissolventes da unidade e interesse nacional”; contribuir 

para a solução dos problemas referentes à "política do espírito", através 

da colaboração com artistas e escritores portugueses e do 

estabelecimento de prémios que estimulassem uma arte e uma literatura 

nacionais; utilizar a radiodifusão, o cinema e o teatro como meios 

indispensáveis à prossecução da sua missão”. (AATT: Novembro 2009) 

 

 

Nos seus primeiros anos de existência, a instituição vai privilegiar três áreas de acção: A 

propaganda para promover o ideal do regime; o turismo para difundir este ideal para 

além das fronteiras portuguesas; e a cultura popular de forma a integrar as camadas mais 

baixas da população. (FONTES: Março 2009) 

 

Em 1944, o SPN é rebaptizado SNI (Secretariado Nacional de Informação, Cultura 

Popular e Turismo) e passa a ter novas responsabilidades. Cabe-lhe a gestão dos 

Serviços de Turismo, dos Serviços de Imprensa, da Inspecção dos Espectáculos, dos 

Serviços de Exposições Nacionais e dos Serviços de Radiodifusão, sendo que todos 

incluíam o exercício da censura. (AATT: Novembro 2009) Como o nome refere, a 

cultura popular faz agora parte da promoção turística que tenta difundir a ideia matriz de 

que Portugal é um destino de viagem por excelência, a nível interno e também 

internacional. (FONTES: Março 2009) 

 

É de realçar que a política cultural não se limitava à intervenção do SPN e depois do 

SNI, sendo partilhada com as câmaras municipais do país e com diversos organismos do 

Estado. Neste sentido, o Ministério da Educação Nacional (MEN) assumia a função 

doutrinária do regime e o Ministério do Interior (MI), que no início censurava a 
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imprensa e os espectáculos (em 1940, passa a ser coordenada pela SPN e integrada em 

1944 no SNI). Também controlava os artistas e atribuía as licenças de representação, 

apenas adoptando funções de carácter policial a partir do momento em que estas 

responsabilidades são atribuídas ao SNI. A Fundação Nacional para a Alegria no 

Trabalho (FNAT) geria os tempos livres e a formação cultural dos trabalhadores e o 

Comissariado Nacional do Emprego (CNE) contratava desempregados para ofícios de 

carácter cultural, tendo tido assim um papel relevante na Cultura. (FONTES: Março 

2009) 

 

 

Enquanto director do SPN, e posteriormente do SNI, António Ferro começa por ter em 

conta o ideal do regime mas, pouco a pouco, vai tentar enfatizar a arte moderna ao 

tentar conciliá-la com a arte popular, ou seja, modernizando o tradicional sem, no 

entanto, lhe tirar o que lhe é próprio, a sua simplicidade e espontaneidade. 

  

Ele percebeu que a Cultura era um óptimo instrumento de propaganda, mas também 

uma forma eficaz de controlo social a favor do poder político. Numa época em que o 

país era governado por um regime despótico, era importante que o povo estivesse 

sempre ocupado para que não passasse os tempos livres a pensar e a querer mudanças 

de governo. António Ferro mostrou que “as múltiplas manifestações culturais podiam 

ser organizadas de modo a predisporem os indivíduos para certas formas de 

comportamento e pensamento espontâneo.” (FONTES: Março 2009) 

 

Assim sendo, vai utilizar elementos tradicionais da cultura portuguesa, como os trajes 

regionais, as danças populares ou ainda, os costumes do país e dar-lhes um sentido 

contemporâneo. (GUEDES: 1997, 21) As práticas culturais do povo passam a ser 

controladas pelo poder político como forma de propaganda nacional subtil. É, de facto, 

através de momentos de entretenimento que vão ser difundidas as ideias do regime, sem 

que a população esteja disso perfeitamente ciente. A Cultura passa, assim, a ter um 

papel social preponderante. 

 

Com o mesmo propósito, dá aos artistas a importância social que até agora lhes tinha 

sido negada e torna-os profissionais qualificados, uma vez que contribuem para o bem-

estar da sociedade, mas sobretudo, do regime. Tudo é posto em prática para “ajudar” o 
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mundo artístico: são organizados exposições e concursos e várias obras são vendidas ou 

compradas pelo próprio Estado para ornamentarem edifícios públicos.  

 

Apesar deste esforço, o apoio cultural foi mais notório no reconhecimento exterior dos 

artistas, com a atribuição de prémios, compra ou encomenda de obras do que 

propriamente na ajuda à produção cultural em si, ao criar estruturas com esse objectivo.  

 

 

Com o intuito de promover as suas ideias e consequentemente, o próprio país além 

fronteira, o governo de Salazar soube, pois, utilizar, além das actividades culturais já 

mencionadas, o Turismo como meio de difusão política. 

 

Antes de prosseguir, parece-me relevante definir e explicar as origens deste conceito 

que, como é de esperar, não surgiu apenas na altura do Estado Novo. 

 

É necessário recorrer a tempos muito remotos para se descobrir as origens do que 

qualificamos actualmente como “Turismo”. Com efeito, o Homem sempre teve por 

hábito movimentar-se de um território para outro, muitas vezes por razões de 

sobrevivência, como o comprovam as descobertas e os estudos efectuados pelos 

arqueólogos ao longo do tempo. A partir do momento em que o Homem se torna 

sedentário, as suas deslocações passam a ser realizadas por motivos de lazer, o que 

origina uma actividade económica, futuramente designada por “Turismo”. (CUNHA: 

2007, 13) 

 

Mas a acção, enquanto deslocamento livre e espontâneo de uma pessoa, data somente 

do século XVII, época em que se tornou costume na Inglaterra, enviar estudantes 

finalistas para a Europa, com intuito de complementarem as suas formações e 

adquirirem novas experiências. Este “Grand Tour” (palavra que deu origem ao conceito 

de “tourisme”) era uma viagem que, ao colocar estes jovens em confronto com práticas, 

tradições ou simples paisagens de outro país, permitia aumentar os seus conhecimentos. 

Este deslocamento com o objectivo de descobrir o que se encontrava fora do seu país de 

origem, passa a ser definido pelo termo de “turismo”, tendo-se a expressão “Turista” 

generalizado com a publicação das “Mémoires d’un touriste” de Stendhal em 1838. 

(CUNHA: 2007, 14-15) 
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A Revolução Industrial que se expande um pouco por toda a Europa no século XVIII 

vem, obviamente, facilitar as deslocações das pessoas dentro e fora dos respectivos 

países, favorecendo o desenvolvimento da actividade a nível económico e social.  

 

Actualmente as pessoas viajam muito pelas mais diversas razões: profissionais, culturais 

ou de simples descanso. Assim sendo, o Turismo pode ser definido, de acordo com a 

Organização Mundial de Turismo (OMT), como sendo:  

 

“O conjunto de actividades desenvolvidas por pessoas durante as viagens e 

estadias em locais situados fora do seu ambiente habitual por um período 

consecutivo que não ultrapasse um ano, por motivos de lazer, de negócios e 

outros”. (CUNHA: 2007, 30) 

 

 

Em Portugal, o Turismo, como a Cultura, desenvolve-se essencialmente com a vinda do 

Estado Novo que criou as condições necessárias ao bom desenvolvimento deste sector. 

O regime salazarista procede à construção de novas redes de estradas, à restauração de 

monumentos nacionais, ao embelezamento das cidades por todo o país e à fundação do 

SPN. (FERRO: 1949, 38) 

 

O Estado, através do Secretariado de Propaganda Nacional e, mais especificamente, a 

pessoa de António Ferro, promove a “unidade” do país como um bem fundamental para 

a actividade turística. A este respeito, Ferro argumenta que após ter visitado um país, o 

turista não se recorda dos nomes das terras, das vilas ou das cidades por onde passou, 

mas sim do país que o acolheu! Acrescenta que a população portuguesa, mesmo que 

mantendo a sua autonomia, a nível regional, ou seja, as práticas particulares de cada 

região, tem de trabalhar em conjunto para o bem-estar do país. (FERRO: 1949, 40) 

(Anexo 13)  

 

A componente civilizacional e cultural está muito presente nesta forma de Turismo: ao 

turista são descritas paisagens idílicas e um povo unido e feliz, com fotografias e 

actuações retratando o “folclore”(a cultura popular); ao povo pede-se que aceite a sua 

vida e viva feliz, para dar uma boa imagem aos “estrangeiros”. Além disso, incentiva-se 

a população nacional a viajar e descobrir o seu próprio país, ao estabelecer tabelas 
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descritivas das actividades e particularidades de cada cidade. (Anexo 14) Mais uma vez, 

o Estado Novo promove o seu ideal baseado na “alma da pátria portuguesa” (FONTES: 

Março 2009) para governar um país onde primam a pobreza e a instabilidade 

económica. 

 

 

A partir da década de quarenta, o poder do SNI, e do próprio António Ferro, começa a 

vacilar, enfrentando uma certa resistência, à sua propaganda, por parte da população 

portuguesa. Este facto pode explicar-se com dois fenómenos (FONTES: Março 2009): 

O contraste cada vez mais notório entre os muito pobres e os muitos ricos assim como, a 

ascensão dos Estados Unidos da América a grande potência mundial. 

 

A pobreza em que vivia grande parte do povo português torna-se ainda mais evidente 

aos olhos de todos com a construção de equipamentos turísticos (como por exemplo, as 

estâncias balneares) dos quais usufruíam os turistas e as classes mais altas portuguesas. 

Face a este contraste óbvio, a propaganda do SNI exaltando a paz vivida no país em 

detrimento do sentimento de privação vivido por muitas famílias portuguesas, só veio 

piorar o descontentamento geral da população mais pobre. Além disso, é nesta altura 

que começa a emergir o Partido Comunista Português que toma como ponto de partida 

do seu pensamento estas diferenças inaceitáveis.  

 

O final da segunda Guerra marca o momento de reconstrução para os países que mais 

tinham sofrido com o conflito. A imprensa nacional começa a comparar o ritmo de 

crescimento económico destes países, e sobretudo o dos Estados Unidos da América 

que se tornaram numa democracia com valores modernos, com o de Portugal e 

apercebe-se que os resultados do Estado Novo são muitíssimo fracos. A população 

portuguesa é assim alertada para a falta de prosperidade de que é vítima e, desta forma, 

apercebe-se do grande atraso sócio-económico que tem vindo a acumular nos últimos 

anos. (FONTES: Março 2009) 

 

Neste contexto tremido e com o intuito de manter o controlo no poder social, Salazar 

decide alterar o discurso do regime e afasta António Ferro do poder, associando-o a um 

modelo reprobatório e desactualizado. (FONTES: Março 2009) 
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Apesar de não concordar com as ideias e os métodos do Estado Novo, devo, contudo, 

evidenciar que António Ferro foi um elemento essencial para a afirmação da Cultura 

enquanto factor de coesão social, dando origem às primeiras políticas culturais em 

Portugal. A grande promoção cultural do antigo director do SPN encontra-se 

essencialmente na cultura popular em volta da qual acrescentou uma grande 

“encenação” dando um lado mais moderno ao tradicional. Também é a esta figura 

política que se devem os fundamentos de estruturas e programas culturais que ainda 

existem hoje (FONTES: Março 2009): 

 

“Entre as suas funções mais salientes destacam-se as seguintes: 

A recolha e tratamento da informação dos órgãos de comunicação 

nacionais ou estrangeiros de apoio aos altos dirigentes do Estado, 

servidos por uma biblioteca, uma Fototeca e uma Filmoteca. A 

propaganda era alimentada por uma contínua produção de informação 

destinada aos órgãos de comunicação e à Emissora Nacional, 

desdobrando-se numa vastíssima produção editorial, em diversas línguas, 

organização de exposições em Portugal ou no estrangeiro.”  

(FONTES: Março 2009)   

 

 

Ao longo dos dezasseis anos em que António Ferro esteve à frente do SPN, e depois do 

SNI, soube tirar partido do potencial da Cultura e do Turismo, tornando-os verdadeiros 

instrumentos de propaganda e de controlo da informação. (FONTES: Março 2009) 

Neste sentido, foi fornecendo ao país as bases necessárias para o bom aproveitamento 

dessas duas actividades que, além de terem uma função social tão desejada pelo regime 

de Salazar, também têm uma vertente económica, que tem vindo a ser aproveitada nos 

últimos anos pelos Poderes Públicos, sublinhando a sua grande importância para toda e 

qualquer sociedade. 
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3.3 A Cultura – factor económico  

 

Com o passar do tempo a Cultura foi adquirindo cada vez mais importância, primeiro a 

nível social, como pudemos ver no caso português na altura do Estado Novo, e mais 

recentemente, a nível económico. Neste subcapítulo proponho-me desenvolver 

essencialmente o aspecto económico da Cultura, começando por um ponto de vista geral 

da questão, para depois me restringir ao nível europeu, passando pelo caso de Portugal e 

por fim, da cidade de Lisboa.  

 

 

Nos últimos anos, “o conhecimento, a criatividade e o saber” têm vindo a ganhar, um 

pouco por todo o mundo, relevância no âmbito das novas actividades económicas. 

(COSTA: 2007, 33) O poder público percebeu que a Cultura, além de ser importante 

como elemento social, era também uma óptima fonte de progresso económico. Com 

efeito, a maior parte dos países têm vindo a instaurar “políticas culturais” que visam 

uma melhor gestão das actividades e dos produtos resultantes deste sector. 

 

Este desenvolvimento deve-se essencialmente ao papel fundamental que a Cultura 

consegue ter no meio de uma determinada sociedade. Além de favorecer o bem-estar da 

comunidade, ao permitir nomeadamente a livre expressão através de actividades 

culturais, tornando-se assim um elemento socio-comunicacional preponderante, 

acumula também um capital significativo, ao gerar novos empregos e desenvolver o 

consumo local (produtos culturais e Turismo). (DANTAS: 2007, 76) 

 

 

De um ponto de vista social, as actividades culturais contribuem para a coesão, ao 

favorecer a integração de grupos étnicos e de faixas etárias (por exemplo: os mais 

velhos) muitas vezes esquecidos pela sociedade. Estimula a identidade de cada um, 

podendo proporcionar a descoberta de novas competências e aumentar a auto-confiança. 

Tem igualmente capacidade para oferecer a todos o acesso à informação, como por 

exemplo, com projectos nas bibliotecas que têm como objectivo fazer com que todos 

possam utilizar a internet. (DANTAS: 2007, 134) 
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A participação nestas actividades é útil na medida em que contribui para a inclusão e 

igualdade social (todos têm acesso aos bens/informações fundamentais), ao mesmo 

tempo que propõe uma ocupação lúdica destinada a todos. 

 

 

A nível económico, a Cultura gera emprego, grandes trocas de riquezas e favorece a 

requalificação territorial: uma cidade modernizada permite uma melhoria na qualidade 

de vida e da própria imagem, promovendo assim a competitividade territorial local. 

(COSTA: 2007, 34) Como o refere Xavier Greffe no “Le rôle de la culture dans le 

développement local”18 (GREFFE: 2004), o objectivo do poder político local é o de 

tornar o território mais atractivo, para que seja mais confortável para quem lá reside e 

mais apelativo para quem possa vir a visitá-lo. O que se pretende aqui é dar uma 

“imagem de marca” ao espaço. A Cultura, por via da grande variedade de iniciativas 

que faculta, tem a capacidade de concretizar este propósito, criando, em simultâneo, 

empregos, valorizando as artes e o património regional, gerando assim consumo e 

turismo. Neste contexto, o desenvolvimento económico só pode ser favorecido. 

(GREFFE: 2004, 60) 

 

Ao renovarem alguns espaços abandonados, como antigas indústrias ou armazéns, para 

fins culturais, as autoridades locais aperceberam-se do impacto positivo que podiam 

causar na sociedade. Além disso, com a sua promoção, a Cultura consegue fazer com 

que um “costume industrial” se afirme como um costume cultural: as fábricas de 

azulejos, o artesanato local ou ainda a gastronomia regional passam a apresentarem-se 

como um elemento relevante de uma dada identidade cultural. (GREFFE: 2004, 61) 

 

O Mecenato também contribui muito para a existência desta relação entre a Cultura e a 

Economia. Com efeito, se antigamente todo o apoio financeiro ao mundo artístico 

provinha das famílias ricas (burgueses e aristocratas), actualmente esta ajuda é obtida 

através do patrocínio de empresas públicas ou privadas. A associação entre o Mecenato 

e o “Sponsoring” deve-se essencialmente ao facto da Política ter atribuído à Cultura 

importância enquanto factor económico. (ROZIER: 2004, 34-36) 

 

                                                
18 “O papel da cultura no desenvolvimento local” (GREFFE: 2004) 
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A oferta de bens e serviços culturais, comummente qualificados como “produtos 

culturais”, é cada vez maior e a competitividade destes produtos, nos respectivos 

mercados sociais, depende do modo de afirmação que utilizam assim como das formas 

de entretenimento que propõem. (COSTA: 2007, 37) Pedro Costa resume o referido da 

seguinte forma:  

 

“A constante interpenetração das esferas económica e cultural nas 

sociedades actuais (…) torna o processo de crescimento e 

desenvolvimento destas actividades inevitável e sustentável”.  

(COSTA: 2007, 37) 
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3.4 A Cultura na Europa – Portugal 

 

Após termos analisado os factores que levaram à atribuição de uma maior importância 

ao sector cultural nas sociedades genericamente consideradas, exploramos agora tudo o 

que tem vindo a ser posto em prática, dentro da Europa, e mais especificamente, em 

Portugal, para tirar o melhor partido desta fonte de rendimentos. 

 

 

Como referido anteriormente, juntamente com o aumento da importância do sector 

cultural, surgiu a “Política Cultural” que consiste num “compromisso governamental 

coerente e sistemático”. (DANTAS: 2007, 75) A nível europeu, esta orientação 

governamental integra a “política pública” e ao “poder político” cabe proporcionar as 

condições favoráveis necessárias (subsídios, instrumentos apropriados ou ainda locais 

para possíveis representações) para o bom desenvolvimento das actividades culturais, 

prestando pela mesma ocasião, um serviço à comunidade. (DANTAS: 2007, 75) 

 

Segundo o Relatório Conjunto sobre a Inclusão social que sintetiza os resultado da 

análise dos Planos de Acção Nacionais para a Inclusão Social (2003-2005) realizado 

em Bruxelas, pela Comissão Europeia (DANTAS: 2007, 135), a Bélgica e Portugal são 

os países europeus que mais destacam a relevância do acesso à Cultura como forma de 

favorecer a coesão na sociedade. (DANTAS: 2007, 135) 

 

A par desta função social, que já possui há algum tempo, os benefícios económicos das 

suas actividades têm vindo a destacar-se na medida em que proporcionam a aposta de 

novos investimentos e atraem o Turismo (despesas em bens e serviços mesmo que não 

culturais), fornecendo ao país, ou ao local, recursos económicos sustentáveis. 

(DANTAS: 2007, 136- 137) 

 

 

Em Portugal, como já explicado anteriormente, a Cultura sofreu um grande 

desenvolvimento com o Estado Novo, no início do século XX, altura em que foram 

criadas as primeiras políticas de matéria cultural.  
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Com o intuito de garantir o acesso à cultura a toda a população, foram criadas em 1980, 

organizações culturais regionais que se revelaram ineficazes, uma vez que não eram 

dotadas de autonomia suficiente e o orçamento que lhes era facultado era demasiado 

limitado. Seria preciso esperar pelo final do século XX, mais concretamente pela década 

de noventa, momento em que é reconhecida a importância da cultura enquanto agente 

económico e social, para que seja criado o “Ministério da Cultura”. Este organismo é 

fundado em 1995, com o intuito de evidenciar a relevância do sector no país, bem como 

estabelecer o contacto e possíveis organizações com os outros Ministérios, 

contribuindo, assim, para a afirmação da Cultura enquanto elemento de relevo na 

sociedade portuguesa. (DANTAS: 2007, 195) 

 

A importância do sector cultural em Portugal pode também verificar-se ao olhar para o 

aumento do orçamento que veio a ser investido nela. Segundo Pedro Costa, a despesa 

pública portuguesa com a Cultura, no ano de 1990, rondava os dez milhões de contos, 

ou seja, cinquenta mil Euros, e quase triplicou em 1999, ao atingir um valor de vinte e 

seis milhões de contos, ou seja, cento e trinta mil Euros, investidos pelo Ministério da 

Cultura. (COSTA: 2007, 173) 

 

Desde o final do século XX, as entidades regionais locais têm vindo a apostar, de forma 

crescente, no sector cultural como o comprovam as melhorias que se foram observando: 

“ o desenvolvimento de redes de bibliotecas públicas, museus, centros de actividades 

culturais e arquivos, o lançamento de programas de formação e o grande aumento de 

número de festivais” (DANTAS: 2007, 195). Apesar destes aspectos positivos, 

continua, contudo, a existir uma grande desigualdade no que diz respeito à repartição 

das actividades culturais no país: nota-se uma forte centralização das iniciativas deste 

sector nas grandes cidades. (DANTAS: 2007, 195) 

 

É relevante ter em consideração que o governo português está ciente destas dificuldades 

e que tudo tem feito para concretizar os objectivos das políticas culturais do país que 

são as seguintes:  

 

 “ A Política cultural portuguesa é baseada no princípio de que a criação 

da Cultura e o seu uso constituem os direitos essenciais de todos os 

cidadãos e são componentes essenciais da sua qualidade de vida. 
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Os principais objectivos são a democratização e a descentralização 

(destinada a desenvolver as redes existentes de livrarias, museus, 

arquivos e centros de artes performativas), seguidos da 

internacionalização (difusão da Cultura portuguesa e um maior 

intercâmbio com os Países Oficiais de Língua Portuguesa) e da 

participação nas redes culturais europeias de produção e difusão cultural. 

Pretende-se ainda apostar nas qualificações no sector cultural e na 

promoção da diversidade (apoio às diferentes formas de cultura).” 

(DANTAS: 2007, 181) 

 

 

Verifica-se, como explica Maria de Lourdes Lima dos Santos num estudo realizado pelo 

Observatório das Actividades Culturais em Portugal, no final do século anterior, uma 

passagem de um modelo antigo de cultura para uma cultura “mais aberta”:  

 

Uma das transformações que, hoje em dia, as abordagens da teoria da 

cultura registam consiste na passagem do velho modelo de cultura urbana 

– marcado pela dominância das elites tradicionais no controle das 

instituições culturais e pela restrição dos públicos – a um outro modelo 

que integra três grandes linhas tendenciais orientadas: (1) para o 

alargamento e diversificação das audiências; (2) para a 

profissionalização da produção e da difusão cultural; (3) para a 

miscigenação das formas de apoio financeiro à Cultura”. (SANTOS: 

1998, 279) 

 

Apesar de ter havido um aumento de estruturas e instituições dedicadas à organização 

de espectáculos, assim como uma participação crescente de apoio proveniente do sector 

público e privado, considera-se que a primeira tendência se encontra num estado 

estagnante uma vez que, além de não se conseguir saber exactamente quem participa e 

com que regularidade, existem também alguns produtos culturais, tal como a 

publicidade ou o cinema, que usufruem de mais popularidade, deixando de parte o 

teatro, as exposições ou o mundo literário. (SANTOS: 1998, 280) 
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3.5 Cultura e Cidade – Lisboa 

 

Como já foi referido, quando se observa a distribuição das iniciativas culturais no 

território português, chega-se à conclusão que a oferta se concentra essencialmente nos 

centros urbanos de maiores dimensões. Pedro Costa justifica este facto da seguinte 

maneira:  

 

“ A cidade sempre se afirmou não só como espaço privilegiado de 

criatividade e de inovação, mas igualmente como centro económico e 

social das actividades mais “marginais”, ou seja, daquelas que são 

direccionadas a (e usufruídas por) parcelas mais restritas da população, 

o que se aplica, naturalmente, também no campo cultural)”. (COSTA: 

2007, 85) 

 

Na cidade, enquanto meio geográfico e social, centraliza-se uma grande população de 

pessoas, provenientes de múltiplas e variadas culturas, proporcionando uma troca de 

serviços que podem ser de natureza administrativa, legislativa e obviamente, cultural. 

 

Além de fornecerem o público necessário às actividades culturais para poderem 

participar nelas e criticá-las, o que permite uma melhor produção e difusão, as 

metrópoles oferecem também locais propícios à realização dos eventos: salas de teatro 

ou cinema de maior dimensões, antigos edifícios abandonados que podem ser 

recuperados para fins culturais, ou seja, uma grande quantidade de características 

atractivas. 

 

É de notar que, actualmente, a política cultural das cidades se realiza em torno das 

grandes instituições de belas artes, da forte vontade por parte de grupos de cidadãos em 

afirmar a sua cultura e da própria acção do Estado: o desenvolvimento cultural e o 

económico encontram-se, assim, intimamente ligados nestes centros. (SAEZ: 2004, 48) 
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Os centros metropolitanos são, pois, mais propícios a acolher e desenvolver estas 

actividades devido a:  

 

“A concentração dos recursos estratégicos físicos, físicos e imateriais 

necessários ao desenvolvimento destas actividades e o facto das cidades 

se constituírem como lugares privilegiados de interacção (…), 

favorecem a concentração destas actividades. Estas últimas 

desenvolvem-se e florescem ao beneficiarem da localização em meio 

urbano”. (COSTA: 2007, 89) 

 

 
 
Examinamos agora, o caso particular de Lisboa, uma vez que o estágio foi realizado 

numa entidade empresarial pertencente ao Município da cidade. 

 

A localização geográfica de Lisboa sempre favoreceu o encontro entre pessoas oriundas 

de vários pontos do país e do mundo, como o testemunham os monumentos, as pinturas 

e o próprio nome da cidade (> “Alis-Ubbo” com os fenícios; >“Olisippo” com os 

romanos; e finalmente com os árabes, >“Al-Ushbuna” > “Lixbûnâ”) (ROCHA: 

Novembro 2009), favorecendo, pois, uma grande concentração populacional.   

 

O século XX e actualmente o século XXI vêm também ao encontro desta tendência com 

os movimentos migratórios decorrentes, quer do processo de descolonização, quer em 

virtude da maior mobilidade após a integração na União Europeia, ou do incremento do 

Turismo: 

 

“O povo de Lisboa é formado por um substrato permanente (alfacinhas) e 

uma população flutuante renovada por migrações sucessivas” (ABEL: 

2006, 58). 

 

Além disso, considera-se que um quarto dos residentes do território português se 

concentra na capital, fazendo de Lisboa, uma das cidades mais importantes do país de 

um ponto de vista populacional. Ao acrescentar a este aspecto o seu estatuto de capital, 
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a cidade afirma-se como um dos principais locais culturais de Portugal. (COSTA: 2007, 

260) 

  

Como se pode constatar na obra A Cultura em Lisboa, as actividades culturais 

concentram-se essencialmente em Lisboa e, mais especificamente, na zona central de 

Lisboa, ou seja, no Chiado, no Bairro Alto e arredores. Esta particularidade explica-se 

pelo facto deste local ser de fácil acesso, estar próximo dos centros económicos da 

cidade e estar repleto de espaços que permitem a expressão artística: bairros históricos, 

equipamentos artísticos, monumentos e patrimónios nacionais, ou seja, um contexto 

cultural por si só. (COSTA: 2007, 259-328) 

 

Alguns espaços da área oriental da cidade (Expo) e de Oeiras e Cascais têm vindo a 

adquirir importância neste sector ao longo dos anos, ao serem escolhidos pelas 

indústrias culturais ligadas às novas tecnologias: impressão e fabrico dos bens culturais, 

por exemplo. (COSTA: 2007, 274 - 276)  

 

A “Grande Lisboa” tem todos os factores requeridos para fazer com que a cultura se 

revele como um grande potencial económico local: é uma cidade com boas infra-

estruturas e equipamentos culturais, a sua oferta cultural é grande e variada, o que lhe 

permite atrair novos residentes e turistas, bem como manter os que já tem. Ao ter em 

consideração estes dados, a capital revela ser um óptimo investimento para o mundo 

empresarial.  

 

 

A cidade de Lisboa e o próprio país têm vindo a apostar cada vez mais no sector 

cultural, que deve ser entendido como turístico-cultural uma vez que o Turismo se 

encontra fortemente interligado com Cultura, tendo em vista o desenvolvimento social e 

económico do território. Com efeito, o “Turismo de Portugal” tem vindo a crescer e 

recebeu em 2008 um prémio dos World Travel Awards (WTA) na categoria de melhor 

Organismo Oficial de Turismo Europeu. (CARDOSO: Outubro 2009) 

 

No ano seguinte, foi Lisboa que se viu contemplada com três prémios: o de melhor 

destino europeu, o da melhor cidade europeia para uma escapadela (“city break”) e o da 

melhor cidade destino de cruzeiros da Europa. Juntam-se a esta lista mais dois prémios 
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para dois hotéis nacionais: o hotel “Vila Joya”, no Algarve, premiado por ser melhor 

“resort” boutique da Europa e o “Marriott Golf & Beach Resort da Praia d’el Rey”, em 

Óbidos (onde se realizou a cerimónia dos prémios), venceu como o melhor “resort” 

europeu de golfe e lazer. (CARDOSO: Outubro 2009) 

 

Tais prémios só vêm fortalecer os empreendimentos do sector turístico-cultural, na 

medida em que os esforços que têm vindo a ser feitos são recompensados. O país pode 

ver na Cultura uma das soluções para a crise económica em que vive. Contudo, tendo 

em conta que a situação económica de um país também é o resultado da sociedade, da 

população que o constitui, o esforço para melhorar também tem de provir do cidadão e 

não somente do Estado: tem de existir mais motivação “espontânea” além das políticas 

culturais. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Após uma breve apresentação da empresa de acolhimento, procurei com este relatório 

fazer uma recolha seleccionada daquilo que foram as actividades e os conhecimentos 

que fui adquirindo ao longo do meu estágio na EGEAC. Finalizei, com a 

contextualização do aparecimento das primeiras políticas culturais em Portugal e a 

evolução da importância da Cultura na sociedade actual. 

 

 

Além de ter tomado conhecimento e consciência das facetas empresariais, 

nomeadamente de ordem jurídica e económica, como também de marketing e até 

burocrática que envolvem uma qualquer entidade de idêntica natureza, tive ainda a 

oportunidade de participar activamente no trabalho de terreno que a maior parte dos 

projectos envolvia.   

 

Umas semanas após a minha chegada ao seio da equipa da Direcção de Gestão Cultural, 

fui de imediato envolvida em dois projectos programados no âmbito das Festas da 

Cidade de Lisboa: o Concurso das Marchas Populares de Lisboa e o Rotas & 

Rituais. O primeiro foi, sem dúvida alguma, a iniciativa para a qual mais contribuí. 

Além de ter participado no envio de ofícios aos diferentes serviços que eram necessários 

requisitar, presenciei várias reuniões entre os representantes das Marchas e da EGEAC e 

assisti a inúmeros ensaios das colectividades participantes. Os preparativos para as 

apresentações oficiais, envolvendo a aprendizagem e a aplicação das logísticas de 

terreno, não deixaram de contar com a minha participação. O segundo projecto, mesmo 

que nele tenha participado de forma menos relevante, revelou-se ser, no entanto, uma 

óptima experiência na medida em que me tornei a representante da EGEAC durante a 

montagem da exposição, o que implicou o assumir de responsabilidades a nível das 

decisões a tomar e o assegurar a boa imagem da instituição em todas as circunstâncias. 

 

A estas iniciativas juntaram-se muitas outras, as quais referencio no segundo capítulo do 

presente relatório e, apesar do tempo de envolvência ter sido muito variável de uma para 

outra, apercebo-me que todas contribuíram para uma óptima experiência profissional. 
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Com efeito, consegui participar em tarefas e funções não só de carácter explícito, como 

também, nos muitos outros aspectos que elas implicitamente comportam.  

 

Quando entrei para a empresa, apenas tinha uma vaga ideia de como se organizava um 

evento cultural, nunca pensei que implicasse tantos procedimentos. Após os quatro 

meses e meio que passei na EGEAC, tenho consciência de ter adquirido ensinamentos 

propiciadores de uma maior maturidade, da noção do que é efectivamente o trabalho em 

equipa, bem como o que representa uma chefia e a importância de todos estes elementos 

para o bom êxito do que quer que seja. Associo a todos estes aspectos positivos mais 

um, sem o qual o trabalho não teria sido tão agradável, o aspecto lúdico que esteve 

presente ao longo de todo o meu estágio e o qual se deve ao bom ambiente que se fez 

sentir na equipa da DGC e em grande parte dos trabalhadores da empresa.  

 

A par da experiência profissional que adquiri com este estágio, a redacção deste 

relatório também contribui para o meu enriquecimento cultural. Para o poder realizar, 

foi-me necessário pesquisar mais aprofundadamente sobre a origem de determinadas 

práticas na cidade de Lisboa, o impacte de certos projectos culturais realizados pela 

empresa municipal ou ainda, o início da importância da Cultura em Portugal, entre 

muitos outros. Neste sentido, e apesar de ter passado a minha infância e adolescência 

em Bruxelas e aí ter realizado toda a minha instrução, consegui adquirir, com e na 

sequência deste estágio, conhecimentos de natureza histórica sobre a cidade de Lisboa e 

o país em geral (como, por exemplo, características do Estado Novo e as suas 

influências no início do século XX), descobrir e entender melhor o significado do 

património estético-religioso da capital (como, por exemplo, a origem das múltiplas 

celebrações em honra de Santo António), assim como, ter a noção da existência de 

elementos sócio-culturais, muitas vezes esquecidos que estão, no entanto, presentes na 

cultura portuguesa, como é o caso da comunidade cigana e do fenómeno da 

transumância. 

 

Como refere o Prof. Dr. Eduardo Brito Henriques no seu artigo intitulado “Novos 

desafios e orientações das Políticas Culturais: Tendências das Democracias 

desenvolvidas e especificidades do caso português” (HENRIQUES: Janeiro 2010,  72-

73 e 78), a influência mais significativa do Estado na Cultura dos países desenvolvidos 

só aconteceu no século XX, primeiro com o Fascismo e o Comunismo que a utilizaram 
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como elemento de propaganda dos seus ideais e depois, nos anos sessenta, com o 

aparecimento do conceito de Estado-Providência que diz respeito à intervenção do 

Estado em vários domínios como o da política, da economia, da saúde ou ainda, da 

Cultura. (HENRIQUES: Janeiro 2010, 62-63) Acrescenta que, devido a um 

desenvolvimento tardio, Portugal se encontra numa fase de expansão, o que explica, em 

parte, o aumento das despesas públicas que o país tem vindo a ter com o sector cultural. 

Note-se, contudo, que o Estado português pôde contar com políticas culturais desde os 

anos trinta, com o Estado Novo, e que após a revolução de 1974, apesar das orientações 

políticas sofrerem alterações, o Estado manteve-se, no entanto, presente no sector 

cultural. A nacionalização abrangeu diversas esferas económicas, sendo o sector cultural 

uma delas. (HENRIQUES: Janeiro 2010, 72-73 e 78) Ao longo do final do século XX, 

as políticas culturais permaneceram importantes em Portugal no que respeita à 

universalidade e democratização do acesso aos bens culturais, descentralização, defesa 

do património e da identidade cultural e estímulo à criação artística (HENRIQUES: 

Janeiro 2010, 73). Apenas o lugar de prioridade de cada um destes propósitos sofreria 

alterações e/ou alternâncias, consoante as condições específicas a considerar a cada 

momento e perante objectivos determinados.  

 

Um bom exemplo do afirmado é, precisamente, o caso das festividades associadas aos 

Santos Populares que, como já foi dito, se mantêm importantes quer na política cultural 

do Estado Novo, quer nas políticas culturais prosseguidas após o 25 de Abril de 1974. A 

universalidade agora visada e, pelo menos parcialmente alcançada através dos meios 

tecnológicos ao nosso dispor, enquadra-se, por seu turno, no momento em que já nos 

encontramos integrados na União Europeia e que a própria Democracia portuguesa já 

atingiu um patamar de estabilidade. 

 

A importância da Cultura enquanto factor socioeconómico na sociedade lisboeta 

também se afirmou com a realização deste estágio. Com efeito, a EGEAC é um bom 

exemplo deste facto, uma vez que a Cultura constitui a matéria-prima desta entidade 

empresarial. Além de enriquecer o conhecimento dos lisboetas ao propor actividades 

lúdicas, esta empresa favorece a economia municipal e, mesmo que a um nível menos 

relevante, a nacional ao facultar numerosos empregos e alguns rendimentos para a 

cidade de Lisboa. A realização das suas múltiplas actividades também contribui, sem 

dúvida, para manter coesa uma identidade, seja regional ou, em alguns aspectos, mais 
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ampla. Tal facto é sedimento de uma harmonia em sociedade, uma vez que a 

multicultura facilmente constatável na realidade lisboeta, é, em simultâneo, um factor de 

enriquecimento notório, mas, potencialmente pode provocar rupturas no tecido social. 

Daí a atenção que as instâncias do poder, de uma forma ou outra, têm vindo a dedicar a 

acções que influem positivamente o colectivo e, até, podem aproximar a correntemente 

chamada sociedade civil, dos seus governantes aos diversos níveis. 

 

 

Como referido ao longo deste trabalho, a Cultura é um factor essencial no seio de uma 

sociedade. Numa época em que predomina a globalização e a diversidade cultural, é 

importante ter-se noção do que nos rodeia e é por isso que a EGEAC propõe 

semanalmente um vasto leque de actividades culturais. A participação nelas é 

fundamental para uma maior e melhor compreensão do quotidiano. O problema reside 

no facto do público lisboeta participar pouco nestes eventos. Seria importante as pessoas 

perceberem que, como uma planta, o nosso lado cultural precisa de ser “regado” 

frequentemente para não parar de crescer, a Cultura precisa de ser cultivada! 

 

 

 

 

 

 


