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CULTURA
Os valores e os bens que emanam e que são a própria 
essência da Cultura são bens que incorporam a 
própria dimensão universal da Pessoa. São anteriores 
e condicionadores de todas as outras atividades do 
Homem e, por ser assim, insubstituíveis.

A Cultura alicerça-se em Valores e Conhecimento. O 
crescimento económico e o verdadeiro desenvolvi-
mento da sociedade só serão alcançados, de forma 
integral e duradoura, se forem acompanhados por um 
efetivo desenvolvimento cultural. Por isso a política 
cultural deve ter como objetivo o de promover o 
acesso do maior número possível de pessoas aos bens 
e atividades culturais.

O acesso à Cultura é essencial para a prevenção do 
problema que alguns autores (Arjun Appadurai, por 
exemplo) chamam das colónias modernas, países e 
Estados que obliteram a sua matriz de identidade cultu-
ral em prol da adesão a uma espécie de “cultura globali-
zada”, tal como a classifica e descreve Alex MacGillivray.

“A cultura dá um significado aos indivíduos. A cultura, 
a civilização e a arte estão ligadas e em permanente 
evolução. E a cultura é também um instrumento políti-
co “, disse Luca Jahier, presidente do Grupo dos 
Interesses Diversos do Comité Económico e Social 
Europeu, que representa as organizações não-governa-
mentais neste órgão da União Europeia. na conferên-
cia “Uma Esperança para a Europa! Cultura, Cidades e 
Novas Narrativas”, que decorreu em Bruxelas.

Segundo o estudo “Gifts of the Muse, reframing the 
Debate about the Benefits of The Arts” (RAND; Wallace 
Foundation 2004), o apoio às artes traduz-se em 
benefícios instrumentais para a sociedade assim 
como intrínsecos a cada pessoa. Os benefícios do 
maior acesso à cultura são, primariamente, pessoais, 

mas, indiretamente, transbordam o plano particular e 
transmitem-se para a esfera pública, significando um 
bem público como o aumento do crescimento econó-
mico e maior coesão social.

Do ponto de vista económico-social, segundo os 
dados do EUROSTAT (2016) e o Estudo da Ernst & 
Young, (2014) “Measuring cultural and cretaive marke-
ts in the EU”, a cultura contribui diretamente para o 
emprego para o crescimento das atividades económi-
cas. O emprego no setor da Cultura na UE aumentou, 
continuamente, entre 2011 e 2016 e estima-se que o 
setor cultural e criativo contribua com 4.2 % para o 
produto interno bruto da EU a 22.

Já em 2006, segundo um estudo sobre a economia da 
cultura na Europa, realizado (KEA) para a Comissão 
Europeia, se concluía que mais de 5 milhões de 
pessoas trabalhavam para o sector cultural, o que 
equivalia a 3,1% do total da população empregada na 
EU a 25. Este estudo revelou ainda que o sector cultural 
contribuía com cerca de 2,6% para o PIB em 2003.

Se nos concentrarmos, apenas, no ordenamento jurídi-
co nacional, em Portugal, encontraremos, logo na Cons-
tituição da República, normas que se referem à impor-
tância das políticas da Cultura (acesso e fruição).

Preceitua o artigo 1º da Constituição da República 
Portuguesa que “Portugal é uma República soberana, 
baseada na dignidade da pessoa humana e na vonta-
de popular e empenhada na construção de uma socie-
dade livre, justa e solidária”. O artigo 2º do mesmo 
Texto Fundamental refere o seguinte: “A República 
Portuguesa é um Estado de direito democrático, 
baseado no na soberania popular, no pluralismo de 
expressão e organização política democráticas, no 
respeito e na garantia de efetivação de direitos e 
liberdades fundamentais e na separação e interde-
pendência de poderes, visando a realização da demo-
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cracia económica, social e cultural e o aprofundamen-
to da democracia participativa”.

Ora, é indiscutível, desde logo em face das normas 
acabadas de citar, que o acesso à cultura é uma peça 
chave, desde logo, da própria realização democrática 
do Estado (em sentido inorgânico, isto é, numa aceção 
de comunidade politicamente organizada, abarcando 
todas as entidades que nela se movam e, portanto, 
também as autarquias).

É nossa convicção que devemos ter consciência que 
os desafios que a sociedade contemporânea nos 
coloca e os objetivos que todos devemos prosseguir 
serão melhor alcançados através de medidas políticas 
de promoção do acesso efetivo dos cidadãos à Cultu-
ra, pois, só conhecendo a diversidade e pluralidade 
das expressões com que a Cultura se revela, se reforça 
o valor do respeito pelas diferentes identidades e da 
aceitação da diferença e se cria a consciência que a 
diversidade cultural é uma riqueza que constitui um 
património civilizacional que a todos compete defen-
der e valorizar.

A questão do acesso ao conhecimento e à diversidade 
que é própria à “natureza” da criação cultural e artísti-
ca é uma questão que deve ser encarada como a 
criação de condições que permitem ao cidadão 
conhecer e fruir novas (outras) experiências artísticas 
e culturais que o tornem mais capaz de compreender 
o mundo de uma forma mais consciente, crítica e 
responsável. Nesse sentido a promoção do acesso ao 
conhecimento e à cultura deve ser considerada essen-
cial para o exercício de uma cidadania mais exigente, 
responsável e crítica e, consequentemente, de 
cidadão menos manipulável e capaz de, consciente-
mente, tomar opções e decidir.

Ou seja, o problema do acesso à cultura é, em si 
mesmo, um problema político, no sentido dos meios e 

dos modos adequados e necessários à construção de 
uma sociedade desenvolvida.

Tendo por base os diferentes estudos e iniciativas da 
Comissão Europeia, existe um consenso generalizado 
que reconhece que os sectores cultural e criativo 
promovem a inovação em outros sectores da econo-
mia; as atividades culturais a nível local têm um 
importante impacto social, designadamente no que 
diz respeito ao desenvolvimento de projetos de 
regeneração social destinada a incluir pessoas ou 
comunidades consideradas de "fracos-recursos”.

Tendo, ainda, por base os principais documentos das 
Instituições Europeias relativos ao desenvolvimento 
social e económico, em especial, de âmbito local e 
regional, acreditamos que as estratégias a desenvolver 
em Alvalade devem assumir as seguintes prioridades: 

— Uma cultura acessível a todos; 

— Fruição e enriquecimento cultural – adoção de estra-
tégia de criação e formação de públicos, em especial, 
através de iniciativas direcionadas para a comunida-
de escolar;

— Promoção e valorização da diversidade cultura, 
assegurando a diversidade de oferta e o pluralismo da 
criação cultural, mediante a realização de iniciativas 
capazes de contribuir para o aprofundamento da 
cooperação artística internacional, com especial 
incidência no âmbito europeu e no espaço lusófono;

— Participação da comunidade, em especial dos mais 
jovens, das escolas e das instituições do ensino 
superior;

— Criação de condições de fixação e desenvolvimento 
de projetos e estruturas empresariais dos setores 
culturais e criativos;
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— Promoção e desenvolvimento do talento dos artistas 
locais;

— Aumento da visibilidade e projeção nacional e 
internacional;

— Estabelecimento de laços mais fortes entre a políti-
ca cultural e outras políticas para o desenvolvimento 
económico e social das regiões.

Sendo produto e responsabilidade de toda a comuni-
dade, a Cultura tem de ser fruída, sentida, enfim, vivida 
por todas as pessoas, pois só assim se poderão criar os 
alicerces sólidos de desenvolvimento humano e social.

A participação da sociedade na vida cultural é 
elemento indispensável ao desenvolvimento social e 
económico da comunidade e, nesse sentido, esta 
concretiza-se melhor em contextos de proximidade.

Nesse sentido, defendemos uma abordagem partici-
pativa que inclua e motive todos os principais agentes 
do sector, designadamente, as escolas (os professores 
e os alunos), os mediadores do património cultural, os 
agentes do meio académico-universitário, os profissio-
nais e as instituições do turismo e demais especialis-
tas nas diferentes matérias que interessam às temáti-
cas da preservação, valorização e fruição do patrimó-
nio cultural, do acesso à cultura e ao conhecimento e 
da inovação e criatividade, designadamente, o envolvi-
mento das associações culturais e reflitam a partici-
pação pública de representantes e agentes de outros 
sectores, nomeadamente, do artesanato, dos produtos 
endógenos, da inclusão social, design e inovação, 
migrações e interculturalidade, que interessam à 
concretização de uma estratégia de desenvolvimento 
sustentado e distintivo de Alvalade.

Proceder à requalificação do Auditório do Centro 
Cívico Edmundo Pedro, criando as condições adequa-

das à realização de atividades de natureza artística e 
cultural e que possa constituir, também, um auditório 
dotado das condições necessárias a um espaço de 
conferências e debates.


