
Entrevista ao PÚBLICO 

"O Ministério da Cultura tem que ter a coragem de diminuir o 
número de apoios e apostar na qualidade"  

24.03.2010 - 08:46 Por Alexandra Prado Coelho 
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A ministra da Cultura, Gabriela Canavilhas, considera que na forma como se apoia o 
sector “tem havido alguma preocupação em satisfazer clientelas”. E defende mudanças. 
Mas, apesar de concordar com uma visão mais ampla da cultura, que inclui as indústrias 
culturais, afirma que “o Estado tem que estar sempre onde os bens meritórios não 
funcionem com a lógica do mercado”. 

 
A visão do Ministério da Cultura (MC) coincide com a deste estudo, de que o sector cultural 
ultrapassa as actividades mais tradicionais e deve abranger também as indústrias criativas? 
 
Absolutamente. O sector nuclear [actividades culturais tradicionais] tem os seus sucedâneos que se 
adequam aos públicos, aos gostos, aos mercados, e o novo conceito de cultura abrange todo esse 
largo espectro. Se analisarmos apenas o tal sector nuclear que é a base, os números não são assim tão 
extraordinários. É preciso manter a cabeça fria e fazer uma leitura inteligente. Se os resultados são 

 
Gabriela Canavilhas defende mudança na política de apoios à 
cultura (Daniel Rocha) 
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tão favoráveis para este sector, a verdade é que são de espectro muito largo, e aquilo que interessa 
agora é não desviar o enfoque de que o sector nuclear continua a ser a principal preocupação e deve 
ser o principal objectivo do MC.  
 
O estudo diz “os projectos a incentivar devem ser encarados numa perspectiva de 
rendibilização económica alargada e de sustentabilidade”. Muita gente lerá isto como estarmos 
a privilegiar os números, em detrimento dos conteúdos. 
 
Este estudo aponta para as várias formas de expressão artística que se tornaram também afirmações 
de economia de mercado. Devemos olhar para essa forma de economia e tirar dela leituras de que 
precisamos para transformar o outro sector mais nuclear em actividade que contribua também para a 
riqueza do país. Mas há o receio de que isso faça desaparecer as coisas mais experimentais, que não 
têm necessariamente esse lado económico. Esse estudo não significa que, pelo facto de vasto sector 
resultar em PIB, o ministério deve investir mais. É uma prova de que o mercado funciona. O estudo 
é fundamental para analisarmos onde é que ele não funciona para podermos canalizar para aí os 
nossos apoios. Queria contrariar um bocadinho a ideia de que, já que é um sector que produz imensa 
riqueza, o MC deve ter um grande orçamento. Não é esse o caminho. Já há um mercado que reage 
positivamente às actividades do sector cultural e isso permite-nos fazer uma radiografia de quais são 
os sectores que precisam que o ministério actue para reequilibrar eventuais desequilíbrios.  
 
Existe sempre um número de actividades culturais que não tem essa vocação de mercado. 
 
E essas são o cerne, o núcleo duro da actividade do MC. E continuarão sempre a ser. O Estado tem 
que estar sempre onde os bens meritórios não funcionem com a lógica do mercado. Temos é que defi 
nir o que são os bens meritórios, os que realmente transformam o ser humano no contacto com eles. 
Aí o Estado tem que salvaguardar que eles continuem a existir.  
 
O estudo fala em “fomentar a competitividade do tecido empresarial do sector cultural e 
criativo”. Isto é tarefa do MC? 
 
Sim, podemos dar um contributo importante. Há uma linha de actuação que ainda não consegui 
desenvolver, mas que está nos meus planos, que é tentar encontrar formas de criar linhas de crédito 
para as pequenas e médias empresas no sector cultural, tal como existem para outros sectores.  
 
Quanto à exportação de bens culturais – aparentemente exportamos mais artesanato (cuja 
procura está em queda) e menos audiovisual (cuja procura aumenta). Há alguma coisa que o 
Governo possa fazer aí? 
 
Pode e deve incentivar por via da criação de linhas de crédito especiais para apoio de pequenas 
empresas que possam potenciar a manufactura e o artesanato português. Tem que haver uma 
transversalidade interministerial do MC com a Economia, o Turismo. Uma relação, que se pretende 
cada vez mais próxima, da Cultura com os outros ministérios, pode potenciar o nosso campo de 
acção.  
 
Esse trabalho já está a ser feito? 
 
Já vários passos foram dados, não estamos a começar do zero. Mas há muito a fazer.  
 
O estudo diz que produzimos ainda muita cultura a pensar só no consumo interno. Devíamos 
mudar isso? 
 
O Estado tem obrigação de criar mecanismos para potenciar a internacionalização. Assumo isso 
como uma responsabilidade nossa também. Mas para termos produtos com capacidade para competir 
nos mercados internacionais têm que ser produtos bons. Nem tudo quanto produzimos cá tem essa 
capacidade de competitividade. O que não quer dizer que não haja uma série de exemplos de 
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qualidade notável e capacidade de internacionalização.  
 
Mas há mais que o Estado possa fazer nesse campo? 
 
Sim, absolutamente, há mais que o Estado possa fazer.  
 
O que é que o MC deve fazer a nível da formação de públicos? 
 
Não concordo que não haja públicos. Cada vez há mais. É muito comum encontrarmos salas 
esgotadas, nos grandes centros e fora deles. A programação de qualidade tem sempre público. A 
programação de vanguarda, que apela a audiências mais específicas, nunca tem grandes públicos em 
qualquer parte do mundo, não somos diferentes nisso. Acho é que o MC tem que ter a coragem de 
aplicar melhor as suas verbas. Tem havido alguma preocupação em satisfazer clientelas. Qualquer 
entidade nova tem acesso aos concursos, aos apoios às artes, até o cinema. É um espaço 
permanentemente aberto. E os fundos são o que são, têm estado a crescer mas não estão equiparados 
ao potencial de novos agentes que entram neste mercado. O MC tem que ter a coragem de subir a 
fasquia, diminuir o número de apoios e apostar na qualidade. Até hoje não houve ainda vontade de 
dar esse passo. Eu tenho muita vontade de reflectir sobre isso e eventualmente dar passos nesse 
sentido. Acho que é preferível apoiar mais e melhor menos intervenientes do que espalhar pouco por 
muitos, o que leva não a um crescimento sustentado na qualidade mas apenas a ter mais 
intervenientes no sistema.  
 
E com que critérios? 
 
Os critérios estão a cargo dos júris e não quero discuti-los. O que me parece é que há essa 
preocupação de ir alimentando um sector e que se vai permitindo que cada vez mais entidades 
entrem no sistema da subsídio-dependência. Se calhar, está na altura de orientarmos melhor, e com 
mais investimento, menos projectos. 
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Hugo Castro . 29.03.2010 01:37 

Via Facebook 

Acho vergonhoso este tipo de pensamentos 

Vejamos o panorama actual do cinema, onde existe muito dinheiro atribuído. Basta vermos a 
quem são atribuídos os subsídios. Como é que uma produtora ou produtoras que pertencem à 
mesma pessoa, são capazes de levar a maior fatia do bolo e o resto são migalhas para os 
restantes projectos. Ou seja, isto que a Sra. Ministra da cultura refere já se está a passar, não é 
novidade. Este tipo de pensamentos são altamente limitativos, até porque se olharmos à nossa 
volta, todas as semanas crescem escolas de formação. Quem vai dar escoamento a estas novas 
pessoas que investiram na sua formação técnica e que querem fazer parte de empresas e 
projectos que muitas vezes são pagos com este tipo de apoios? Pelo panorama actual, que é 
bastante negro, no qual a maior parte das empresas já só pedem estagiários, porque não 
querem literalmente pagar o investimento e conhecimentos técnicos angariados ao longo dos 
anos, o que irá acontecer a todos os profissionais se decidirem cortar no investimento à 
cultura? Qualquer dia, para trabalhar numa curta, longa, ou qualquer outro trabalho 
relacionado com artes e criatividade, ainda vamos ter que pagar às empresas, dinheiro que 
vamos arranjar não sei onde, ... 

Este comentário tem 0 respostas 

� Responder a este comentário  
� Denunciar este comentário 
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keep moving . 24.03.2010 14:35 

Via PÚBLICO 

coragem??? hum...tudo na mesma ficará.... 3 

investimento em conteúdos nacionais/internacionais a nivel nacional, podendo assim as 
estruturas nacionais terem mais consolidação financeira? porque não exigir às companhias 
apoiadas a diversificação nas valências profissionais e contratos de trabalho mais consistentes? 
porque se continua a apoiar a individualização artistica em detrimento de um colectivo? de que 
serve nós termos acesso a empréstimos se depois não conseguimos rentabilizar o 
investimento? como é possível avaliar a qualidade se não existirem objectivos e critérios 
claros na avaliação dos projectos? com critérios sra ministra! com objectivos! com um 
investimento em valências que extravazam as competências meramente artisticas. é por isso 
que afirmo - o seu discurso em nada é igual a todos os outros! está cheia de vontades, é 
dinâmica mas se quiser inovar e criar mudança terá de pensar um bocado mais que na 
qualidade. senão, tudo ficará como está! na mesma! 

Este comentário tem 0 respostas 
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� Denunciar este comentário 
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keep moving . 24.03.2010 14:33 

Via PÚBLICO 

coragem??? hum...tudo na mesma ficará.... 2 
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que se pode extrapolar do investimento/retorno que é feito na dita indústria. uma vez mais, 
nada muda, tudo fica na mesma! potenciar as infraestruturas existentes do meio cultural, 
definição de categorias profissionais, regime fiscal é que nem uma palavrinha! sem isto estar 
realmente resolvido parece-me ser mais um tiro no pé! e porquê? como criar conteúdos de 
excelência se não se promove que os projectos apoiados tenham a possibilidade de serem 
mostrados na rede nacional de teatros? como fazer para que projectos novos possam ter acesso 
a meios de divulgação eficazes? como proteger o investimento feito pelo MC em conteúdos 
portugueses quando a concorrência existente do norte da europa é mais que evidente? como 
fazer para que os ditos programadores nacionais tenham como obrigação abrir as portas dos 
teatros a projectos desconhecidos e ou apoiem a circulação de conteúdos nacionais? como 
fazer para que as escolas, universidades e autarquias sintam a obrigação em fazer 
investimentos noutras áreas que não só na música? porque é que um centro cultural como o 
CCB não disponibiliza serviços de promoção e divulgação das artes a nível nacional? qual a 
razão pela qual não se define cotas de ... 
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CarlosLux . 24.03.2010 11:25 

Via PÚBLICO 

Diferenças 

Ainda me lembro dos tempos em na Europa do Leste (antes da queda do Muro de Berlim) 
costumava assistir a eventos culturais de muita qualidade. E estranhamente, as pessoas 
vestiam-se como podiam, acima de tudo com muita dignidade, para poderem participar. Na 
altura, dominava-me um pensamento. Que quando o jugo Soviético desaparecesse, seriam 
grandes potências. Hoje, está à vista que a cultura é parte integrante da formação do ser 
humano. Por cá dominam os Estádios de Futebol. Quando conseguirmos entender a diferença, 
nesse dia Portugal poderá almejar a ser um grande País. 

Este comentário tem 3 respostas 

� Responder a este comentário  
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� Denunciar este comentário 

5.  

Platão , Horta. EU. 25.03.2010 08:05 

Yep ! 

Ela está farta de receber Subsídios, mas não quer que o maralhal receba algum para viver ! Isto 
lá pelas ilhas do Caesar é assim : "Quem tem Padrinhos está sempre safo! " ... Vivam os 
Subsídios para a Artista Socrática da Incultura ... Só para ela ! 

Este comentário tem 0 respostas 

� Responder a este comentário  
� Denunciar este comentário 

6.  

Não o reconhecem? , U...K...ahahah. 24.03.2010 23:46 

Por cima das pontes 

Ponte de sousa falou e disse.O comentário habitual de ponte da sousa que como sabemos nem 
está debaixo da ponte nem está onde diz que está.Falaremos mais deste espécimen que como 
sabemos é admirador confesso de goebbels,o tal que puxava da arma quando ouvia falar de 
cultura.A extrema-direita é assim e o ponte de sousa não é mais que um seu medíocre 
representante 

Este comentário tem 0 respostas 

� Responder a este comentário  
� Denunciar este comentário 

7.  

politico , Alentejo. 24.03.2010 23:25 

Título 

Muito bem sra ministra. A criatividade não se financia, pois deixa imediatamente de o ser. Os 
criativos ,se for necessário passam fome ou comem o pão que o diabo amassou. Quando ficam 
na dependência do poder deixam de ser eles próprios. Tornam-se numas marionetas. Puxem 
pela cabecinha e trabalhem. Subsidios só para quem se dedica aos clássicos. Só para quem 
divluga a cultura instituida. Quem quer inovar tem de ser independente, ou arranja amigos fora 
da área do poder. O poder é incompatível com a criatividade, mesmo em democracia o poder é 
situacionista. 

Este comentário tem 0 respostas 

� Responder a este comentário  
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� Denunciar este comentário 

8.  

Sousa da Ponte , UK. 24.03.2010 23:18 

Esta nem sabe como chegou a ministra da cultura 

A unica função de uma ministra da cultura é distribuir subsidios a inuteis subsidio-
dependentes vulgarmente chamados artistas sem talento. E quanto menos talento tiverem mais 
dinheiro recebem. 

Este comentário tem 0 respostas 

� Responder a este comentário  
� Denunciar este comentário 

9.  

Tony Silva , lisboa. 24.03.2010 21:39 

Cultura 

Senhora Ministra, pronto já se revelou. Quem não quer discutir juris está-se nas tintas para 
todo e qualquer projecto a apoiar. E a eterna forma de se desresponsabilizar completamente 
para as decisões dos apoios a conceder. Também não é verdade que qualquer nova empresa 
possa ser contemplada com apoios e na área do cinema, que a Senhora Ministra também cita, 
só pontuam, segundo as regras em vigor, as empresas com currículo. As clientelas formam-se 
e atendem-se porque o dirigismo político se afirma mais fortemente que o reconhecimento do 
cultural dos projectos e a sua qualidade artistica. O conceito de subsidiodependência só serve 
para esconder a falta de vontade política do Estado para apoiar a cultura. Se querem 
rentabilidade e se subsídiam por exemplos filmes que até fazem boas bilheteiras dentro das 
nossas fronteiras mas que não passam de Badajoz porque é que não se reembolsa directamente 
das receitas que esses filmes geram? Com isto digo: Adeus Cultura, adeus arte. Cada um por si 
e fé em Deus. Com o PS no poder a cultura nunca benificiou nada, a não ser no consulado do 
Dr. Carrilho que exigiu mais dinheiro e quando o deixou de ter demitiu-se com um " aqui me 
vou"! O país ... 

Este comentário tem 0 respostas 

� Responder a este comentário  
� Denunciar este comentário 

10.  

Teatro Fórum de Moura , Moura. 24.03.2010 21:36 

CAI A MÁSCARA À MINISTRA GABRIELA 

Comunicado dos Trabalhadores e Direcção do Teatro Fórum de Moura ((...)) CAI A 
MÁSCARA À MINISTRA GABRIELA Em entrevista ao Jornal Público, a Ministra desfere 
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um ataque aos trabalhadores do sector e à Constituição Portuguesa que recorda os tempos de 
Santana Lopes como Secretário de Estado da Cultura Depois de cinco meses de discurso cheio 
de boas intenções, promessas e paninhos quentes, a Ministra Gabriela Canavilhas mostra a 
verdadeira face da política do Governo para as artes e cultura. Em entrevista ao Jornal Público 
de hoje (24 de Março de 2010) a Ministra Gabriela assume posições e acusações que os 
trabalhadores das artes e da cultura não ouviam de forma tão explícita e agressiva desde os 
tempos de Santana Lopes Secretário de Estado da Cultura. Gabriela dispara em várias 
direcções num discurso aparentemente contraditório, numa tentativa de baralhar uma 
necessária frente de luta geral dos trabalhadores das artes e da cultura contra esta política. No 
entanto, o que transparece claramente desta preocupante entrevista, é a afirmação de um 
discurso onde conceitos como serviço público, função social das artes e da cultura, direitos dos 
trabalhadores do sector, ... 

Este comentário tem 1 respostas 

� Responder a este comentário  
� Denunciar este comentário 
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