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1 - Introdução 

 

A presença da música na sociedade encontra-se de diferentes formas, 

acompanhando o quotidiano da humanidade de uma forma mais próxima e 

constante que qualquer outra arte. Talvez por isso o estudo da importância social da 

música tem sido desenvolvido em diversas perspectivas e nas mais variadas áreas 

das Ciências Sociais.  

 

Nesta dissertação pretendo compilar informação relativa à forma como o Estado 

Português esteve presente no desenvolvimento da música em Portugal, através das 

diversas ferramentas que dispõe na prossecução de políticas públicas nos domínios 

das artes e da cultura, da legislação, incentivos e apoios, construção de infra-

estruturas, etc. 

 

A importância social da música envolve aspectos artísticos e emocionais ao mesmo 

tempo que é uma industria planetária altamente mediatizada e de elevada 

importância económica nos mercados mundiais. Sendo a intervenção visível do 

Estado Democrático nas artes sobretudo levada a cabo através de políticas culturais 

e de legislação, esta pesquisa pretende recolher elementos que permitam entender 

melhor a evolução e o desenvolvimento dessas políticas relativamente à música, no 

seu contexto social, político e económico. Uma cronologia política tenta acompanhar 

a evolução da importância da cultura nos aparelhos governativos e as acções 

directamente relacionadas com música que tiveram lugar nos vários governos após 

1974. A pertinência e a forma como as políticas culturais são levadas a cabo e 

posteriormente avaliadas é também referida. 

 

 

A importância das políticas culturais a nível nacional, não se posiciona apenas no 

objectivo e na obrigação do Estado em promover a oferta cultural, tornando-se ele 

próprio um agente e promotor artístico por excelência, financiando, criando 

estruturas, promovendo e regulamentando a vida cultural do país. O próprio conceito 

generalizado de nação inclui a existência de uma cultura única, mais ou menos 

independente das restantes que se diferencia pela identidade cultural da nação. As 

artes, onde a música se inclui, fazem parte dessa cultura, ajudam a construir e a 

caracterizar essa nacionalidade, comunicando a essência e a identidade da nação 

tanto aos seus participantes como ao exterior. 
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Considerando as Políticas Culturais como programas, regulamentação e acções que 

se desenvolvem a nível local ou regional, nacional e internacional, esta investigação 

propõe uma visão evolutiva sobre estas acções após o 25 de Abril de 1974 

 

Da importância política à função social da música e à sua forma de comunicação 

colectiva, da intervenção das elites à evolução das políticas culturais na perspectiva 

do meio/sector musical (no contexto de todos os que social ou profissionalmente 

estão envolvidos na produção e no consumo cultural na perspectiva social e 

económica da “indústria” musical), a música atravessa vários planos, várias 

temáticas e vários sectores políticos e sociais. 

 

 

Análise Documental 

 

 

O estudo tem um cariz descritivo, incidindo sobre uma abordagem qualitativa, 

recorrendo à pesquisa e análise documental e à pesquisa bibliográfica. 

 

A recolha da informação foi efectuada através de diversas publicações dedicadas ao 

estudo da música no seio das ciências sociais bem como documentos sobre as 

políticas culturais em Portugal e no estrangeiro, entrevistas publicadas, transcrições 

de conferências, teses de doutoramento, legislação, etc.  
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2 – A Música e o Estado 

 

2.1 – A música na sociedade e nas ciências sociais 

 

“A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não 

compreende” Arthur Schopenhauer 

 

 

O termo “música” não significa o mesmo em todas as culturas mas a actividade de 

cantar e produzir ou tocar são actos universais para os humanos. Segundo Steven 

Brown, a comunicação sonora fora do domínio da linguagem falada existe em todas 

as sociedades humanas conhecidas e estudadas. (Brown, 2006, p.31) 

 

 

Talvez por isso que desde o Antigo Testamento podemos encontrar uma articulação 

entre música e poderes divinos: David cura a loucura de Saul tocando harpa ou o 

som das trombetas e a vozearia derrubaram as muralhas de Jericó. Também na 

Antiguidade Grega a palavra música era uma forma adjectivada de musa, sendo 

considerava de origem divina, tal como os seus inventores e primeiros intérpretes 

(Apolo, Anfião e Orfeu), sendo na época comum considerar que a música tinha 

poderes mágicos, sendo capaz de curar doenças, purificar o corpo e o espírito e 

operar milagres no reino da Natureza. Foram também na Grécia Antiga que que se 

deram as primeiras manifestações de um público socialmente consciente, cujo juízo 

podia ser determinante no contexto dos grandes espectáculos‐concursos de música 

realizados em Delfos e em Atenas.(Campos, 2007, pag. 74) Já após a conquista 

romana e a ascensão social e política do cristianismo, segundo Candé, surgiu um 

refluxo a favor de uma música mais erudita, apanágio da Igreja e dos poderes, que 

já só se destina ao povo para efeitos da sua edificação ou salvação, e que perdurou 

até aos séculos XVII e XVIII. (Candé, 2003, pag.20 citado em Campos, 2007, pag. 

76) Na história da Igreja católica encontram-se vários exemplos da utilização 

consciente dos “poderes” da música. Santo Ambrósio (340‐397), Bispo de Milão, 

escreveu que “Enquanto, durante a leitura dos textos, todos conversam, calam‐se 

todos e põem‐se a cantar logo que o salmo é entoado” (apud Herzfeld, s/d: 262, 

citado em Campos, 2007, pag.75). Séculos mais tarde Martinho Lutero também 

conclui que “... os Profetas não recorreram à Geometria, nem à Aritmética, nem à 

Astronomia, mas somente à Música, para nos fazerem ouvir a verdade. Os Profetas 
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falavam por meio de salmos e canções...” (Herzfeld, s/d: 262, in Campos, 2007 p.74-

75) 

 

Segundo Luís Melo Campos1, a deslocalização da música para um contexto de 

relações entre artistas e públicos terá surgido pela expressão da emergência do 

romantismo enquanto paradigma estético e como prova da ascensão da burguesia 

enquanto classe que se opõe à aristocracia do Antigo Regime. “Tendo surgido no 

século XVII, foi já nos séculos XVIII e XIX que se assistiu à multiplicação de teatros 

de ópera e de concertos públicos, instituindo a prática musical como produto de 

mercado com entradas pagas, e que a arte da música foi adquirindo os contornos 

que hoje conhecemos, que consideramos naturais e com que lidamos”. (Campos, 

2007, pag. 76) 

 

 

Para Johann Wofgang von Goethe as duas dicotomias na música (popular/erudito; 

corpo/espírito) contrastam e completam-se. “A seriedade da música religiosa, os 

aspectos alegres e trocistas da música popular, são os dois pólos opostos entre os 

quais a arte dos sons sempre tem oscilado. É servindo a estes dois fins, a religião [o 

espírito] ou a dança [o corpo], que a música se tem tornado duradouramente 

indispensável” (apud Herzfeld, s/d: 264) in Campos, 2007).  

 

 

Segundo Adorno, “[...] a música existe com função de divertimento. [...] Ela 

presta‐se particularmente a isso, em virtude de a sua não conceptualização permitir 

em larga medida aos auditores sentirem‐se seres sensíveis na sua companhia, 

fazer associações de ideias, imaginar o que no momento desejam. Ela assegura 

funções de realização de desejo e satisfação. (Adorno, 1970: 7‐8 in Campos, 2007, 

p.86) Actualmente a música possui um universo bastante diversificado, 

compreendendo diferentes estilos, cambiantes e géneros musicais. A música passa 

também por uma prática social onde as pessoas se relacionam e interagem de 

múltiplas formas e numa “... quantidade e diversidade de práticas, valores e 

representações sociais associadas às fruições musicais (...). O facto de se tratar de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	   – Segundo este autor uma possível definição de música poderia ser “... um conjunto 
organizado de sons em movimento, articulado em moldes não exclusivamente decorrentes de 
idiomas linguísticos, produzido e percebido como intencional.” (definição de Luís Melo Campos 
inspirada em Abraham Moles (1958) e Roland de Candé (2002).” 
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uma das mais abstractas formas de expressão artística, a sua natureza eventual, 

indissoluvelmente ligada ao tempo, e incorpórea (quiçá por isso mesmo uma das 

artes que mais desenvolveu sistemas internos de codificação), explicará algumas 

dificuldades da sua abordagem e o carácter menos sistemático do seu estudo 

sociológico.” (Campos, 2007) 

 

 

Desde o século XX que as ciências sociais têm produzido diversos estudos sobre os 

diversos impactos da música na sociedade humana. Segundo Brown, a Antropologia 

e a Sociologia desenvolveram ênfases teóricos bastante diferentes, criando teorias 

sobre o consenso por parte da Antropologia e do conflito por parte das teorias 

sociológicas, e acrescenta “The same applies in their approach to music: 

ethnomusicologists analyze small-scale cultures and the role that music plays in 

creating cohesion and cooperation, whereas sociomusicologists (specially those who 

study popular music) analyze large, industrialized societies and the role that music 

plays in defining social divisions among classes, subcultures, and interest groups.” 

(Brown, 2006) 

 

 

No seio dos grupos sociais a música funciona como um instrumento cooperativo, 

encorajando tanto a harmonia interna e interesse pelo bem comum, como da 

solidariedade colectiva quando confrontados com conflitos internos (Brown, 2006). 

Fora deste contexto, a música funciona noutros planos, pois não só possui uma 

componente relacional, de proximidade, de reforço e manutenção dos 

relacionamentos existentes pelo fortalecimento do espírito de grupo, como 

externamente. Pode também ser um amplificador de comunicação de grupo, sendo 

psicobiologicamente interpretada como uma recompensa ou uma recarga de 

motivação, afectando a disposição das pessoas, operando por associação e 

manifestando ligações específicas entre estrutura musical e significado social, sendo 

os objectos desta associação de tal forma abrangentes que incluem entidades tão 

diversas como textos verbais, identidade de grupo, ideologias sociais e produtos 

comerciais. (Brown, 2006). 

 

 

Apesar da sua “falta de conteúdo”, a música quando comparada com as mensagens 

visuais ou linguísticas, consegue provocar profundas experiências emocionais, é 

aplicada em vários tipos de terapia, sendo fortemente usada sob a forma de 
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marketing audiovisual através da publicidade para gerar interesse em produtos de 

consumo, “Music occurs in 85 to 90 percent of American television commercials” 

(Murray N. M. and Murray S. B., 1996) in Brown 2006) sendo ao mesmo tempo uma 

das mais desenvolvidas indústrias culturais. 

 
 

2. 2 - MÚSICA E PODER 

 

Segundo a análise sociológica das políticas culturais de António Firmino da Costa, 

“Cultura2 e poder, na concepção das ciências sociais, são dois pilares da 

organização das sociedades e dos processos que nelas ocorrem, dois ingredientes 

básicos do relacionamento humano, duas dimensões de todas as relações sociais.” 

(Costa,1997)  O desejo de controle do comportamento das massas aparece-nos 

descrito desde a antiguidade humana, quase sempre através da iniciativa de dois 

agentes, a religião e o Estado.  

A nível social a censura representa um dos meios mais eficazes de manipulação 

cultural e é frequentemente enraizada em ideologias políticas e religiosas. 

“Censorship is a form of cultural protection and intended mass behavioral control. It 

can be implemented by a wide range of institutions, including governments, mass 

media, religious authorities, industries, business firms, school systems, retailers, 

musical groups, parents, and even individual musicians(...).The targets of music 

censorship are equally diverse, and include musical systems (e.g., music intervals,, 

rhythms), associated texts (i.e., song lyrics), musical instruments, musicians, 

performances, performance contexts, individual musical works, and musical genres..” 

(Cloonan in Brown, 2006,  p.240) 

Os dois principais agentes de censura - religião e estado - foram desde o seu início 

entidades altamente preocupadas em manipular o comportamento das massas e 

regularmente fizeram-no através do controlo de elementos simbólicos da cultura. Os 

artefactos culturais transportam consigo o poder de influenciar as mentes e 

motivações das massas, e com isso, o poder de desviar as pessoas da consciência 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Segundo António Firmino da Costa, neste contexto Cultura surge fora do sentido antropológico (o 
“habitus “ de Pierre Bourdieu) mas mais no sentido de “produção simbólica socialmente valorizada no 
domínio das artes e no sentido de identidade cultural e social relacional de Barth ou Simon “identidade 
é sempre um compromisso, (...) uma negociação entre  uma “auto-identidade” definida pelo si próprio e 
uma “hetero-identidade” definida pelos outros (Simon, 1999, p.49 in Denys Cuche,(1996 )“A noção de 
cultura nas ciencias sociais” 
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e conformidade com os comportamentos da sociedade, conforme ditado pelas 

ideologias religiosas e políticas. Por estas razões o controlo da cultura tornou-se 

numa prioridade para religiões e governos.  

 

Remontando à Antiguidade Clássica, o primeiro exemplo escrito que surge no 

âmbito da música, reconhecendo da sua importância na sociedade, surge com “A 

República” de Platão, escrita em 375 A.C. onde Sócrates, numa conversa com 

Adeimantus, irmão mais velho de Platão, descreve quais dos oito modos musicais 

ele eliminaria no treino dos guardiões do seu estado ideal. 

 
“- Contudo afirmámos que não queríamos lamentos e gemidos nos discursos. 

 - Pois não. 

 - Quais são então as melodias lamentosas? Diz-me, já que és músico. 

 - São a mixolídia, a sintonolída e outras que tais. 

 - Portanto são essas que devemos excluir, visto que são inúteis para as mulheres, que 
convém que sejam honestas, para já não falar nos homens. 

 - Absolutamente. 

 - Mas, na verdade, nada convém menos aos guardiões do que embriaguez, a moleza e a 
preguiça. 

 - Como não? 

 - Quais são, pois, dentre as harmonias, as moles e as dos banquetes? 

 - Há umas variedades da iónica e da lídia, a que se chamam efeminadas. 

 - E essas, poderás utiliza-las na formação de guerreiro, meu amigo? 

 - De modo algum, respondeu. Mas arriscas-te a que fiquem apenas a dória e a frigia.” 

 

Platão, A República, 398d, 11a ed., Lisboa, Fundação Calouste de Gulbenkian 

 

Segundo Curt Sachs (1943) “In the fifth century B.C., Herodotos had related that 

Egyptian youths are not allowed to learn music in random, only good music was 

conceded, and it was the priests who decided what good music was. In the same 

order of thoughts... melodies of bad tonality were avoided, while those particularly 

appropriate to steering the character took precedence” ( Cloonan, in Brown (2006) - 

p.243). 

Já no campo das religiões, a ideia comum que prevalece nos escritos Judeus, 

Cristãos e Muçulmanos sobre este tópico é que a música causa sentimentos de 

prazer sensual e esses sentimentos conduzem inevitavelmente ao deboche e 
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ausência de raciocínio. (Shiloah, 1992 in Brown 2006). No entanto, a música não 

deverá ser toda ela proibida, devido à sua capacidade de enaltecer a oração, é uma 

fonte de prazer que pode glorificar a fé em Deus. (Brown, 2006, p.242) Os 

instrumentos eram inquestionavelmente parte da adoração judaica nos dias do 

templo em Jerusalem, no entanto após a sua destruição os escolásticos rabinos 

pediram que a música fosse banida do templo em 70 A.D.  

 

Já no caso da igreja cristã, a música tanto era reconhecida como algo com um poder 

de unir pessoas e criar uma ligação especial com Deus como ao mesmo tempo era 

uma fonte de pecado, vícios, paganismo, obscenidade, lascívia e todas as coisas 

mundanas. Apenas quando usada de forma apropriada poderia ser transcendental e 

uma fonte de beleza. (Abreu, 2010 - p. 243) Já na primeira metade do séc. XIV, o 

Papa João XXII congeminou uma proclamação papal (Docta Sactorum Patrum), com 

referência exclusiva à composição musical, em que se “irava contra o facto de a 

música dos ofícios religiosos estar “empestada” de semi-breves e mínimas e 

“pervertida” por descantes e melodias seculares. E queixava-se das vozes 

polifónicas estarem incessantemente a correr de um lado para o outro, excitando o 

ouvido em vez de o apaziguar. (…) Com esta proclamação impedia-se que a 

polifonia musical pervertesse os ofícios eclesiásticos. Assim actuava o poder, 

submetendo a Arte a seu controlo. A conversão da Arte ao poder, era uma estratégia 

de combate à perversão da Arte que quase sempre anda associada à subversão ou 

à contraversão. Na época em consideração, a nova música cantada nas catedrais 

sofreu uma  redução apreciável, mas a música, velha ou nova, não tinha que ser 

litúrgica. Havia outros lugares, que não apenas as catedrais, onde praticá-la, fosse 

ela sacra ou leiga.” (Costa ,1997, p.17) 

 

Mais tarde na Inglaterra do século XV, Henrique V emitiu um édito onde se lia; “No 

ditties shall be made or sung by minstrels or others.” Tendo sido cancelado em 1422 

foi de novo posto em prática em 1553 durante o início do Reformismo, proclamando 

a coroa a supressão “of balads and rimes and other lewd treatises in the English 

tongue.” Outro edito de 1543 baniu todas as baladas impressas com a preocupação 

que “subtly and craftily instruct the king’s people and especially the youth of the real,” 

Eduardo VI cancelou o edito, tendo sido reactivado por Maria e cancelado por 

Elisabete I. No final do século XVI as baladas eram de novo censuradas por serem 

demasiado lascivas. (Abreu, 2010, p.251) 
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2.1 - Transição para as Políticas Culturais no Estado Moderno. 

 

Durante o século XX existiram inúmeros exemplos de censura na música muito mais 

graves e intolerantes do que os descritos. Da União Soviética à Alemanha Nazi, 

passando pelo Estado Novo em Portugal, ou pelo regime Chileno, inúmeros 

exemplos de censura na música ocorreram de formas brutais. Crimes em torno da 

censura na musica continuaram a existir na actualidade recente e subsistem ainda 

como por exemplo no caso da música Curda na Turquia, da música berbere na 

Argélia, bem como nos espancamentos públicos de músicos no Irão de Khomeini 

que se deram durante a década de oitenta e na proibição de música ao vivo que 

aconteceu no Afeganistão nos anos noventa com o regime Taliban. De recordar 

também a importância das rádios e da música na África do Sul durante o apartheid 

ou o caso da campanha anti-obscenidade levada a cabo pela PMRC3 (Parents 

Music Resources Center).   

  

Na sociedade contemporânea, “o Estado tem a função diametralmente oposta à que 

outrora teve: em vez de subjugar a Arte, controlando-a, ao Estado cumpre o papel 

de assegurar as condições de possibilidade de uma polifonia de manifestações 

artísticas, numa época, em que precisamente surgem tendências de 

homogeneização cultural. (…) uma nova função para o intervencionismo do Estado: 

o de potencial o exercício da liberdade artística. (…) O Estado deixa, pois, de 

funcionar como “poder supremo”, para passar a actuar como “contra-poder” 

relativamente a outros poderes que , por vezes, encerram a Arte numa moribunda 

dependência, nomeadamente, ao “poder do mercado” como instituição ditadora de 

conteúdos e de formas artísticas (embora haja também o perigo de a produção 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  Grupo de pressão criado em 1985 pelas esposas de alguns políticos como Tipper Gore ou Susan 
Baker. A sua campanha tinha como objectivo obrigar a industria musical a adoptar uma atitude mais 
responsável relativamente aos conteúdos dos seus produtos. Em Novembro desse ano a RIAA (Record 
Industry Association of America) assinou um acordo com o PMRC em que passaria a colocar um selo 
com o aviso “Parental Advisor: Explicit Lyrics”. Cadeias como a Wall-Mart responderam aos grupos de 
lobby com a decisão de não vender CD’s com o aviso nas suas 2300 lojas. A Wall-Mart conseguiu até 
que fossem feitas versões especiais censuradas para venderem nas suas lojas.) No entanto, e como 
refere Jones (1991) “politicization of music through music bans or warning labels often stimulates 
people’s curiosity about the banned music and thereby increases sales of the álbum.” (Brown, 2006, 
p.246/7) 
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artística não integrada no mercado, ou subvencionada, poder ficar moribundamente 

dependente dos escassos e disputados subsídios estatais). (Costa, 1997- pag.18) 

No entanto, se actualmente os Estados Democráticos e a Igreja exercem um 

controlo menor  sobre a música, novas formas de censura surgem, nomeadamente 

através do mercado e dos meios de comunicação, sem garantia que estes sejam 

mais tolerantes que os seus precursores religiosos e políticos. 

 

3 - O Direito de autor e o Estado Democrático 

 

3.1 - O Direito de autor e o copyright  até ao século XX 

 

Durante a Idade Média, numa altura em que a cultura Europeia se baseava no 

conhecimento oral, os Monges Beneditinos já cobravam um a taxa pelo direito de 

copiar os seus manuscritos. No entanto, apenas em meados do século XV, graças a 

Gutenberg e ao advento da impressão livreira, que o conceito de direito de 

reprodução (copyright) começa a surgir entre impressores e editores. (Ulrik Volgsten 

and Yngve Åkerberg, “Copyright, Music, and Morals”, in Brown 2002 “Music and 

Manipulation”, pag 344). 

 

Em finais século XVII, John Locke elabora a ideia de “estado natural” (state of 

nature) em que cada indivíduo pertence a si próprio e que detém o direito natural ao 

produto do seu trabalho, surgindo assim um novo conceito de propriedade e de 

direito natural que mais tarde vai influenciar os defensores do direito de autor. “One’s 

life is not a property, and so cannot be sold, although one has a natural right to it. In 

Grounding both his ideas of property rights and human rights (as it were) on the 

same notion of a state of nature, Locke provides what might be the source of 

confusion betweeen a right and a commodity as both being properties of a person.” 

(Ulrik Volgsten and Yngve Åkerberg, “Copyright, Music, and Morals”, in Brown 2002 

“Music and Manipulation  pg. 348). Também a teoria da personalidade põe em 

destaque o papel do autor, na qual para Kant o laço que une o autor à sua obra 

deverá ser compreendido como uma parte integrante da personalidade do seu autor. 



Música, Cultura e Estado - A Música nas Políticas Culturais em Portugal 

Nelson Gomes 11 

 

A primeira tentativa de regulação surge em Inglaterra em 1557 com a criação de 

uma corporação de impressores (printers guild), no entanto apenas em 1709, com o 

Estatuto da Rainha Ana, surge a primeira legislação sobre o direito de autor e o 

direito de reprodução, dedicada exclusivamente à literatura. Também em França 

após a Revolução Francesa, os intelectuais como Bastiat, inspirados em Locke, 

concebem o direito de autor como um propriedade “a mais sagrada de todas as 

propriedades), sendo a lei sobre direito de autor (droit d’auteur) é aprovada em 1791 

e publicada em 1793 com o nome de Declaração dos Direitos do Génio.” (Ascensão, 

2008, pg.13), 

 

Embora em 1777 Johann Christian Bach consiga defender os direitos de uma das 

suas obras publicadas, a primeira protecção legal de direitos musicais só surge num 

anexo ao British Copyright Act de 1842. Segundo Mills (Brown, 2002, p. 344), 

inicialmente a música aparecia classificada sob a extensa categoria de “livros”, 

sendo apenas em 1882 que a lei passou a considerar a música como uma forma de 

arte independente.  

 

Nos Estados Unidos, a Constituição de 1789 incluía uma cláusula relativa ao 

copyright, que em 1790 leva à criação da Lei do Direito de Reprodução (Copyright), 

em grande medida inspirado no Estatuto da Rainha Ana. Apenas em 1870 o 

Congresso efectua a primeira revisão à Lei, tornando desde essa altura a Biblioteca 

do Congresso o depósito obrigatório de todas as obras registadas. (Abreu (2010) 

pag.73) 

 

Com a Convenção de Berna de 1886 assina-se o primeiro acordo internacional que 

inclui os direitos sobre propriedade intelectual relativamente à música. Com iniciativa 

da International Literary Association, na altura presidida por Victor Hugo, esta 

Convenção estabelece os interesses morais inalienáveis, consagra dos direitos de 

propriedade ao longo das vidas e cinquenta anos post mortem, mas não refere os 

editores. Foi subscrita inicialmente por oito países (França, Alemanha, Itália, 

Espanha, Suiça, Tunísia e Reino Unido).  Graças à acção da Societé des Auteurs, 

Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) os direitos de autores, compositores 

e editores ganha expressão no Acto de Paris, assinado em 1890. Em 1908 em 
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Berlim, os signatários introduzem no tratado o reconhecimento do direito dos 

autores, compositores e editores de música impressa. (Abreu, (2010), pag. 70) 

 

 

3.2. - O Direito de Autor em Portugal 

3.2.1. - O Direito de Autor até 1974  

 

A primeira legislação portuguesa sobre direitos de autor foi inspirada na lei francesa 

que consagrava aos autores - escritores, pintores, escultores, arquitectos e autores 

de obras musicais - os direitos sobre as suas obras durante toda a sua vida e, após 

a sua morte, os direitos dos herdeiros por 30 anos. Na sequência da publicação da 

Constituição em 1838, Almeida Garrett elabora o decreto em 1839 sendo discutido e 

aprovado pelas Cortes em 1841 e publicado 10 anos depois. Nessa altura, 

Alexandre Herculano criticou a lei e a convenção pela “incompreensão do significado 

da obra literária como coisa incorpórea, pois só atende à materialidade do livro.” 

(Ascensã (2008) pg 18)  Em 1867 a lei é substituída pelo Código Civil que regulava 

os direitos dos autores nos artigos 570º a 512º, definindo no entanto a duração dos 

direitos post-mortem para 50 anos.  (Abreu (2010) - pg 241/2) 

 

Apenas em 1911 Portugal subscreveu a Convenção de Berna de 1886 que impunha 

a aplicação das correcções à lei interna, alterações que só vieram a acontecer em 

1927, ano em que são actualizadas as regras de propriedade aplicáveis na produção 

de obras fonográficas e em que o Decreto Lei 13725, de 3 de Junho consagra a 

perpetuidade do direito de autor defendida por Cunha Gonçalves. (Abreu, 2010, p. 

242) (Ascensão, 2008, p.19)  

 

A Convenção de Berna foi objecto de revisão em Bruxelas em 1948 criando em 

1952 o novo tratado internacional - a Convenção Universal sobre o Direito de Autor.” 

O Estado português ratificou os dois tratados (1951 e 1956) e nomeou uma 

comissão para preparar uma revisão na legislação portuguesa mas o processo não 

teve sequência e apenas em 1966 foi publicado o novo Código de Direito de Autor. 
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(Decreto-Lei nº 46890, de 27 de Abril de 1966, não contemplando no entanto a nova 

Convenção Internacional para a Protecção dos Artistas Intérpretes ou Executantes, 

dos Produtores de Fonogramas e dos Organismos de Radiodifusão de 1961. A 

queda no domínio público das obras que haviam estado sujeitas ao regime da 

perpetuidade, só se verificaria após um prazo de 25 anos, sendo o prazo encurtado 

mais tarde. (Ascensão (2008) pg 20) A partir de 6 de Abril de 1970 a gestão do 

Direito de Autor passou a ser realizada através de uma entidade colectiva, a 

Sociedade Portuguesa de Autores (SPA). 

 

3.2.2 - Direito de Autor após 1974 

 

Em 1975 Portugal ratificou o tratado que em 1967 instituiu a Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI) e em 1978 e 1979, os Actos de Paris, relativos à 

Convenção de Berna e à Convenção Universal, transpondo para o quadro legislativo 

as novas disposições dos tratados e acrescentando um conjunto de ordenamentos 

relativos aos direitos conexos dos artistas, intérpretes ou executantes, dos 

produtores de fonogramas e dos organismos de radiodifusão. Em 1977, o Secretário 

de Estado da Cultura nomeou um grupo interministerial responsável pela reforma 

dessa lei, mas só em 1983 a respectiva proposta foi apresentada à Assembleia da 

República, sendo publicado a nova versão do Código de Direito de Autor e dos 

Direitos Conexos pelo Decreto-Lei nº63/85, de 14 de Março e revisto no mesmo ano 

a 17 de Setembro. Com base neste enquadramento legislativo em 1989, foi possível 

publicar o Decreto-Lei 227/89, de 8 de Julho, através do qual o Estado regulava o 

mercado fonográfico das cassetes áudio, cuja reprodução e distribuição ilegal 

grassava nos anos 80, e que diminuiu muito graças a este dispositivo obrigatório de 

autenticação de fonogramas editados no formato de cassetes áudio . (Abreu (2010) 

p. 354/5) 

 

Em 1981 os montantes cobrados pela SPA já atingiam os 224 683 contos, dos quais 

mais de metade diziam respeito a direitos de reprodução mecânica (discos, 

cassetes, etc.). Os montantes mais elevados provinham da edição de discos, 

seguindo-se os da sua execução pública, na qual se incluía a rádio e a televisão 

(25%) - (Neves (1999) -pg 178) “No final da década de 80 é constituída a 
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Associação Fonográfica Portuguesa sucedendo à União de Editores de Vídeo e 

Áudio (UNEVA) iniciada em 1984. A AFP foi constituída por sete editoras, 

EMI/Valentim de Carvalho, Polygram, WEA, CBS, BMG, Edisco (anterior Rapsódia) 

e a Edisom, e ainda duas companhias que editavam e distribuíam fonogramas sob 

livenciamento - Selecções do Readers Digest e Círculo de Leitores.  

Em 1991 a Movieplay, herdeira do espólio da Rádio Triunfo e da Orfeu, a Vidisco, 

Ovação, UPAV, Edisco, Metrosom, Dualsom, entre outras, criam a Associação 

Fonográfica Independente.” (Paula Abreu p.356/7). A principal razão foi o selo 

obrigatório e as taxas que ele acarretava a estas editoras que usavam esse formato  

(cassete) e cujas vendas se mantiveram significativas até ao ano 2000. A pirataria 

não era uma prioridade para estas empresas.” Embora a acção fiscalizadora do 

Estado se estenda a todo o tipo de fonograma, é sobretudo sobre a cassete que 

incide a sua maior atenção. Ao contrário do CD, por exemplo,  no caso da cassete 

todas as reproduções são controladas pela SEC/MC e autenticadas através de um 

selo em que cada implica uma taxa fixa (...) o que proporcionou ao Estado receitas 

as despesas da Secretaria Estado da Cultura em música. (Neves, 1999, p. 183) 

 

Na década de 1990 sofreu novas actualizações, sendo revista em 1991 

aperfeiçoando-se e adequando-se às regras do Tratado da Comunidade Económica 

Europeia. No entanto as actualizações não corresponderam à harmonização com o 

acordo internacional relativo a TRIP’s, assinado no âmbito do GATT, ou com as 

novas convenções da OMPI (Organização Mundial para a Propriedade Intelectual). 

Estas actualizações surgiram apenas depois de 2001. 

 

Em Portugal A SPA procedeu à cobrança dos Direitos Conexos desde 1994, 

designadamente nas emissoras de rádio. Estes montantes são entregues as 

produtores fonográficos que os distribuem pelos seus artistas segundo o contratado 

com estes. Em 1996 criaram-se duas novas entidades colectivas cujo objectivo foi a 

gestão destes direitos, a GDA e a DAP. (Neves, 1999, pg 178) Em 1996 foi também 

criado um grupo de trabalho para estudar o problema da reprodução das obras 

protegidas (cópia privada) pelo Direito de Autor e propor a adopção de medidas 

legislativas adequadas. Não obstante, segundo o relatório do IFPI de 1995, Portugal 

era a nível mundial (logo a a seguir à Nova Zelândia, Islândia e Ghana) um dos 

países com mais baixos níveis de pirataria - 0,5 USMm, o que significava cerca de 
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0,3% do total de unidades e do volume total de vendas.  

 

Com o lançamento do mercado único europeu, também a Comissão Europeia 

multiplica os esforços no sentido da harmonização das regras relativas às trocas 

comerciais entre países da Comunidade. Na sequência da discussão em torno do 

Livro Verde sobre o Direito de Autor e o Desafio da Tecnologia, um novo documento 

surge em 1991 que leva à aprovação de quatro directivas comunitárias aprovadas 

entre 1991 e 1993, actualizando a legislação comunitária e por consequência dos 

estados membros. Em 1995 a Comissão Europeia lança o Livro Verde sobre o 

Direito de Autor e os Direitos Vizinhos na Sociedade de Informação, no entanto o 

processo negocial dentro da Comunidade é demorado e complexo e apenas em 

1997 a primeira proposta para uma Directiva foi enviada ao Parlamento sendo a 

Directiva relativa à harmonização de certos aspectos do direito de autor e dos 

direitos conexos na sociedade de informação, 2001/29/CE apenas é publicada em 

Junho de 2001. Esta directiva consagra vários direitos essenciais aos autores, 

artistas e produtores, como os direitos de reprodução, de comunicação ao público ou 

de distribuição, e estabelece a protecção dos dispositivos tecnológicos por eles 

usados na protecção dos seus direitos e dos sistemas de gestão de informações de 

copyright. (Abreu, 2010 – pag 208) Mais recentemente grande parte dos países 

extendeu a aplicação do copyright de 50 para 70 anos. 

 

Entretanto nos Estados Unidos a preocupação da indústria fonográfica vira-se para a 

internet, submetendo uma acção judicial contra a companhia Napster e ganhando a 

acção em 2002, tendo em 2003 intensificado a batalha contra o download ilegal de 

música, processando sujeitos individuais e levando a tribunal crianças de 12 anos e 

idosos.  

Actualmente várias questões morais e éticas em torno da propriedade intelectual e 

do direito de autor vão sendo discutidas no universo musical e académico. O 

argumento que defende que a infracção do copyright é roubo é acusada de ser 

fundamentalmente comercial e é frequentemente atacada pelos autores. Exemplos 

como o compositor Godfried-Willem Raes (1988) que defende não ser a música um 

objecto, mas sim informação, definida como “a set of perceivable forms of matter or 

energy” e não sendo um objecto não pode ser considerada propriedade. O próprio 

conceito de transferir um direito é por alguns autores rejeitado como sendo 
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epistemologicamente e moralmente errado, pois o direito de lançar música no 

mercado não deveria ser transferível dos participantes da cultura relevante. Também 

segundo o conceito de Locke “we cannot maintain that copyright is a natural right 

and at the same time accept that this right is being transferred, lest we let it go 

together with the musical commodity”. (Brown, 2006, pg 348) 

 

É também posta em causa a legitimidade das grandes companhias em torno do 

copyright, segundo Roger Wallis, “As a result of a wage of mergers and takeovers 

during the 1980s and early 1990’s, a few multinational media corporations “own” 

most of the superstars as well as a very large repertoire of music copyrights. In 2003, 

there were Sony (Japan), Universal-Vivendi (France), AOL Time Warner (US), EMI 

(UK) and BMG (Germany), five “majors” who consistently account for 70 or 80 

percent of the global music sales. In 2004, AOL-Time Warner sold its music 

recording and publishing interests to a group of investors headed by Hedgar 

Bronfman (of the Canadian Seagram dynasty), including the brand name Warner 

Music. BMG also received regulatory approval for the merger of their recording 

business to produce Sony-BMG.” ( Brown 2002, pg 288) 

 

Tendo a integração horizontal na industria levado ao crescimento de poucas editoras 

que detêm uma grande fatia de mercado e que em busca de grandes vendas globais 

promovem apenas um pequeno número de estrelas e de estilos, entende-se mais 

facilmente a razão pela qual a luta pelo copyright seja liderada pelas majors, “So 

when the industry raises concerns about the free distribution of music via the 

Internet, it’s concern is not so much to safeguard the creative and economic basis for 

musicians and composers, as the official line goes, as it is to safeguard its own 

oligopolistic grip on the market.” (Music and Manipulation, pg 356) Keil e Feld 

resumem, “the only people who profit from the copyright are the huge, ever-growing 

companies and a ever-smaller cluster of superstars.” (Keil and Feld, 1994:314 in 

Brown, 2006, p.356) 
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4 - As Políticas Culturais 

 

No art. 2º na redacção da Lei nº 1/97 de 20 de Setembro pode-se ler que “A 

República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania 

popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no 

respeito e na garantia da efectivação dos direitos e liberdades  fundamentais e na 

separação e interdependência de poderes visando a realização da democracia 

económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa.” São 

também “princípios fundamentais das leis da República (...) a promoção do 

desenvolvimento económico e social, a criação de infra-estruturas, a defesa da 

identidade cultural local,...” (Novo, António Martinho (coord.), (2002), O Estado das 

Artes, As Artes do Estado, Actas do Encontro CCB 19 a 21 Abril 2001, Lisboa: 

Observatório das Actividades Culturais.  pg. 39) 

 

Apesar da presença nos textos fundamentais da democracia portuguesa, o lugar da 

cultura na orgânica dos Governos não teve prevalência até 1995, tendo sido 

articulada umas vezes à educação, outras à ciência e só num Governo (o IX 

Governo, ainda de 1983-85, bloco constituído pelo partido socialista e pelo partido 

social democrata) aparecendo tutelada por um Ministério da Cultura. (Novo, 2003 – 

pg 411) Mais tarde com a passagem da Cultura para o primeiro plano governativo 

surgiu no entanto a “contradição entre a importância crescente da política cultural 

nas agendas dos Governos e os escassos meios em regra disponibilizados para a 

cultura relativamente a outros sectores.” (Novo, 2002- pg 12)  

 

4.1 Até ao Século XX 

Os poderes públicos franceses começaram a reflectir em termos de políticas 

culturais pelo menos a partir do séc. XVI. Nesse século aparecem as primeiras 

orientações políticas em matéria de defesa e promoção da língua. A monarquia cria 

o  que se chama depósito legal que obriga os editores dos livros, e hoje em dia os 

editores de software e de música a depositar, metendo à disposição da comunidade 

pelo menos um exemplar das suas obras. No séc. XVII com Luís XIV, nasceram as 

grandes instituições como a Comédie Française, L’Opéra de Paris, os grandes 

museus e as Academias. No Séc. XVIII graças à iniciativa de Beaumarchais, dá-se 
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origem à noção de direito de autor. No final do séc. XVIII e início do séc. XIX, 

Napoleão Bonaparte transforma os jesuítas em embaixadores da cultura francesa 

criando uma rede de liceus e de centros culturais franceses distribuídos um pouco 

por todo o mundo. (Novo, 2002 - p.249) 

 

A criação de teatros, bibliotecas e museus nacionais, instituições que remontam na 

Europa aos séculos XVII e XVIII, são exemplos de medidas de política concretas 

que mais cedo se definiram na cultura e onde inicialmente surgiu por parte do 

Estado uma responsabilidade em matéria cultural. Outras medidas, tais como as 

acções em prol da salvaguarda do património histórico, difundidas no século XIX, 

surgem no processo de construção do Estados-Nação moderno. Datam dessa 

época a publicação das primeiras leis e regulamentos para a salvaguarda dos 

monumentos, assim como a criação de organismos, financiados pelo erário público, 

para a sua inventariação e conservação. (Henriques, 2002 - pag 63) 

 

Em Portugal, após a revolução liberal de 1820 e logo na década de trinta, com 

Almeida Garrett, são apresentadas ao governo medidas de protecção do teatro 

português, nomeadamente a construção de um novo teatro português. Ainda 

durante esta década, é fundado o Conservatório de Arte Dramática e constituída a 

Inspecção Geral dos Teatros, que Garrett irá presidir em 1836. Em 1846 é 

inaugurado o novo Teatro Nacional e Normal, designado actualmente por Teatro 

Nacional D. Maria II que se juntava a um vasto conjunto de teatros em actividade na 

capital desde o século XVIII. Nas últimas décadas do século XIX abrem alguns 

teatros de iniciativa privada como o Teatro da Trindade, Teatro Rainha D. Amélia, 

actual S. Luiz, e o Teatro Circo Coliseu dos Recreios, particularmente importante 

pela dimensão da sua sala: seis mil lugares. “A dinâmica das salas de espectáculo, 

dedicadas à ópera, à arte dramática, ao teatro musicado e a outras artes 

performativas, manifestam-se sobretudo em Lisboa”. (Abreu, 2010 - pg233). 

Na esfera da música, é constituído no início de 30 do mesmo século, o 

Conservatório de Música da Casa Pia que substituía a antiga escola de música, 

gerida pela Igreja e instalada no Seminário Patriarcal. Alguns anos mais tarde seria 

integrado na estrutura do Conservatório de Arte Dramática e a direcção atribuída a 

João Domingos Bomtempo.  
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Na segunda metade do século XIX várias associações são constituídas em torno de 

círculos amantes de música erudita e música instrumental. Exemplos disso são a 

Sociedade de Concertos Populares, criada em Lisboa em 1860 por Augusto 

Neuparth e Guilherme Cossoul, a Sociedade 24 de Julho fundada em 1870, ou a 

Sociedade de Quartetos fundada em 1874 no Porto. 

 

4.2 - Após o Século XX 

 

“No  início do século XX a acção do Estado nas artes e na cultura, começa com dois 

modelos fundamentais de políticas culturais. Por um lado, as experiências totalitárias 

dos regimes fascistas e comunistas, que a partir do segundo quartel do século 

procuram fazer uma “tutela ‘musculada’ da criação artística e orientá-la com intuitos 

propagandistas e ideológicos. Conhecem-se os meios radicais que esta política 

empregava: colocar à disposição dos autores eleitos meios que chegavam a ser 

generosos, e ao mesmo tempo perseguir, isolar, e até mesmo exterminar os autores 

proscritos e a arte dita degenerada...” (Henriques, 2002  - pag. 66) 

 

Para além dos vários argumentos de natureza económica que mais tarde nos anos 

60 serviriam para justificar a opção do Estado em incluir a cultura entre as suas 

alargadas competências, existem dois de carácter político e ideológico (Henriques, 

2002, p.66) que acompanharam a criação do Estado moderno. Um pode considerar-

se tradicional e surge no século XIX, no seio do projecto do Estado-Nação e trata-se 

da ideia segundo a qual “compete ao Estado proteger a cultura como forma de 

salvaguarda da própria identidade nacional, responsabilidade que se aceita de forma 

mais ou menos consensual e que constitui, de resto, uma função vital do próprio 

Estado, porquanto a sua concepção moderna se funda justamente na ideia da nação 

como identidade colectiva e soberana.”( Henriques, 2002, p. 67) 

 

A outra justificação político-ideológica para a intervenção do Estado na cultura, e 

que, como a anterior, acabou por orientar as opções que se tomaram em matéria de 

política cultural, tem que ver com o “modelo de sociedade democrática e justa, 

tendencialmente igualitária, que servia de paradigma ou estava subjacente ao 
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projecto do Estado-Providência. Assumindo-se a equidade da participação dos 

cidadãos na vida cultural como uma meta do desenvolvimento da sociedade, caberia 

ao Estado desenvolver os esforços necessários nesse sentido”. (Henriques, 2002, p. 

67) 

 

4.2.1. – Nos anos 60 

 

A outra experiência de política cultural, igualmente baseada numa intervenção forte 

do Estado, mas com diferentes intenções e estratégias, forma-se nas sociedades 

democráticas e desenvolvidas no pós-guerra. Sustentado pela doutrina económica 

keynesiana, difunde-se e consagra-se neste período, sobretudo a partir dos anos 60, 

o paradigma de um Estado interventor na economia, preocupado com o problema do 

pleno emprego, e também na esfera social, ou seja, com responsabilidades na 

redistribuição dos rendimentos, em matéria assistencial e na criação de condições 

de bem-estar. “Disto resultou que o Estado tenha chamado a si tanto em regimes 

sociais-democratas como conservadores, a provisão de numerosos bens e serviços, 

desde a energia à saúde, dos transportes à educação. No mesmo espírito, alargou-

se a intervenção em matéria cultural, com consequências num crescimento gradual 

mas rápido das despesas públicas nas artes e na cultura, fenómeno que passou a 

ser observável até mesmo em países com fraca tradição de intervenção pública 

como os EUA.”  (Henriques, 2002. p.63-64) 

 

O Estado-Providência evoluiu de diferentes maneiras dentro de uma mesma grande 

família de regimes, uns de orientação mais social-democrata, como os 

escandinavos, outros mais liberais, como os anglo-saxónios, outros mais 

conservadores, como o francês ou alemão. (Henriques, 2002 - pag 64), mas as 

mesmas preocupações levaram à criação em França, em 1959, o primeiro ministério 

da cultura, e ao aparecimento nos EUA do National Endowment for the Arts – NEA, 

em 1965.   

 

Os argumentos de natureza económica que desde então justificaram o 

financiamento ou subvenção das artes pelo Estado apoiam-se na ideia de que “há 
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no mercado cultural falhas que é necessário corrigir, ora na de que as artes e a 

cultura configuram bens especiais com benefícios sociais superiores aos benefícios 

privados, e que por isso merecem ser tutelados ou apoiados pelo sector público.” 

(Henriques, 2002  - pag 65) 

 

No campo da micro-economia, surge também em meados dos anos 60 a lei de 

Baumol-Bowen, formulação criada por dois economistas norte-americanos após o 

estudo do sector das artes performativas, que defende que “contrariamente a outros 

sectores da economia, onde é possível introduzir inovações tecnológicas e, por esta 

via, produzir ganhos de produtividade, sustenta esta lei que no sector das artes, e 

particularmente no das artes do espectáculo, essa possibilidade não existe, ou é 

limitada” sendo igualmente inviável pensar em reduzir o factor trabalho ou aumentar 

por outras formas a produção por unidade de tempo. “Não sendo portanto possível 

pensar em ganhos de produtividade, e sendo os salários determinados pelo sector 

mais dinâmico da economia, diz a lei que se gera nestas actividades um 

desequilíbrio entre a necessidade de aumentar os salários e a possibilidade técnica 

de garantir esses aumentos, o que a prazo, sem se introduzirem subsídios, levaria à 

extinção do sector.” (Henriques, 2002  - pag 65/66) 

 

Outro argumento comum é o de que os produtos da actividade artística e cultural 

constituem aquilo a que a economia chama bens meritórios (merit goods). Deste 

ponto de vista, tratar-se-iam de “bens de bondade intrínseca, com benefícios para os 

indivíduos superiores aos que estes são capazes de neles reconhecer, uma vez que, 

para além da utilidade que decorre do bem-estar que proporcionam, teriam ainda 

virtudes em termos da própria formação e valorização pessoal, um pouco à 

semelhança da educação, ou até da higiene.” Neste sentido, às artes e à cultura não 

se pode atribuir um valor de mercado consentâneo com o seu valor intrínseco, na 

medida em que “nem todos os indivíduos avaliam correctamente os benefícios, 

privados e sociais, que deles decorrem. Competiria assim ao Estado zelar pelo seu 

usufruto e desenvolver mecanismos que assegurassem uma difusão o mais 

alargada possível destes bens e serviços” (Henriques, 2002, p.66) 

 

Outra razão frequentemente usada para o Estado justificar a tutela da cultura ou 
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apoiar as actividades com ela relacionadas, reside no facto das artes, as letras, o 

património, etc., poderem ser assimilados ao conceito de bem público. “Os bens 

públicos, por definição, não podem ser afectados a privados. São bens geradores de 

benefícios muito latos que o mercado não é capaz por si só de remunerar. A 

utilidade que um indivíduo deles retira não diminui a utilidade que deles retiram 

outros indivíduos; assim constituem algo que a todos pertence, ou de que qualquer 

um deve poder fruir em iguais condições. O princípio parece portanto ser aplicável, 

como se perceberá, não apenas aos grandes monumentos históricos, ao património 

móvel dos museus, mas também às obras musicais e literárias (à obra em si, e não 

ao concerto como evento ou ao livro como objecto). Assim sendo, a intervenção do 

Estado justificar-se-ia uma vez que, retirando todos os indivíduos benefícios 

potenciais da conservação do património, ou da criação artística, parece justo que o 

colectivo financie pelo menos em parte serviços que de outra forma só alguns 

pagariam (os que visitam museus ou assistem a concertos...), mas que se 

encontram à disposição de todos e de que todos potencialmente podem beneficiar.”( 

Henriques, 2002, p.66) 

 

Ainda no domínio económico é necessário referir também o argumento das 

“externalidades positivas que se refere não só aos benefícios pecuniários que 

decorrem, não só dos gastos de turistas e visitantes atraídos pelas artes e cultura”, 

mas também ao “facto da riqueza e diversidade da oferta cultural funcionar hoje em 

dia como ‘factor de localização imaterial’ para muitas actividades, sobretudo para as 

de mão-de-obra mais qualificada.” Estes benefícios extravasam para toda a 

comunidade, tanto para os apreciadores e consumidores das artes como para os 

que não o são. “Neste sentido resulta defensável que o ónus da sua manutenção e 

reprodução não possa ou não deva ser imputado a um ou a outro agente económico 

em particular, mas assegurado pelo Estado ou, em sentido mais lato, pelo sector 

público (regiões, municípios, etc.).” (Henriques, 2002, p.66) 

 

A partir de 1960, as despesas públicas com a cultura registaram um rápido aumento 

nos países mais desenvolvidos, na Suécia verifica-se um aumento do valor das 

subvenções do Estado para as actividades culturais em 187% entre 1960 e 1970 

(preços constantes), e cerca de 98% entre 1970 e 1980. Na França, o ministério da 

cultura viu também aumentado o seu orçamento numa proporção praticamente de 1 

para 7 entre 1959 e os finais dos anos 80. Até mesmo nos EUA, onde a prática 
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dominante no financiamento da cultura sempre foi a do mecenato privado, assistiu-

se nos anos 60 à criação de um organismo federal – o NEA – responsável pela 

prestação de apoio financeiro às diversas agências estaduais e locais de apoio às 

artes – as State Arts Agencies (SAA) e as Local Arts Agencies (LAA), na sua maioria 

constituídas por organismos independentes do sector privado não-lucrativo, 

competindo-lhe ainda premiar com bolsas projectos apresentados por instituições 

artísticas e culturais privadas que se distinguissem pela sua excelência.” (Henriques, 

2002, p. 67) 

 

Com o propósito múltiplo da salvaguarda da identidade nacional, colmatar erros da 

economia de mercado no sector específico das artes e de garantir igualdade de 

oportunidades de acesso à vida cultural por parte de todos os cidadãos, alargou-se o 

domínio de intervenção do Estado, passando a cobrir uma vasto espectro da vida 

cultural dos cidadãos, “desde a chamada ‘alta cultura’ ou ‘cultura cultivada’ até à 

cultura popular e à cultura de massas (TV, cinema, indústria discográfica, etc.)”. 

Para além da criação de equipamentos, onde continua a ter um papel decisivo, o 

Estado passou a estar presente de forma muito mais activa na educação artística e 

na produção cultural, tanto directamente, criando ou chamando a si a gestão e o 

financiamento de companhias de teatro, companhias de ópera e bailado, orquestras, 

conservatórios, etc., quer indirectamente, por via de incentivos e apoio a grupos 

independentes. (Henriques, 2002, p.68) 

 

Com programas como as maisons de la culture, lançadas em França pelo ministro 

André Malraux nos anos 60, ilustrou-se a vontade do Estado em aumentar e 

melhorar a dotação da população em equipamentos, desconcentrando e 

descentralizando, garantindo maior facilidade de acesso dos cidadãos à vida 

cultural. Contemporaneamente na Suécia, a resposta à mesma questão surgiu na 

itinerância, através da criação de um organismo público responsável pela 

organização de exposições de arte itinerantes – serviço que se revelaria de especial 

utilidade para as regiões de mais fraca densidade demográfica –, e no apoio e 

incentivo a associações artísticas e culturais locais. A grande diferença do caso 

sueco surge no modo lato como o Estado-Providência entendeu o direito à 

participação na vida cultural, “elegendo a educação para as artes e o 

desenvolvimento da criatividade artística como objectivos básicos da sua política 

(conservatórios municipais de música parcialmente subsidiados pelo Estado, 
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estímulo à criação e apoio financeiro a associações para a educação artística de 

adultos, etc.), e também pelo modo como não hesitou sequer em se substituir aos 

privados, criando em 1963 um instituto público que se tornaria no principal produtor 

de filmes do país”. (Henriques, 2002, p.68) 

 

4.2.2. - Após os anos 70 

 

Com a crise das finanças públicas nos anos 70 surgem os primeiros sinais de 

hesitação na política do Estado-Providência que encontra dificuldades ao confrontar 

os sistemas de protecção social. Com elevadas taxas de desemprego e o 

envelhecimento da população, denota-se uma diminuição do peso relativo dos 

contribuintes líquidos e num aumento complementar dos beneficiários, 

desequilibrando as contas públicas que pode significar o colapso do sistema. No 

caso específico dos países da UE, surgiu ainda o desafio da união monetária, sendo 

um dos critérios de adesão ao euro que os Estados membros a redução do défice 

público. A contenção das despesas do Estado passou a ser um princípio orientador, 

juntamente com a liberalização da economia, a desmonopolização de sectores 

nacionalizados ou estatais e sua consequente privatização. 

Da junção destes vários factores resulta que, a partir dos anos 80, “o neoliberalismo 

se tenha afirmado como uma nova tendência forte da política económica, tendência 

visível às mais diversas escalas, do plano internacional ao local, das novas regras 

do GATT à privatização dos serviços municipais, passando pela flexibilização do 

mercado de emprego.” (Henriques, 2002, p.69) 

 

No caso da cultura, a tendência pró-liberal contou ainda com dois outros argumentos 

favoráveis a uma menor intervenção do Estado. “Por um lado, o argumento 

libertário, segundo o qual a tutela do Estado e as orientações deste em matéria 

cultural podem cercear a liberdade da criação artística e só muito raramente 

traduzem as preferências e as aspirações das massas, reproduzindo em vez disso 

uma visão elitista da cultura e das artes. Nascido dos movimentos de contestação da 

nouvelle gauche, este argumento acabaria por colher também, com o tempo, a 

simpatia dos neoliberais.”( Henriques, 2002, p.70) Ao mesmo tempo, aparece o 

argumento da ineficácia do Estado na democratização da cultura. Embora sem se 
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por em causa ou criticar o princípio de que as sociedades democráticas e 

desenvolvidas devem ter como projecto ou horizonte a igualdade de oportunidades 

no acesso à cultura, surgem dúvidas relativamente à possibilidade do Estado 

conseguir cumprir esse objectivo. A experiência de mais de vinte anos de 

financiamento público das artes e da cultura parecia demonstrar que, “embora tendo 

aumentado os consumos culturais, a participação nas artes continua a ser apanágio 

das elites – mesmo no estrangeiro –, o que levanta dúvidas quanto à justiça da 

afectação de recursos de todos (e que são escassos) à satisfação das necessidades 

de um grupo restrito da população.”( Henriques, 2002, p.70) Estes vários factores 

levaram a que a partir dos anos 80, na maior parte dos países desenvolvidos, a 

tendência de evolução das despesas públicas com a cultura se alterasse, 

estagnando ou até mesmo diminuindo.  

 

De uma maneira geral, os países parecem ter despertado, para a necessidade de 

encontrar “fontes de financiamento alternativas para a cultura, seja no mercado, seja 

no chamado ‘terceiro sector’ (ou sector privado não lucrativo), assim como de 

descobrir novos modelos de gestão para as instituições e serviços culturais estatais, 

mais flexíveis, de tipo empresarial, norteados por critérios comerciais.” (Henriques, 

2002, p.71) Mesmo  em países com uma tradição menos liberal, seja de influência 

mais social-democrata, seja de influência mais centralista e estatizante, observam-

se nos anos 80 e 90 sinais vários de ‘viragem’ para o mercado, através da 

valorização do financiamento privado, assim como de crescente predominância de 

critérios comerciais e racionalistas no funcionamento das instituições culturais. 

(Henriques, 2002, p.71-72) 

 

Com as políticas de incentivo ao mecenato privado ou o esforço no sentido de 

reforçar medidas de ajuda indirecta, como foi o caso da criação de novas receitas 

fiscais, “no modelo dos EUA (impostos sobre as dormidas nos hotéis destinados ao 

financiamento de instituições culturais locais; percent-for-art taxes sobre as receitas 

do álcool, do tabaco ou do jogo; etc.)”, ou através da ‘invenção’ de novas fontes de 

receitas, no caso da lotaria no Reino Unido, cujos fundos revertem parcialmente, 

desde a sua criação em 1994, para o financiamento das artes e da cultura” 

(Henriques, 2002, p.72), nos dois últimos decénios do século XX, as sociedades 

democráticas desenvolvidas passaram por um conjunto de alterações que 

envolveram não só mudanças no plano económico, como também no plano societal 
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e político. Uma das mais estimulantes teorias desenvolvidas com o intuito de 

explicar essas mudanças foi a que desenvolveu a escola regulacionista francesa, 

teoria essa que aliás tem tido grande acolhimento e tem sido usada na interpretação 

de numerosos aspectos das sociedades contemporâneas, sobretudo dos que se 

articulam mais directamente com a economia. Esta abordagem iniciada pela obra de 

Michel Anglietta, “Régulation et crises du capitalisme (1976) defende que devido à 

instabilidade do capitalismo que ciclicamente é atingido por crises deverá ser 

contrariada através da regulação.  

	  

	  

5 -  Música nas Políticas Culturais em Portugal 

 

5.1. De 1926 a 1974 - A música no Estado Novo  

 

Quando a Ditadura Militar proveniente do golpe militar de 28 de Maio de 1926 

instaurou a censura em Portugal, anuncia-a como uma medida transitória e 

salvaguarda na Lei o princípio da liberdade expressão. No entanto, logo a 22 de 

Julho os jornais publicavam uma comunicação do 2º comandante da Polícia onde se 

podia ler: «Por ordem superior levo ao conhecimento de V.Ex.ª que, a partir de hoje, 

é estabelecida a censura à Imprensa, não sendo permitida a saída de qualquer 

jornal sem que quatro exemplares do mesmo sejam presentes no Comando-Geral 

da G.N.R. para aquele fim» 

 

Não se cingindo ao campo da Imprensa, a censura abrangeu todo o panorama das 

artes. No mesmo ano, a Inspecção Geral dos Espectáculos transitou do Ministério 

da Instrução Pública para a alçada do Ministério do Interior, sendo justificada da 

seguinte forma no decreto n.º17 046-A, de 28 de Junho de 1929: «A razão desta 

transferência filiou-se no reconhecimento da importância política e social de tais 

serviços e na consequente necessidade de os subordinar directamente aos 

organismos de Estado aos quais, sob aqueles aspectos, incumbe a sua gerência e 

execução». No artigo 12º podem-se ler as novas competências do Ministério do 

Interior: «O Ministério do Interior fica autorizado a publicar o Regulamento Geral dos 
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Espectáculos, (...), definindo os deveres, direitos e regalias dos funcionários da 

Inspecção geral de Espectáculos, Conselhos Superior Técnico e Junta Consultiva, 

autores, empresários, artistas, empregados teatrais, espectadores, estabelecendo a 

forma da venda de bilhetes, censura de obras teatrais, fitas cinematográficas e tudo 

o mais que for conducente à eficiência da fiscalização dos espectáculos.»(Marques, 

2000)   

 

Também em meados da década de vinte e no seguimento de uma inovação 

tecnológica importante, o sistema de gravação eléctrica, a companhia internacional 

Columbia, uma das grandes concorrentes da Gramophone, até então a empresa 

com maior peso no mercado nacional, entrou no mercado português através da 

empresa de Valentim de Carvalho, um comerciante lisboeta dedicado à venda de 

instrumentos musicais e máquinas falantes desde cerca de 1914, que em 1923 

comprou o célebre Salão Neuparth, que desde 1824 se dedicara ao comércio de 

instrumentos e pautas musicais, mantendo na designação da loja a referência ao 

nome original: Valentim de Carvalho - Salão Neuparth. O acordo com a Columbia 

previa também a produção de registos nacionais que se iniciaram no verão de 1926 

e envolveram sobretudo a gravação de fados. Devido à crise mundial, em 1931 a 

Gramophone e a Columbia fundiam-se e constituíam a Electric Music Industry - EMI. 

(Abreu, 2010)  

 

Com a instauração do Estado Novo pela Constituição de 1933, o regime assume 

uma matriz cultural fortemente “anti-comunista, antiliberal, influenciada pelo 

integralismo lusitano e pelas tendências mais conservadoras da democracia 

cristã”(Santos, (coord),(1998), assentando “na glorificação do nacionalismo 

imperialista, a par da valorização das “unidades orgânicas naturais”, na base das 

quais se encontrava a família patriarcal.” (Santos, (coord),1998) Neste contexto 

caberá ao Secretariado de Propaganda Nacional (SPN) “veicular a ideologia do 

regime e a uniformizar o conhecimento da realidade nacional” ”(Santos, 

(coord),1998) e ao seu responsável, António Ferro entre 1933 e 1949, “a função da 

formatação ideológica do campo cultural, em articulação com um conjunto de outras 

instituições estatais com intervenção no mesmo domínio, como a Emissora Nacional 

(EN) e a Federação Nacional para a Alegria no Trabalho (FNAT).” (Santos, 

(coord),1998)   
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Em 1935 é fundada a Emissora Nacional e em 1936 a Rádio Renascença mostrando 

o interesse do Estado Novo nas novas indústrias culturais. A partir de 1936, a Junta 

de Educação Nacional desempenhou também um papel preponderante na cultura. 

Dividia-se em várias subsecções, das quais a primeira, a segunda e a quarta eram 

particularmente relevantes no domínio da cultura. A primeira dizia respeito à 

“educação moral e cívica” e tinha como competências, nomeadamente: emitir 

parecer sobre peças ou trabalhos de qualquer género propostos para exibição 

pública, (...) fiscalização moral e política-social dos espectáculos e a censura 

educativa da publicidade. Todas estas acções eram justificadas pelo bem da “saúde 

moral da vida portuguesa”. (Santos, (coord),1998)  

 

Em 1944 o SPN passa a designar-se Secretariado Nacional de Informação e Cultura 

Popular (SNI) e após a Segunda Guerra Mundial a dinâmica populista é reforçada 

em detrimento da ideologia militante fascista, promovendo-se a canção popular 

urbana “apolítica” onde se valoriza o entretenimento (Centro de Formação de 

Artistas da Rádio na EN; Serões para Trabalhadores da FNAT) favorável à 

estabilidade política.  

 

Na área programática, separam-se então dois terrenos de intervenção cultural – o da 

“Alta Cultura” e o da “Cultura Popular e Espectáculos” – definindo-se uma estratégia 

diferente para cada um deles, “sendo no âmbito do segundo que as opções 

ideológicas do regime se fazem sentir de forma mais nítida no campo da 

Música.”(Nery, 2006) 

No âmbito da Música tradicional surge a promoção e institucionalização de um 

processo de folclorização dos costumes, através da criação de grande número de 

grupos de danças e cantares, chamados “ranchos”, que acompanham as grandes 

manifestações culturais como a Exposição do Mundo Português em 1940 e são 

difundidos pela rádio transformando a “música tradicional” numa música 

“domesticada, mediática e normalizada, que servia os ideais sócio-políticos do 

Estado Novo. (Guerreiro, 2008) Já na Música popular urbana e segundo Nery, “a 

censura prévia dos textos cantados é acompanhada do encorajamento à exaltação 

das virtudes patrióticas centradas nos conceitos de Nação, Raça e Império, bem 

como da promoção de uma visão da identidade nacional assente nos valores pré-

modernos do primado da ruralidade, da tradição religiosa, da rejeição do 
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cosmopolitismo cultural, da aceitação resignada da ordem social 

estabelecida”(Santos (coord),1998) 

 

No campo da Música erudita criam-se um limitado corpo de instituições públicas que 

asseguram a formação pedagógica (Conservatórios de Lisboa e Porto) e a produção 

nacional (Teatro Nacional de São Carlos; orquestras sinfónicas da EN; Grupo de 

Bailados Verde Gaio), respondendo assim quer às necessidades de consumo 

especializado e de representação social das elites (São Carlos; apoio a associações 

de concertos privadas como a Sociedade de Concertos de Lisboa ou o Círculo de 

Cultura Musical), quer aos propósitos de integração social constantes da ideologia 

corporativista (Companhia Portuguesa de Ópera da FNAT; componente erudita dos 

Serões para Trabalhadores) (Santos, (coord),1998) 

 

A política de encomendas de partituras para o Verde Gaio, não constitui um 

programa estético e ideológico preciso para a Música erudita, aproximando-se mais 

do modelo da “Política do Espírito” do fascismo italiano.(Santos (coord),1998) 

Devido ao reduzido impacto social deste sector o regime consente uma liberdade de 

programação considerável para o São Carlos e a Orquestra Sinfónica Nacional (EN), 

até com a presença ocasional de obras marcantes de Música Contemporânea por 

acção do Maestro Pedro de Freitas Branco. No entanto a perseguição oficial de que 

são vítimas personalidades musicais afectas à Oposição Democrática, como Lopes 

Graça ou Francine Benoît, deriva mais dessa postura política e cívica 

expressamente oposicionista do que de qualquer critério de simples divergência 

estética.”. (Santos (coord),1998) 

 

Foi também através do cinema que a música participou na Propaganda do regime. 

Eduardo Geada estabeleceu uma tipologia dos filmes portugueses deste período, de 

acordo com as suas características, dividindo o cinema português em quatro tipos 

fundamentais onde se encontram “«A comédia populista», marcada pelo optimismo 

de uma pequena burguesia, num ambiente bairrista e popular, em que as diferentes 

classes sociais convivem em harmonia, aceitando os valores morais «da família, da 

hierarquia da festa e da religião». ("Maria Papoila"," Varanda dos Rouxinóis", "O Pai 

Tirano", "O Pátio das Cantigas", "O Costa do Castelo", A Menina da Rádio", "O Leão 
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da Estrela”,...), «O folclore rural», onde se nota uma intenção de mostrar a terra 

como fonte de riqueza e fecundidade, onde os indivíduos são mais puros. Há 

também uma intenção estética de mostrar as paisagens e o exotismo dos trajos e 

figuras regionais. ( "Gado Bravo, " Aldeia da Roupa Branca", "As Pupilas do Sr. 

Reitor", "Os Fidalgos da Casa Mourisca", "João Ratão", "Fátima Terra de Fé", " 

Lobos da Serra", "Um Homem do Ribatejo”...), «O filme histórico-patriótico» em que 

se exalta o espírito do nacionalismo recorrendo-se aos grandes heróis do passado, 

mostrados como lutadores românticos cuja acção é sempre orientada pela «missão 

civilizadora e cultural» dos portugueses através dos tempos. ( "Bocage", "A Rosa do 

Adro", "Feitiço do Império", "Amor de Perdição", "Inês de Castro", "Camões", "Frei 

Luís de Sousa", "Chaimite",...) e o «O nacional cançonetismo» que se traduz no uso 

constante da canção popular, com referências inevitáveis a uma certa tradição 

marialva, aos heróis desportivos, ao sentimentalismo ingénuo e fatalista, ao 

bairrismo, às tabernas e aos touros. ("A Severa", "Capas Negras", "Aqui Portugal", 

"Fado História de uma Cantadeira", "Sol e Touros”,...)”(Geada, 1976) 

 

O sucesso comercial de alguns dos temas provenientes destes e outros filmes, 

favoreceu a difusão do estilo musical, alimentando a industria fotográfica e 

radiofónica, mesmo após a crise do cinema português nos anos 40. António Ferro, 

enquanto director da Emissora Nacional, cria o Centro de Preparação de Artistas da 

Rádio e um Gabinete de Estudos Musicais, estimulando a criação de uma forma de 

canção nacional. Desta incubadora nascem intérpretes que se tornaram famosos 

nos anos cinquenta e sessenta, tais como Francisco José, Maria de Lurdes 

Resende, Maria de Fátima Bravo, Madalena Iglésias, Simone de Oliveira, Milú, Maria 

Eugénia, as Irmãs Meireles, Alberto Ribeiro, etc. Com o inicio da televisão na 

década de 1960 e através dos Festivais da Canção que se iniciou em 1964 com o 

patrocínio do SNI, este estilo musical atinge uma enorme popularidade. (Abreu, 

2010) 

 

5.1.1 A música na resistência ao regime. 

 

A resistência ao regime começa por estar presente por detrás de formas de 

associativismo musical como as que se traduzem nas actividades da Academia de 
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Amadores de Música de Lisboa e da Universidade Popular, e mais tarde nos 

propósitos da associação de concertos Sonata e da Juventude Musical Portuguesa, 

o Coro da Juventude Musical Portuguesa e o Coro da Incrível Almadense, entre 

outros.(Nery, 2006), (Guerreiro, 2008) 

 

Durante a década de 1960 a “Fundação Gulbenkian inicia os planos da criação e 

renovação de escolas, a concessão de bolsas de estudo para o estrangeiro, a 

encomenda a compositores e a promoção de espectáculos ao vivo, fazendo surgir 

uma “nova geração de músicos profissionais que reata laços com a criação musical 

europeia e questiona de forma cada vez mais radical o status musical.” Esta 

mudança de paradigmas começam a fazer-se sentir na própria reforma pedagógica 

oficial do ensino da Música, a partir de 1969. Na sequência das crises académicas 

de 1961 e 1969 e da resistência juvenil à Guerra Colonial, emerge também uma 

corrente de canção de intervenção política (José Afonso, José Mário Branco, 

Adriano Correia de Oliveira) com peso crescente no universo cultural 

português.”(Nery, 2006)  Por parte de artistas e intelectuais, surge uma forma 

diferente de encarar a “música tradicional”, atitude reforçada pela publicação das 

recolhas de Michel Giacometti, através do “Arquivos Sonoros Portugueses”, dando 

conta da existência de uma “outra “música tradicional”, ligada ao trabalho, às 

crenças, ao sofrimento, à religião, enfim, à vida. Ouvir as recolhas de Giacometti 

constituía, só por si, um acto quase subversivo. (Guerreiro, 2008) 

 

Na sequência das crises académicas de 1962 e 1969 e da resistência juvenil à 

Guerra Colonial, emerge uma corrente herdeira da época de ouro da canção de 

Coimbra com letras fortemente políticas. Com uma nova forma de compor e 

interpretar canções a partir de textos que punham em causa a “ordem estabelecida”, 

estes artistas foram editados através de editoras nacionais independentes como a 

Orfeu, Rapsódia, Sassetti/Diapasão ou a Guilda da Música. O ano de 1971 torna-se 

paradigmático devido à edição dos álbuns Mudam-se os tempos mudam-se as 

vontades de José Mário Branco, Gente de aqui e de agora de Adriano Correia de 

Oliveira, e Cantigas do Maio de José Afonso. A reacção do Governo envolveu a 

intervenção da censura nas rádios e a retirada do mercado de alguns dos discos. 

Em 1972 a PIDE envia uma carta às rádios e editoras discográficas definindo o tipo 

de canções que podiam ser editadas ou transmitidas. Nesse ano Sérgio Godinho 

edita o seu primeiro álbum, Os Sobreviventes. 
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No domínio da edição discográfica internacional, a Valentim de Carvalho (EMI) e 

Rádio Triunfo (CBS, WEA, United Artists,) competiam na distribuição dos artistas 

internacionais em Portugal sob o controlo da censura que tentava manter Portugal 

isolado das tendências artísticas mundiais. (Abreu, 2010)  

 

5.2. De 1974 a 1985 

5.2.1. A Junta de Salvação Nacional e os Governos Provisórios. 

 

A 24 de Abril de 1974 pelas 22 horas e 55 minutos, o grupo de militares 

comandados por Otelo Saraiva de Carvalho ouve a canção “E depois do Adeus” de 

Paulo de Carvalho, transmitida pelos Emissores Associados de Lisboa recebendo 

assim a primeira senha para a sincronização das operações. A senha definitiva foi 

emitida 25 minutos mais tarde com o tema “Grândola Vila Morena”, desta vez 

transmitido para todo o território nacional pela Rádio Renascença (RR) no programa 

independente Limite, dando assim início às movimentações militares que 

derrubaram quarenta e oito anos de ditadura. 

 

Após o golpe militar é constituída uma Junta de Salvação Nacional que se mantém 

em exercício de poder até à formação do primeiro Governo Provisório Civil. A 14 de 

Maio de 1974 é publicado o Programa do Movimento das Forças Armadas onde no 

domínio da cultura, se anuncia a abolição da Censura e Exame Prévio e a criação 

de uma comissão ad-hoc, de carácter transitório, para o controlo da imprensa, rádio, 

televisão, teatro e cinema que se manterá em funções até à publicação de novas leis 

pelo futuro Governo Provisório.(Santos, 1998) 

 

O Programa do I Governo Provisório em Maio de 1974 retoma o do Movimento das 

Forças Armadas, prevendo no capítulo “Liberdades cívicas” a “publicação de uma 

nova lei de imprensa, rádio, televisão e cinema”, na rubrica “Política Externa” o 

“apoio cultural e social dos núcleos portugueses espalhados pelo mundo” e na 

“Política Educativa, Cultural e de Investigação”, “a mobilização dos esforços para a 
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erradicação do analfabetismo e promoção da cultura, nomeadamente nos meios 

rurais”, ao “fomento das actividades culturais e artísticas, designadamente da 

literatura, teatro, música e artes plásticas e ainda dos meios de comunicação social 

como veículos indispensáveis ao desenvolvimento da cultura do Povo”. (Programa 

do I Governo Provisório) Neste Governo cria-se a Secretaria de Estado dos 

Assuntos Culturais e Investigação Científica, pertencente ao Ministério da Educação 

e Cultura/ Ministério da Comunicação Social, inicia-se a ligação institucional da 

cultura com a educação e a comunicação social, e é criada uma divisão das artes 

em cinco áreas distintas; a literatura, o teatro, o cinema, a música e as artes 

plásticas. A importância atribuída à democratização da cultura e à língua portuguesa 

são também aspectos que a partir daqui vão enformar, por vários anos, as políticas 

culturais.”  (Santos, 1998)(Abreu, 2010) A Direcção-Geral da Cultura Popular e dos 

Espectáculos inicia então actividade. 

 

Em Agosto de 1974 iniciam-se as Campanhas de Dinamização Cultural que se 

prolongam até ao V Governo Provisório, com o principal objectivo de lançar “pólos 

de desenvolvimento cultural na província, de forma a colocar a cultura ao alcance de 

todos, ou seja, de a democratizar”, sofrendo algumas críticas “pelo conceito de 

cultura em causa.” (Novo (coord.), 2001) A grande maioria destas campanhas foram 

levadas a cabo por músicos urbanos através de organizações e grupos criados no 

seio do Partido Comunista Português (PCP) e por militares de baixa patente ligados 

ao MFA4. (José Manuel David - entrevista) 

 

Com a nacionalização da televisão e da rádio (excepto a Rádio Renascença que no 

entanto foi ocupada durante alguns meses), a música de intervenção invadiu os 

meios de comunicação e os músicos foram arrastados por uma “responsabilidade 

revolucionária das suas canções e assumiram uma forte militância política, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4	  Por forte influência do João Lisboa, no Coro da Incrível Almadense e José Alberto Sardinha no Coro 
da Juventude Musical Portuguesa, ambos militantes do MRPP antes do 25 de Abril e presos políticos 
em Caxias em 1972, a grande maioria das pessoas de cada grupo assumiu uma posição anti PCP e 
anti governo. Quem não concordava saia e ia integrar estruturas culturais do PCP, tendo-se dado 
nessa altura uma primeira cisão em ambos os Coros. O Coro da Incrível Almadense continuou, mas 
com elementos ligados ao PCP e à Direcção da Colectividade que apoiava o partido tendo entrado 
outro maestro, porque o anterior, Luis Pedro Faro, entrara para o Grupo de Acção Cultural - GAC, com 
mais cerca de 10 elementos. Uma outra facção formou o Grupo de Canto Popular de Almada, afecto à 
extrema esquerda. Do Coro da Juventude Musical Portuguesa surgiu o Grupo Almanaque, dirigido por 
José Alberto Sardinha que efectuou recolhas e editou vários álbuns.” (Carlos Guerreiro e José Manuel 
David - entrevista)	  
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concretizada, nomeadamente, através da constituição de associações vocacionadas 

para a reflexão sobre o papel da nova sociedade e para a promoção do designado 

Canto Livre, ou do seu envolvimento nas Campanhas de Alfabetização e de 

Dinamização Popular e de Educação Popular5 promovidas pelos primeiros Governos 

Provisórios.” (Abreu, 2010) 

 

Vários movimentos6 traduziram-se na constituição de associações e cooperativas 

com vista à organização profissional das actividades dos artistas, nomeadamente a 

produção de espectáculos e edição de discos, como foi o caso da Frente de Artistas 

Populares e Intelectuais Revolucionários (FAPIR) com vários projectos de edição 

fonográfica suportados pelos músicos, intérpretes ou executantes.  

 

No III Governo Provisório em Dezembro 1974 é criada a Secretaria de Estado da 

Cultura e Educação Permanente que logo no IV Governo Provisório em Agosto 1975 

é alterada para Secretaria de Estado da Cultura e passa a funcionar dentro do 

Ministério da Comunicação Social, a par com a Secretaria de Estado da Informação. 

A SEC incluía uma Comissão Interministerial da Cultura, um Gabinete de 

Programação Cultural, uma Comissão de Classificação etária dos Espectáculos, 

uma Assessoria Técnica, e Direcções-Gerais de Acção Cultural, de Espectáculos e 

de Património Cultural. 

 

Citando António Reis, Secretário de Estado da Cultura do VI Governo Provisório e I 

Governo Constitucional, o “(...) processo revolucionário viveu a cultura (...), segundo 

três grandes dimensões: a cultura como um acto e libertação, a cultura como uma 

festa colectiva, a cultura como uma arma política ao serviço da revolução. (...) a 

dimensão que mais subalternizada ficava neste contexto revolucionário, era a cultura 

como criação, acto criativo individual, fora da grande festa colectiva. E em certa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5	  Segundo Carlos Guerreiro, “Um pouco por todo o país começam a surgir grupos de raiz rural como a 
“Brigada Vítor Jara “(1976) criada no seio do PCP em Coimbra, com pretensões de se afirmar como 
alternativa ao GAC, que estava ligado à UDP e reproduzia na sua obra o discurso da extrema 
esquerda”. (Guerreiro, 2008)	  
6 Segundo Salwa Castelo Branco, entre 1975 e 1985 os grupos dedicados à música tradicional  
seguiram artisticamente duas linhas distintas; uma mais purista, dedicada à recolha e reprodução fiel 
dos temas, e outra mais heterodoxa, dedicada à recriação do repertório recolhido. (Abreu, 2010,p.337) 
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medida também a cultura na sua dimensão de defesa e valorização do 

património.”(Reis, António em Novo, 2001) - p. 28) 

 

2.2. Os Governos Constitucionais até 1985 

 

A instabilidade e a curta duração dos executivos levou a que uma boa parte da 

actividade governamental até 1985 se tenha centrado na redefinição do lugar da 

cultura na orgânica institucional, variando entre a Presidência do Conselho de 

Ministros, os ministérios da Educação, da Comunicação Social e da Coordenação 

Científica/Ciência. Outro aspecto prioritário foi a tutela de serviços e de instituições 

públicas como o Teatro Nacional de S. Carlos, o Teatro d. Maria, II, o ensino 

artístico, a actualização da legislação que enquadrou os apoios dados pelo Estado a 

actividades, instituições e agentes culturais independentes. .” (Reis, António em 

Novo, 2001) A inventariação, classificação, conservação e defesa do património 

cultural, a democratização e descentralização cultural, o estimulo à criação e à 

cooperação e promoção cultural externa, foram aspectos que figuraram nos 

Programas dos primeiros Governos Constitucionais, quase sempre a serem 

executados pela Secretaria de Estado da Cultura (SEC). (Santos (coord.), 1998)p.67 

 

A SEC estava então dividida em quatro áreas de actuação: património cultural, 

investigação e fomento cultural, espectáculos e acção cultural e assumia como 

objectivos “solucionar os problemas herdados das estruturas antidemocráticas 

anteriores ao 25 de Abril que não foram resolvidos pelos Governos Provisórios e 

propor legislação com vista a regularizar o funcionamento das instituições de 

natureza cultural e a actividade dos trabalhadores intelectuais” (Revisão do Código 

do Direito de Autor; Estatuto do Profissional Intelectual, para o qual não existia 

legislação; revisão das leis do teatro e do cinema).(Santos (coord.), 1998)p. 85 

 

Desde 1975 que a “Intervenção Discográfica”, nome do Programa da SEC orientado 

para a produção/edição de música erudita nacional (antiga e contemporânea), numa 

função de preservação do património, visando a sua difusão nacional e internacional 

se manteve em funcionamento. Na primeira fase (1975-1985), promoveu duas séries 



Música, Cultura e Estado - A Música nas Políticas Culturais em Portugal 

Nelson Gomes 36 

fotográficas com repertório clássico/erudito nacional (“Lusitana Música/A Voz do 

Dono”, dedicado à música anterior ao século XIX) e uma série internacional. 

 

A área da música teve uma produção legislativa relativamente abundante, sobretudo 

nos domínios do ensino artístico e do apoio à produção (bolsas de criação artísticas, 

apoios financeiros, nomeadamente para criação e desenvolvimento de orquestras 

regionais, para actividades musicais de carácter profissional e de iniciativa não 

governamental), volume que fica, em parte, a dever-se a muitas alterações a nível 

de orgânica, as quais criam dificuldades de regulamentação deste sector. (Santos 

(coord.), 1998, p. 85 ) 

 

Também o cenário musical português sofreu alterações importantes durante o início 

da década de oitenta graças à maior permeabilidade do mercado à música 

estrangeira, à popularização do rock português, aos Concursos de Música Moderna, 

ao Jazz e às evoluções ocorridas na Música Popular Portuguesa após 1974. 

 

A transição do VI Governo Provisório para o I Governo Constitucional, assiste à 

extinção do Ministério da Comunicação Social, passando o SEC a estar na 

dependência directa do Primeiro Ministro. É também criada a Direcção de Serviços 

de Direito de Autor, o Centro de Coordenação e Planeamento Cultural, a Secretaria-

Geral, as Delegações Regionais e o Conselho de Cultura. 

 

Com David Mourão Ferreira à frente da Secretaria de Estado da Cultura numa altura 

em que as Políticas Culturais executavam o que António Reis chamou de “reacção 

normalizadora das relações entre o Estado e a Cultura, numa tentativa de neutralizar 

a dimensão da cultura como arma política fortemente ideologizada” existia “(...) um 

certo clima de hostilidade, de desconfiança e de guerrilha entre actores culturais e 

responsáveis políticos, levando a uma mais forte selecção no apoio aos criadores e 

a uma certa prudência no desenvolvimento de política que então se chamava de 

animação cultural, que tentava criar condições para um maior acesso à cultura. 

Investiu-se mais na área do património, das grandes instituições do Estado, como o 

Teatro São Carlos e o Teatro D. Maria II, que foi recriado nessa altura, ao mesmo 
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tempo que organizavam minimamente os serviços administrativos da Secretaria de 

Estado da Cultura.” Também segundo António Reis, era difícil “desenvolver o vector 

descentralizador da política cultural numa altura em que os municípios não tinham, 

salvo raríssimas excepções, quaisquer preocupações neste domínio, até porque 

também não tinham meios, já que a Lei das finanças locais só foi aprovada em 

1979.” (Reis, António em Novo, 2001) 

 

No II Governo Constitucional em 1978, a SEC foi integrada no Ministério da 

Educação, que se passou a chamar nessa altura Ministério da Educação e Cultura, 

confiada a Sottomayor Cardia, que desenvolveu a sua acção em articulação com o 

Ministério da Educação e Comunicação Social. Vítima de um permanente 

estrangulamento financeiro resultante do primeiro acordo com o Fundo Monetário 

Internacional, o orçamento da SEC que englobava o orçamento do Instituto de 

Cultura Portuguesa, hoje denominado Instituto Camões, representava apenas 0,3% 

do orçamento de Estado. A democratização da cultura em  termos de acesso a 

meios e instrumentos de acção cultural, no apoio mais plural aos criadores e no 

reforço de uma política de defesa do património, era parte integrante dos programas 

de Estado, no entanto os meios para atingir estes objectivos eram muito escassos. 

Refere-se pela primeira vez num Programa de Governo o “prosseguimento da 

execução do projecto de criação de uma rede de centros culturais em íntima 

colaboração com os órgãos distritais e municipais” (Programa do II Governo 

Constitucional, capítulo III; ponto F); alínea3.15.2.10. (Gomes/Lourenço, 2009, p.30) 

 

O Programa do III Governo sublinha a importância da democratização, 

descentralização e  o reforço da identidade nacional, promovendo-se o incremento 

da participação cultural, a salvaguarda do património e a valorização da criação e 

difusão culturais. Com este Governo a cultura ganha uma nova definição, deixando 

de ser una para ser tripartida em cultura de elite, cultura de massas e cultura 

popular, sendo a função da política cultural diminuir o fosso que as separa. Esta 

definição será expressa nos dois Governos seguintes. (Santos (coord, 1998) p. 68  

 

Já com o IV Governo é extinto o Ministério da Educação e Cultura ficando a SEC na 

dependência directa do Primeiro Ministro e programaticamente orientando-se mais 
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para a questão do nacionalismo ao prosseguir como objectivos a defesa da língua 

portuguesa e a difusão dos “valores humanísticos por ela veiculados em oito séculos 

de história” (Santos (coord), 1998, p.68)  

 

O V Governo acentua as orientações dos Governos anteriores, podendo ler-se no 

seu Programa que “A política cultural que o actual Governo se propõe adoptar supõe 

e implica uma concepção de cultura: pluriforme, favorecendo a multiplicidade das 

expressões e das práticas culturais, de acordo com os contextos específicos dos 

vários grupos sociais; participativa estimulando a consciência de todos os cidadãos 

são sujeitos e não meros objectos  da acção cultural; (...) inovadora, ultrapassando a 

passividade e o consumismo alimentados pelas grandes indústrias culturais e 

encorajando formas de criatividade individual e colectiva. (...) a acção do Governo 

em matérias cultural é entendida como um todo integrado para o qual convergem: a 

política de desenvolvimento cultural enquanto tal, a política científica, a política 

educação e a política de educação social.”  

 

Este é também o primeiro Governo que explicita o seu conceito de cultura e organiza 

as orientações, os objectivos e a própria orgânica da política cultural (criação do 

Ministério da Coordenação Cultural e da Cultura e Ciência) em função do mesmo.” 

(Santos (coord), 1998 p. 68) Com Maria de Lurdes Pintassilgo é criada uma nova 

estrutura governamental, sendo o Ministro Coordenador da área da Cultura o 

Professor Adérito Sedas Nunes, cuja supervisão abrangia também a Educação, a 

Ciência e a Comunicação Social. Helder Macedo, Secretário de Estado da Cultura, 

refere que era “ um ministério sem lei orgânica, sem estatuto próprio, (...) e devido à 

lei orgânica deste Ministério só ser aprovada nos últimos dias de Dezembro, pouco 

tempo antes da constituição do VI Governo, “tudo o que foi feito pelo V Governo 

Constitucional, toda a legislação desse governo constitucionalmente legítimo, foi 

suspenso em bloco pelo governo seguinte, o governo da AD.”( Santos (coord), 1998, 

p.35/37) 

 

Com os Governos da Aliança Democrática (Partido Social Democrata, Centro 

Democrático e Social e Partido Popular Monárquico) - VI, VII e VIII - é lançada a 

concepção de cultura como consenso, de que fazem parte fundamentalmente o 
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património (devido ao financiamento externo para ela canalizado), a identidade 

nacional e a democratização da cultura“, encontrando nos programas objectivos 

ligados à “identidade nacional, de procura de um consenso cultural que, tendo por 

base a liberdade e o pluralismo, permita a melhor identificação de uma “imagem” e 

de uma “personalidade” culturais portuguesas. (Novo, 2001,p.69/70) 

 

Com o VI Governo Constitucional, em inícios de 1980, a Cultura fica na dependência 

do Primeiro Ministro Francisco Sá Carneiro sendo o Secretário de Estado Vasco 

Pulido Valente. 

Neste ano o deputado José Niza, do Partido Socialista, apresenta à Assembleia o 

Projecto-lei n.º73/11 – Protecção da música portuguesa na sua difusão pela rádio e 

pela televisão. Com o envolvimento da Sociedade Portuguesa de Autores e outras 

associações/cooperativas, a RDP e a RR, este projecto deu origem à Lei de 

protecção da música portuguesa na sua difusão pela rádio e pela televisão, a Lei 

nº12/81, de 21 de Julho, já durante o VIII Governo Constitucional, que definia quotas 

mínimas de difusão de música portuguesa nas emissões radiofónicas e televisivas. 

A fiscalização da lei foi atribuída à Secretaria de Estado da Comunicação Social e 

indirectamente à Sociedade Portuguesa de Autores, mas nunca chegou a ser 

cumprida por nunca terem sido implementados mecanismos de controle e porser 

irrealista para o mercado nacional. Pelo não reconhecimento dos Direitos Conexos, 

as companhias responsáveis pela edição discográfica ficaram à margem do 

processo e da lei. (Abreu, 2010, p.347) 

No entanto, segundo José Soares das Neves, “...em 1981 os montantes cobrados 

pela SPA atingiam os 224 683 contos, dos quais mais de metade diziam respeito a 

direitos de reprodução mecânica (discos, cassetes, etc.). Os montantes mais 

elevados provinham da edição de discos, seguindo-se os da sua execução pública, 

na qual se incluía a rádio e a televisão (25%)”. (Neves, 1999, p.178) 

 

Após no VII Governo a SEC se manter de novo na dependência do Primeiro 

Ministro, com o VIII Governo, cultura e ciência voltam a integrar o mesmo ministério - 

Ministério da Cultura e Coordenação Científica. Segundo António Gomes de Pinho, 

então Secretário de Estado da Cultura, a cultura passa a ser uma das cinco 

questões de regime, a par com a política externa ou a própria revisão constitucional, 
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que na altura era um tema nuclear do debate político, sendo considerada no “sentido 

em que abarca uma dimensão universal que, dizia-se, deve unir mais do que dividir 

os portugueses, aproximá-los mais do que separá-los dentro ou fora das fronteiras 

do Estado”. Estando directamente dependente do Conselho de Ministros, vê o 

orçamento ser aumentando na ordem dos 20%. Neste Governo houve também uma 

tentativa de estabelecimento de condições de segurança social para o trabalho 

artístico, a criação do regime de segurança social dos artistas e de um regime na 

altura chamado de apoio ao mérito cultural.(Pinho, em Novo, 2001, p.39) 

 

Em 1982 Fausto Bordalo Dias edita pela CBS, uma editora internacional, Por este rio 

acima, considerado um dos grandes álbuns da nova música popular portuguesa. A 

música tradicional e a nova música popular portuguesa estavam no seu auge e o 

rock português em franca ascensão. Com o desaparecimento da Orfeu e da Rádio 

Triunfo, entre outras das mais antigas editoras independentes, foi a Valentim de 

Carvalho e a Polygram – que iniciara actividade em Portugal nos anos 70 e assinava 

artistas como Carlos do Carmo, Sérgio Godinho, Carlos Paredes, Taxi, 

Trabalhadores do Comércio,etc. – que conquistaram grande parte do mercado 

discográfico nacional, editando os principais artistas portugueses. Surgiram, no 

entanto, pequenas editoras independentes, de curta duração, como a Fundação 

Atlântica (Sétima Legião, Delfins) ou a Dansa do Som (Xutos e Pontapés, Pop 

Del’Arte, etc.), que se concentravam no talento e produção artística dos álbuns e 

deixavam a produção industrial e a distribuição nas mãos de companhias maiores. 

 

De referir que foi também a partir de 1982 que o Depósito Legal passou a existir no 

corpo da lei, mas, além de limitado no seu tratamento, tornou-se, na prática, 

inoperante, pois está limitado às cassetes e por isso desactualizado no tocante aos 

emergentes produtos multimédia. Esta situação tem como consequência directa a 

inexistência de um arquivo nacional do som com a inerente impossibilidade da 

preservação e estudo da produção e circulação de fonogramas em Portugal.” 

(Neves, 1999, p.187) 

 

Em 1983 sucede ao último Governo da Aliança Democrática, o Governo do Bloco 

Central (Partido Socialista e Partido Social Democrata) – IX Governo Constitucional 
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– que, separando as atribuições governamentais relativas à ciência e à tecnologia 

das relativas à cultura, cria o Ministério da Cultura, atribuído ao Professor António 

Coimbra Martins que se debate, no entanto, com constrangimentos financeiros 

consideráveis.” (Neves, 1999, p.70) 

De referir que a partir de 1984 foram distribuídos apoios à a realização de diversos 

festivais (internacionais) de música no país. Embora variando de ano para ano, o 

número de festivais apoiados atingiu o máximo de 18 em 1985-1986 e também de 

destacar a legislação sobre o Direito de Autor, cujo código foi aprovado em 1985 

(Decreto-Lei nº 63/85, de 14 de Março). 

 

A contenção de despesas do Estado levou a partir da década de 80 a uma menor 

intervenção financeira pública directamente na Cultura, mas uma maior 

disponibilidade para investimentos em infra-estruturas através dos fundos 

comunitários. Comparativamente com o cinema ou o teatro, a música manteve-se 

uma área fracamente assistida em Portugal, à excepção do sector da música erudita 

- Óperas orquestra, festivais e música gravada. Neste último caso, a intervenção do 

Estado data de 1975 e mantém-se após 1985, sofrendo no entanto um clima de 

instabilidade e de falta de direcção. (Neves, 1999, p.175) 

 

2.3. - De 1985 e 1995  

 

O período de 1985 a 1995 corresponde a três Governos do Partido Social 

Democrata, sendo o primeiro em coligação com o Partido Popular Renovador e os 

dois últimos de maioria absoluta. Nesta década inicia-se um novo ciclo na vida 

económica e política portuguesa com a adesão à Comunidade Económica Europeia 

(1986), a Revisão Constitucional (1989), a assinatura o Tratado de Maastricht 

(1992), etc.  

 

Neste contexto, surge um nova cultura política “favorável ao aprofundamento da 

economia de mercado, e onde modernização, competitividade, eficiência e 

rendibilidade se assumem como palavras-chave e propósitos a atingir.(…) À 

semelhança do que sucede internacionalmente, três tendências maiores começam 
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então a ser perceptíveis: a) a desmonopolização, privatização e liberalização de 

certos serviços públicos; b) o reforço das parcerias público-privado e c) a introdução 

de critérios comerciais na actividade cultural do sector público.” (Henriques, 2002, 

p.73) 

 

Analisando a produção legislativa na área da música neste período denota-se o 

contraste entre o elevado número de medidas orgânicas e a escassez de medidas 

reguladoras e normativas sobretudo na tutela da ópera e das orquestras, dois 

sectores estruturalmente assistidas pelo Estado, bem como na atribuição de apoios, 

normalmente enquadrados em projectos e programas de intervenção.  

 

Durante este período, não existia na orgânica da SEC um organismo governamental 

ao nível de Direcção-Geral exclusivamente dedicado a esta área, sendo “a música 

enquadrada na acção cultural até 1992, ano da extinção da Direcção-Geral da 

Acção Cultural (DGAC) e os espectáculos a partir daquele ano através da Direcção-

Geral dos Espectáculos e das Artes (DGEAT, 1992 e 1993) e depois da Direcção 

Geral dos Espectáculos (DGESP, 1994 e 1995).” (Neves, José Soares, 1998). 

O Programa de Criação de uma Rede de Recintos Culturais com intervenções de 

conservação e recuperação em cerca de seis dezenas de recintos entre 1985-1995, 

representou na altura um enorme esforço financeiro. (As políticas culturais em 

Portugal, OAC, 1998) O mesmo sucedeu com a participação e o acolhimento em 

Grandes Eventos Culturais como Europália, Sevilha 92 e Lisboa 94 - Capital 

Europeia da Cultura.  

Com a Lei do Mecenato, publicada em Agosto pelo Decreto-Lei nº 258/86, surge 

também uma preocupação crescente com as parcerias público-privadas e com a 

descentralização. Entre 1986 e 2003 a despesa dos municípios portugueses com o 

sector cultural passou de 55 para 395 milhões de euros (a preços constantes de 

2003), que significa um crescimento real de 613% (Neves, José Soares, 1998), o 

que de certa forma compensou o menor investimento em cultura pelo Estado central. 

 

O Programa “Intervenção Discográfica”da SEC surge então numa segunda fase 

entre 1985 e 1993, tendo em 1986 sido criada a Portugalsom, uma editora 
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fonográfica estatal que imprimia nos seus primeiros três anos uma forte dinâmica - 

31 títulos editados e 4 reeditados. Como infra-estrutura de apoio viria a ser criado o 

Laboratório de Música Electro-Acústica, extinto por volta de 1990. (Santos, 1998, 

p.150) No final da década de oitenta regista-se um decréscimo no investimento no 

projecto de edição, privatizando parte da sua actividade em 1994. O acréscimo de 

despesa registado nesse ano deve-se em grande medida ao subsídio atribuído à 

editora Strauss (37% da despesa). Algumas críticas surgiram relativamente à 

“escassa participação de orquestras, maestros e solistas portugueses nas 

gravações.” (Santos, 1998, p.151) Estes programas aconteceram num contexto em 

que o crescimento real do mercado fonográfico em Portugal (entre 1985 e 1997) foi 

de 184%.” (Neves, 1999, p.14) 

 

2.3.1. Os Governos Constitucionais (X, XI e XII) 

 

Em 1985, o antigo Ministro das Finanças de Sá Carneiro chega à liderança do PSD 

vencendo no mesmo ano as eleições legislativas e dando início ao X Governo 

Constitucional que irá durar até 1987, ano em que uma moção de censura faz cair o 

Governo de coligação com o recém-formado Partido Renovador Democrático (PRD). 

Com este Governo extinguiu-se o Ministério da Cultura que fora criado pelo IX 

Governo, regressando a tutela à Secretaria de Estado, agora integrada no Ministério 

da Educação e Cultura, medida justificada pelo então Ministro como sendo 

“desejável articular desde logo as políticas cultural e educativa atendendo 

precisamente a que são de raiz educativa grande parte dos problemas culturais do 

nosso país.” (João de Deus Pinheiro, Ministro da Educação e Cultura, Discussão do 

Programa do X Governo Constitucional em Novo, 2001, pg78) 

 

As orientações da política cultural enunciavam os princípios da “universalidade do 

acesso aos bens culturais, preservação do património, apoio à criação, (estímulo de 

talentos e valores individuais e liberdade de criação), descentralização e a afirmação 

da identidade cultural que se prende fundamentalmente com a valorização da língua 

portuguesa.” (Programa X Governo em Novo, (coord), 2001, p.70)  No Programa 

podemos encontrar o mesmo tipo de preocupações, tais como o apoio e incentivo às 

actividades amadoras, a preservação do património musicológico, actividade 
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editorial (designadamente discográfica), (...) regulamentação dos apoios às artes 

(bolsas, subsídios).”(Santos, coord., 1998, p. 139), bem como objectivos ligados à 

produção artística, o que se prende com o princípio de apoio à criação e à promoção 

cultural externa, associada também à afirmação da identidade cultural. Surge 

também a preocupação da promoção do mecenato cultural que leva à publicação 

em Agosto do Decreto-Lei nº 258/86, introduzindo uma modificação no 

relacionamento do Estado com a cultura” defendendo o Governo  que “na área 

cultural a contenção da intervenção do Estado significa afirmação de liberdade.” 

(Novo, 2001, p.71) Foi também durante este Governo que surge a abertura da 

televisão à iniciativa privada. 

 

No XI e XII Governo Constitucional a SEC volta a estar integrada na Presidência do 

Conselho de Ministros. Em 1987 o Programa do XI Governo refere explicitamente a 

promoção do mecenato cultural e a referência à promoção da colaboração com as 

autarquias, segundo o princípio da descentralização. Neste Programa assumem 

particular relevância, por um lado, as comemorações dos Descobrimentos 

Portugueses e por outro, a comunicação social, mais uma vez em torno da abertura 

da televisão à iniciativa privada, possibilitada pela Revisão Constitucional de 1989 

(Lei nº 58/90 de 7 de Setembro, posteriormente alterada pela Lei nº 16/94 de 23 de 

Maio e pela Lei nº 95/97 de 23 de Agosto), e a regulamentação da rádio, (Novo, 

2001, p.72) que após um período marcado pelo aparecimento um grande número de 

“rádios piratas”, surge esta lei para regulamentar o exercício da radiodifusão no 

território nacional, definindo-se posteriormente o regime de licenciamento da 

actividade.” (Lei nº 87/88, de 3 de Julho) 

 

Este Governo foi também marcado pela extinção e criação de orquestras. Até 1988 

a intervenção da SEC nas Orquestras limitava-se às Orquestras Juvenis e à 

orquestra ligada ao TNSC, assumindo crescentes encargos com o sector das 

orquestras a partir desta altura. A constituição da Regie Cooperativa Sinfonia veio 

substituir as Orquestras Sinfónicas de Lisboa e Porto da RDP. Esta medida iria levar 

a uma série de restruturações nesta área por parte deste Governo e do seguinte. 
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A tutela da Cultura apoiou também desde 1984 a realização de diversos festivais 

(internacionais) de música em Portugal. Variando de ano para ano, o número de 

festivais apoiados atingiu o máximo de 18 em 1985-1986. (Santos, 1998, p.141) 

 

O Programa “Intervenção Discográfica” herdado de SEC anteriores e que visava “a 

divulgação dos valores musicais portugueses (quer do campo da criação, quer da 

interpretação) e a colocação no mercado de discos a baixo preço, com musica e 

repertório nacional e universal” (SEC/DGESGO/GP, Cultura, Relatório de 

Actividades 1985, p.31), adoptou neste período não só o apoio à produção (em que 

o master é propriedade da entidade subsidiada, que o integra nas suas estratégias 

editoriais) como, a própria produção, onde o Estado detém o master  e controla a 

sua gestão, intervindo em todo o sistema, embora não executando todas as fases. 

Pela sua orientação para a produção/edição numa função de preservação do 

património musicológico, designadamente de música erudita, (antiga ou 

contemporânea) de obras “que os editores privados manifestam pouca apetência na 

sua edição, mas que são de elevado valor cultural para o país”, procurando a sua 

difusão nacional e internacional. (SEC/DGESP, Relatório Sobre o Apoio às Artes 

1992, ponto5-6, p.11). Uma grande parte do apoio foi canalizado para a fase de 

produção que envolveu orquestras e coros e teve custos muito elevados. 

“Infelizmente a fraca atenção prestada à fase de circulação contribuiu para a 

transformação das obras em meros documentos de arquivo”. (Neves, 1999, p.184) 

 

Em 1989 foi aprovada a regulamentação da produção de cassetes daí resultando a 

diminuição drástica da pirataria existente até essa data (40% da produção de 

cassetes no ano anterior) colocando o país com uma das mais baixas taxas a nível 

mundial.  (Santos, 1998 p.150) 

 

O Programa do XII Governo (1991-1995) referia a necessidade de rever a Lei do 

Mecenato e a importância da Descentralização através do fomento do 

relacionamento com outros parceiros culturais, como fundações, coleccionadores e 

associações de defesa do património. É também criado o Instituto Camões na linha 

da promoção cultural externa e instrumento de afirmação da língua portuguesa.  

No seu Programa lia-se: “Uma política cultural tem de entender-se como a linha de 
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orientação do Governo na perspectiva do enaltecimento da componente cultural da 

identidade nacional e da intervenção do Estado na defesa daqueles valores culturais 

cimeiros que pela sua especificidade - como é o caso da língua portuguesa e do 

património - têm, por ele, de ser assegurados. (...) A valorização do que nos 

distingue e orgulha, como povo há mais de oito séculos independente, é prioridade 

na actividade cultural a evocação de feitos que engrandecem a nossa Nação e que 

se tornaram património universal.”(Programa do XII Governo in Novo, (coord.) 2001, 

p.73), princípios que regeram as participações portuguesas na Europália em 1991, 

na Expo de Sevilha em 1992 e inspiraram o tema de Lisboa 94, Capital Europeia da 

Cultura.  

 

“A busca de novas formas de gestão e financiamento da cultura, baseada nas tais parcerias 

público-privadas, é perceptível também no facto de ser sob a forma de fundações – ou seja, 

instituições de direito privado à frente das quais, como fundadores, figura o Estado em 

parceria com outros organismos, públicos e privados – que aparecem algumas das mais 

importantes instituições culturais surgidas em Portugal nos anos 90: o Centro Cultural de 

Belém (Fundação das Descobertas); a Casa de Serralves (Fundação Serralves); ou ainda a 

Orquestra Metropolitana de Lisboa.” (Henriques, 2002, p.74) 

 

No campo da Musicologia, o Instituto Português do Património Cultural (IPPC), que 

se dedicava à defesa do património musical, manuscritos, instrumentos e ainda à 

conservação e divulgação, foi extinto em 1990 sendo em 1991 criado a secção de 

Música da Biblioteca Nacional (dedicada apenas à música impressa). 

 

Em 1992 a SEC sofre uma reestruturação, que viria a ser alvo de fortes polémicas, 

que passa pela redução, extinção ou fusão de serviços que se consideravam 

dispensáveis, repetidos ou sobrepostos, com o objectivo de racionalizar as 

estruturas existentes. Depois de uma relativa estabilidade da tutela da Música até 

1991, em que o sector esteve a cargo da Direcção-Geral das Actividades Culturais 

(DGAC), em particular a sua divisão de Música, observaram-se nos anos seguintes 

sucessivas alterações. Em 1994, a promoção e desenvolvimento da música 

passaram formalmente para a Fundação de São Carlos (FSC) entidade gestora do 

Teatro Nacional de São Carlos (TNSC)(...). Tal aconteceu apenas no plano das 

intenções não chegando a ser concretizada a medida que associava o teatro de 
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ópera e a coordenação da área, privilegiando naturalmente a música erudita.  

 

Segundo Rui Vieira Nery, a nível institucional existiam problemas estruturais como, 

“... a Companhia Nacional de Bailado, que era um instituto público, era gerida por 

uma associação de direito privado denominada Instituto Português do Bailado e da 

Dança; a chamada Orquestra Clássica do Porto não existia como instituição, e era 

mero resultado da junção ad hoc de músicos contratados pela Comissão Liquidatária 

da antiga Orquestra do Porto da Régie Cooperativa Sinfonia com outros músicos 

contratados pela Direcção Geral dos Espectáculos, o Teatro Nacional de S. Carlos 

tinha sido extinto como Empresa Pública e reaberto segundo o modelo de Fundação 

privada sistematicamente deficitária; os grandes organismos que geriam a produção 

artística directa do Estado - Os D. Maria e o S. João, O São Carlos, a CNB - 

administravam também, subsidiariamente, a distribuição de apoios à iniciativa 

cultural privada. Existia aqui, por conseguinte, uma situação institucional alarmante, 

à qual se somavam problemas financeiros em muitos casos gravíssimos, com 

défices acumulados de considerável dimensão.” (Nery em Novo, (coord) 2001 p. 56) 

 

Se até 1988 apenas eram apoiadas as Orquestras de Juventude (Orquestra 

Sinfónica Juvenil, Orquestra Portuguesa de Juventude) e mantida a Orquestra do 

Teatro Nacional de São Carlos, agrupamento sinfónico em grande parte destinado à 

execução de repertório operático (Neves, 1998) em 1992 é aprovado o Plano 

Nacional de Orquestras (PNO) e iniciado o apoio a sete orquestras. O aumento da 

despesa verificado em 1993 deve-se não só à Orquestra Regional do Norte (criada 

no âmbito do Plano), como à Orquestra Sinfónica Portuguesa que substituiu a 

Orquestra do TNSC e à Orquestra Clássica do Porto que substituiu a Régie 

Cooperativa Sinfonia. Este plano visou a criação de uma rede de orquestras 

regionais (Norte, Centro e Alentejo), procurando o envolvimento das autarquias até 

esta altura praticamente arredadas do sector, no entanto deste Plano apenas a 

Orquestra Regional das Beiras foi constituída em 1997. 

 

O projecto Intervenção Discográfica entra também na sua terceira fase (1993-1995), 

com o  lançamento a 31 de Maio de 1994 do concurso respeitante ao Arquivo 

Musical Sonoro da SEC (constituído pela série Discoteca Básica Nacional e pela 
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Portugalsom), através da qual é estabelecido um acordo com a editora privada 

Strauss, encarregue desde então na edição e distribuição. Volta-se também à 

colaboração em produções com um conjunto de editoras através do programa 

“Cinco Séculos de Música Portuguesa” com cerca de 30 edições (200 obras escritas 

por mais de quarenta compositores portugueses). (Santos, 1998, p.150) O projecto 

“Cinco Séculos de Música Portuguesa”, foi lançado em 1994 com direcção do 

maestro José Atalaya, “destinado a incentivar um regime de co-produção sistemática 

entre a SEC e as grandes editoras nacionais e internacionais, de forma a garantir, 

sobretudo no estrangeiro, a divulgação discográfica de autores e interpretes 

portugueses, bem como as nossas orquestras”. (SEC/DGESP, Relatório sobre o 

Apoio às Artes 1994) 

 

No âmbito de Lisboa 94 - Capital Europeia da Cultura e com patrocínio privado, 

surgiu também o Museu da Música vocacionado para os instrumentos musicais, 

tendo sido instalado numa zona suburbana.  

Em inícios de 1995 surge uma nova restruturação e a a responsabilidade sobre a 

área passa para o Instituto Português das Artes do Espectáculo, em regime de 

Comissão Instaladora. (Santos, 1998, p.139) 

 

Relativamente à Administração Local, a despesa em música conheceu um forte 

aumento a partir de 1989 registando uma taxa de variação real entre 1986 e 1995 de 

275%. Segundo as diferentes categorias do estudo publicado pelo Observatório das 

Actividades Culturais, nota-se que a evolução beneficiou os “Espectáculos Musicais” 

a partir de 1988. Estes ultrapassam o apoio a “Bandas, coros e tunas” em 1993 e as 

despesas com “Folclore” em 1987. (Santos, 1998, p.156) 

Entre 1986 e 1995 as categorias “Bandas, coros e tunas” e “Folclore” começam a 

perder importância nos orçamentos municipais  ao contrário dos Espectáculos 

Musicais que ganham relevância, juntamente com a categoria das “Outras 

actividades” não especificadas. A generalidade dos espectáculos musicais no 

circuito municipal não pertence à música clássica/erudita pois esta vertente é 

normalmente assistida pelo poder central. “A relação entre poder central e poder 

local acusa, pois, uma relativa (e complementar) delegação de competências em 

matérias de géneros musicais. A tutela central assegura o grosso de pesadas 
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estruturas de produção musical (teatro lírico e as orquestras), a importância da 

apresentação de “espectáculos” no circuito municipal associa o seu protagonismo 

sobretudo à esfera da difusão”. Manteve-se no entanto grandes assimetrias 

regionais e grande concentração de apoios na região de Lisboa. (Santos, 1998, 

p.157) 

 

Nas eleições de 1995 o Partido Socialista vence com António Guterres que cria o 

Ministério da Cultura e inicia uma série de alterações orgânicas e legislativas na 

área da cultura, sendo a tutela da música entregue ao Insituto Português das Artes 

do Espectáculo – IPAE. 

 

 

2.4 – De 1995 a 2004 

 

 

No auge do processo europeu que decorreu em meados dos anos 90, surge nas 

agendas públicas de debate e em outros planos de acção governativa, o papel da 

cultura na modernização da sociedade, cruzada com a discussão sobre a 

globalização, a massificação dos consumos e as identidades sociais. (Neves,2005) 

“A decisão de Maastricht sobre a inclusão da cultura no Tratado de 1992, traduzia 

um apaziguamento político em torno da cultura e correspondia, à crescente 

intervenção dos estados membros na vida cultural, promovendo, nomeadamente, a 

criação contemporânea”. (Sasportes in Novo, 2001, p.272) 

 

 

 

Politicamente altera-se também uma “uma perspectiva da cultura como “ornamento” 

com princípios duradouros de hierarquização e reprodução simbólica e social” para o 

“uso ou re-funcionalização da cultura como importante recurso de comunicação, 

cidadania, desenvolvimento económico, coesão e integração social” 

(Gomes/Lourenço, 2009, p.21) 

É neste contexto que após três Governos PSD, António Guterres vence as eleições 

pelo PS e em finais de Outubro o XIII Governo Constitucional (1995-1999) cria o 

Ministério da Cultura e dotando-o com um orçamento considerado elevado para o 

sector. A orgânica da SEC é então alterada, re-estruturando-se os organismos 
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existentes e definindo-se novos, “mantendo na administração directa um número 

mínimo de organismos que asseguram o apoio técnico e administrativo e por dar aos 

restantes organismos o carácter e pessoas colectivas de direito publico.” (Decreto-

Lei nº 42/96 de 7 de Maio).  

 

 

Com uma perspectiva do Estado com um papel mais intervencionista do domínio da 

cultura, pode-se ler no Programa do Governo que “há domínios da cultura que só o 

Estado está em condições de assegurar, as grandes infra-estruturas indispensáveis 

à acção cultural” e que “o Governo assumirá inequivocamente as suas 

responsabilidades nestes domínios, garantindo a plena estabilidade  dessas infra-

estruturas em termos institucionais, programáticos e operacionais”. O seu Programa 

regia-se por cinco grandes princípios, sendo eles o da democratização, através do 

alargamento do acesso às práticas culturais, o reforço do ensino artístico e garantia 

do cumprimentos das obrigações culturais do serviço publico de rádio e de televisão; 

o da descentralização, através da cooperação com as autarquias e com instituições 

locais, e da  criação de pólos regionais de organismos nacionais e da exigência 

itinerância dos projectos financiados pelo Estado; da internacionalização da cultura e 

língua portuguesa; da profissionalização, através da associação entre as instituições 

culturais do Estado e as instâncias de formação e da formação e reciclagem 

continua dos profissionais; e restruturação através da desconcentração institucional 

num conjunto de organismos flexíveis e dotados de elevada autonomia, por forma a 

garantir uma maior eficácia das intervenções, a prioridade à especialização 

profissional para o exercício de funções de chefia nas instituições culturais e o 

reforço de transparência e rigor na relação do Estado com os parceiros na 

intervenção cultural. (Santos, 1998, p.74) 

 

 

Conforme afirmou o então Ministro José Sasportes, “O objectivo do Governo é o de 

fazer chegar a cultura a todos os cidadãos através de um sistema de redes que 

capilarmente irradiem pelo país, como a Rede Nacional de Bibliotecas, a Rede dos 

Arquivos Distritais, a Rede dos Teatros e Cine-teatros, (...).” A nível do poder 

municipal começa também a haver um pelouro dedicado exclusivamente à Cultura 

em que a ”presença de vereadores para a área da Cultura é cada vez mais comum. 

“ (Sasportes em Novo, 2001, p.274) Logo em 1996 é criada uma comissão inter-

ministerial que tem como objectivo o estudo do enquadramento jurídico do processo 

de transferência de competências no domínio da cultura para as autarquias locais. 
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Existe também um duplicação das disponibilidades financeiras entre 1995 e 2001 

que atingindo os 58 milhões de contos aos quais se podem acrescentar os 72 

milhões de contos de fundos comunitários acessíveis de 2000 a 2006 através do 

Programa Operacional de Cultura.” (Sasportes em Novo, 2001, p.272). Foram 

publicados novos regulamentos de apoio financeiro (...) à criação e produção de 

música de carácter profissional e de iniciativa não-governamental.(...) Quanto à 

actividade musical o aumento aos festivais de música foi em 1996 de 34% em 

relação a 1995 e de 236%, em relação a 1986.” (Santos, 1998, p. 23) 

 

A partir de 1997 os apoios passam a ser concedidos através de concurso (Despacho 

Normativo nº 10/97, de 27 de Fevereiro). Para além dos apoios centrais, é ainda de 

registar o crescente envolvimento dos municípios no apoio e organização desde tipo 

de eventos. (...) verifica-se um alargamento a iniciativas da musica popular e do jazz, 

além da música clássica.” É também criada a Rede Nacional de Salas de 

Espectáculos por Despacho Normativo onde se pode ler, “a constituição de um 

conjunto de salas (...) que permitam assegurar o acolhimento de espectáculos de 

natureza profissional.” “A previsão de investimento por parte do MC no biénio 1997-

98 era de cerca de dois mil milhões de escudos (a preços correntes). No entanto, 

face ao apuramento das necessidades deste sector e ao elevado montante 

necessário para a concretização do Programa - 22 mil milhões de escudos - o 

Despacho Normativo nº 46 de 9 de Outubro foi anulado pelo Despacho Normativo nº 

48/49 de 7 de Julho.”  (Santos, 1998, p.111) 

 

No sector da comunicação social, “O fim do duopólio da rádio, o surgimento das 

“rádios livres”, e sua posterior legalização, bem como o fim do monopólio estatal de 

televisão e o alargamento do número de canais e respectivo tempo de emissão (...) 

ajudaram ao crescimento do mercado fonográfico em Portugal (...) entre 1985 e 

1997 o crescimento real foi de 184%, atingindo os 28,4 milhões de contos de 

facturação em 1997.” (Neves, 1999, p.14) Durante a década de noventa assistiu-se 

também à diversificação da produção musical com a entrada em Portugal de todas 

as companhias fonográficas multinacional e o desenvolvimento da rede global que 

abriu a esfera musical portuguesa. (Abreu, 2010) “Em 1996, só as seis majors 

representaram 79% do mercado mundial.” (Neves, 1999, p.46).  

O Programa “Intervenção Discográfica” chega ao seu fim com o lançamento em 

1997 uma campanha de spots televisivos em torno do catálogo da Portugalsom e do 

projecto Cinco Séculos de Música Portuguesa. (Abreu, 2010, p.326) 
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A partir de 1994 a SPA procede à cobrança dos Direitos Conexos, designadamente 

nas emissoras de rádio. Estes montantes são entregues as produtores fotográficos, 

que os distribuem pelos seus artistas segundo o contratado com estes. Em 1996 

criaram-se duas novas entidades colectivas cujo objectivo foi a gestão destes 

direitos, a GDA e a DAP. Em 1996 criou-se também um grupo de trabalho para 

estudar o problema da reprodução das obras protegidas (cópia privada) pelo Direito 

de Autor e propor a adopção de medidas legislativas adequadas e é criada uma 

comissão inter-ministerial que tem como objectivo o estudo do enquadramento 

jurídico do processo de transferência de competências para as autarquias locais. 

Segundo o relatório do IFPI de 1995, Portugal era a nível mundial (logo a a seguir à 

Nova Zelândia, Islândia e Ghana) um dos países com mais baixos níveis de pirataria 

- 0,5 USMm, o que significava cerca de 0,3% tanto do total de unidades como do 

volume total de vendas.  (Neves, 1999, p.83) 

 

Fruto do Programa de orquestras iniciado no início da década de noventa, em 1998 

funcionavam em Portugal Continental oito orquestras e na uma na Região Autónoma 

da Madeira: Orquestra Sinfónica Juvenil (OSJ), Orquestra Nacional do Porto (ONP), 

Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), Orquestra Regional do Norte (ORN), 

Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), Orquestra Académica Metropolitana 

(OAM), Orquestra Clássica da Madeira (OCM); Orquestra Gulbenkian (OG) e 

Orquestra Regional das Beiras (ORB). Com uma média de mais de 33 músicos cada 

uma delas temos um rácio de uma orquestra por cada 1,2 milhões de habitantes. 

Das oito referidas, cinco estavam sediadas em Lisboa, uma no Porto, outra em 

Guimarães e outra em Aveiro, seis têm um carácter profissional, duas são 

direccionadas para a formação juvenil.” (Santos, 1998, p.146) 

 

 

 

XIV Governo Constitucional 1999-2002  

 

 

Na segunda legislatura de António Guterres como Primeiro Ministro, Manuel Maria 

Carrilho demite-se em 2000 devido a problemas com o financiamento para a Cultura 

no Orçamento de Estado e é nomeado em 2000 José Sasportes que também se 

demite, num período de instabilidade que levou o país a eleições antecipadas. 

 

No Programa do XIV Governo pode-se ser que as duas dimensões em que “a 
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política cultural deve assumir um maior esforço de aprofundamento: a da 

profissionalização e a dos novos públicos. (...) quanto ao segundo, é preciso ter 

presente que só a conquista de novos públicos, introduzindo os bens culturais na 

rotina de todos os portugueses, fará da cultura um elemento constante e vivo de 

cidadania. (...) para conseguir mais público, é necessário promover diver- sas 

acções: desenvolvimento da rede das bibliotecas escolares; (...) dina- mização do 

ensino artístico; intensificação da realização de encontros e de acções entre os 

criadores, as instituições culturais e a escola (...) criação de uma rede nacional de 

centros de pedagogia e animação (...) alargamento, através das novas tecnologias, 

do acesso dos cidadãos à cultura. (Programa do XIV Governo Constitucional (1999-

2002), capítulo V, ponto I in Gomes/Lourenço (2009) p.31) 

 

Em 1999, no âmbito dos projectos de redes de equipamentos, foram lançadas as 

redes de teatros e cine-teatro (RNTCT) e de espaços culturais municipais (RMEC), 

no entanto “Nenhuma destas duas redes continha requisitos padronizados e 

impunha condições precisas em termos de construção, equipamento ou actividade. 

A capacidade de resposta das autarquias foi bastante fraca, tendo quase todas 

falhado os primeiros prazos estabelecidos para a apresentação de projectos”. Mais 

tarde “em 2001 este projecto é assumido politicamente dando prioridade às capitais 

de distrito” (Silva, 2004, p.245) 

 

Apesar das intenções, nem a rede nacional de teatros e cine-teatros, nem a rede 

municipal de teatros apresentam o mesmo grau de formalização e estruturação que 

outras redes entretanto instituídas, tal como a Rede Portuguesa de Museus. No 

entanto a “conjugação da vontade dos governos, a iniciativa de algumas 

administrações locais e ainda a existência de meios financeiros disponíveis 

(sobretudo financiamentos comunitários), permitiu que a requalificação de alguns 

destes equipamentos pudesse efectivamente concretizar-se.” Foi também previsto 

que começariam por ser os teatros e cine-teatros das capitais de distrito por 

beneficiar dos apoios do POC e, posteriormente, se estenderem a outros concelhos. 

(Gomes/Lourenço, 2009, p.63) 

 

 

No caso do Programa de Difusão das Artes do Espectáculo instituído pelo então 

Instituto Português das Artes do Espectáculo (IPAE) durante o ano 2000, os 

principais objectivos eram a descentralização e democratização da oferta cultural 

“fazendo face a assimetrias regionais e a desigualdades sociais e culturais através 
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da constituição de uma rede nacional de difusão”. (Gomes/Lourenço, 2009, p.44) 

Assumiu, entre os seus diferentes planos de intervenção, o “desenvolvimento de 

públicos” reflectindo preocupações quer na dotação de uma programação regular 

nos equipamentos culturais, quer no alargamento e sensibilização da população 

para as artes do espectáculo. (Gomes/Lourenço, 2009, p.66) 

Em vigor entre os anos 2000 e 2002, iniciou a criação de bolsas de acções 

(espectáculos e ateliês) no domínio das artes performativas a que as autarquias 

aderentes podiam ter acesso para a programação das suas actividades. 

(Gomes/Lourenço, 2009, p.) 

 

Também o aumento e formação de novos públicos surgem nos objectivos de 

democratização cultural e de cidadania ganhando realce no programa do XIV 

Governo Constitucional, sendo expressas estratégias específicas para “conseguir 

mais públicos” que passam, entre outras, pelo reforço da articulação entre as 

escolas, os criadores e os equipamentos culturais.  

 

 

 

XV Governo Constitucional 2002-2004 

 

 

Após a Demissão de António Guterres, as eleições de 17 de Março dão a vitória ao 

PSD que forma Governo com o Partido Popular. Para o Ministério da Cultura é 

nomeado Pedro Roseta. O Programa do XV Governo Constitucional anuncia que 

“(...) Será atribuída prioridade absoluta à articulação com o Ministério da Educação, 

nos termos seguintes: interessando as crianças e os jovens pela Cultura, 

introduzindo a obrigatoriedade curricular das visitas de estudo ao património e a 

exposições, bem como a assistência a espectá- culos; (...) solicitando aos agentes 

culturais contrapartidas a apoios públicos, designadamente por uma presença 

regular nas escolas; organizando programações locais e nacionais de espectáculos 

e exposições, quando possível itinerantes, com ligação articulada aos programas 

escolares. (Programa do XV Governo Constitucional (2002-2004), capítulo III, ponto 

4 in Gomes/Lourenço, 2009, p.31) 

 

Dá-se também a fusão entre o IPAE (Instituto Português das Artes do Espectáculo) 

e o IAC (Instituto da Arte Contemporânea) em 2003. Esta reformulação mostra por 

um lado, uma tendência para a “racionalização de recursos através da 
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reestruturação orgânica, e por outro uma preocupação crescente com o “acesso à 

cultura”, acrescentando a esta acepção um segundo sentido: o da qualificação da 

procura cultural.” (Gomes/Lourenço, 2009, p.54) 

 

 

 

6 - A Despesa Pública em Música 

 

Apesar da crescente importância das agendas culturais nos meios de comunicação, 

do aumento de festivais pelo país, na maior sensibilização dos autarcas para 

iniciativas culturais e na preocupação do poder central em apoiar as grandes obras e 

grandes eventos, (Santos, (coord.), 1998, p.411) a música por norma surge 

timidamente no investimento público nas artes. 

 

No domínio das políticas públicas dedicadas à música, encontram-se nos Programas 

do Governo até 1995 quatro ordens genéricas de preocupações: o apoio e incentivo 

às actividades amadoras, preservação do património musicológico, actividade 

editorial (designadamente discográfica), (...) a preocupação regulamentadora dos 

apoios (bolsas, subsídios).” (Santos, (coord.), 1998,  p.141) Em meados da década 

de oitenta cresce de novo “a importância do espectáculo musical, e em especial das 

músicas amplificadas” levando a um investimento das Administrações Públicas em 

recintos culturais, área de intervenção decisiva por parte das Administrações 

Públicas, tanto na recuperação e reconversão, como na construção e 

apetrechamento de novos recintos culturais. (Santos, (coord.), 1998,  p.110)  

 

No caso da Administração Central, a intervenção entre 1985 e 1995 foi sintetizada 

no estudo do Observatório das Actividades Culturais publicado em 1998, em três 

direcções distintas: “a manutenção dos teatros nacionais (S. Carlos e D. Maria II em 

Lisboa, Carlos Alberto e São João no Porto); o investimento em grandes obras, 

(CCB, etc.); e os apoios aos recintos locais (públicos e privados).” A criação do 

Programa de Criação de uma Rede de Recintos Culturais com intervenções de 

conservação e recuperação em cerca de seis dezenas representaram um 

investimento total de 1 200 milhões de escudos (a preços de 1998). Com o XIII 
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Governo Constitucional é criada a Rede Nacional de Salas de Espectáculos por 

Despacho Normativo tendo como meta “a constituição de um conjunto de salas (...) 

que permitam assegurar o acolhimento de espectáculos de natureza profissional.” A 

previsão de investimento do MC no biénio 1997-98 era de cerca de dois mil milhões 

de escudos (a preços de 1998). No entanto, face ao apuramento das necessidades 

deste sector e ao elevado montante necessário para a concretização do Programa - 

22 mil milhões de escudos - o Despacho Normativo nº 46 de 9 de Outubro foi 

anulado pelo Despacho Normativo nº 48/49 de 7 de Julho.” (Santos, (coord.), 1998,  

p.111) Relativamente à Administração local “, a despesa em recintos culturais 

representou 15% da despesa total das autarquias em cultura neste período. Parte 

significativa foi realizada em despesas de capital: 87%” (Santos, (coord.), 1998,  

p.112) 

 

No apoio a “actividades profissionais”, incluíram-se desde os subsídios de 

manutenção a grupos profissionais e encomendas de obras a compositores, o apoio 

à “difusão musical”, a distribuição nacional/internacional de música impressa e 

edições produzidas no quadro da intervenção discográfica, bem como a 

“programação/promoção musical” através de subsídios a festivais e concursos 

nomeadamente de música erudita, música popular e jazz.  

 

Já no caso das “actividades amadoras” (bandas filarmónicas, coros e tunas), os 

apoios surgem em particular para a formação de regentes e aquisição e distribuição 

de instrumentos (a partir de 1987), bem como nas “actividades pedagógicas” através 

da concessão de subsídios de manutenção, patrocínio de actividades próprias e 

cedência de instrumentos a entidades de natureza pedagógica. (Santos, (coord.), 

1998,  p.141/142) 

 

Entre 1988 e 1995 a despesa em música atingiu um valor máximo em 1988 

ultrapassando nesse ano os 674 mil contos (a preços de 1985). Com efeito, em 1985 

situou-se nos 148 mil contos, no ano seguinte registou o valor mínimo de 128 mil 

contos e em 1995 a despesa foi de 314 mil contos. (a  preços constantes resultantes 

da utilização do Índice de Preços no Consumidor (geral) com base 100 em 1985.) 

Comparando com a despesa total da tutela da Cultura, exceptuando o ano de 1988, 
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devido a encargos com orquestras, em que a “música” atingiu os 9,6%, esta oscilou 

entre os 2,5% (em 1987 e 19994) e os 4% registados em 1991. (Neves, 1998) 

 

No sector da ópera, o Teatro Nacional de São Carlos foi gerido até 1985 como 

empresa pública, no entanto problemas financeiros e  laborais, agravados a partir de 

1988, leva à sua extinção decretada pelo Governo em Setembro de 1992. Nessa 

altura substitui-se a empresa pública por uma “instituição de direito privado”, a 

Fundação de São Carlos, instituída em Março de 1993, assumindo funções de 

gestão do Teatro e de promoção da música e do teatro lírico, competindo-lhe 

também a manutenção de uma orquestra sinfónica (Orquestra Sinfónica Portuguesa 

- OSP). Em 1998 o XIII Governo procedeu a uma nova restruturação no modelo de 

gestão do TNSC, traduzida na passagem de fundação a instituto público. Este 

Governo tinha já parcialmente regularizado em 1996 os problemas financeiros do 

teatro com o concurso do Ministério das Finanças. “Até 1991, nos subsídios 

atribuídos ao TNSC comparece a SEC, secundado pela Secretaria de Estado do 

Tesouro (SET), “Sócios fundadores” e “Mecenato”. Em 1996 apresenta o valor global 

de subsídios mais alto graças à SEC. Além do TNSC o Estado também apoiou 

continuamente o Círculo Portuense de Ópera (CPO) - associação cultural apoiada 

por outras entidades, destacando-se a Câmara Municipal do Porto e o Governo Civil 

do Porto”. (Santos, (coord.), 1998,  p.146) 

 

Quanto às orquestras, no período 1985/95 a despesa neste sector representou 63% 

da despesa da SEC em música. Se até 1988 a SEC intervém apenas nas 

Orquestras Juvenis e a orquestra ligada ao TNSC, a partir deste ano passa assumir 

crescentes encargos com o sector das orquestras. A partir de 1992 é aprovado o 

Plano Nacional de Orquestras (PNO) passam-se a apoiar sete orquestras. “O 

aumento da despesa verificado em 1993 deve-se não só à Orquestra Regional do 

Norte (criada no âmbito do Plano), como à Orquestra Sinfónica Portuguesa que 

substituiu a Orquestra do TNSC e à Orquestra Clássica do Porto que substituiu a 

Regie Cooperativa Sinfonia.” (Santos, (coord.), 1998,  p.148) O Plano Nacional de 

Orquestras visava a criação de uma rede de orquestras regionais (Norte, Centro e 

Alentejo), procurando o envolvimento das autarquias. (Santos, (coord.), 1998,  p. 

150) 
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Em finais 1998 existiam em Portugal Continental oito orquestras e uma na Região 

Autónoma da Madeira: Orquestra Sinfónica Juvenil (OSJ), Orquestra Nacional do 

Porto (ONP), Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), Orquestra Regional do Norte 

(ORN), Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), Orquestra Académica 

Metropolitana (OAM), Orquestra Clássica da Madeira (OCM); Orquestra Gulbenkian 

(OG) e Orquestra Regional das Beiras (ORB). “Com uma média de mais de 33 

músicos cada uma delas temos um rácio de uma orquestra por cada 1,2 milhões de 

habitantes. Das oito referidas, cinco estavam sediadas em Lisboa, uma no Porto, 

outra em Guimarães e outra em Aveiro, seis têm um carácter profissional, duas são 

direccionadas para a formação juvenil. A OSP era a única com mais de 100 

músicos.” (Santos, (coord.), 1998,  p.147) À excepção da Gulbenkian todas eram 

apoiadas com fundos públicos sendo a OCM maioritariamente financiada pelo 

Governo Regional e o restante pela Câmara Municipal do Funchal.  

 

Quanto à intervenção do Estado no sector da música gravada, esta surge tanto no 

âmbito da legislação do Direito de Autor e Direitos Conexos, da regulamentação, 

autenticação e fiscalização de fonogramas, como através da edição e apoio a 

produções de fundo clássico. Neste último caso a intervenção enquadrou-se na 

edição e distribuição de música pelo Estado com o “objectivo da preservação do 

património musicológico português e a sua difusão nacional e internacional.” Na 

vertente de música erudita, o investimento teve  grandes oscilações no plano de 

despesa da SEC. Após a sustentação da fase inicial da Portugalsom, durante a qual 

atingiu os 15,7 mil contos em 1987, surge um período de desinvestimento no sector 

que culmina em 1993 com a mais baixa despesa registada no período, 2,3 mil 

contos. “Em 1994 um novo investimento ficou a dever-se ao subsídio atribuído à 

Strauss, previsto no acordo celebrado entre esta editora e a SEC para a gestão do 

catálogo.” (Neves,1998). Privatizando parte da sua actividade em 1994, o acréscimo 

de despesa registado nesse ano deve-se em grande medida ao subsídio atribuído à 

editora Strauss (37% da despesa). Na altura algumas críticas foram feitas 

relativamente à “escassa participação de orquestras, maestros e solistas 

portugueses nas gravações.” (Santos, (coord.), 1998,  p.152) 
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Já no âmbito do apoio a actividades não profissionais que envolve os subsídios a 

Bandas de Música ou Bandas Filarmónicas, estas foram apoiadas entre 1974 e 1990 

por diversas entidades, entre elas a SEC, Governos Regionais, INATEL7, autarquias 

locais, Fundação Calouste Gulbenkian, Igreja Católica e outras entidades privadas. 

Em 1998 existiam cerca de 700 bandas distribuídas pelo país. O apoio do SEC 

desde 1976 enquadrou-se em quatro subprogramas: 1) manutenção de escolas de 

bandas; 2) aquisição, renovação ou substituição de instrumentos; 3) formação de 

regentes de bandas; 4) despesas com encontros e festivais. Em 1992, após uma 

reestruturação, apenas a aquisição de instrumentos foi mantida (até 1995). As 

verbas para instrumentos representam 83% do total.  (Santos, (coord.), 1998, p. 153) 

Em 1997 o Governo Regional dos Açores previa gastar 10 milhões de escudos com 

estes agrupamentos devido à sua forte tradição local (a preços de 1998).  

 

De salientar que da parte das autarquias locais a despesa com “Bandas, coros e 

tunas” cresceu 90% entre 1986 e 1995, no entanto esta categoria, juntamente com o 

“Folclore”, vão perdendo relevância nos orçamentos municipais, surgindo um maior 

peso no sector dos Espectáculos Musicais e na categoria das “Outras actividades” 

não especificadas.  

 

 

6.1 - FINANCIAMENTOS - CENTRAIS/LOCAIS  

 

Segundo os estudos consultados é o poder local que suporta a maior fatia dos 

gastos em música. O Estudo do OAC de 1998 conclui que no orçamento da SEC “a 

despesa da rubrica “Música” apenas tem oscilado entre 2,5% e 4% à excepção de 

1988, com 9,6%, ano impar devido à constituição de uma nova estrutura orquestral 

(Regie Cooperativa Sinfonia)” (Santos, (coord.), 1998,  p.156). Também José Soares 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  O INATEL é um organismo público que depende do Ministério da Solidariedade e Emprego. Os seus 
primeiros estatutos datam de 1979 e herdou a vocação de ocupação de tempos livres dos 
trabalhadores da antiga FNAC (Federação Nacional para a Alegria no Trabalho), organismo do Estado 
Novo, direccionado para a cultura popular (espectáculos, etnografia e folclore, bibliotecas), centros de 
férias, turismo social, desporto. Promove e apoia iniciativas, gere equipamentos de tempos livres, 
desportivos e cultuarias (designadamente o Teatro da Trindade em Lisboa). Entre 1990 e 1996, o 
INATEL cedeu cerca de 3300 instrumentos em regime de comodato, gastando anualmente  na ordem 
dos 18500 milhares de escudos (preços de 1998). (Santos, (coord.), 1998,  p.155)	  
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das Neves refere que “Relativamente à despesa total da SEC, a rubrica ‘Música’ 

representou anualmente 3% em média e registou, em 11 anos, um crescimento real 

de 112%. Nos municípios, a despesa na área da música representou em média 6% 

do total em Cultura e o crescimento real verificado entre 1986 e 1995 foi de 275%. A 

discrepância entre estes valores pode remeter não só para um relativo 

desinvestimento da despesa central face à local mas também para alguma dinâmica 

de descentralização associada ao poder local, bem como porventura para um efeito 

multiplicador nas despesas pública e privada locais gerado pelos investimentos 

centrais.” (Neves, 1998) 

 

A partir de 1989 a despesa em música na Administração Local conheceu um forte 

aumento. Segundo as diferentes categorias a evolução beneficiou a partir de 1988 

os “Espectáculos Musicais” que ultrapassam o apoio a “Bandas, coros e tunas” em 

1993 e as despesas com “Folclore” em 1987. 

 

A generalidade dos espectáculos musicais no circuito municipal não pertence à 

música clássica/eruditas sendo esta é a vertente assistida pelo poder central e 

presente quase exclusivamente nos grandes centros urbanos. “A relação ente poder 

central e poder local acusa, pois, uma relativa (e complementar) delegação de 

competências em matérias de géneros musicais. A tutela central assegura o grosso 

de pesadas estruturas de produção musical (teatro lírico e as orquestras), a 

importância da apresentação de “espectáculos” no circuito municipal associa o seu 

protagonismo sobretudo à esfera da difusão. Há no entanto grandes assimetrias 

regionais e grande concentração de apoios na região de Lisboa” (Santos, (coord.), 

1998,  p. 157). Segundo o INE a categoria “Espectáculos Musicais” inclui 

representações de conteúdo principalmente musical. As despesas com outras 

iniciativas também com conteúdo musical são contabilizadas no grupo “Actividades 

sócio-culturais”, categoria “Apoio a manifestações culturais”. 

 

 

A nível da internacionalização e cooperação as políticas culturais, do ponto de vista 

governativo este eixo é tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, embora 

nem todos os sectores ou acções o sejam. No estudo de 1998 do OAC 
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sistematizaram-se estas políticas segundo três eixos principais. O da “Língua e 

cultura portuguesa e defesa da Lusofonia”, como referência na política cultural 

nacional e com instrumentos nacionais como o Instituto Camões ou transnacionais 

como a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), intensificando-se a 

cooperação com os Países Africanos de Língua Portuguesa (PALOP) num esforço 

de difusão da língua através da rádio e da televisão portuguesas, etc.  

O segundo eixo é o da Internacionalização das artes e da difusão da criação e 

produção portuguesas no estrangeiro, bem como da circulação em Portugal de 

obras e criadores estrangeiros. “Trata-se da internacionalização da cultura, e da 

cultura erudita em particular, enquanto criação artística, e da inserção de Portugal no 

processo de globalização. (...) note-se que para além da literatura, do cinema e do 

património, as artes plásticas e genericamente a arte contemporânea têm merecido 

por parte dos responsáveis políticos uma atenção crescente.” (Santos, (coord.), 

1998,  - p.371)   

 

Por último, surge o da Inserção do Estado português nas grandes instituições 

internacionais como foi o caso da adesão à UNESCO em 1965, ao Conselho da 

Europa em 1876 (CE), e União Europeia em 1986 (UE). 

 

Relativamente ao Instituto Camões (IC), foi criado em 1992 e desenvolve os seus 

objectivos através de um conjunto de programas e actividades que incluem entre 

outros a superintendência dos centros culturais portugueses, a rede de docência da 

língua portuguesa no estrangeiro, o apoio à investigação e intercâmbio universitário, 

concessão de bolsas de estudo, a celebração de acordos culturais, a realização de 

actividades culturais em instituições portuguesas no estrangeiro (embaixadas, 

consulados e centros culturais), acções no PALOP, apoio à edição e coordenação 

da rede de docência da língua e cultura portuguesas no estrangeiro que engloba as 

seguintes actividades: cátedras, leitorados, apoio a Universidades, ensino da 

língua/formação de docentes nos PALOP e apoio de actividades culturais dos 

leitores. (Santos, (coord.), 1998,  p. 372) 

 

No quadro de acção complementar que cabe ao MC neste âmbito, “área com fraca 

intervenção é a da música, cujo esforço de internacionalização, excluindo as 
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orquestras e a ópera, sectores assistidos, tem sido realizado quase exclusivamente 

por entidades privadas.” (Santos, (coord.), 1998,). Em 1997, o MC apoiou a 

participação da delegação portuguesa no MIDEM Europa no entanto este apoio foi 

interrropido. (Santos, (coord.), 1998,) 

 

De considerar também os “grandes eventos” que são iniciativas de carácter cultural 

de grande amplitude em que Portugal esteve envolvido. Foram eventos de iniciativa 

nacional ou internacional e de coordenação nacional por organismos eventuais, de 

carácter público. Na sua concretização e/ou preparação, abrangem arcos temporais 

plurianuais. Com uma dimensão vincadamente internacional, envolvem normalmente 

diversas áreas artísticas, exigindo a mobilização de recursos públicos (económicos, 

humanos e materiais) avultados. A sua tutela escapa frequentemente ao 

responsável da Cultura, para se situar na Presidência do Conselho de Ministros.” 

(Santos, (coord.), 1998, p. 392) 

 

Em 2003 a despesa per capita média nacional de 38 euros é superada por quatro 

regiões, com destaque para o Algarve (88 euros) e para o Alentejo (85 euros). Pelo 

contrário, abaixo da referida média situam-se as restantes três regiões, com 

destaque para o Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Região Autónoma da Madeira, todas 

com 32 euros per capita. (Neves, 1999) 

 

Exemplos: 

1983 - XVII Exposição de Arte, Ciência e Cultura. Iniciativa do Conselho da Europa. 

1991 - Europália 91 - Festival Bienal de Arte e Cultura - Bélgica - 4 meses - 

Criadores na área da música, dança, cinema e exposições. 

1992 - Exposição Universal de Sevilha - Comissão Nacional para os Descobrimentos 

Portugueses (CNCDP) - espectáculos musicais 

1994- Lisboa 94 - Capital Europeia da Cultura - Programa do Conselho de Ministros 

da Cultura da UE. - Sociedade Lisboa 94 - 1,5 milhões de entradas - Música Popular 

- 22% / Música Clássica - 11%. 



Música, Cultura e Estado - A Música nas Políticas Culturais em Portugal 

Nelson Gomes 63 

1997- 49º Feira do Livro de Frankfurt - integraram espectáculos musicais (Fado, 

musica tradicional portuguesa, musica improvisada, música do espaço lusófono e 

música clássica.) 

1998 - Expo 98 -  (Fado, musica tradicional portuguesa, musica improvisada, música 

do espaço lusófono e música clássica.) 

	  

	  

7 - A AVALIAÇÃO POLÍTICAS CULTURAIS 

 

Em 1999 a Nota Política do Conselho da Europa referia a importância da avaliação 

de políticas culturais da seguinte forma: “Trata-se de saber como preservar um dos 

objectivos da política cultural que é avaliar quais as medidas que devem ser 

tomadas para compensar deficiências ligadas ao mercado, para salvaguardar 

interesses minoritários e garantir algum pluralismo”.  

Com o aumento da importância das Políticas Culturais nas Agendas Políticas dos 

Governos e o desafio de sobreviver num mercado global altamente competitivo, sem 

pôr em causa o apoio à criatividade, à inovação, à diversidade, um grande ênfase foi 

colocado em torno da avaliação das Políticas Culturais. 

Em Outubro de 2007, durante o seminário “O Sector Cultural e Criativo - A Agenda 

de Lisboa”, José Soares Neves, investigador do Observatório das Actividades 

Culturais, sublinhou a importância da produção de informação estatística oficial no 

desenvolvimento de “novos e mais eficientes instrumentos de acompanhamento e 

avaliação das políticas culturais”, tendo enumerados três tópicos nos planos 

nacionais e Europeu: 

1. A importância do trabalho conceptual e metodológico e a sua continuidade; 

2. O aprofundamento do diálogo entre agentes políticos e investigadores com vista a 

uma crescente aproximação entre a agenda política e a agenda de produção de 

informação estatística; 

3. A articulação entre os objectivos a alcançar e os recursos a mobilizar para suprir 

as reconhecidas necessidades de informação estatística do sector cultural. 
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Um mês depois, em Novembro do mesmo ano, o Conselho da UE sob Presidência 

Portuguesa adoptou uma estratégia comum para o sector da cultura. O documento, 

aprovado por unanimidade pelos 27 Estados – a Agenda Europeia para a Cultura 

(AEC) - fixa um conjunto de objectivos a serem prosseguidos no triénio 2008-2010, 

identificando os mecanismos necessários à sua consecução. 

 

Para o efeito de cumprir a meta relativa à evidence-based policy, foi lançado um 

estudo sobre os sectores cultural e criativo em Portugal, cujas conclusões agora se 

conhecem. O recentemente publicado relatório a cargo de Augusto Mateus & 

Associados, identifica e caracteriza com rigor o conjunto de actividades, indústrias e 

profissionais que integram o sector e respectivo desempenho no período 2000-2006. 

O estudo revela no entanto dados que divergem de um levantamento feito pela 

Comissão Europeia em finais de 2006.  

 

Para melhor perceber estas questões metodológicas que afectam a Avaliação de 

Políticas Culturais é importante ter em conta o seu passado recente e a sua raiz 

científica.  

 

7.1 - Evolução histórica e metodológica da Avaliação das Políticas Culturais 

 

Quando nos anos 70 se desenvolveram ambiciosas políticas culturais numa grande 

escala de países Europeus, após um período de expansão das medidas políticas, 

começou a ser questionada a melhor forma de utilizar o erário público com a Cultura. 

(Kleberg, 2002) Com base nessa necessidade o Conselho da Europa (CdE) inicia 

em 1985 o European Programme of National Cultural Policy Reviews, um programa 

de avaliação desenvolvido e implementado pelo Conselho da Europa (CdE) que viria 

a cobrir todos os 48 países signatários da "Convenção Cultural Europeia".  

 

O programa de revisão da CdE começou como um esforço para modernizar as 

políticas culturais num campo político comparável às políticas educativas ou 

tecnológicas, áreas em que a OCDE iniciara programas de avaliação. O programa 



Música, Cultura e Estado - A Música nas Políticas Culturais em Portugal 

Nelson Gomes 65 

de "revisão" em vez de "avaliação" nos documentos mais tardios da CdE, sublinha a 

necessidade de ter em conta o carácter especial da cultura na perspectiva da 

avaliação, em outros termos "reflecte a dúvida se as políticas culturais podem e 

devem ser remodeladas através da avaliação racional esquemática tais como os 

usados nas políticas de educação e tecnologia.” (Mitchel, 2002). Consequentemente 

surge a tensão inerente entre uma aproximação mais racionalista e baseada em 

valores, para construir o programa do CdE pois este programa tinha sido desenhado 

para os países ocidentais europeus na década de 80, sendo iniciado na França e na 

Suécia, e tendo mais tarde chegado às novas democracias da Europa central e 

oriental, bem como algumas repúblicas da União Soviética na Transcaucasia. 

 

A programa de revisão do CdE foi modelado após a revisão da OCDE dos sistemas 

nacionais de educação. Em 1985 propôs-se que o CdE iniciasse o planeamento e 

trabalho experimental de forma a desenvolver um programa similar para a revisão 

das políticas culturais nacionais. A necessidade de desenvolver métodos e bases de 

conhecimento (estatísticas, indicadores) teve especial ênfase. O Conselho de 

Cooperação Cultural (CDCC) da CdE, considerou a proposta no mesmo ano e 

decidiu começar uma fase experimental do programa proposto. O processo de 

avaliação deveria seguir a fórmula da OCDE. Após o pedido da avaliação da política 

a um país ser aceite, o processo deveria seguir em 5 estágios: 1) as autoridade 

nacionais preparavam elas mesmas ou contratam investigadores externos para 

produzir um relatório nacional que descreva o sistema da sua política cultural 

nacional  e os objectivos e meios políticos; 2) o CdE aponta um grupo de 

especialistas internacionais independentes para levarem a cabo as próprias missões 

para encontrar factos  do país revisto; 3) o grupo de especialistas escreve o seu 

próprio relatório com base no relatório nacional e os factos encontrados nas 

missões; 4) um encontro para resumir os resultados é organizado entre as 

autoridades nacionais e o grupo de especialistas sob os auspícios da CDCC; 5) os 

relatórios nacionais são publicados em Inglês e Francês e na língua materna do 

país. 

 

A França e a Suécia são os dois primeiros países cujas políticas culturais são 

avaliadas através deste processo sob a orientação de Göran Nylöf, investigador 

responsável pelo Relatório Nacional Sueco, que partiu de três questões 

fundamentais:  
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1- O que nós quisemos? - objectivos, intenções, vontades 

2- O que nós fizemos? - esforços, soluções, actividades e input 

3- O que aconteceu? - resultados e output, expressado em relação aos objectivos. 

 

Para Nylöf, “One evaluates input (what we did) in relation to output (what happened) 

against a background of goals (what we wanted). An evaluation may concern cultural 

policy in broad terms or a set of efforts or individual remedies. In essence, an 

evaluation is always a subjective decision based on assessment of the relationships 

between input and output, in which output is expressed in terms of goals or 

intentions.”  

 

Fez também uma distinção entre três tipos de perspectivas, uma perspectiva política 

em que a avaliação era baseada nos objectivos políticos, uma perspectiva 

administrativa, uma avaliação face aos objectivos da actividade administrativa, fosse 

ela nacional, regional ou local, e uma perspectiva de actor, com a visão das 

instituições culturais, organizações, grupos e indivíduos.  

 

Produziu uma hierarquia de objectivos, com os meios para os realizar 

(financiamento), a normas (leis, programas, regulações, etc.), informação (educação, 

investigação, pesquisa, etc.) e delegação de responsabilidades (descentralização, 

estruturas informais, etc.). Preocupou-se com o uso de indicadores “Cultural 

indicators are politically relevant but simple. Indicators must be chosen with care, not 

too numerous, enough to represent the whole spectrum to be evaluated, sensitive to 

changes. It is also advantageous if they are simple to register regularly.” (Kleberg, 

2002) 

 

Segundo Mitchel (2002), quando estas avaliações terminam e três outras revisões 

(Áustria, Holanda e Espanha) estão em andamento, um especialista internacional, 

Robert Wangermeé, é contratado para resumir a experiência e corrigir a abordagem, 

seus métodos e procedimentos, quando necessário. Wangermeé considerou a fase 

experimental um sucesso, mas adicionou algumas expansões e refinamentos 
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importantes à sua conceptualização e procedimentos. Enumerou nove objectivos 

que mais tarde foram condensados em quatro: 1) promoção da criatividade, 2) 

asserção da identidade cultural pessoal, 3) aumento da participação na vida cultural 

e o seu acesso à oferta de arte e cultura, e 4) promoção da diversidade cultural. 

 

O último objectivo cobre em termos gerais os objectivos específicos de Wangermeé 

na promoção da cultura popular, o multiculturalismo, direito à liberdade de expressão 

e apoio às "contra-culturas". Mais tarde ele enfatiza a necessidade de contrariar a 

formação de potenciais elites monopolistas, providenciando aos cidadãos mais e 

melhor informação sobre a vida cultural e a oferta de serviços artísticos e culturais. 

Incide também sobre a descentralização como uma forma de aumentar a autonomia 

do trabalho criativo e o direito de participar e influenciar directamente a tomada de 

decisão política cultural. Entre os objectivos de Wangermeé também estavam 

contemplada a “salvaguarda do património (heritage) nacional”. Esta foi 

posteriormente retirada do programa porque a autoridade das políticas do património 

foram consideradas como tarefa da Divisão de Património do CdE. Este facto indica 

como são vulneráveis os programas e os processos de avaliação em situações de 

conflito burocrático e institucional. A lista de objectivos incluem presentemente a 

protecção de minorias e direitos fundamentais e o papel das industrias culturais no 

desenvolvimentos cultural. 

 

Desde o início do programa que foi considerado que as revisões nacionais cobririam 

as políticas culturais nacionais no total, tendo em conta os vários níveis (central, 

regional, local) das autoridades públicas. Assim os problemas de descentralização 

vertical e a divisão de poderes decisórios e financeiros tiveram um papel principal 

nas revisões dos países. A Descentralização Horizontal foi também um aspecto 

prioritário pois assumiu-se genericamente que a tomada de decisão e 

implementação na promoção da criatividade pressupunha sistemas organizacionais 

especiais (instituições semi-autónomas) que garantiam aos criadores autonomia e 

liberdade de expressão. Wangermeé enfatizou a importância destes aspectos 

estruturais da decisão política cultural. Com especial atenção para com as indústrias 

culturais, a variação das orientações políticas e as medidas usadas para promover e 

controlar o seu “comércio”. 
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Wangermeé também alertou para a necessidade de conhecimento-base de 

confiança para monitorizar e avaliar as políticas culturais. Do ponto de vista das 

comparações entre países, afirmou que o desenvolvimento, por um lado, de 

indicadores que “recursos previstos” e recursos efectivamente usados para a 

implementação da política, e por outro lado nos resultados obtidos em termos de tais 

indicadores quantitativos da melhoria de infra-estruturas ou aumento de acesso à 

oferta cultural era urgente. Desenvolver um sistema de estatística e indicadores 

culturais foi no início considerado a razão de ser do programa. Encontros e 

seminários foram organizados para promover esta linha de desenvolvimento. Por 

exemplo o “Meeting of Experts no Cultural Statistics and Indicators” que aconteceu 

em Estrasburgo em 1992, produziu alguns dos documentos Europeus básicos. Mais 

recentemente a estatística e indicadores culturais Europeus foi continuada pelo 

EUROSTAT/UE, a informação das políticas culturais produzida pelo programa do 

CdE está disponível na internet, sendo regularmente actualizado em compendium 

(http://www.culturalpolicies.net/) fornecendo o perfil do país  em termos qualitativos. 

 

Depois dos relatórios das revisões seguintes (Finlândia, Holanda e Itália) optou por 

uma esquemática tal como tinha sido “codificado” no relatório. A necessidade de 

usar dados qualitativos de input/output foi reconhecida, mas, ao mesmo tempos as 

revisões nacionais foram levadas a cabo em termos de objectivos enumerados na 

lista de Wangermeé. Como se pode ver, Wangermeé ligou os objectivos da política 

cultural sobretudo com sistemas de valor. Mais tarde foram adoptados em 

documentos de avaliação e debates sobre política cultural debaixo de várias 

etiquetas: como objectivos ou alvos, princípios ou temas. O programa assentou 

então nas duas vertentes, o que não se revelou um problema, pelo contrário, 

permitiu uma tal flexibilidade que se tornou aplicável em novos contextos culturais. 

(Mitchel, 2002) 

 

Em 1995 o CdE contratou outro avaliador para a revisão do programa. O relatório de 

John Myerscough focou-se na eficiência na gestão do processo de avaliação e nas 

consequências das avaliações nacionais já terminadas. Esta última focando 

particularmente nos debates políticos e nas alterações políticas iniciadas pelas 

avaliações.  As avaliações de Myerscough sugeriam que o programa conseguira 

afirmar a concepção de que política cultural se defendia e como deveria ser 

conduzida. Os benefícios directos para os países revistos foram no entanto ínfimos e 



Música, Cultura e Estado - A Música nas Políticas Culturais em Portugal 

Nelson Gomes 69 

apenas algumas reformas podiam ser identificadas. Parecia que a revisão do 

programa tinha funcionado, pelo menos durante a fase preliminar, mais como um 

esquemática de construção do que um instrumento de reforma política.  

 

No entanto, ao mesmo tempo que Myerscough apresentou na sua avaliação do 

programa dois pontos de viragem no desenvolvimento global e Europeu 

aconteceram, o fim da União Soviética e o aprofundar da expansão geopolítica da 

integração Europeia, uma nova razão de ser era dada ao programa, bem como à 

sua organização-base. A integração dos países da Europa Central e Oriental na 

cooperação cultural internacional começou logo durante o período da Perestroyka. 

Depois do renascimento das novas democracias, o programa político cultural tornou-

se uma ferramenta eficiente na modernização cultural e integração pan-Europeia. 

Tendo em conta que o programa de revisão da política cultural foi, na perspectiva da 

Europa Ocidental, um dos instrumentos de monitorização para o progresso da 

democratização e observância do código Europeu de democracia e liberdade de 

expressão, nos termos definidos na Cimeira de Viena (1993) com os Chefes de 

Estado signatários da Convenção Cultural Europeia, o principal foco desta 

monitorização foi o estabelecimento e funcionamento de instituições democráticas 

que foram conjuntamente monitorizadas pelo CdE e a Organização de Segurança e 

Cooperação Europeia, (OSCE) 

 

 

7.2 - Expansão Geopolítica das Revisões entre 1995-2000 

 

Face às novas novas actividades de cooperação cultural, tanto antes como durante 

a viragem de 1989, as novas democracias puderam ser rapidamente desenhadas 

em actividades do programa de revisão do CdE. Isto pressupondo que os países a 

serem revistos eram já signatários da Convenção Cultural Europeia do CdE. Assim, 

por exemplo, a revisão da Croácia pode começar logo após o fim do conflito nos 

Balcãs e o país provar ser suficientemente democrático para fazer parte do CdE. A 

política cultural da Estónia foi revista em 1995, a da Eslovénia e Federação Russa 

em 1996, Letónia em 1997, Lituânia e Croácia em 1998, Roménia em 1999, Albânia 

em 2000 e Moldávia em 2001. Na verdade a revisão da política cultural da 
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Federação Russa ecoou logo no terceira ronda da expansão do espaço geopolítico 

do programa de revisão: cobrindo os países membros da Comunidade dos Estados 

Independentes. (Ritva Mitchell, The Second International Conference on Cultural Policy 

Research, Te Papa, Wellington, New Zealand, 23-26 January 2002, Session 1 National 

Studies . pag 17) 

 
 

Embora a CdE organizasse encontros especiais para rever o programa para 

responder melhor ao novo desafio cultural - e político e económico - do contexto dos 

países do Centro e Leste Europeu, nenhuma revisão maior foi considerada 

necessária a respeito dos métodos e procedimentos das revisões. Cada avaliação 

incluiu as cinco fases estabelecidas e tentou colar os objectivos iniciais da listagem 

de Wangermeé. Ao mesmo tempo o processo de revisão acelerou os processos de 

rotina dos procedimentos - bem como delimitou os seus conteúdos do relatório 

nacional recomendado por Myerscough no seu relatório da revisão do programa. No 

entanto, segundo Mitchel, quando olhado de perto o próprio processo de revisão foi 

radicalmente transformado quando transferido para as novas democracias. O alvo 

da avaliação já não era o estável e altamente institucionalizado sistema político 

cultural, mas um sistema que tinha experimentado uma mudança radical e ainda 

estava num processo de transição rápida. O processo de revisão tinha de focar na 

natureza e efeitos desta mudança e analisar o nascer do novo sistema. Nesta tarefa 

os principais problemas que surgiram ao processo de revisão e aos revisores 

(principalmente ao grupo de especialistas internacionais) foi o conhecimento base e 

a falta de terminologia e linguagem comum. 

 

A tomada de decisão e a administração da política cultural do regime comunista, 

forneceu uma extensa e fiável estatística cultural do lado do output, especialmente 

no número de instituições culturais e artísticas, número de visitantes. As estatísticas 

no lado do input eram no entanto mais confusas devido ao complexo sistema 

institucional tomada de decisão da política cultural, envolvendo não só a 

administração governativa (estado e nível inferior), mas também e sobretudo o 

Partido, e num nível inferior sindicatos, organizações laborais (fábricas, quintas 

colectivas). A verdadeira contribuição de todos este níveis no financiamento 

(estruturas, estúdios, salários, etc.) das artes e da cultura era na prática impossível 

de determinar. 
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O problema em determinar as mudanças de input eram grandes e muitas vezes 

incomensuráveis pela mudança de moeda e inflação galopante. A mesma falta de 

informação fiável comprometeu o lado do output. A decadência da participação tanto 

no consumo de bens culturais como na visita de instituições culturais era óbvia. 

Informação detalhada da taxa de declínio e suas causas, especialmente no papel 

das causas objectivas (declínio da oferta, falta de dinheiro) e nas razões subjectivas 

(declínio no interesse da oferta tradicional) estava raramente disponível. Tais factos 

impuseram fortes restrições na análise do processo de mudança e transformação 

em qualquer esquemática quantificável de input/output. Por outro lado, muitas das 

mudanças do output era tão aparentes, por exemplo no financiamento estatal das 

instituições e nos baixos salários dos trabalhadores culturais que as análises 

detalhadas do input/output se tornavam ridículas. Apesar de toda a confusão de 

linguagem, o programa de revisão produziu resultados racionais. Os relatórios 

nacionais foram escritos, os factos foram organizados e os especialistas 

conseguiram escrever os seus relatórios e avaliações em termos que fossem 

entendidos nos países revistos e os diálogos no final dos encontros foram 

construtivos e prudentes. (Mitchel, 2002) 

 

O número de estados signatários da Convenção Cultural Europeia e os membros 

actuais do CdE aumentou nos finais dos anos 90, tal como o número de pedidos 

para revisões da suas políticas culturais. Os motivos por detrás deste desejo são 

diversos. Um motivo entre as novas democracias passava pelo processo de revisão 

visto como um pré-requisito pra se tornar um país Europeu moderno a respeito da 

tomada de decisão da política cultural e sistema administrativo. Países com minorias 

étnicas irrequietas foram os que mais tarde chegaram à Convenção e ao processo 

de avaliação por motivos políticos que envolviam a sua credibilidade em aspectos 

relativos aos direitos humanos. Países divididos ou com conflitos militares étnicos 

foram os últimos a juntarem-se ao processo. Países como a Bosnia-Herzegovina e a 

Macedónia foram analisados apenas em 2000 ou mostraram vontade para o serem 

em 2001. A excepção entre os países balcânicos foi a Eslovénia que foi revista em 

1996. A última expansão do espaço geopolítico foi o grupo das ex-repúblicas 

soviéticas do Transcáucaso (Arménia, Geórgia e Azerbeijão) que entrou no processo 

em 2000 e 2001. Alguns países mediterrâneos localizados na margem do continente 

como Chipre, Portugal e Malta foram também participantes tardios no processo. 

(Mitchel, 2002) 
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Segundo José Soares das Neves, “...em 1995 foi adoptada uma resolução do 

Conselho para o desenvolvimento de estatísticas sobre “cultura e crescimento 

económico”. Dois anos depois, em 1997, foi criado o LEG Leadership group on 

cultural statistics in Europe com vista à construção de um “sistema de informação 

coerente e comparável capaz de contribuir para um melhor conhecimento das 

ligações entre a cultura e o desenvolvimento socio-económico dos Estados 

membros” (Eurostat/F/07/DSS/11/2.5/EN: 1). 

 

Dois anos e meio depois, em 2000, o LEG apresentou o relatório final. Em Portugal 

o Observatório das Actividades Culturais recebe com grande interesse este relatório. 

“Tínhamos finalmente uma referência de trabalho, a nível europeu, que ainda por 

cima actualizava a “velha” grelha de estatísticas culturais (Framework for Cultural 

Statistics) da UNESCO, datada de 1986, que vinha sendo utilizada desde a 

fundação do Observatório em 1996 mas que mostrava claros sinais de 

desadequação, em particular pela evolução entretanto verificada ao nível dos 

domínios culturais. (...) O primeiro inquérito realizado à escala nacional foi levado a 

cabo pelo Observatório por encomenda do Instituto Português de Museus e em 

articulação com o Instituto Nacional de Estatística, era o Inquérito aos Museus em 

Portugal (Santos e Neves, 2000). Recentemente envolve também o Grupo de 

Trabalho sobre Estatísticas da Cultura do Conselho Superior de Estatística, foi feito 

em conta com as conclusões do LEG bem como os desenvolvimentos proposto pelo 

Egmus (European Group on Museum Statistics), embora mantendo sempre o 

sentido crítico e o primado da descrição da realidade nacional.” (Neves, 2007) 

 

O processo nestes países menos desenvolvidos ou divididos pela guerra era 

esperado que fosse mais problemático que nas “novas democracias” que foram 

revistas primeiro, no entanto, segundo Mitchel, a taxa de processos completados 

manteve-se no entanto igual, com 2-3 por ano. Segundo a autora, a necessidade de 

menos requerimentos para os conteúdos e aspectos avaliativos os relatórios 

nacionais foram alguns dos factores que levaram a este resultado. Os examinadores 

internacionais estavam também mais treinados e com mais experiência, bem como 

passaram a saber onde procurar a informação e que tipo de informação. A ideia de 

avaliar políticas nos termos quantitativos de análise input/output, especialmente em 
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termos de eficiência e eficácia, foi diversas vezes abandonada parcial ou totalmente. 

Quanto aos objectivos básicos do multiculturalismo e respeito étnico tomaram uma 

posição proeminente e vez dos objectivos de participação e igualdade de acessos. 

Na revisão esquemática do programa, a própria ideia de política cultural, foi tornada 

mais simples nas últimas revisões.  

 

Nas revisões após 1998, questionou-se também se “se forneceram novos 

instrumentos políticos ou melhor conhecimento-base, ou a internacionalização de 

uma nova esquemática cognitiva no processo nacional da tomada de decisão das 

políticas culturais.” Examinando os relatórios após 1998 podemos notar uma 

mudança distinta na orientação das revisões. O impulso que transforma o relatório 

em lições práticas é por este ponto de vista compreensível. Ao mesmo tempo 

podemos perguntar como poderemos julgar os resultados do ponto de vista filosófico 

descrito pelo relatório Wangermeé. De acordo com esse documento a função dos 

examinadores era analisar e propor questões que “fizessem pensar quem tem a 

tomada de decisão”, não era propor fórmulas prontas de reformas. Sem dúvida que 

o programa de revisão, mesmo na sua forma original ofereceu um esquemática 

específica para organizar o pensamento das políticas culturais.” (Mitchel, 2002) 

 

7.3 - Diversificação do programa de revisão 

 

Segundo Mitchel (2002), Wangermeé tinha referido que a revisão não necessita 

cobrir todos os domínios das políticas culturais, pode ser transversal, ser uma 

comparação entre países feitas de análises levadas a cabo sob uma área política 

específica. O CdE produziu também um estudo sobre o papel e posição das 

instituições culturais nacionais (óperas, teatros, museus históricos, orquestras 

sinfónicas, galerias de arte, etc.) em seis países membros e levou a cabo uma outra 

sobre políticas de diversidade cultural. O CdE estabeleceu o sistema de informação 

em forma de compendium das políticas culturais que condensa e actualiza a 

informação contida nos relatórios nacionais produzidos nos processo de avaliação e 

cuja estrutura reflecte os cinco objectivos-chave, e o aspecto da descentralização 

como o sexto, que foram retirados do relatório de Wangermeé. Os perfis dos países 

incluem também informação estatística sobre os inputs e outputs políticos e 
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monitoriza as recentes mudanças políticas e respectivas alterações na legislação 

relevante. 

 

Num certo sentido estas duas evoluções da política original do programa de 

avaliação, são politicamente mais relevantes que o programa original e os seus 

resultados imediatos. Os estudos transversais não propõem reformas gerais mas 

identificam problemas sectoriais e propõem soluções práticas. O compendium 

embora não forneça nova informação ou conselhos políticos, apresenta políticas 

culturais nacionais actuais como um esquema cognitivo estandardizado que, como 

proposto tem como objectivo “... built between the present and the past and between 

everyday experiences and general prevailing values” e fornece “...the possibility for 

country comparisons and in terms of specific policy measures”. (Mitchel, 2002)  

 

Entretanto em Portugal, três equipas produziam relatórios sobre emprego cultural, 

financiamento e despesa com cultura e participação cultural finais em 2004. Mais 

uma vez segundo José Soares das Neves, “o que se constatou desde 2004 foi que 

as conclusões das 3 task forces não pareceram ter logrado os seus objectivos, 

adiantando-se num dos documentos do Eurostat que ”não foi possível implementar 

um processo sustentado de desenvolvimento e produção de estatísticas da cultura 

por falta de recursos” (Eurostat, 2007).O facto de a preocupação com as estatísticas 

culturais ser relativamente recente, o princípio da subsidiariedade, o crescente 

número de países membros, os diferentes desenvolvimentos nacionais nesta 

matéria e a grande dificuldade de adequar os principais instrumentos já existentes 

para dar conta do sector cultural podem ser referidos como alguns dos factores 

explicativos quer da duração dos trabalhos quer da sua interrupção a partir de 2004. 

Mas não para a falta de recursos.” (Neves, 2007) 

Dois anos mais tarde, surge então um novo conceito, o sector criativo. “Com o 

relatório The Economy of Culture in Europe, (AAVV, 2006), este conceito trouxe 

maior visibilidade ao peso económico da cultura e ao mesmo tempo evidenciou a 

existência de diferentes concepções e orientações políticas sobre qual a perspectiva 

prevalecente – o cultural ou o criativo.” (Neves, 2007) 

Com o objectivo de uma cada vez maior harmonização, em 2007 surge o documento 

Eurostat Cultural Statistics in Europe. An Overview (Eurostat, 2007) tornando-se 
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cada vez mais presente entre os responsáveis políticos a necessidade de fazer 

acompanhar a formulação e execução das políticas de instrumentos e de dados 

fiáveis, ao mesmo tempo que parecem existir melhores condições de resposta às 

solicitações por parte dos institutos de investigação e dos sistemas nacionais e 

europeu de estatística. A consciência de que é necessária a colaboração entre os 

institutos nacionais e a coordenação por parte do organismo europeu de estatísticas 

aumentou, no entanto, “como o tempo político e o tempo da montagem dos sistemas 

de produção de informação nem sempre coincidem, um maior diálogo entre os 

intervenientes tornou-se cada vez mais urgente, de modo a tornar mais eficaz a 

acção de uns e de outros.” (Neves, 2007). 

 

7.4 - Nota Estatística “Sector Cultural e Criativo em Portugal”  

 

Como atrás foi referido, em Outubro de 2009 o Ministério da Cultura de Portugal 

tornou público a Nota Estatística “Sector Cultural e Criativo em Portugal” onde se 

tornam visíveis algumas questões metodológicas atrás referidas.  

Na delimitação do seu objecto, o estudo considera o sector cultural nuclear, as 

indústrias culturais e as actividades criativas (treze sectores agregáveis em três 

grupos de actividades). O sector nuclear integra, por sua vez: O património histórico 

e cultural; Artes do espectáculo, Artes visuais, Criação literária. Já as indústrias 

culturais abrangem os seguintes sectores: Música, Edição Software educativo e de 

lazer, Cinema e vídeo e ainda Rádio e televisão. As actividades criativas, por seu 

turno, são constituídas pela produção de serviços de: Software, Arquitectura, 

Publicidade e Design. 

 

Segundo o mesmo relatório, “O Sector Cultural e Criativo originou, no ano de 2006, 

um valor acrescentado bruto (VAB) de 3.690,679 milhares de euros, sendo 

responsável por 2,8% de toda a riqueza criada nesse ano em Portugal, superior, por 

exemplo, ao contributo dado pelas indústrias alimentares e bebidas e ou a dos 

têxteis e vestuário.” e era responsável por cerca de 127 mil empregos, cerca de 

2,5% do emprego nacional total e tendo criado entre 2000-2006 cerca de 6.500 

empregos, registando um crescimento cumulativo de 4,5%, uma evolução positiva 

tendo em conta o contexto nacional que apenas contou com 0,4% de crescimento no 
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mesmo período.  

 

A análise da evolução intersectorial nesse período, recorrendo à taxa média de 

crescimento anual, realça o crescimento sustentado das Actividades Culturais 

Nucleares, de 10,9% ao ano, que se fica a dever, sobretudo, ao crescimento 

particularmente forte evidenciado pelas Artes do Espectáculo (13%), o mais elevado 

entre todos os sectores, mas, também, ao crescimento muito significativo das Artes 

Visuais, Criação Literária e do Património Cultural (de 9,1% e 8,6%, 

respectivamente).  

 

As exportações de serviços criativos e culturais com origem no mercado português 

ascenderam a 870 milhões de dólares, aos quais somam-se 60 milhões associados 

a direitos de propriedade. Ao contrário do verificado ao nível dos produtos, a taxa de 

cobertura das importações pelas exportações de serviços registou uma tendência 

crescente na última década, muito em virtude do dinamismo das exportações de 

serviços de publicidade e arquitectura que, em 2005, representam cerca de metade 

do total de exportações nacionais de serviços criativos e culturais. 

As exportações contabilizadas através dos direitos de propriedade registam 

igualmente um significativo crescimento, mas é ao nível das importações que esta 

categoria assume maior expressão. (Ministério da Cultura, 2009) 

 

 

7.5 - Questões Metodológicas na Avaliação de Políticas Culturais 

 

Segundo Mitchel (2002), os problemas conceptuais que podem aparecer quando se 

planeia e desenha programas de avaliação de políticas culturais, são similares aos 

que surgem em outros sectores ligados a valores, tais como os media, educação, 

saúde, etc. Propõe assim uma tipologia das abordagens gerais à avaliação de 

políticas culturais: 
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 Tipo de Avaliação:   

Abordagem Objectivos económicos ou 

avaliação de sucesso 

Avaliação de valor congruente 

Comparação 

geral ou análise 

sectorial* 

1. Análise comparativa “dura” das 

políticas em termos de indicadores 

de input/output 

2. Comparação “suave” de 

objectivos políticos e resultados 

respeitantes a “valores comuns”. 

Único país ou 

análise de caso 

sectorial 

3. Diagnóstico de caso de 

sucessos e falhanços políticos e 

relações com os recursos 

disponíveis e oportunidades 

4. Diagnóstico de caso de 

sucessos e falhanços políticos a 

respeito a valores culturais únicos 

e nacionais. 

 

 

*Análise geral refere-se a políticas nacionais que cobrem o domínio das artes e 

cultura como um todo, análise sectorial cobre sub-domínios como a musical, 

indústrias culturais, aumento da diversidade cultural, etc. (Mitchel, 2002) 

Segundo Mitchel, esta tipologia refere escolhas metodologias em dois aspectos. 

Primeiramente a respeito da necessidade de conduzir a avaliação em termos 

comparativos permitindo que se possa concluir o sucesso de uma dada política com 

base nos recursos e oportunidades disponíveis. A segunda refere o critério de 

avaliação. Assume-se geralmente que as avaliações são levadas a cabo em termos 

de rácios de input-output referentes a recursos e resultados de uma forma 

quantificável. Os inputs são normalmente recursos financeiros investidos pelos 

decisores das políticas culturais e os outputs são os aumentos de actividades 

culturais e artísticas (mais eventos, mais visitantes ou consumidores) ou melhorias 

nas infra-estruturas (teatros, auditórios, etc.) As avaliações são executadas, por 

exemplo, em termos de indicadores que medem o atingir de objectivos (eficácia) ou 

relativamente ao custo de atingir objectivos (análise custo-benefício). A outra 

alternativa passa por ignorar análises quantitativas em termos económicos e focar a 

avaliação em objectivos da política e resultados em valores gerais, tais como 

diversidade cultural, criatividade, democratização da cultura, etc. No caso de 

análises baseadas no valor podem-se usar análises input-output. Tal permite que se 
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formulem objectivos intermédios relevantes: no caso de políticas de criatividade, 

melhorando as condições de trabalho dos artistas e assumir que que o seu sucesso 

aumentará a sua criatividade. A implementação deste objectivos intermédios 

poderão ser avaliados a respeito da efectividade e do custo-eficiência. 

 

Normalmente os programas combinam dois ou mais tipos de avaliação e o equilíbrio 

entre eles dependem nos valores práticos que são esperados da avaliação. Se estas 

expectativas são instrumentais, ou seja, se pretendem principalmente a melhoria 

imediata da estrutura e do funcionamento do sistema político, a análise input-output 

estão em posição dominante. Se as expectativas são orientadas no sentido da 

avaliação com base em valores deverá ser desenhada uma análise com vista em 

melhorar o conhecimento e compreensão do funcionamento geral das políticas 

culturais. As políticas culturais serão então entendidas como uma espécie de 

esquemática cognitiva que organiza o complexo campo das actividades artísticas e 

culturais e das avaliações políticas espera-se que ajudem a re-organizar este campo 

através de debates e providenciando alternativas políticas e apropriadas medições 

políticas pela variação da perspectiva de valores. Em termos mais gerais, a 

avaliação deverá fazer das políticas culturais uma espécie de ponte entre o presente 

e o passado, e entre as experiências quotidianas e os valores gerais que 

prevalecem. 

 

A validade transcultural ou relatividade da avaliação, põe em causa se realmente é 

possível conceber e implementar programas de avaliação que produzam resultados 

comparáveis válidos transaccionalmente, ou ainda mais importante, inter-

culturalmente. Esta questão tem dois aspectos: Deverão as situações especiais 

nacionais (pobreza, susceptibilidade a crises económicas) ou de valores (etnias, 

religião) ser tomadas em consideração na avaliação, e poderemos realmente 

identificar esses valores gerais (como criatividade, diversidade, etc.) que sejam 

válidos em todos os contextos culturais. Este última questão surgiu  na análise da 

UNESCO que busca pela “ética global” que seria válida em todas as culturas 

mundiais. 

 

Os problemas metodológicos que surgem na avaliação de políticas culturais residem 
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normalmente em dois aspectos, por um lado que tipo de informação a avaliação de 

políticas culturais consegue ou deve produzir, e por outro até que ponto eles são 

transnacionais e interculturalmente válidos.  

 

A abordagem original descrita no relatório de Wangermeé, foi desenhada para 

complexas situações financeiras e sistemas de tomada de decisão das democracias 

de welfare Europa Ocidental, e os principais objectivos existiam na forma de valores-

base que reflectiam os valores políticos desses países. A abordagem simplificou-se 

nas revisões do processo quando aplicadas às novas democracias do leste 

Europeu, onde a tomada de decisão e administração das políticas culturais foi posta 

em segundo plano devido às condições radicais das reformas gerais. No caso do 

primeiro grupo de novas democracias analisadas (países Bálticos, Eslovénia), o 

método original, os procedimentos e o complexo ideal/esquema de política cultural 

da Europa Ocidental foi mantido. Nestes países iniciou-se também o 

desenvolvimento do conhecimento base para a tomada de decisão nas políticas 

culturais, dentro das linhas sugeridas nos documentos originais do programa. 

Quando o processo de revisão passou para países instáveis económica e 

politicamente, com problemas étnicos, o esquema Ocidental de políticas culturais foi 

empurrado ainda mais para segundo plano e os problemas imediatos de socorrer 

artistas e instituições artísticas do total colapso, passaram a ser prioridade. Em 

alguns países revistos após 1998 a necessidade de reformas estruturais básicas ou 

a necessidade de resolver problemas imediatos tiveram prioridade e a ideia do 

debate racional sobre valores políticos foi posta em segundo plano. 

 

Um dos principais objectivos da abordagem da análise original era a revisão 

sistemática que traria informação sob a forma de estatísticas e indicadores que 

deveriam ser usados para comparar as políticas culturais nacionais e tendências no 

desenvolvimento cultural. Surge então a seguinte questão: a avaliação das políticas 

culturais, seja ela levada pelos auspícios do programa Europeu ou em qualquer 

outro formato, transferível para outros ambientes culturais? A pergunta tem dois 

aspectos: um metodológico e outro político. O primeiro refere-se à necessidade de 

compreender a cultura avaliada de si própria e tomar os seus próprios valores como 

ponto de partida nas análises e avaliações. O último ao perigo de uma 

“harmonização das políticas culturais”, o direito de introduzir através de um 

instrumento externo (esquema de revisão política) uma concepção externa de 
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controlo noutra vida artística e cultural. 

 

Os métodos e procedimentos dos processos de revisão e concepção/esquema de 

política cultural que se propõe tem de ser flexível, ou pelo menos negociável, de 

maneira que a ordem que se impõe não seja externa mas uma ajuda ao país 

analisado para construir um melhor sistema cognitivo“.... between the present and 

the past and between everyday experiences and general prevailing values”. (Mitchel, 

2002) 

 

7.6 – Conclusão 

 

A avaliação de políticas culturais tem-se vindo a espalhado um pouco por todo o 

mundo, tendo revelado o potencial de beneficiar mais “países com a necessidade de 

desenvolver e renovar as suas políticas do que países com uma longa tradição onde 

os estudos temáticos sejam mais apropriados”. (Mitchel, 2002) 

O plano de acção publicado pela UNESCO em 1998 apresenta dois princípios 

básicos: “Sustainable development and the flourishing of culture are interdependent” 

e “One of the chief aims of human development is the social and cultural fulfillment of 

the individual”. Tais perspectivas permitem o constante desenvolvimento do conceito 

de cultura e sua adaptação a cada região, bem como um maior cuidado por parte 

dos países em considerar o que deve ou não estar sob a tutela e responsabilidade 

do seu Ministério da Cultura.  

 

A pesquisa em Avaliação de Políticas Culturais mantém o esforço de desenvolver 

métodos sistemáticos na pesquisa de indicadores que possam contribuir para atingir 

soluções com um maior impacto positivo. Neste contexto faz todo o sentido que 

investigadores e responsáveis pela tomada de decisão mantenham uma 

proximidade e os procedimentos necessário que permitam o atingir de resultados 

mais positivos. 

 

O Observatório das Actividades Culturais (OAC) foi criado em Setembro de 1996, 
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tendo como membros fundadores o Ministério da Cultura, o Instituto de Ciências 

Sociais da Universidade de Lisboa e o Instituto Nacional de Estatística. Realizou 

diversos projectos de investigação no sector da cultura em Portugal e difundiu os 

respectivos resultados através das suas várias linhas de publicação tendo até 2007 

produzido 36 projectos de investigação e editado 56 publicações. Entre as grandes 

temáticas exploradas nas pesquisas do OAC podem distinguir-se as relativas a 

políticas culturais a nível central e local, práticas culturais e públicos da cultura, 

grandes eventos e seus impactos, condições do trabalho artístico em vários 

domínios, informação estatística no sector cultural, entidades culturais e artísticas 

(sector público, privado e terceiro sector). Em 1998 publicou o Relatório de Portugal 

realizado no âmbito do Programa de Avaliação das políticas culturais nacionais do 

Conselho da Europa. Esse relatório mantém-se disponível em Inglês no site do 

Conselho da Europa não tendo sido actualizado. 

	  

	  

8 – Conclusões 
 
 
 

A falta de informação publicada e o pouco tempo disponível para recolher dados que 

permitissem reconstruir as políticas culturais relativas à música no espaço temporal 

após 2004 forçou-me a terminar o estudo das políticas públicas de música no XV 

Governo Constitucional. Na transição para o Governo seguinte e num contexto em 

que o país se comprometia em construir dez estádios de futebol, uma parte das 

políticas de música não tiveram continuidade e muitos projectos ficaram perdidos na 

regra da prioridade política. 

 

 

Surgiu também uma nova organização estatística que reuniu no sector cultural e 

artístico, incluindo agora as “actividades criativas” (Software, Arquitectura, 

Publicidade e Design), que veio a alterar significativamente os valores finais e criou 

em 2006 algumas manchetes sobre a economia da cultura. No estudo anteriormente 

referido e editado em 2007, o Sector Cultural e Criativo aparece como responsável 

por 2,8% da riqueza criada nesse ano em Portugal, no entanto 80% deste sector é 

constituído pelas Indústrias Culturais, onde o “núcleo duro” da rádio e televisão 

representa por si só mais de metade do valor acrescentado produzido em todo o 
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Sector, reforçando uma “imagem de uma certa polarização e desequilíbrio no peso 

relativo dos diferentes segmentos que o integram e estruturam”. (GPEARI, 2007)  

 

A nível Europeu existiu uma preocupação em criar fundos e apoios que 

promovessem uma Indústria Cultural Europeia, ajudando as estruturas existentes a 

competirem globalmente e permitindo a inovação e a existência de projectos 

economicamente inviáveis mas artisticamente válidos. O Conselho da Europa e a 

UNESCO foram duas das principais organizações responsáveis pelo 

desenvolvimento, desde os anos 60, não só de políticas culturais, a vários níveis, 

mas também de conceitos que as informam – conceitos como os de cultura, de 

desenvolvimento cultural ou de animação sócio-cultural – e ainda, de programas e 

critérios de avaliação a tal respeito. Na Nota Política do Conselho da Europa de 

1999, lê-se sobre as políticas culturais: “Trata-se de saber como preservar um dos 

objectivos da política cultural, que é avaliar quais as medidas que devem ser 

tomadas para compensar deficiências ligadas ao mercado, para salvaguardar 

interesses minoritários e garantir algum pluralismo”. 

 

No contexto norte-americano, defendeu-se desde os anos 60 a necessidade de se 

pensar em Políticas Culturais em diferentes campos, comparando políticas públicas 

e privadas relativas às artes, com as políticas de comunicação, debates sobre a 

parte curricular educativa, e com outras áreas de produção e recepção cultural. As 

políticas culturais são também relativas a decisões sobre bens culturais e sobre o 

consenso público sobre o valor de um bem cultural, sendo a política sobre a melhor 

forma de distribuir e alocar o bem em questão. Mais recentemente surgiu também a 

questão da legitimação das políticas culturais, já que estas favorecem certas 

práticas em detrimento de outras, regulamentando e legislando sobre, por exemplo a 

propriedade intelectual. 

 

A análise comparativa das políticas culturais tem gerado diversas tipologias 

conceptuais. Uma das mais utilizadas, no âmbito das referidas organizações 

internacionais, classifica-as, segundo os objectivos principais prosseguidos, em três 

tipos: as políticas culturais carismáticas; as políticas de democratização da cultura; 

as políticas de democracia cultural. As primeiras visam apoiar os criadores 

reconhecidos, e a intervenção dos poderes públicos fica por aí. As segundas não se 
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contentam em apoiar os criadores, mas propõem-se alargar o acesso às obras a um 

público tão vasto quanto possível. As terceiras não se limitam a facilitar a criação 

artística e a seguir democratizá-la, mas pretendem ainda estimular alargadamente a 

criatividade cultural e propiciar a expressão cultural dos diversos grupos sociais. 

(Costa, 1997) 

 

Segundo António Firmino da Costa, “as políticas culturais contemporâneas são no 

essencial políticas públicas, geradas em contexto de reflexividade social 

institucionalizada e objecto de controvérsia explícita no espaço público. Abreviando, 

não são só as que são adoptadas ou concretizadas a cada momento que constituem 

o campo das políticas culturais. Elas são criadas ou extintas, amplificadas ou 

restringidas, continuadas ou modificadas consoante tomadas de posição a este 

respeito que se vão sucedendo, tomadas de posição essas sempre controversas no 

plano cultural e no plano político.” (Costa, 1997) 

 

Sobre a incidência destas políticas, José Madureira Pinto (Pinto (1994) citado em 

Costa (1997) distinguiu diversos espaços sociais de afirmação cultural, 

diferenciando-os segundo os seus diversos graus de institucionalização e de 

reconhecimento de legitimidade cultural. São eles o espaço da cultura “erudita” ou 

“cultivada”, o espaço das indústrias culturais, o espaço organizado das subculturas 

dominadas e emergentes, o espaço colectivo e o espaço doméstico. Relativamente 

aos modos de relação com os bens culturais, o mesmo autor diferencia o da criação 

cultural, o da expressão cultural, o acesso e participação e o da recepção e 

circulação mediática. Existem também vectores estruturantes no plano cultural, tais 

como o da preservação, valorização e disponibilização do património cultural 

acumulado, democratização cultural, desenvolvimento cultural sustentado, 

descentralização de decisões, recursos e actividades, das articulações entre 

serviços públicos, alargamento dos públicos e finalmente atenuar distâncias entre a 

criação e a recepção. 

 

Segundo Augusto Santos Silva , as políticas culturais podem, hoje em dia, ser 

analisadas sob um ângulo privilegiado, o das relações entre Estado e sociedade civil 

em matéria de acção cultural e gravitam em torno  de quatro pólos, as políticas de 
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património; as políticas de formação educativa de públicos; as políticas de 

sustentação da oferta cultural; as políticas de uso económico, social e político da 

cultura. (Silva, 1995 e 1997 in Costa, 1997) 

 
 
Também Maria de Lurdes Lima dos Santos refere que “... amplitude do leque de 

estratégias possíveis a accionar pelas políticas culturais e da relação complexa 

dessas estratégias com os possíveis efeitos. (…) porque não são lineares nem 

equívocos os impactos das políticas culturais sobre os agentes e instituições 

culturais; porque as orientações das políticas culturais não são dissociáveis das 

orientações das políticas de outros sectores, apesar da transversalidade entre os 

vários ministérios muitas vezes ser fraca; porque no médio e longo prazo se vão 

modificando os possíveis efeitos de determinadas acções modificadas que vão 

sendo as políticas culturais na dinâmica das controvérsias, dos antagonismos 

partidários, dos interesses corporativos, das pressões políticas internas e externas, 

etc.” - (Os Estado das Artes, As Artes do Estado, 2001, OAC, p.13) 

 

 

Apesar de tudo a Música permanece no dia-a-dia das sociedades nas suas mais 

variadas formas, provocando reações nas pessoas e criando discussões públicas 

sobre os versos entoados ou simplesmente entretendo. O aumento da qualidade de 

vida das populações passa também pela fuição cultural e a música, seja ela gravada 

ou em forma de espectáculo ao vivo, continuando a ser uma das formas favoritas 

dos portugueses ocuparem o seu tempo livre e de serem convencidos a comprar 

bens de consumo através da publicidade. A música continua também a ser uma 

ferramenta de internacionalização da língua e cultura portuguesa, representando o 

país em eventos culturais em todo o mundo, muitas vezes sem o apoio das políticas 

existentes para esse efeito.  

 

Segundo as palavras de Eduardo Lourenço, Portugal persiste ainda na “consciência 

de uma distância, de uma marginalidade, talvez sobretudo, de uma como que fatal 

dependência ou inferioridade do tipo de cultura, e dos exemplos mais elevados 

quando a considerávamos nessa espécie de espelho abstracto mais singularmente 

mágico onde brilham (…) as estrelas fixas do céu cultural europeu.” (Lourenço, 

1994, pg.54) 
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