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REVIEW  

1ST EDITION 
 

 

Gestão na Cultura 
ENTRE O MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS, MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS, E O PALÁCIO NACIONAL 
DE MAFRA, PORTUGAL CONTA COM PATRIMÓNIO CULTURAL AVALIADO EM MAIS DE UM MILHÃO E 

MEIO DE EUROS. 
 

Atualmente, a Cultura é uma importante fonte de identidade, 
para uma localidade ou país. Esta consegue compreender o 
passado, tendo repercussões na gestão de problemas do presente 
e do futuro. O crescente valor da Cultura tornou-a num bem 
público, cujo acesso não pode ser negado. Porém, ao mesmo tempo, os 
preços das entradas em Monumentos, Museus e Palácios são cada 
vez mais um entrave ao seu acesso. A gestão cultural enfrenta, 
então, uma preocupação com a prática de preços acessíveis e com a 
maximização do lucro envolvido na atividade económica. 

O conceito de gestão cultural é bastante recente, 
apresentando as mesmas necessidades e características dos 
outros setores económicos :  l iderança,  orçamento,  
constituição de equipas, angariação de fundos, comunicação e escrita, 
marketing, gestão financeira.... O setor em causa destina-se à 
gestão dos recursos culturais, de natureza interdisciplinar, 
também campos especializados, as artes do espetáculo, 
bibliotecas, museus, arquivos, palácios, monumentos …. 
Todavia, apresenta uma abordagem própria, baseada na proteção e 
promoção do patrimônio cultural como objetivo legítimo em si mesmo. 

Qual o melhor processo produtivo e as melhores matérias 
primas a adquirir são problemas que esta gestão não atravessa. Por outro lado, enfrenta os elevados custos de 
restauro e manutenção, tal como todos os custos considerados normais, como salários, eletricidade, limpeza... 
simultaneamente, as preocupações com os planos futuros da direção artística, são também um problema, i.e., é importante
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ter em consideração a atração cultural do património por um longo período de tempo, 
associado à preservação da cultura. 

A nível de receitas, estas apenas surgem dos bilhetes cobrados à entrada. O 
panorama das entradas de estrangeiros é positivo e crescente. Apesar da forte 
ligação com o setor do turismo português, a variação do número de visitantes 
nacionais aos Monumentos, Museus e Palácios foi cada vez menor de 2011 a 2016. Há cada 
vez menos portugueses dispostos a pagar para ter acesso à cultura. De forma a 
combater esta inacessibilidade, assiste-se ao retorno dos museus grátis ao domingo e 
feriados, em contrapartida ao acesso gratuito apenas no primeiro domingo de cada 
mês (medida até então). 

As preocupações com a preservação da cultura e acesso à mesma, incentiva 
tradE-off entre rentabil idade e acessibilidade na gestão dos patrimónios 
culturais. Por um lado, a preocupação de sustentar o patrimônio, considerado um fim 
em si mesmo e parte dos recursos ambientais/ culturais que devem ser protegidos e 
transmitidos às futuras gerações para garantir o seu desenvolvimento. 

Por outro, a possível contribuição que o patrimônio e a sua conservação podem 
trazer para o desenvolvimento sustentável nas dimensões ambientais, sociais e 
econômicas. A gestão cultural fica dividida entre a sua vertente intrínseca e 
instrumental. 

Com um ativo de 1 546 750 milhões de euros, o setor denominado de Atividades das 
bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais, apresenta rácios de 
liquidez geral e reduzida, de 80,53% e 76,95%, respetivamente. Mais preocupantes são 
os rácios de rentabilidade, que quando não são tidas em conta empresas extremas, 
apresentam valores negativos (Rendibilidade do ativo -0,62% e Rendibilidade das 
vendas -3,19%) e próximos de zero (Rendibilidade dos capitais próprios 8,96%). No setor 
sente-se a “falta de reflexo das receitas do turismo" na atividade, e a ausência de 
ajuda do Ministério da Cultura, fatores que estiveram por de trás da greve dos 
trabalhadores dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos, tutelados pelo 
Ministério da Cultura, nos passados dias 30 e 31 de Março. 

Vivendo na era da informação e digital, a Cultura (que gera 0,8% do PIB nacional) 
poderia desempenhar melhor o seu papel, fortalecendo a coesão social e as 
identidades e adquirindo uma crescente importância económica e social. Porém, o outro 
lado da moeda, lembra que cada museu, mosteiro ou palácio não deixa de ser uma 
organização com fins lucrativos. Estes interesses paralelos traduzem-se num grave 
problema para a gestão na cultura, que acaba por interferir no bem-estar dos 
trabalhadores e fluxo de visitantes. 
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(O QUE SE DIZ) 

 

MARCELO REBELO 
DE SOUSA  

PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA 

 

“Pude concluir que o Governo estava muito 
consciente, por um lado, da necessidade de 
vir a proceder-se a um debate sobre um 
modelo específico, concreto, de 
financiamento neste caso do teatro”, disse 
Marcelo aos jornalistas a propósito do 
novo modelo de apoio às artes. 

 

        Miguel Honrado  

SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA 
CULTURA 

 

“Os jovens que fazem 18 anos este ano terão 
acesso gratuito a uma rede de equipamentos 
abrangentes em termos territoriais”, que 
representa uma “oferta cultural muito 
variada, muito heterogénea e muito 
completa”, na apresentação do projeto “És 
Cultura18”. 


