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Comissão de Cultura e Comunicação 

Audição Parlamentar na Área da Cultura 

 

23 de Março de 2021, 11:00 horas  

  

Ex.ma Senhora Presidente da Comissão Parlamentar, Deputada Ana Paula Vitorino, 

Ex.mas Senhoras Deputadas e Ex.mos Senhores Deputados dos diversos Grupos Parlamentares, 

Caros colegas da audição parlamentar,  

Digníssimos representantes das Associações aqui presentes. 

 

O requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD que hoje aqui nos traz, agentes culturais 

das mais diversas esferas, reflecte sobre os efeitos devastadores de um ano de crise pandémica no 

sector cultural e acusa a desvalorização do papel da dimensão cultural no Plano de Recuperação e 

Resiliência, quando, como está escrito, “deve ser o Plano de todos os Portugueses (....).  

Por um Portugal mais justo e resiliente, mais sustentável e mais competitivo. Vamos Recuperar Portugal, 

Construindo o Futuro.” 

 

Poderão questionar-se do porquê de hoje estar aqui o representante da Ordem dos Arquitectos. Afinal, 

dos 50 mil milhões de euros (M€) em subvenções (a fundo perdido), a que poderão somar-se 

previsivelmente cerca de 14,2 M€ na modalidade de empréstimos, uma parte considerável está 

dedicada à construção, sector em que a Arquitectura actua. 

 

Ademais, o Sector da Construção permaneceu activo durante este ano, em parte beneficiando ainda da 

dinâmica de investimento pré-pandemia, mas também de não ter sido condicionado pelas medidas de 

confinamento obrigatório. Os últimos indicadores registaram inclusive um desempenho positivo 

contribuindo para uma contracção do PIB inferior à esperada. 

 

Mas não é possível ignorar os efeitos devastadores que a situação epidemiológica, tem produzido nos 

arquitectos e nas empresas que prestam serviços de Arquitectura. 

Se nos últimos anos que precederam a crise pandémica os resultados no sector da Arquitectura foram 

positivos, não podemos esquecer que a crise económica e financeira de 2008 havia afectado fortemente 

os profissionais deste sector, os quais alargaram o seu espectro de actuação para responder às 

dificuldades no mercado da construção, operando em diversas áreas de actividade económica. 

 

O arquitecto de hoje não é só o construtor de edifícios, o planeador de cidade, o coordenador de 

soluções.  
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Hoje, partilhamos esta sessão com os arqueólogos, os profissionais dos museus, os conservadores-

restauradores, profissionais da documentação e informação.  

Podemos dizer que partilhamos esta sessão com profissionais que a transdisciplinaridade da 

arquitectura já habituou a trabalharem como parceiros. 

 

Mas poderíamos partilhá-la com os profissionais do teatro, do cinema, da dança, áreas onde os 

arquitectos também emprestam as suas valências. 

 

Os arquitectos portugueses, mais de 26000, emprestam mais-valia nos diversos sectores económicos 

onde actuam e, entre estes, o da Cultura. 

 

Hoje, aqui, representamos a cultura enquanto história e património.  

 

Mas a cultura é algo que está em contínua construção e, portanto, é hoje que preparamos o futuro. E é 

nessa dimensão que a arquitectura, nas suas múltiplas vertentes, se posiciona. E é dessa forma que nos 

queremos posicionar nesta audição: a arquitectura enquanto cultura é um agente de transformação, um 

gerador da cidade vivida. 

 

Reconhecemos que, entre os agentes culturais, aqueles ligados às artes performativas serão os que mais 

violentamente sofrem os efeitos desta prolongada crise.  

 

E estes são agentes necessários na cidade viva que a arquitectura planeia, desenha e gera. 

 

Desde logo, no contributo apresentado à Consulta Pública do PRR, a Ordem dos Arquitectos identificou 

a inexistência de qualquer referência, nas 19 Componentes de investimento, à Cultura e ao Património. 

Sublinhámos a total ausência de investimento na história e identidade do país: o seu património 

construído e o seu património intelectual e cultural.  

 

Tomando como referência o que é específico da profissão do arquitecto e do âmbito disciplinar da 

Arquitectura, registamos como preocupante a ausência da referência a políticas culturais, 

concretamente no que se refere ao património arquitectónico.  

 

Refere o Grupo Parlamentar do PSD que a resolução “Recuperação Cultural da Europa”, aprovada no 

Parlamento Europeu a 17 de Setembro de 2020, apela à Comissão e aos Governos dos Estados Membros 
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a dedicarem ao sector e às indústrias culturais e criativas pelo menos 2 % do total do Plano de 

Recuperação e Resiliência. 

 

Numa altura em que a Comissão Europeia através da sua Presidente, Ursula Von der Leyen, apresenta 

os objectivos da União Europeia para uma recuperação da cultura, do saber e da criatividade europeia, 

com a criação do programa New European Bauhaus, é ainda mais surpreendente a omissão da Cultura 

neste Plano de Recuperação e Resiliência. 

 

No nosso contributo propusemos uma nova Componente atribuída à aplicação desta iniciativa criativa e 

interdisciplinar entre a arte, cultura, inclusão social, a ciência e a tecnologia em Portugal, de modo a 

incentivar a reconstrução da Cultura. 

 

Esta iniciativa da Comissão Europeia é um projecto de grande ambição e de enorme abrangência. Cem 

anos depois da Bauhaus de Weimar, enfrentamos desafios globais numa outra escala e contexto. Ursula 

von der Leyen, quer algo mais do que uma abordagem tecnológica e económica: quer um novo projecto 

cultural para a Europa através de um projecto inclusivo, aberto e multidisciplinar, que convoca todas as 

artes e múltiplos saberes, que contribua para uma economia e uma sociedade mais sustentáveis. 

 

“A arquitetura e a paisagem constituem expressão da identidade histórica e da cultura coletivas, com 

particular reflexo na educação, na inclusão social e na participação dos cidadãos.” 

É esta a frase que abre a Política Nacional de Arquitectura e Paisagem, Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 45/2015 de 7 de julho de 2015. 

 

Como a Arquitectura, também as outras actividades culturais desenham essa identidade histórica e 

cultura colectiva.  

Omitir a Cultura do Plano de Recuperação e resiliência terá, a médio e longo prazo, fortes implicações 

para o desenvolvimento do País e para uma sociedade mais digna, justa e inclusiva.  

 

O PRR afirma que pretende assegurar que Portugal está na linha da frente da efetivação do mecanismo 

de recuperação Europeu. 

 

Pois bem, façamo-lo. Não esqueçamos a Cultura.  Apresentemos, de facto, o Plano de todos os 

Portugueses. 

 

 


