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Camaradas,

Tal  como  a  Constituição  a  República  prevê,  uma  das  vertentes  estruturantes  da

democracia é a democracia cultural.  O direito a criar e a fruir cultura. O direito de

todos ao acesso à cultura mas também o direito de a criar, respeitando os direitos de

todos os trabalhadores.

A concretização de uma política de aprofundamento da democracia cultural implica,

pois, a ruptura com a política em curso, que - ora pelas mãos de PS ou PSD, com ou

sem o CDS - vai sendo relegada para o plano de adorno político e deixada aos ditames

do mercado e do lucro.

A supressão da liberdade cultural e artística que tem vindo a resultar particularmente

da política  dos  dois  últimos  Governos  representa  um novo e  mais  grave  passo  no

processo de reconfiguração do Estado, de afronta à Constituição e de retrocesso social.

Tais afrontas resultam dos sucessivos programas de reconfiguração do Estado: o Prace,

o  Premac,  o  tratado  orçamental,  o  tratado  transatlântico  que  agora  vêm  a  sua

continuidade  quer  Programa  de  Reformas  e  Estabilidade  do  Governo  quer  nas

propostas do PS chamadas «Uma década para Portugal».

Camaradas,

O  direito  à  livre  criação  e  fruição  artísticas,  resultado  concreto  da  luta  do  povo

português e do seu envolvimento nas conquistas de Abril, está fortemente ameaçado,

através de políticas que determinam asfixia financeira das estruturas de criação. 
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Na política  do  património,  tudo  é  subordinado  aos  interesses  económicos,  muitas

vezes privados, do turismo ao estilo dos parques de diversões. O Governo PSD e CDS,

encontra na liberdade de criação e fruição um obstáculo à sua política de destruição de

direitos e de reconstituição e recuperação capitalista e monopolista.

Os processos de reconfiguração do Estado em curso, comandados pelo grande capital,

desempenham  papel  determinante  na  evolução  e  na  situação  actual  dos  serviços

públicos  em  geral  e  da  cultura  em  particular  com  a  combinação  entre  a

governabilização  e  arregimentação partidária  e  a  entrega da  prestação de serviços

públicos, deixando para o Estado um mero papel regulador, formato neoliberal que

submete cultura à lógica do lucro,  às regras económicas e ideológicas do mercado

capitalista e a debilidade de investimentos materiais e financeiros nos sectores sociais

e culturais.

Depois de anos a entregar a cultura à lógica do lucro, o que resta na responsabilidade

directa  do  Estado  é  o  que  o  governo  quer  municipalizar,  pretendendo  impor  às

autarquias a gestão de espaços e programas culturais sem quaisquer meios financeiros

e humanos. 

No  que  aos  recursos  humanos  diz  respeito,  assistimos,  como  na  restante

Administração Pública a um défice de trabalhadores  das áreas técnica e assistente

técnica do sector da cultura que, como disse o Director Geral do Património Cultural à

comunicação social, «dá para aguentar os serviços mínimos». Estes serviços mínimos

apenas podem ser assegurados porque se recorre à precariedade, aos estágios e aos

Contratos Emprego-Inserção. 

Claramente, como acontece na educação e vai acontecer na saúde, o Estado Central

vai lavar as mãos como Pilatos e vai, através da criação de rácios mínimos de recursos

humanos, empurrando as Câmaras Municipais, para opções ilegais de contratação de

pessoal.
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Como se tem vindo a observar  no sector  da  educação onde esse  processo já  está

adiantado, também na cultura as consequências rumarão ao objectivo fundamental da

direita: a privatização dos equipamentos culturais, o afunilamento do acesso à cultura,

a destruição dos direitos dos trabalhadores deste sector.

A  exemplo  do  que  já  aconteceu  com  a  criação  da  empresa  «Montes  da  Lua»  no

concelho de Sintra e o que se prepara para levar a efeito no eixo Belém – Ajuda e

noutras zonas do país, que é a introdução de regras de gestão privada, para o reforço

do princípio utilizador-pagador, levando assim à elitização da fruição cultural.

Assim, também na cultura, não se trata de nenhuma descentralização mas de uma

desconcentração,  cuja propaganda mascara o objectivo principal  visado: o Governo

pretende  desresponsabilizar-se,  transferindo  para  as  Autarquias,  a  gestão  de

equipamentos e infraestruturas culturais, sem o indispensável financiamento que não

só cubra os sucessivos e dramáticos cortes orçamentais como compense o garrote a

que tem sujeito as Autarquia Locais. 

Museus,  palácios,  monumentos,  sítios  arqueológicos,  bibliotecas,  teatros,  salas  de

espectáculos, galerias e outros sítios classificados, presentemente de responsabilidade

do Governo,  serão postos nas mãos dos municípios,  a quem não cabe,  de facto,  a

responsabilidade política, agravado pelo facto de não terem as necessárias condições

financeiras  para  suportar  o  seu  funcionamento  com  qualidade  e  garantir  a

universalidade das funções sociais do Estado, consagrada constitucionalmente. Vamos

assistir a uma prestação do serviço de cultura a várias velocidades.

Como decorre da lei, em última instância, os Municípios serão forçados a garantir a

consagração das competências, por via da concessão/privatização dos equipamentos

culturais.

É urgente uma política de defesa e valorização dos direitos dos trabalhadores das artes

e do espectáculo,  bem como dos trabalhadores  científicos e técnicos das áreas do

3



património, que assegure a construção do Serviço Público de Arte e Cultura em todo o

País, do interior ao litoral, das pequenas aldeias às grandes cidades.

A defesa da democracia cultural faz-se com a luta, todos os dias. A manutenção da

cultura como direito social da responsabilidade do Estado na sua dupla vertente – de

criação e  fruição – ,  a  defesa  do património e  da  história  nacionais,  a  defesa dos

direitos dos trabalhadores do sector são objectivos centrais na luta pela defesa das

funções sociais do Estado. 

E assim será, em frente e em comum, com os trabalhadores, os seus sindicatos e a

nossa Frente Comum.

Disse.
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