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Resumo 

O objetivo deste estudo é compreender melhor o papel que os institutos culturais 

nacionais dos Estados-Membros da UE poderão desempenhar no âmbito de uma 

estratégia europeia para a cultura nas relações externas da UE. Analisa os pontos fortes 

e fracos das suas missões, estruturas e recursos. Esta análise procura determinar se as 

suas atividades possuem uma dimensão europeia e se são passíveis de contribuir para 

uma maior promoção das prioridades e dos valores fundamentais da UE nos países 

terceiros. Com base nesta análise, o estudo formula uma série de recomendações 

políticas, incluindo um conjunto de princípios orientadores para a eficaz concentração e 

partilha de recursos entre os institutos culturais e as instituições da UE, de modo a 

aumentar a sua escala e, por conseguinte, a visibilidade das ações da UE no 

estrangeiro. Além disso, propõe modelos de cooperação, incentivos e compromissos, 

critérios de elegibilidade para os projetos financiados pela UE, bem como projetos-

piloto. 
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SÍNTESE 

A União Europeia (UE) deve procurar utilizar os seus ativos culturais e criativos para melhor 

fazer valer a sua influência em todo o mundo. Atualmente, este aspeto é tão importante 

quanto o poder económico e político. Para o efeito, deverá incluir plenamente a cultura nas 

suas relações externas, a fim de alcançar mais amplamente as populações locais, e 

organizar eventos colaborativos que promovam os seus valores e prioridades. As relações 

culturais com os países terceiros podem ser vastas e abranger os setores culturais e 

criativos, a sociedade civil, a educação, o desenvolvimento, bem como a partilha dos 

valores fundamentais com pessoas de diferentes países.  

As instituições da UE equacionam atualmente a criação de uma estratégia europeia de 

diplomacia cultural. O processo encontra-se ainda numa fase incipiente e estão a decorrer 

investigações sobre o desenvolvimento de um possível mecanismo europeu de cooperação. 

Estas reflexões surgem num momento interessante de mudança de paradigma tanto a nível 

europeu, como a nível nacional. Existe um interesse crescente pelo desenvolvimento de 

projetos colaborativos destinados a reforçar a compreensão e a confiança mútuas entre os 

povos da UE e de países terceiros. Os eventos que apenas se centram na cultura nacional 

ou na criação de uma marca nacional estão a tornar-se cada vez menos importantes, na 

medida em que deixaram de ser vistos como um instrumento eficaz para melhorar as 

relações (culturais) fora da UE. 

O objetivo deste estudo é compreender melhor o papel que os institutos culturais (IC) 

nacionais dos Estados-Membros da UE poderão (eventualmente) desempenhar no âmbito 

de uma nova estratégia europeia de diplomacia cultural e formular uma série de 

recomendações no que respeita a um modelo viável de cooperação com as instituições da 

UE.  

Os IC dos Estados-Membros da UE são muito heterogéneos em termos de dimensão, de 

governação e de gestão (modelo centralizado ou descentralizado), de orçamento, de 

número de gabinetes fora da UE, de pessoal empregado, bem como da sua participação em 

projetos da UE e de promoção dos valores da UE. Em conjunto, constituem uma rede 

diversificada e alargada de centros dentro e fora da UE. Juntos, os 29 IC selecionados para 

este estudo possuem 914 gabinetes na UE e 1 253 gabinetes fora da UE, empregando 

cerca de 30 000 pessoas em todo o mundo e gerando um volume de negócios global 

superior a 2,3 mil milhões de euros por ano. 

A investigação demonstrou que a missão e o mandato da grande maioria dos IC no 

estrangeiro continuam a centrar-se na promoção da cultura e da língua ou línguas 

nacionais (por exemplo, através da organização de eventos culturais, como exposições, 

concertos, filmes e conferências dirigidos ao público local). Esta promoção está no cerne 

das atividades realizadas por 25 dos 29 IC selecionados para este estudo. Embora as 

declarações de missão dos IC não promovam manifestamente a UE e os seus valores, a 

dimensão europeia das suas atividades e o seu interesse em aumentar a colaboração em 

matéria de relações culturais a nível europeu são, em certa medida, testemunhados pela 

sua adesão à Rede Europeia de Institutos Culturais Nacionais (EUNIC) e a MORE EUROPE, 

bem como pela sua participação nos projetos e programas financiados pela UE em países 

terceiros. 

A colaboração com os IC proporcionaria uma série de vantagens às instituições da UE, 

compensando parcialmente algumas fragilidades reveladas pelas delegações da UE no 

âmbito das relações culturais, destacando-se o acesso a uma vasta rede de centros e 

pessoal qualificado em todo o mundo; a sensibilização estratégica dos chefes dos IC que 

realizam atividades em países terceiros; mais oportunidades para desenvolver parcerias de 
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confiança e credíveis com a sociedade civil; boas relações com as delegações da UE; 

experiência em projetos culturais; e potencial alinhamento com a estratégia de diplomacia 

cultural da UE, bem como com as suas prioridades temáticas e geográficas. 

A cooperação (exclusiva ou predominante) das instituições da UE com os IC também 

poderá envolver alguns riscos. Os principais pontos fracos residem no facto de os seus 

estatutos ou declarações de missão não preverem um mandato para realizar atividades 

relevantes para a UE. São organizações nacionais cuja principal missão consiste em 

representar e promover os interesses do seu país. As questões europeias e as prioridades 

diplomáticas raramente estão integradas nas estratégias globais e nos programas de 

trabalho de cada IC. Da mesma forma, os IC continuam a não dispor de uma 

abordagem/visão comum em matéria de diplomacia cultural/relações culturais. Entre os 

pontos fracos, figuram ainda as restrições orçamentais a nível de recursos humanos e 

financeiros dos IC e a falta de capacidade e de experiência de alguns dos institutos de 

menor dimensão para realizar projetos financiados pela UE. Há ainda o risco de os recursos 

culturais e fundos da UE serem monopolizados para cooperar com os IC, em detrimento de 

outras partes interessadas que sejam efetivamente organizações e redes europeias do 

setor cultural e criativo.  

O estudo conclui que os IC já participam em vários projetos de cooperação cultural da UE 

em países terceiros. A concentração das suas competências e recursos iria, por 

conseguinte, servir os interesses da UE, bem como dos seus Estados-Membros. O 

desenvolvimento de mais atividades conjuntas contribuiria para aumentar a visibilidade da 

UE em todo o mundo. O estudo recomenda que a cooperação entre os IC e as instituições 

da UE assente nos seguintes quatro princípios:  

1. Os IC devem ser claramente mandatados pelos seus governos nacionais para agirem 

na qualidade de membros de uma rede europeia ou de participantes em programas 

financiados pela UE.  

2. Os IC devem realizar atividades consentâneas com as principais mensagens da ação 

preparatória sobre a cultura nas relações externas, interagindo com os povos de 

países terceiros de uma forma diferente, privilegiando a colaboração, a escuta e o 

diálogo à projeção nacional e encorajando um verdadeiro espírito de mutualidade e 

de reciprocidade em todos os projetos e atividades desenvolvidos.  

3. Os IC devem cumprir certas obrigações antes de lhes ser conferida uma missão a 

nível da UE. Essas obrigações devem ser enumeradas num Memorando de 

Entendimento (ME) entre o Serviço Europeu para a Ação Externa/a Comissão 

Europeia e um órgão europeu representante do IC. 

4. Os IC devem ser encorajados e incentivados a colaborar com as ONG e organizações 

públicas/privadas, por forma a contribuir para o desenvolvimento de uma rede 

pan-europeia e a aumentar as oportunidades de intervenção dos operadores 

culturais europeus nos países terceiros. Os projetos financiados pela UE devem ser, 

sobretudo, executados por profissionais e organizações culturais. 

Contanto que os IC estejam em posição de desenvolver projetos europeus e de apoiar 

políticas no âmbito das suas atividades, poderão ser considerados os seguintes tipos de 

incentivo: 
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1. Uma consulta mais estreita dos IC (não excluindo os outros intervenientes 

culturais europeus) aquando do desenvolvimento de uma estratégia europeia de 

diplomacia cultural/relações culturais e dos respetivos programas de ação.  

2. A criação de um instrumento de consulta que permita um diálogo permanente 

com as instituições e delegações da UE, a fim de debater as iniciativas, proceder ao 

intercâmbio de experiências e ponderar ações comuns.   

3. Apoio financeiro para incentivar as ações conjuntas e a concentração de recursos 

(através de cofinanciamento) para recompensar projetos com uma dimensão 

europeia e que promovam os valores europeus.   

Por último, é proposta uma lista de projetos-piloto, com vista a determinar a forma de 

cooperação mais adequada entre os IC e as instituições da UE. 

 


