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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

O presente estudo surge na sequência do apelo lançado pelo Parlamento Europeu para que 

se procedesse a uma avaliação exaustiva dos efeitos a longo prazo do acolhimento do 

programa Capital Europeia da Cultura (CEC). Tem como principal objetivo analisar a 

riqueza das publicações relativas às cidades anfitriãs da CEC, a fim de  identificar as 

estratégias de sucesso mais comuns, examinar as provas do impacto e dos efeitos a longo 

prazo de um ponto de vista cultural, económico, social e político  e compreender os 

desafios que se colocam de forma mais recorrente. 

 

Principais conclusões 

História e evolução 

 

A expansão do quadro operacional e legislativo do programa CEC a nível europeu pode 

dividir-se três fases.  

 

 Fase 1 (1985-1996): as designações são consideradas atividades 

intergovernamentais e carecem de um quadro legislativo. As cidades são 

tradicionalmente nomeadas pelos respetivos Estados-Membros, que, na sua maioria, 

necessitam de tempo para financiar ou desenvolver iniciativas específicas referentes 

ao programa. 

 

 Fase 2 (1997-2004): a partir de 1998, são introduzidos critérios de seleção e prazos 

de candidatura, o que estimula consideravelmente a ambição das cidades e a sua 

capacidade de programar especificamente para a CEC. É também garantido ao 

programa um papel de maior relevo através da sua inclusão no principal ou nos 

principais programas culturais da UE.  

 

 Fase 3 (2005-2019): é criado o primeiro quadro legislativo para o programa, que se 

torna uma ação comunitária com critérios formais de dimensão europeia. Durante 

este período, os processos de seleção, monitorização e avaliação são clarificados e 

reforçados.  

 

Em 2013, o Parlamento Europeu, o Conselho de Ministros e a Comissão Europeia 

procederam à atualização do quadro legislativo para a próxima fase da CEC, que abrangerá 

o período de 2020 a 2033. 

 

Estratégias de candidatura 

 

Com o aumento da importância do programa na Europa, o processo de candidatura ao CEC 

passou, por si só, a beneficiar de grande visibilidade, competindo muitas cidades 

ferozmente pela sua designação a nível nacional. 

 

Em termos de perspetiva global, os objetivos mais frequentemente enumerados pelos 

candidatos aprovados são o aumento da capacidade/ambição do setor cultural da cidade 

anfitriã, bem como da sua visibilidade e do seu interesse cultural. Entre os objetivos 

destacados nas propostas vencedoras, incluem-se ainda a utilização do programa CEC 

enquanto «catalisador» para a consecução de metas nos domínios económico e de 

desenvolvimento social.  
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Os pontos fortes das candidaturas vencedoras que beneficiam de maior reconhecimento 

são a ampla consulta das partes interessadas e o seu apoio à proposta de candidatura,  o 

nível de investimento proposto e  a elevada qualidade do programa artístico. A ausência de 

uma forte dimensão europeia é, em contrapartida, um ponto fraco generalizado das 

candidaturas. 

 

Abordagens em matéria de veiculação e estratégias de sucesso 

 

Com o passar do tempo, a profissionalização do processo de acolhimento deu origem ao 

surgimento de estratégias de sucesso comuns, facilmente identificáveis e adotadas pela 

maioria das cidades. Algumas das abordagens mais evidentes incluem:  

 

 o desenvolvimento da aspiração de transformar a cidade, utilizando o programa CEC 

como catalisador da mudança em termos culturais, sociais e de imagem; 

 

 a utilização do programa CEC para facilitar a execução de agendas intersetoriais que 

visam o posicionamento ou o reposicionamento da cidade e, ocasionalmente, da 

região circundante; 

 

 a criação de um leque equilibrado de atividades temáticas a realizar durante o ano, 

muitas vezes sob a forma de temporadas distintas, para apoiar a distribuição dos 

recursos e a coordenação das prioridades comerciais; 

 

 uma fase inicial de rápido desenvolvimento de atividades de base, seguida de um 

esforço sustentado no sentido de envolver um público tão vasto quanto possível, 

com o apoio de programas sociais estratégicos e fortemente financiados. 

 

Estes pontos de convergência sugerem a existência de um «modus operandi CEC», cuja 

tradução formal num «conhecimento no domínio das CEC», suscetível de permitir uma 

passagem de conhecimentos mais eficaz, seria bastante vantajosa. 

  

Efeitos e impactos 

 

Apesar de o alargamento do leque de objetivos das cidades anfitriãs ter originado um 

aumento do volume e da dimensão dos impactos documentados, nem sempre essas 

alegações se baseiam em elementos de prova. Os domínios de impacto positivo que 

dispõem de elementos de prova mais sólidos incluem: 

 

Impacto a nível cultural e de imagem 

 

 O programa pode ter repercussões significativas no reforço das redes, na abertura 

do caminho a novas cooperações, no incentivo ao prosseguimento dos novos 

trabalhos e no aumento da capacidade e da ambição do setor cultural. 

 

 Muitas cidades com pouca visibilidade (ou mesmo com visibilidade negativa) 

passaram por um processo de renovação da imagem e conseguiram reposicionar-se 

com sucesso enquanto centros culturais. 

Impactos sociais 

 

 O impacto social mais positivo do programa prende-se com o sentido de orgulho e 

as novas perceções da cidade pelos cidadãos locais.  
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 O programa tem também impacto na diversificação ou no aumento da participação 

cultural durante o ano CEC. 

Impacto económico 

 

 O programa teve repercussões consideráveis a nível das tendências de turismo 

imediatas e a médio prazo na grande maioria das cidades. Esta atividade pode, por 

sua vez, ter impactos significativos na economia da cidade. 

 

É mais difícil provar o impacto noutros domínios, em parte devido ao facto de as 

metodologias adequadas de recolha de dados serem mais complexas. A criação de novas 

técnicas que visam o envolvimento das comunidades (nomeadamente, através do 

voluntariado e das oportunidades de formação) tornam-nas, porventura, um domínio de 

impacto do programa CEC a desenvolver no futuro. A dimensão europeia é outro dos 

domínios com grande potencial de impacto, em particular desde que começaram a ser 

aplicados critérios refinados e a ser conferido um maior apoio à monitorização. 

Desafios e obstáculos 

 

Entre os desafios iniciais, em larga medida ultrapassados devido à regulamentação, à 

profissionalização e à experiência adquirida, incluem-se:  

 

 uma falta de planeamento ou abordagens pobres a nível da sustentabilidade; 

 

 comunicações incoerentes e fracas estratégias de comercialização e de valorização 

da marca.  

 

Outros desafios, todavia, alteraram-se com o tempo ou persistem, nomeadamente:  

 

 a capacidade de as cidades europeias da cultura proporem uma visão clara que 

proteja a apropriação a nível local;  

 

 um equilíbrio satisfatório entre as agendas culturais, sociais e económicas. 

 

O requisito relativo à dimensão europeia constitui um desafio particularmente notório 

(apesar da expansão da monitorização e da avaliação financiadas pela UE), verificando-se 

que raramente as cidades anfitriãs cumprem as promessas originalmente constantes das 

candidaturas – ou têm dificuldades em apresentar provas de terem sido bem-sucedidas no 

cumprimento dos objetivos devido à inadequação histórica dos mecanismos de recolha de 

dados – e que as agendas locais se sobrepõem às aspirações internacionais.  

 

Outro grande obstáculo reside na não transferência formal de conhecimento entre as 

cidades anfitriãs do programa CEC. As redes informais de organizadores das CEC são muito 

valorizadas enquanto fonte de experiências diretas e o número de trabalhos de 

investigação publicados tem aumentado desde 2005, sobretudo o número de estudos 

comparativos, uma metodologia que tem sido extensivamente utilizada. Porém, a maioria 

das avaliações carece de continuidade e, de modo geral, a qualidade e a comparabilidade 

dos dados disponíveis são fracas. 

Conclusões e recomendações 

 

O programa CEC é um evento internacional consagrado, capaz de modelar tendências no 

que se refere ao acolhimento de eventos culturais da maior relevância, mas determinar o 

seu valor real implica uma avaliação mais bem coordenada. De entre as principais 

recomendações do presente estudo, destacam-se as seguintes: 
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Aos organizadores da CEC: 

 Colocar no núcleo da visão de uma CEC distinta uma ambição cultural acordada com as 

principais partes interessadas, seja associando-a a estratégias culturais já existentes, 

seja utilizando o programa CEC como plataforma para uma nova estratégia guiada pela 

cultura. 

 

 Assegurar que esta visão seja compreendida pela equipa permanente antes de tentar 

alargar o âmbito de comunicação, a fim de evitar suscitar no público expectativas 

irrealistas. 

 

 Fazer dos políticos locais atores centrais na defesa da CEC, em vez de promover o seu 

envolvimento nas operações, garantir a transparência a nível da esfera pública e 

equilibrar a independência da arte com a necessidade de esta ser inclusiva e 

representativa de eleitorados diversos. 

 

 Aceitar que as diferentes fases do evento poderão requerer competências distintas e 

planear com antecedência a eventual perda de pessoal. 

 

 Apoiar a constituição de um legado pós-CEC, designando um grupo de trabalho 

transitório encarregado de gerir a transferência de responsabilidades para as partes 

interessadas da cidade. 

 

 Dar início a um debate local em torno do valor da dimensão europeia e explorar a 

relação entre as culturas locais e europeias, em vez de conceber programas que incidam 

nas mesmas separadamente.  

 

Aos organizadores e investigadores da CEC: 

 Apoiar a transmissão de conhecimentos fornecendo dados de elevada qualidade, com 

base num conjunto de indicadores comuns definidos pela Comissão. 

 

À Comissão Europeia: 

 Encorajar a permanência do pessoal da CEC e recomendar que os seus membros 

permanentes continuem no local nos 6 a 12 meses que sucedam ao evento, mas manter 

a abertura para mudanças que permitam garantir as competências adequadas em cada 

fase do processo de acolhimento. 

 

 Criar um conjunto comum de indicadores e um quadro comum para a recolha de dados.  

 

 Considerar a possibilidade de afetar parte do financiamento de subvenções da UE à 

investigação no domínio do programa CEC, para que todos os dados fornecidos pelas 

cidades anfitriãs incluam aspetos pertinentes vocacionados para o alargamento dos 

impactos e legados do programa para além do contexto local. 

 

 Trabalhar no sentido de criar um centro de documentação CEC devidamente 

centralizado, onde sejam arquivados dados fiáveis. 

 

À Comissão Europeia, ao Parlamento e ao Conselho: 

 Reformular o aviso oficial, para que a aspiração à independência do poder político não 

conduza a um descomprometimento político. 

 

 Complementar os atuais critérios de dimensão europeia com o incentivo à abertura do 

debate a nível local. 

 

 Propor um conjunto mais vasto de indicadores atinentes à dimensão europeia e exigir 

que sejam prestadas contas dos resultados relevantes, tanto em termos quantitativos 

como em termos qualitativos. 

 


