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Resumo: 

A cultura é vista como um serviço ou uma fruição a que se acede consoante o rendimento disponível e a 
preferência individual e colectiva, isto é, um gasto sem retorno e, assim, o oposto de um investimento. A 
Fundação de Serralves reflete um caso em que a teoria económica não menosprezou o papel da produção 
cultural na produção de riqueza, e vice-versa. Sendo inequívoco o papel que Serralves desempenha na 
promoção das artes e da cultura na cidade do Porto, na região Norte e no país, há a convicção de que esta 
estrutura desempenha igualmente um papel relevante como agente económico, com um impacto 
importante na economia. Deste modo, Serralves elaborou um estudo com vista a analisar o seu impacto 
económico. 

Este trabalho tem como objectivo fazer uma análise desse mesmo Estudo, cujo enfoque recai sobre as 
actividades desenvolvidas pela Fundação no ano de 2010. 
 
 
Abstract: 

Culture is seen as a service or enjoyment that is accessed in the measure of the available income 
generated and revealed preference, ie, an expense with no return, and, therefore, the opposite of an 
investment. The Serralves Foundation is a case in which economic theory does not belittled the role of 
cultural production in the production of wealth, and vice versa. Being clear about what roleSerralves 
plays in promoting arts and culture in the city of Oporto, in the northern region and the country, there is 
the conviction that this structure also plays an important role as an economic element with a major impact 
on the local, regional and national levels. Thus, Serralves promoted the elaboration of a study of the 
economic impact. 

This  work  aims  to  do  an  analysis  about  that  study,  whose  focus  is  on  the Foundation’s activities 
in 2010. 
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1. Introdução 

Incorporada numa parceria inovadora entre o Estado e a Sociedade Civil, a Fundação de Serralves tem 
vindo a expandir a sua missão de sensibilizar o público para a arte contemporânea e o ambiente, 
tornando-se um forte pólo dinamizador das artes, da cultura, das indústrias criativas e agente económico 
(ver Figura 1). 

Serralves  desenvolve  um  amplo  leque  de  actividades1   nas  suas  estruturas  (Casa  de Serralves, 
Parque de Serralves, Museu de Arte Contemporânea de Serralves e Biblioteca): Exposições, Serviço 
Educativo, Artes performativas, cursos, conferências e colóquios, actividades comerciais, bem como 
festivais como o Serralves em Festa, sem esquecer a cedência de obras de Arte. Serralves desenvolve 
também uma actividade de apoio à incubação de empresas na área das Indústrias Criativas. 

Fiel à sua Missão, à sua Visão e aos seus Valores, a Fundação de Serralves tem vindo a desenvolver a sua 
actividade em torno de 5 eixos estratégicos2: 

1. Criação artística  (com particular relevância nas artes plásticas, mas também na música, artes 
performativas e cinema); 

2. Sensibilização  e  Formação  de  Públicos   (através  de  programas  educativos inovadores, 
ajudando à criação de novos públicos); 

3. Ambiente (valorizando o Parque como espaço de fruição pública, explorando-se a 

4. relação da arte com paisagem); 

5. Reflexão Crítica sobre a Sociedade Contemporânea (através do estudo e do debate das principais 
questões contemporâneas); 

6. Indústrias Criativas (como  expressão da  crescente relação entre a  cultura  e a economia, tendo 
surgido em Serralves a INSERRALVES, a primeira incubadora especializada de indústrias 
criativas). 

Há uma relação de mútua causalidade entre economia e cultura, pelo que a dimensão artística tem que 
fazer parte das estratégias de desenvolvimento local e regional. Daqui advém a necessidade de se 
averiguar também o impacto da existência de uma instituição cultural, bem como da sua produção sobre a 
imagem da região onde se insere, imagemessa em transformação. Serralves (identificada pelos turistas 
como um dos 4 ícones mais relevantes da cidade) faz com que a cidade do Porto seja identificada como 
cidade de modernidade, vanguarda e criatividade, contribuindo em muito para a sua internacionalização. 
Figura 1. Website da Fundação de Serralves 

 

Fonte: http://www.serralves.pt/pt/, acedido a 14 / 11 / 2013 

2. Desenvolvimento do caso 

Num segundo apartado indicar-se-á qual é a atividade dentro da política de marketing da entidade que se 
destaca pelo seu carácter socialmente responsável. A maioria da informação necessária à realização do 

1 Link  para  o  documento  relativo  às  actividades  culturais  programadas  para  Serralves  no  ano  de  2010: 
http://www.serralves.pt/FLIPBOOK/Plano_de_actividades_2010/#/10/ 

2 Informações retiradas do site oficial da Fundação de Serralves: http://www.serralves.pt/pt/ 
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estudo3 foi recolhida na Fundação de Serralves e nas instituições que foram consideradas como 
pertencentes ao perímetro do complexo artístico- cultural de Serralves. A fundação encetou um grande 
esforço na realização de um estudo de avaliação do impacto económico que implicou a realização de 
cinco inquéritos: 

- Inquérito a utentes de Serralves (estimação do impacto de Serralves na procura turística  e  a  avaliação  
de  serviços  gratuitos  de  Serralves;  a  recolha  de  informação importante sobre níveis de satisfação e 
visibilidade da instituição, entre outros aspectos); 

- Inquérito on-line (avaliar a visibilidade da instituição, proceder à avaliação contingente de serviços 
gratuitos de Serralves, estudar a percepção dos cidadãos acerca do impacto de Serralves e estimar a 
disponibilidade para contribuir para o financiamento de Serralves); 

- Inquérito às escolas (avaliação de Serralves como instituição educativa); 

- Inquérito a empresas incubadas em Serralves e outras empresas instaladas em Serralves (recolha de 
informação sobre a actividade destas instituições e a parcela que está associada a Serralves); 

- Inquérito a turistas nas ruas do Porto e Gaia (avaliação de Serralves como Pólo de Atracção Turística); 

A metodologia principal usada neste estudo para se quantificar o impacto económico de Serralves foi a 
análise input - output. A estimação do impacto directo sobre a procura final baseia-se na premissa de que 
a procura final das actividades em análise (actividades incluídas no complexo artístico-cultural de 
Serralves) equivale ao respectivo output produtivo. 

Ao longo da última década, o número total de visitantes nacionais a Serralves aumentou, 6,7% por ano e o 
número de visitantes internacionais cresceu em média 42,3% por ano. São ainda relevantes os valores dos 
visitantes com entrada gratuita. Entre 2000 e 

2010 estes valores duplicaram passando de 136 000 visitantes para 323 000. Deste modo, é de evidenciar 
a relevância da Fundação como pólo turístico, bem como nas actividades culturais escolares, acessíveis à 
população em geral. Neste número elevado de visitantes com entrada gratuita, englobam-se visitantes que 
participam nos eventos temáticos organizados pela fundação durante o ano, famílias e estudantes. 

Os visitantes de Serralves dispõem de diferentes modalidades de bilhetes de entradas, nomeadamente: 
bilhete para o Museu, bilhete para o Museu e Parque, entradas gratuitas aos Domingos de manhã e 
entradas gratuitas ou preços reduzidos. 

Podemos constatar que entre 2000 e 2010 a percentagem dos visitantes com bilhete gratuito, varia entre 
57% e 76%, enquanto os visitantes com bilhete inteiro representam 20% a 25% do total dos visitantes. 
Por fim, verifica-se uma quebra nos visitantes que entram com desconto (de cerca de 15% em 2000 para 
2% em 2010). Estes dados reflectem as necessidades de políticas de apoio ao público, de forma a 
aumentar o contacto da população com novas formas de expressão artística. 

No  período  de  2006-2010,  foi  verificado  um  forte  crescimento  no  número  de visitantes, associado 
ao festival Serralves em Festas, às actividades educativas e às actividades comerciais. 

A visita ao museu e Parque foi a atividade que mais se destacou nos últimos anos, com uma média de 
129.4232 visitantes por ano. Outra atividade de realçar é o Serviço Educativo, indispensável à 
aproximação das escolas: 828 escolas participaram em visitas guiadas, envolvendo 34.193 participantes 
da região e 18.412 participantes de fora da região. 

A realização de exposições itinerantes tem vindo a registar uma evolução muito favorável. Desde 2006 e 
até 2010, o aumento das exposições foi de 4 para 16, sendo que 10 na região Norte, 3 fora da região Norte 
e 3 no estrangeiro, com uma média de 22484 visitantes por ano. 

Serralves desenvolve ainda uma actividade de edição de livros e catálogos nas suas áreas de intervenção, 
entre 2006 e 2010 foram publicados, em média, 17 livros por ano, com uma tiragem média de 14 450 
exemplares e gerando receitas médias de cerca de 80.003 €. 

As visitas à página de Serralves, geram visibilidade e interesse junto do público em geral. Desde 2006, 
são quantificadas as visitas virtuais o crescimento registado no número de visitas é muito significativo. 
Desde 2006 até 2010 o número de visitas anuais passou de 67.459 para 1.087.726. 

3 Fonte: Impacto Económico da Fundação de Serralves no âmbito do Projeto Improvisações/Colaborações (Pág. 45) 
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Serralves é também objecto de muitas notícias nos media. A valoração da notoriedade é muito importante 
para os fundadores, mecenas e patrocinadores, que podem ver associada a sua imagem a Serralves, 
constituindo este um facto muito importante na captação de financiamento privado para a Fundação, que 
entre 2000 até 2010 aumentou de 3.731.211€ para 6.675.934€. 

Nas instalações de Serralves estão instaladas lojas e estabelecimentos de restauração. Serralves explora 
por sua iniciativa a loja virtual, a loja da entrada do Museu e o Bazar de Natal. Em 2010, facturou nestas 
três lojas, incluindo produção própria vendida na loja concessionada, cerca de 398 mil euros. Estão 
concessionados três estabelecimentos de restauração (restaurante, bar do Auditório e casa de chá) e a 
livraria de Serralves. Serralves desenvolve  uma  atividade  de  apoio  à  incubação  de  empresas  na  área  
das  Indústrias Criativas. Em 2011, estão instaladas em Serralves nove  empresas das seguintes áreas: 
design (2); multimédia (2); comercialização on-line (1); conservação e restauro (1); informática (1); 
graffiti (1) e serviços de receção e acolhimento de públicos (1). 

O crescimento das actividades de Serralves contribuiu para o aumento exponencial da empregabilidade na 
Fundação de Serralves, atingindo os seus melhores períodos em 2006, 2008 e 2010. 

Os cargos criados foram ocupados maioritariamente por jovens, qualificados, que encontraram nesta 
Fundação a oportunidade na sua área de especialização. 

O crescimento dos encargos que a Fundação tem com os colaboradores foi acompanhado pela contratação 
de novos funcionários, tendo, em 2010, atingido cerca de 

30% dos custos desta organização, este é o reflexo da desvaliação monetária que está incutida nesta 
Instituição. 

No ano 2010, a Fundação de Serralves gerou proveitos de 9.54 milhões de euros. As receitas próprias 
(vendas, prestações de serviços, proveitos financeiros, entre outros) representaram 18,49% dos proveitos 
totais, um total de 1.7 milhões de Euros. Os subsídios à  exploração representam 81,51 %, com um total 
de 7.8 milhões de Euros. Os subsídios privados representaram 28,2% dos proveitos totais. Os subsídios da 
Administração Central representaram em 2010 apenas 43,1% dos proveitos totais a Fundação de 
Serralves. 

Entre instituições congéneres a nível nacional, a Fundação de Serralves destaca-se pela   capacidade  que  
tem  revelado  para   gerar  receitas  provenientes  de  mecenato, patrocínios, outros donativos privados e 
obtenção de financiamentos públicos numa base competitiva. 

A Fundação de Serralves tem igualmente um papel importante no que toca à procura de bens e serviços 
especializados associados à sua actividade principal, contribuindo de uma forma muito significativa para 
o desenvolvimento da fileira das Indústrias Criativas. Os custos com maior relevância na Fundação de 
Serralves dizem respeito a Fornecimentos e Serviços Externos (FSE), que em 2010 atingiu o valor de 
5.473,6 milhares de euros, representando 58,2% dos custos totais. 

Estão aqui incluídos 411,9 milhares de euros em honorários de criativos/artistas, 181,8 milhares de euros 
em honorários de monitores, 221,5 milhares de euros relacionados com a publicidade feita na imprensa e 
868 milhares de euros em outros trabalhos especializados. Os honorários dos criativos/artistas 
representaram em 2010 (note-se que os artistas plásticos com exposições não recebem honorários) cerca 
de 7,5% dos FSE. 

Como já referido, no âmbito do estudo do Impacto Económico de Serralves foram realizados vários 
inquéritos. Um deles foi intitulado por inquérito de rua e o segundo foi realizado aos visitantes desta 
Fundação. Ambos visavam encontrar a geração turística que demonstra interesse pela Fundação, bem 
como avaliar os serviços que são prestados gratuitamente. 

Os turistas estrangeiros foram os primeiros a ser inquiridos. Foi analisado o seu perfil e contributo no 
desenvolvimento da economia local. Caso estes tivessem visitado a Fundação, eram recolhidos dados 
sobre os serviços usados, as despesas e a duração da visita. O nível de satisfação também foi avaliado, tal 
como a intenção de regressar ou recomenda-la a alguém. 

Neste inquérito a Fundação de Serralves surge entre os quatro locais que despertam maior interesse na 
cidade do Porto. Na amostra, 51,4% dos inquiridos visitaram ou tencionam visitar e 13,6% já visitou ou 
vai visitar novamente a Fundação. Estes visitantes revelam consistência na probabilidade de regressar, de 
recomendar a um amigo e demonstram disponibilidade para pagar. 
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O segundo inquérito foi realizado aos turistas que visitaram a Fundação de Serralves. Foram recolhidos 
dados como o tempo da permanência da visita, os serviços usufruídos e as despesas que tiveram durante a 
sua estadia. Os resultados obtidos são consistentes com os do Inquérito de Rua, podendo-se concluir que 
o nível de satisfação dos visitantes de Serralves neste inquérito é elevado. 

À avaliação do impacto da prestação de serviços artístico-culturais (serviço educativo, actividades 
museológicas e de artes performativas, biblioteca, entre outros) e das atividades de natureza comercial 
(arrendamento e cedência de espaços, apoio administrativo às Indústrias Culturais, entre outros), acresce a 
avaliação do impacto directo das despesas de investimento realizadas pela Fundação de Serralves 
(equipamentos e softwares, obras de arte, reabilitação de zonas exteriores) e o impacto directo associado 
às despesas realizadas pelos visitantes no âmbito das respetivas deslocações para participação nas 
múltiplas actividades de Serralves (alojamento, restauração e transportes). 

Tomando como referencial o ano 2010, a actividade do complexo artístico-cultural de Serralves gerou um 
impacto global (directo + indirecto + induzido) sobre o PIB de cerca de 40,56 milhões de euros, 
contribuiu para criar 1.296 postos de trabalho em equivalente a tempo inteiro, gerou cerca de 20,7 
milhões de euros em remunerações e 10,8 milhões de euros de receitas fiscais. Uma parte considerável 
dos impactos de Serralves é gerada na região Norte: 80% do impacto no Produto Interno Bruto e 
emprego, 81% do impacto nas remunerações e 78% do impacto nas receitas fiscais. 

Serralves detém um papel importante enquanto entidade educativa, no âmbito do ambiente, das artes e da 
formação de públicos. Durante o ano de 2010 estes serviços tiveram 138.222 visitantes/utentes, dos quais 
cerca de 35% afluíam de fora do Norte do país. Com um prestígio internacional, as suas instalações são 
visitadas maioritariamente por Europeus. Existindo, também, visitas de instituições localizadas fora da 
Europa, nomeadamente, EUA, Brasil e Peru. 

No inquérito online questionou-se acerca do financiamento de Serralves, onde se apuraram os seguintes 
resultados: 

• 51,97% dos inquiridos acreditam que a melhor maneira de garantir o estado de conservação  do  
património  de  Serralves  é  melhorar  o  programa  cultural  ou recorrer a patrocínios e 
contribuições de mecenas; 

• 30,91% aponta para a cedência de espaço para eventos ou actividades comerciais; 

• 1,67% acredita que a solução poderia passar por terminar com a entrada gratuita ao domingo de 
amanhã; 

• 6,1% aponta para a entrada de eventos gratuitos passarem a ser pagos. 

No Quadro 1 é possível observar uma síntese dos principais indicadores de impacto. 
Figura 1. Indicadores de impacto da global actividade de Serralves segundo o tipo de efeito em 2010 

 

Fuente: Estudo do impacto económico de Serralves (Fevereiro de 2013) 
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3. Perguntas para a discussão 

Quão importante  é a  Avaliação do Impacto Económico de  um Equipamento Cultural? 

É crucial que as instituições dos campos da cultura e da criação artística também invistam na  
identificação dos efeitos que a  sua acção tem  sobre a  competitividade,  o produto e o emprego de uma 
dada região. Sendo que nem todas as estratégias culturais têm idêntico retorno, é através de estudos de 
impacto económico, como o analisado neste trabalho,  que se reconhece que  a  alocação de recursos  à  
cultura  e à  criação artística constitui um investimento no futuro de uma dada sociedade e de uma dada 
economia, e que existe a necessidade de optimizar esse investimento pela avaliação dos seus efeitos 
económicos directos e indirectos, avaliando o retorno tangível e intangível deste investimento. 

Que sectores da economia territorial um estudo do Impacto Económico de uma instituição Cultural deverá 
abordar? 

A Gestão Cultural é determinada pelos diferentes territórios em que a acção cultural se leva à prática: um 
equipamento cultural, um departamento de cultura de um município, uma associação, uma fundação, uma 
cidade, um território nas suas múltiplas escalas. 

Produzir cultura num território é gerar experiências de cidadania e acrescentar mais valor aos seus 
territórios, e contribuir para o seu desenvolvimento. Um equipamento tem de estar disponível interagir 
com a diversidade e a evolução dos fenómenos sociais, sejam eles de natureza estritamente cultural, da 
dinâmica turística, de natureza económica, política, sociológica, políticas educativas e outra. 

Isto traduz-se na caracterização de uma entidade cultural e criativa, como pólo de atracção turística, como 
instituição educativa, como pólo dinamizador das indústrias criativas, como dinamizadora social e como 
agente económico que gera emprego, consumo, proveitos, receitas fiscais, etc, mas também as ligações 
existentes entre o equipamento e os diferentes stakeholders: visitantes (residentes e não residentes), 
fornecedores e entidades do sector cultural, entidades do sector da educação, empresas e outras 
instituições. 

Se a Instituição Cultural conseguir ter notoriedade, visibilidade e reconhecimento por parte do tecido 
empresarial territorial (é o que acontece com Serralves, cujos fundadores, patrocinadores e mecenas são 
maioritariamente privados), vai tornar-se um alvo apetecível de apoios financeiros, como de mecenato. O 
modelo de gestão que Serralves adoptou, ao nível  da  captação  de  financiamento  privado,  é  o  modelo  
do  futuro.  Neste  tópico,  o Marketing tem um papel importante a desempenhar nas Estruturas Culturais. 

Que Importância deve assumir Serralves na estratégica de Marketing da cidade do Porto? 

Como já referido, num inquérito realizado a turistas, a Fundação de Serralves surge como o quarto local 
com maior reconhecimento na cidade do Porto. Serralves promoveu também um estudo dos Públicos que 
visitam o Equipamento, estudo esse editado em Março deste ano. O mesmo confirma Serralves como uma 
das mais fortes marcas culturais do país. As principais conclusões giram em torno da força da marca 
Serralves. Nesse sentido, pode- se afirmar que as suas principais fontes de valor são  : 

A grande notoriedade - devido ao elevado grau de Reconhecimento (sendo que a grande   visibilidade   de   
Serralves   resulta   de   três   ordens   de   factores:   Património, Programação e Marketing); 

O elevado prestígio - assente num conjunto de atributos favoráveis e distintivos (a imagem de Serralves 
assenta em três pilares principais: Espaço, Oferta Cultural e Experiência). 

Um dos resultados mais interessantes é o que sugere que Serralves "é mais do que um museu com um 
parque" e que a grande maioria dos visitantes é motivada pela "experiência de Serralves como um todo", 
enquanto espaço de arte, entretenimento e lazer. 

É de salientar ainda a importância do Serralves em Festa, um acontecimento anual gratuito, com 
concertos e outras actividades, que se prolonga por 40 horas seguidas. Este Festival tem um impacto 
muito positivo na imagem de Serralves 

Se há conclusão geral a retirar deste estudo de públicos é a confirmação de que o segredo do sucesso de 
Serralves passa também muito pelo seu património natural e edificado. Quando se pergunta às pessoas o 
que lhes vêm à cabeça quando pensam em Serralves, palavras como "exposições" e "museu" rivalizam 
com "jardins", "natureza", "arquitectura", ou mesmo, mais explicitamente, "Siza Vieira". 
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Indiscutivelmente, Serralves é um ícone da cidade e uma estrutura a ter em conta na elaboração de 
estratégia de potencial da cidade do Porto (pois atribui-lhe identidade e alma) enquanto cidade criativa e 
destino turístico. 

4. Conclusões 

O impacto direto do conjunto das actividades relacionadas com Serralves desencadeia, em média, efeitos 
multiplicadores de 3,4 para o Produto Interno Bruto. De facto, em torno de Serralves é gerado um grande 
capital, tangível e intangível, que replica à cidade e à economia do território o investimento feito, 
acrescido de um valor acrescentado muito relevante para o seu desenvolvimento estratégico. 

Na nossa opinião, e tendo como referência esta análise, a ideia (que ainda reside nas mentes de muitos 
tecnicistas financeiros) de que uma estrutura cultural é um conjunto de subsídios com pernas não poderia 
estar mais errada. O investimento em cultura e indústrias criativas é, sim, uma proposta de valor. 

A  Fundação  de  Serralves  é,  indiscutivelmente,  umas  das  marcas  com  maior notoriedade na cidade 
do Porto e assume um papel proeminente na internacionalização do território. E neste sentido, na nossa 
ótica, o sucessivo decréscimo de apoios financeiros à cultura (justificado pela situação de recessão 
económica do nosso país), e nomeadamente a esta entidade, poderá vir a pôr em causa a sua missão, o 
alcance dos seus objectivos estratégicos e o excelente trabalho que tem vindo a ser realizado junto dos 
seus públicos. 
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