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Fala como se o que diz se pudesse concretizar no momento seguinte. Não é assim, mas o facto 

é que Tom Fleming anda por aí a dizer coisas que, com as políticas certas, se concretizam. Ele 

garante que investir na cultura e na criatividade é rentável e ajuda a recriar a identidade de 

lugares deprimidos

Pedem-lhe que ajude a criar um cluster de indústrias criativas no Porto e Norte de Portugal. E 

ele, que anda há dez anos a "vender" a ideia de que a criatividade vale muito dinheiro e é um 

factor de desenvolvimento social e económico, promete responder ao desafio lançado pela 

Comissão de Coordenação da Região Norte à Fundação de Serralves, à Casa da Música, à 

Área Metropolitana do Porto e à Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto com um estudo 

que, mais do que um relatório - este será "uma vírgula" no processo, garantiu -, seja já o 

arranque de um "movimento imparável". Este homem confiante é Tom Fleming, o consultor 

inglês que lidera o consórcio de empresas a quem foi entregue a tarefa de encontrar caminhos 

para elevar, pela cultura, o PIB e a estima de uma região em crise.

O desafio parece grande, mas Fleming não se faz rogado. Na sua conversa não há espaço 

para pessimismo, como se pôde perceber na apresentação que fez do seu trabalho em 

Serralves, na sexta-feira. E mesmo quando fala de crise, é para chegar à luz da oportunidade. 

Assume que podia falar horas sobre números: os 654 mil milhões de euros gerados pelas 

indústrias criativas anualmente, valor que, em 2003, representava algo como 2,6 por cento do 

PIB da União Europeia, ou seja, bem mais do que os 0,5 por cento dos têxteis ou do que os 1,9 

por cento da venda de comida, bebida e tabaco, and so on, and so on. Mas preferiu não gastar 

mais do que um minuto nisto porque, explicou depois ao P2, "os números apenas nos dizem 

metade da história. As definições, as metodologias de cálculo, globalmente, são diferentes. Eu 

tendo a usar os números apenas como um dispositivo para glosar aquela frase, "Its the 

Economy, stupid", que algumas pessoas precisam de ouvir para levar o assunto a sério".

Deixemos, então, os números. Mais milhão, menos milhão, Tom Fleming tem é a plena 



convicção de que apostar na cultura e criatividade traz retorno. Já foi visto como uma despesa, 

mas hoje, cada vez mais, é assumido como investimento, independentemente da ideologia dos 

governos locais, regionais ou nacionais, ainda que à direita se continue a privilegiar os bens 

culturais com valor de mercado, mais do que à esquerda, onde a palavra subsídio permanece 

no léxico, frisa. Fleming não consegue identificar um momento de viragem, mas vislumbra 

nas muitas cidades e regiões onde trabalhou uma espoleta comum: "Infelizmente, é muitas 

vezes preciso uma crise para trazer ao de cima o potencial da cultura. Porque, em última 

análise, quando a economia está erodida e falha, sobra-nos a cultura. E é muitas vezes dessas 

crises que algumas das mais inovadoras experiências acontecem. Em Sheffield, nos anos 80, 

quando estava de joelhos, a cidade estava ao mesmo tempo a produzir música pop 

incrivelmente inovadora".

O undergroung criador

Na cidade do aço (ver texto ao lado), parte da solução para a crise foi gerada nas caves e 

garagens por uma juventude sem hipóteses e sem vontade de repetir o percurso dos pais. 

Fleming encontrou esse tipo de movimento noutras cidades por essa Europa fora, 

principalmente nas zonas urbanas mais desorganizadas, onde o caos se confunde, muitas 

vezes, com a criatividade geradora de projectos inovadores. E ele, que não vislumbra esse 

potencial nas cidades nórdicas, "demasiado higiénicas", com as quais trabalha neste momento, 

já percebeu que o Porto tem essa camada underground que urge aproveitar. "Os sectores 

público e privado têm de encontrar um equilíbrio. Temos que permitir que a marginalidade 

aconteça, que prospere e, por vezes, siga o seu curso. O pior que alguns governos locais ou 

nacionais podem fazer é tomar o controlo sobre uma realidade que não quer ser propriedade 

deles."

A receita é clara: "Aprender a deixar andar é muito importante. Uma cidade próspera, 

fervilhante e dinâmica tem de ter espaços marginais, lado a lado com as zonas e estruturas 

culturais de maior visibilidade." E tem como ingrediente a requalificação urbana, no topo dos 

discursos políticos no Porto, embora ainda com pouca obra visível. "Há modelos de 

reconversão urbana que garantem espaços para essa marginalidade, sem os higienizar 

demasiado. Há uma diferença entre regeneração urbana e gentrification [termo da sociologia 

urbana inglesa para a substituição dos habitantes antigos, mais pobres, por uma nova camada 



social, mais rica]. No Reino Unido e na Holanda, há bons modelos de regeneração guiada 

pela cultura. Há casos em que os promotores imobiliários são obrigados a oferecer uma certa 

quantidade de habitação ou espaços de trabalho a custos controlados, sob pena de não 

conseguirem licenciar a obra, se não o fizerem."

Subsídios e mercado

Ao P2 Fleming referiu até o caso de cidades em que associações de artistas colaboram com 

promotores para que estes garantam ateliers nos seus prédios, notando que estes acabam por 

perceber que o resto do empreendimento até vende melhor por causa desta relação. "A Cultura 

gera um significado que tem um valor de mercado, um preço. Directa e indirectamente. À 

medida que as sociedades se tornam mais prósperas, e aumenta o nosso discernimento, 

ficamos mais exigentes enquanto consumidores", diz, referindo o caso do crescimento do 

turismo cultural.

"Investimos nessas experiências, de diferentes formas. Gastamos dinheiro quando viajamos 

para as consumir, mas também quando decidimos onde trabalhar e em que sítio queremos 

viver, pela oferta que lhe está associada. Este é o valor mais lato da criatividade. É que ela cria 

uma identidade para um lugar, gera uma energia que estimula o empreendorismo e a 

ambição. E essas são características que atraem e retêm actividades económicas, e que ligam 

uma comunidade, dando-lhe um sentido de pertença."

Sai-lhe de um fôlego este programa político que construiu numa década em que participou na 

formação de uma agência para o desenvolvimento de indústrias culturais na Islândia, depois 

de um doutoramento em Políticas Culturais e de um trabalho já em Manchester no final da 

década de 90, "quando as questões das indústrias criativas passaram a constar da agenda 

política britânica, com a chegada de Tony Blair ao poder". Aliás, no discurso e no ar clean 

and smilly, o dono da Tom Fleming Creative Consultancy parece um herdeiro dessa era em 

que a Terceira Via foi apresentada como a solução para os falhanços do socialismo estatista e 

do conservadorismo desprotector. E é nesse meio termo, explica, que lhe parece estar a 

solução. "Os melhores exemplos de políticas culturais equilibram subsídios públicos e a 

exploração da cultura enquanto bem de mercado."



Poderá o Norte de Portugal seguir este caminho? Ele, que conhece Lisboa de passagem e o 

Porto há três dias, já não tem dúvidas. "No que estamos interessados é em trabalhar onde haja 

um compromisso directo e de longo prazo com o sector, onde ele seja visto como um 

importante e transversal instrumento para o crescimento económico, para a ligação entre os 

membros da comunidade. E aqui temos isso." 


