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Por definição, os museus são criados para estar ao serviço da sociedade e do seu 

desenvolvimento. Convivendo com a mudança das sociedades contemporâneas, aos museus 

são atribuídos objectivos de valorização de patrimónios locais, nacionais e universais. Espera-

se que perenizem esse patrimónios e sigam o princípio da sua sucessiva transmissão às 

gerações futuras. Os museus são entidades culturais e de interesse público, sem fins lucrativos. 

 Uma vez que os museus não sobrevivem sem recursos materiais, têm de coexistir com o 

sistema económico e, em certa medida, interagir com as suas exigências. A missão ou a razão 

de ser de cada museu justifica o seu financiamento e orienta as políticas e actuações dos que o 

tutelam, dos responsáveis pela sua gestão, da comunidade com que interage, dos profissionais 

que o integram. Em teoria, assim pretendemos que aconteça. 

Museus e economia têm portanto de coabitar em interdependência, a partir do momento que 

existem e expressivamente são reconhecidos na nossa sociedade contemporânea. Se assim 

não fosse não se registaria um aumento exponencial de museus criados um pouco por todo o 

mundo, na Europa e em Portugal, ao longo das últimas décadas, contando principalmente com 

financiamento público. Assim como se registou, em vários países europeus, uma tendência de 

crescimento da frequência de visitantes ou de aumento de visitas a museus, estatisticamente 

registadas.  

Muito para além dos números de museus e de visitantes, abordar o tema da sustentabilidade 

dos museus desde logo nos remete para as questões das políticas de responsabilização dos 

poderes públicos, assim como da responsabilização dos cidadãos, pelo património e pelos 

museus.  

A complexidade dos problemas de sustentabilidade dos museus traz-nos muitas dificuldades e 

desaconselha-nos leituras e modelos de análise generalizados, dadas as particularidades de 

cada museu, que constitui uma realidade com variáveis específicas e um universo de relações 

muito próprias com a envolvente social. 
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Por outro lado, hoje em dia, o termo sustentabilidade, ligado a museus, conduz-nos com 

frequência à perspectiva dos museus serem, eles próprios, um factor de desenvolvimento 

sustentável. Esse papel, também assumido de forma crescente por museus de diversas 

tipologias e tutelas, contribui para a complexidade e pertinência da primeira abordagem. Na 

realidade, penso que os dois caminhos de reflexão e as duas problemáticas convergem ou se 

intersectam.  

O conceito de desenvolvimento sustentável que emergiu, em 1992, no Rio de Janeiro, da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (Declaração do Rio 

/Agenda 21) é o que integra três pilares: o desenvolvimento económico, o desenvolvimento 

social e a protecção ambiental. 

Para efeitos de enquadramento da minha reflexão sobre a aplicação do conceito de 

sustentabilidade aos museus e ainda sobre o papel destes para um desenvolvimento 

sustentável, enuncio não apenas três, mas quatro componentes ou pilares da sustentabilidade. 

Ficam, porém, várias interrogações sobre até que ponto podemos estabelecer um quadro de 

correspondências daqueles conceitos ao contexto museal.  

Essas quatro dimensões da sustentabilidade, que vejo de forma integrada, nenhuma delas 

funcionando excluída das demais e activadas com a participação das pessoas, individualmente 

ou enquanto membros de uma comunidade, são: a ecológica/ambiental, a social, a económica 

e a cultural. 

Até que ponto conseguimos reportar estas quatro componentes da sustentabilidade às 

questões da preservação e gestão de acervos e patrimónios museológicos, ou das colecções 

incorporadas nos museus? Como podemos ligar as componentes da sustentabilidade à relação 

dos museus com as comunidades, ou à sua capacidade de atrair e de satisfazer os públicos 

(utilizadores ou visitantes), assim como às questões do financiamento e das tutelas (publicas 

ou privadas) e dos modelos de gestão dos museus e de como estes se inserem no 

desenvolvimento da sociedade? 

Creio que todos estamos de acordo sobre a necessidade de os museus se interpelarem sobre o 

desenvolvimento sustentável e mesmo sobre a sua sustentabilidade no mundo actual, sempre 

que possível envolvendo os públicos na abordagem dos problemas sobre o ambiente, a 

economia, as questões sociais e a cultural. 

Como podemos avaliar e medir os efeitos de actuação de cada museu no seu respectivo meio 

e a repercussão dos museus, em geral, na sociedade? 

A sustentabilidade, termo que ao longo das últimas três décadas está indissociavelmente 

ligado a uma visão de futuro da humanidade e da sua permanência no nosso planeta, implica, 

também quando aplicado aos museus, ponderarmos sobre a sua duração, o longo prazo da sua 

actuação, a qualidade do seu funcionamento e dos serviços prestados enquanto organizações 

sem fins-lucrativos e o seu contributo para o bem-estar da sociedade. 

Falar de sustentabilidade, no universo museal, convoca também o problema da sua 

diversidade e da capacidade de cada museu cumprir os seus objectivos. Exige-nos tratar de 

como são assegurados os meios e os processos de funcionamento ou os modelos de gestão 
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dos museus. Que recursos financeiros e humanos se mobilizam e são necessários ao 

cumprimento da sua missão. Como vivem os museus e em que condições se preservam e 

comunicam os respectivos acervos. Em última instância, apurarmos se o poder de mobilização 

de recursos e de financiamento público pelos museus e de retenção de bens culturais sob sua 

gestão se reflecte positivamente na vida das populações e se estas têm algumas formas de 

participação nestes processos. 

Com toda a complexidade de que se revestem tais questões e problemas, e para uma 

compreensão holística dos factores e dos pilares de sustentabilidade dos museus, será pois 

requerida, para além da museologia, a envolvência de uma grande diversidade de disciplinas e 

áreas científicas. Por isso sublinhamos o patamar em que nos colocamos aqui, sabendo apenas 

trazer um modesto contributo para a reflexão e o debate de hoje, procurando articular uma 

visão abrangente com aspectos mais particulares da sustentabilidade financeira, que se quis 

privilegiar. 

A administração de museus ocupa já há muito tempo um lugar importante na museologia. 

Lembramos aquele que é considerado o primeiro museólogo americano, George Brown Goode 

(que foi secretário adjunto da Smithsonian Institution e encarregado da administração do 

respectivo museu, falecendo em 1896). Evocamos Georges Henri Rivière, que nos deixou um 

legado incontornável, no plano conceptual e teórico, assim como pelas suas concretizações, 

marcantes na museologia do século XX. Goode e Rivière correspondem a dois momentos 

importantes de afirmação dos museus e ambos insistiram nos conceitos de planificação, de 

visão e de reflexão sobre a missão do museu. Parece-me um aspecto muito importante para o 

nosso debate de hoje. 

Valeria a pena recordar aqui alguns factos da maior importância na mudança de paradigmas e 

no desenvolvimento dos museus na segunda metade do século XX, mas não temos o tempo 

necessário para essa derivação.  

Em 1971/1972 ocorreram alguns acontecimentos muito importantes que trouxeram para este 

meio profissional uma maior consciência do que mudava em geral, no mundo, e se 

repercutiram no futuro e na evolução dos museus. 

Em 1971, na 10ª Assembleia Geral do ICOM em Grenoble, a palavra desenvolvimento juntou-

se à definição universal de museu. Também nesse ano Hugues de Varine criou a palavra 

ecomuseu para significar uma nova relação do museu com a natureza e o meio, quando se 

preparava a Conferência das Nações Unidas em Estocolmo/1972. 

No início da década de 1970 deu-se a criação do Creusot – museu sem colecções apoiado num 

território, numa população e nos patrimónios locais. Em 1972, na Mesa Redonda de Santiago 

do Chile, definiu-se o conceito de museu integral. 

Estes acontecimentos estiveram na origem do movimento de «nova museologia» que veio a 

repercutir-se em muitas iniciativas, nas práticas de muitos museus já instituídos e na difusão 

de uma terminologia sucessivamente adoptada pelo ICOM. 



 

4 

Foi na sequência desses acontecimentos e da mudança de certos paradigmas da museologia 

que se vieram a constituir ecomuseus, museus comunitários e uma grande quantidade de 

museus que procuraram pôr em prática uma gestão participativa dos patrimónios territoriais.  

 

São muitas destas entidades e realidades que hoje estão em risco, por falta de recursos 

(financiamento, pessoal) ou por desinteresse das autoridades locais, nalguns casos ainda por 

não se terem conseguido transmitir responsabilidades dos protagonistas e promotores iniciais 

desses projectos a equipas que lhes possam dar continuidade. Outros casos há, porém, de 

verdadeiro sucesso daquelas iniciativas e em que o seu papel renovador se vem repercutindo 

na evolução e desenvolvimento dos museus. 

Desse período, quero destacar, como disse Hugues de Varine, o «espírito de Santiago», sob 

vários aspectos, que muitos incorporámos nas nossas práticas ou nos conceitos que tentamos 

aplicar quotidianamente, nos museus em que trabalhamos: 

 - o museólogo como actor e dinamizador dentro da sua comunidade; 

 - o museu como pólo de recursos patrimoniais e culturais dentro do seu território; 

 - a cooperação entre a comunidade/o cidadão, o museólogo/mediador e o património; 

 - o museu como instrumento de desenvolvimento e como potencial acto político. 

 

No final da década de 80 do século XX, a par de uma explosão museológica que fez perdurar e 

acentuou a tendência já verificada, de criação de novos museus, nos anos de 1960-70,  as 

mudanças políticas e económicas reflectiram-se na administração dos museus, evidenciando-

se a entrada em jogo do papel do mercado. 

Quanto à economia dos museus, como sabemos, o modelo europeu remete-nos para a 

prevalência do financiamento público, enquanto no modelo norte-americano prevalece grande 

número de organismos privados, geridos por conselhos de administração (board of trustees), 

cuja composição não deixaria de merecer análise, num outro contexto, de comparação de 

sistemas. 

Com a renovação de conceitos e, em certa medida, do papel dos museus (ou do seu 

paradigma) na sociedade, também a organização e a gestão, no quadro museal, tiveram de 

adaptar-se e continuam hoje em franca mudança, a par da compreensão de que cada museu 

tem de se singularizar e de comunicar de maneira clara com os seus públicos, não deixando de 

valorizar os seus acervos, mas encontrando forma de actualizar os temas e os problemas que o 

museu trata nessa sua comunicação. 

Quanto à economia dos museus, sublinhando que esta se tornou um dos campos de estudo da 

economia do património histórico (em que se analisam diversos aspectos económicos tais 

como o financiamento, a valoração, a gestão, entre outros), só pontualmente pude identificar 

trabalhos sobre museus em Portugal. 
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Quis trazer-vos alguns apontamentos da leitura do livro Valoración económica del património 

cultural (LARA, 2004). 

Trata da necessidade imperiosa de quantificar a valoração dos bens culturais, atribuindo um 

valor monetário às preferências individuais pelo consumo cultural, uma vez que, ao tratar-se 

desses bens, geralmente, como bens de não mercado, os preços não são um meio adequado 

para revelar as suas preferências do público, nem para informar sobre as condições de 

escassez ou de provisão, como ocorre com a maior parte dos bens privados.  

No referido livro, é apresentado o método de valoração contingente (aplicado pela 1ª vez em 

1963, na Universidade de Harvard, por Robert Davis) e a sua aplicação aos museus, com o caso 

prático do Museu Nacional de Escultura de Valladolid. São identificados os problemas que o 

autor conclui resultarem dessa aplicação nos museus, decorrentes do facto de os bens em 

questão (património histórico) serem bens públicos, de não mercado e também de ao seu 

valor de uso corrente se juntar o valor de uso passivo. 

Naquela obra é referido um estudo de 1998 sobre o Museu do Chiado e o Museu Nacional de  

Etnologia (apresentado na X Conferência Bienal da Associação Internacional para a Economia 

Cultural). 

Refiro em seguida outras obras que também me chamaram a atenção no domínio da 

sustentabilidade dos museus. 

Da Associação dos Museus Canadianos, o “guia interactivo” intitulado O desenvolvimento 

sustentável nos museus canadianos  e elaborado em colaboração com o Environment Canada e 

L’Association canadienne des centres de sciences, abarca vários itens práticos da gestão e do 

funcionamento quotidianos dos museus: recursos humanos, administração, material de 

exposição, tecnologias de informação e das comunicações, aluguer de salas para eventos, 

compras responsáveis, gestão das matérias perigosas, a gestão imobiliária (do imóvel), 

transporte, financiamento, a comunicação e a educação, certificações e auditorias. 

Outra obra de interesse, de Rachel Madan (do Reino Unido) intitulada Sustainable Museums: 

strategies for the 21st century, trata de uma visão sustentável para o museu, passando pela 

importância da liderança, pelo envolvimento e constituição da equipa, pela estratégia de 

sustentabilidade (políticas e planos), pela comunicação com o exterior que evidencie essa 

sustentabilidade. E apresenta muitos casos de estudo, de museus em vários países. 

Aproveito para referir que, em Junho de 2011, num Painel temático organizado pelo ICOM, em 

que tive oportunidade de participar, intitulado Museus e desenvolvimento sustentável: como é 

que o ICOM pode apoiar concretamente a comunidade de museus nos seus projectos de 

desenvolvimento sustentável, as perspectivas abordadas também revelaram uma grande 

interligação no tratamento deste tema, entre a sustentabilidade dos museus e o papel destes 

para o desenvolvimento sustentável do meio em que se inserem. 

Reflectindo sobre a incidência que se pretendeu dar sobre a sustentabilidade financeira, 

parece-me interessante abordar a considerada hibridação dos museus, ou seja, a criação de 

uma variedade de formas, ou de formas mistas de gestão, em que participam agentes públicos 

e privados. 



 

6 

A obra que reteve o meu interesse foi neste caso Le musée hybride (MAIRESSE, 2010). Trata da 

difícil coabitação entre o mundo dos museus e a economia, embora a realidade os obrigue a 

coexistir, como também já referi no início desta comunicação, uma vez que os museus 

necessitam de recursos materiais. Portanto, é assumido que os museus e a economia têm uma 

dependência irredutível. 

Mairesse aborda o problema das fontes de financiamento dos museus – o Estado e o risco de  

dependência do poder político; o mercado e o risco de desnaturação da cultura, pela sua 

transformação em mercadoria. Rejeitando essa simples dicotomia, que considera 

simplificadora, defende uma perspectiva integradora, uma terceira via. Preconiza o respeito 

pelo serviço público e a perspectiva de autofinanciamento, desde que respeitando a missão do 

museu. Nessa terceira via defendida por Mairesse toma lugar a doação .  

O museólogo defende a doação não como acto moral virtuoso ou de generosidade, mas como 

modo/troca convencional e simbólica, fundamentada em regras que não são as do  mercado. 

No prefácio da obra, Bernard Deloche, por seu lado, reconhece que esta é uma via de 

ambiguidade congénita, mas que tem a vantagem de desenvolver laços interpessoais que 

contribuem para a responsabilização dos cidadãos. No entanto, nenhum daqueles três modos 

de financiamento pode funcionar sozinho e por isso Mairesse faz uma curiosa comparação, 

com a máquina híbrida, portanto com um sistema capaz de operar com diferentes recursos e 

fontes produtoras de energia. Uma máquina destinada a aumentar globalmente o rendimento 

e a economia dos recursos. Uma máquina que utiliza uma fonte de energia para produzir outra 

energia (o fuel ou o petróleo, por exemplo, ou a energia hidráulica, podem ser utilizados ara 

produzir electricidade). 

Recorde-se que a doação é a cessão de um bem que implica a renúncia a qualquer direito 

sobre esse bem, assim como sobre qualquer direito que emane dessa cessão, em particular o 

de exigir o que quer que seja como contrapartida, nem podendo haver lugar a esta 

(contrapartida). 

Todos conhecemos inúmeros exemplos desta situação e da aplicação desta fonte de recursos 

em vários planos da vida e do funcionamento dos museus. A doação está ligada não só à 

dinâmica de criação e de actuação e contributo das associações ou ligas de amigos dos 

museus, como à incorporação de colecções ou de objectos, nalguns casos determinantes para 

a constituição de acervos importantes dos museus. 

No que diz respeito a muitos museus locais ou de território, a doação está associada a 

processos de patrimonialização e, particularmente no caso de iniciativas comunitárias e de 

ecomuseus, pode-se considerar que há situações de grande relevância no contexto 

museológico recente. 

Neste domínio de abordagem, também terá lugar a análise do voluntariado nos museus – uma 

forma de doação de tempo – que simultaneamente pode ser considerada uma oportunidade 

de um museu cumprir um modo de inserção comunitária. 
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Nos EUA, 375 000 voluntários trabalham nos museus (35 000 trabalhando 35 horas por 

semana ou mesmo mais). Um em cada 480 americanos com mais de 18 anos, é voluntário num 

museu. 

No Canadá, no final de 1990, 46400 voluntários trabalhavam em museus e constituíam 65% da 

sua mão-de-obra. Esse número está a baixar significativamente, portanto trata-se de uma 

realidade em mudança. 

Na Europa, quanto mais os museus são dependentes do Estado, menos voluntariado têm, 

tendencialmente, mas nas pequenas entidades há lugar, creio, para que o papel dos 

voluntários seja de certa forma reconhecido como importante. 

Creio que em Portugal esta questão recolhe opiniões controversas e as experiências que 

melhor conheço precisariam de um estudo de caracterização.  

Em todo o caso, o voluntariado existe realmente, sobretudo se tivermos em conta as situações 

que envolvem os próprios profissionais de museus, para além dos benévolos externos, 

estagiários e outros intervenientes. 

Volto ainda à terceira via de Mairesse e ao lugar dado à doação no modelo híbrido por ele 

defendido: embora seja amplamente reconhecida a existência e a importância desta forma de 

promover a vida e o funcionamento dos museus, creio que o impacto e o significado das 

doações não são facilmente mensuráveis e que a sua avaliação se torna complexa. 

Será a doação vista, de forma ampla, como um recurso a inserir nas iniciativas dos museus? 

Pensamos útil promover uma melhor preparação dos profissionais para trabalhar com esta 

valência na gestão e administração de museus? Também importaria analisar até que ponto os 

regulamentos dos museus e, sobretudo, o quadro legal e administrativo permite enquadrar as 

várias situações em que se configuram a doação – de tempo, de conhecimento, de recursos 

económicos. 

Pessoalmente, tenho esta experiência como um factor muito interessante na dinâmica de 

funcionamento do museu e defendo que se possa ir muito mais além do que habitualmente as 

tutelas aceitam, no sentido de integrar participações activas em projectos e mesmo em 

processos de gestão e de decisão dos museus, configurando compromissos reciprocamente 

aceites, ainda que não subestimando os contributos informais, frequentemente também 

preferidos pelos doadores. 

Segundo Mairesse, a lógica da doação de bens, de recursos monetários e de tempo não 

assenta tanto nos termos de troca (como se sabe, a doação não pressupõe, nem admite, 

qualquer contrapartida ou troca), antes se baseando e dependendo, em cada caso e momento 

concreto, na relação que ocorre entre duas partes. Sugere portanto a criação de uma ligação 

entre duas ou mais partes – uma ligação entre pessoas, uma vezes podendo ser conjuntural e 

frágil, outras vezes podendo revelar-se duradoura e, ao perdurar, podendo gerar recursos 

importantes para a sustentabilidade dos museus, contribuindo para que cumpram a sua 

missão. 
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No modelo híbrido apontado por Mairesse, enquanto a economia de mercado pode induzir à 

ideia de auto-alimentação, independente mas incerta (comparável à energia eólica, ou à solar, 

por exemplo), ou enquanto a economia do Estado tornaria a máquina (o museu) dependente 

de uma fonte de energia externa única, mas limitada (compare-se por exemplo ao petróleo), a 

economia da doação é comparada à auto-produção parcial de electricidade por um motor 

térmico. Esta constituiria uma fonte de energia certamente insuficiente, por si só, mas capaz 

de assegurar ao sistema uma certa autonomia.   

Se o museu for alimentado, em parte, pelos recursos provenientes do mercado, a caução 

económica do Estado serve para garantir a independência da dimensão simbólica do seu 

acervo, dimensão que a lógica da doação permitirá fazer prosperar, assim gerando, 

indirectamente, impactos positivos na ordem do mercado. O sistema poderia assim funcionar 

com durabilidade, ou seja, sustentadamente, desde que a supressão de um dos factores não 

ameaçasse o seu funcionamento, a sua sobrevivência. 

Será este hibridismo a última solução que se oferece hoje aos museus, ameaçados de 

sobrevivência num mundo em desestabilização contínua de valores e dada a crescente 

escassez de recursos por parte dos estados? 

Devem os museus agarrar-se, custe o que custar, à dimensão simbólica das suas colecções e 

usá-la com a maior ênfase possível na comunicação e nas mensagens transmitidas aos 

públicos? 

Podem os museus continuar o seu percurso de experimentação e de renovação, conceptual e 

prática, promovendo o seu planeamento e uma programação centrada no seu papel ao serviço 

da sociedade, em prol do seu desenvolvimento, privilegiando a abertura à vida social e à 

contemporaneidade, procurando contribuir para a compreensão do mundo e dos problemas 

das suas comunidades, funcionando em maior ligação com elas? 

O poder dos museus não é apenas simbólico; resulta da sua extraordinária ligação aos mais 

variados aspectos da sociedade e do meio em que se insere. É também o poder de mobilizar 

recursos económicos, em função do estatuto público do museu. O poder dos museus assenta 

na sua inerente vocação para activar relações entre pessoas, na sua necessidade de interagir, 

de construir e se integrar em redes, envolvendo um vasto leque de organizações e instituições, 

às várias escalas – locais/territoriais, nacionais e internacionais.  

Querendo debater a sustentabilidade dos museus, há visões e aspectos cuja discussão se 

tornará desconfortável e delicada, também para muitos de nós, profissionais. Creio que temos 

de assumir esse desconforto e confrontarmos opiniões e perspectivas, identificando o melhor 

possível as medidas que possam ser tomadas de imediato, mas construindo os caminhos de 

médio e de longo prazo.  

Hugues de Varine defendeu recentemente, no que diz respeito aos museus locais (Maio de 

2011, em Pontebernardo, Itália – Os museus locais do futuro) uma moratória, em que não se 

constituiriam mais museus ou colecções, dando lugar a um diagnóstico, não apenas sobre os 

museus, mas sobre o todo patrimonial. Tratar-se-ía de dum diagnóstico participado, 

convocando pessoas capazes e interessadas em participar futuramente em novos modelos de 



 

9 

gestão do património, mediante um plano de reordenamento e organização, à escala de cada 

território, envolvendo outras organizações, os cidadãos e, claro, os poderes públicos. 

Também a questão da inalienabilidade ou da possível alienação de bens culturais ou de 

algumas colecções é motivo de desconforto. Penso que esta discussão pode ser admitida no 

âmbito das políticas de incorporação e de valorização dos acervos, caso a caso, seguindo 

princípios de política museológica e mediante um quadro completo de planificação e 

programação museológica, sem descurar o conhecimento sistemático da situação do país e 

dos territórios quanto aos vários patrimónios. 

Devemos conferir uma dimensão histórica às nossas abordagens, procurando conhecer e 

compreender o que já foi feito, em diferentes tempos, para comparar e avaliar o que está a ser 

feito, agora. 

Cada perspectiva da nossa actuação terá dimensões de carácter ambiental, económico, social, 

no espaço e no tempo. Que museus queremos para o futuro? É útil revermos que museus já 

existiram e desapareceram, quais os que nunca chegaram a concretizar-se, porquê e como 

foram alienadas certas colecções.  

Não gostaríamos de saber o que pensam os não públicos sobre os museus? Ou que museus 

gostariam de ter as comunidades e as pessoas menos favorecidas económica e socialmente? 

É nosso papel primordial defender o património e os acervos dos museus, mas não podemos 

descurar a sua organização e os seus modelos de funcionamento. É preciso reconhecer a 

diversidade dos museus, sabendo que tal nos obriga a um elevado sentido de renovação e de 

criatividade. Continuando a conquistar aliados e a contribuir incessantemente para que a 

definição da missão de cada museu seja um exercício de diálogo e de inclusão social. 
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