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Quando as sociedades e as economias mudam…
… os conceitos e as medidas não podem deixar de mudar

O conceito de

ECONOMIA CRIATIVA
representa um novo patamar …

mais abrangente, exigente e transformador da realidade 
ligando compreensão e ação

(de um setor vertical a uma cadeia de valor transversal)
(de atividades e indústrias dispersas e limitadas a uma poderosa 

alavanca de competitividade que vai impregnando todas 
as atividades económicas pela cultura e pela criatividade)



A economia, toda ela, será cultural e
criativa no futuro das sociedades
progressivas, muito embora através de
formas e ritmos muito diferenciados nos
seus conteúdos e nos seus processos

1. DO “SECTOR 
CULTURAL” ÀS 
“INDÚSTRIAS 
CULTURAIS” 

Do “setor cultural” à “economia criativa”: fronteiras que se 
alargam, se tornam mais difusas e se abrem para um tempo novo

Processo de massificação do consumo de bens e
serviços de índole cultural e de outros bens e
serviços diferenciados por fatores de natureza
intangível: penetração progressiva do consumo
desses bens e serviços nas camadas e grupos
sociais de menor poder de compra e/ou menor
nível de habilitações

A designação “indústrias criativas” nasceu do reconhecimento de
que a cultura e a criatividade se tinham tornado fatores
competitivos estratégicos para quase todas as atividades
económicas de bens e serviços, em especial nos mercados de
consumo final mais dinâmicos. Nasceu, ainda, a partir da afirmação
das cidades terciarizadas como espaços privilegiados de criação de
riqueza, colocando o acento tónico na formação dos ambientes, dos
serviços, das competências e dos talentos mais necessários ou
favoráveis à “criatividade”

2. DAS 
INDÚSTRIAS 

“CULTURAIS” ÀS 
“CRIATIVAS” 

Aceleração da globalização e da 
generalização das TIC

3. DAS 
ATIVIDADES 
CRIATIVAS À 
“ECONOMIA 
CRIATIVA” 

A economia criativa articula uma dimensão setorial – um setor
cultural e criativo que engloba um núcleo de atividades diretamente
ligadas às artes e ao património, as indústrias culturais e um núcleo
de atividades diretamente ligadas às funções e profissões de forte
intensidade criativa - e uma dimensão transversal – o grau
diferenciado de penetração das componentes culturais e criativas
na generalidade das cadeias de conceção, produção e distribuição
de bens e serviços independente do respetivo conteúdo e utilidade
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O conceito de

ECONOMIA CRIATIVA
representa, também, neste estudo, um novo desafio…

Analítico, para a Consultora AM&A …

Mas, sobretudo, estratégico e operacional 
para a ADDICT…



Delimitar e medir a “economia criativa” 
levanta importantes desafios conceptuais e operacionais

O SETOR CULTURAL E CRIATIVO 

• Um desafio conceptual, 
traduzido na construção de 
um melhor e mais vasto 
entendimento das 
atividades culturais e 
criativas enquanto 
atividades humanas, sociais 
e económicas geradoras de 
empregos e de riqueza.

• Um desafio operacional, 
traduzido na construção de 
novas medidas e 
indicadores diversificados 
para avaliar os contributos 
da criatividade para a 
competitividade das 
economias e para a coesão 
económica, social e 
territorial, seja no plano 
material, seja no plano 
imaterial, onde o design e o 
desenvolvimento de 
software se vão tornando 
realidades transversais.

Indústrias
Criativas

Sector 
Cultural

Indústrias 
Culturais

Língua(s) e 
Linguagens

CONSUMO

PRODUÇÃO
TERRITÓRIO

GLOBALIZAÇÃO

[ SINGULARIDADE 
– MOBILIDADE ]

[ IDENTIDADE –
UNIVERSALIDADE ]

[ REPRODUTIBILIDADE 
– CUSTOMIZAÇÃO ]

[ DIFERENCIAÇÃO -
MASSIFICAÇÃO ]

Educação
Conhecimento

Tecnologia
Inovação

TIC’s/Digital

TurismoDesign

Ensino

PatrimónioArtes

Conteúdos Redes/Difusão

Propriedade 
intelectual

Comércio 
Internacional
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A medição estatística da Economia Criativa: Desafios

1. A estabilização de uma delimitação operacional do sector

Ø A noção de cultura, mesmo em termos restritos, é difícil de traduzir numa
classificação de atividades com conteúdo estatístico operacional (“mensagem
simbólica”, “dimensão estética”, “valor artístico”, “potencial de
enriquecimento”).

Ø Os “outputs” das atividades culturais e criativas não são todos classificáveis
como bens culturais “finais” assumindo, em muitos casos, a forma de “inputs”
nos processos produtivos relativos a outras atividades e/ou um carácter
funcional.

Ø O consumo de certos bens culturais não pode ser dissociado do consumo de
bens não culturais (TV, os leitores/gravadores de CDs, de DVDs e de MP3/4 e os PC
ligados à internet, …).

2. A disponibilização de informação estatística adequada

Ø Categorias estatísticas demasiado abrangentes, juntando atividades criativas e
não criativas.

Ø O trabalho criativo é comercializado por empresas e entidades cuja principal
atividade não é nem cultural nem criativa.

Ø O trabalho artístico e cultural, não é captado (trabalho voluntário ou informal;
integrado em forma de outsourcing).
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Principais metodologias internacionais

1. “Staying Ahead: the Economic Performance of the UK’s Creative Industries”, Departamento da Cultura, Media e Desporto do Reino Unido 
(DCMS), 2007

2. “The Economy of Culture in Europe”, elaborado para a CE pela KEA European Research, 2006
3. “International Measurement of the Economic and Social Importance of Culture”, OCDE, 2007
4. “Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-Based Industries”, da WIPO, 2003
5. “Creative Economy Report”, da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), 2008

1. DCMS 2. MODELO DOS CÍRCULOS 
CONCÊNTRICOS (KEA) 3. OCDE 4. MODELO DOS DIREITOS 

DE COPYRIGHT (WIPO) 5. UNCTAD

Publicidade
Arquitetura
Arte e antiguidades
Artesanato
Design
Moda
Cinema e vídeo
Música
Artes performativas
Edição
Software
Televisão e rádio
Videojogos 

Artes criativas nucleares
Literatura
Música
Artes performativas
Artes plásticas

Outras indústrias culturais
Cinema
Museus e bibliotecas

Indústrias culturais mais amplas
Património
Edição
Gravação de som
Televisão e rádio
Videojogos

Indústrias relacionadas
Publicidade
Arquitetura
Design
Moda

Publicidade
Arquitetura
Vídeo, cinema e fotografia
Música, artes performativas e 
artes plásticas
Edição
Televisão e rádio
Design 
Artesanato
Bibliotecas e arquivos
Museus
Sítios e monumentos históricos
Outras instituições históricas e 
patrimoniais
Videojogos, software e edição 
eletrónica

Indústrias nucleares
Publicidade
Sociedades gestoras de direitos de 
autor
Cinema e vídeo
Música
Artes performativas
Edição
Software
Televisão e rádio
Artes plásticas

Indústrias interdependentes
Material de gravação
Eletrónica de consumo
Instrumentos musicais
Papel
Fotocopiadoras
Equipamento fotográfico

Indústrias parciais
Arquitetura
Vestuário e calçado
Design
Moda
Brinquedos
Artigos para o lar

Património
Expressões culturais tradicionais 
Sítios culturais

Artes
Artes plásticas
Artes performativas

Media
Edição
Audiovisual

Criações funcionais
Design
Novos media
Serviços criativos
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A composição do Setor Cultural e Criativo: Metodologia AM&A

Domínios Subsectores

Atividades 
Culturais 
Nucleares

Artes Performativas
Artes Visuais e Criação Literária

Património Histórico e Cultural

Indústrias
Culturais

Cinema
Edição
Música
Rádio, Televisão e Vídeo
Comércio e Equipamentos
Turismo Cultural

Atividades
Criativas

Arquitetura
Design
Publicidade
Serviços de Software
Componentes Criativas em Outras Atividades
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1. Contas Nacionais (INE) - representação completa, fiável e comparável internacionalmente do 
funcionamento da economia 

2. Sistema de Contas Integradas das Empresas (INE)

3. Quadros de Pessoal 

Fontes estatísticas

82 Atividades 
(CAE a 5 dígitos)
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Desde 2010,

O que mudou na Procura?

e nos sistemas Estatísticos? 

O caminho de aprofundamento analítico da AM&A
Três estudos de referência em Portugal

Ministério da Cultura Secretaria de Estado da Cultura ADDICT



O que mudou desde o último estudo?

Enquadramento económico e tecnológico

ü As empresas orientadas preferencialmente para o mercado interno enfrentaram um
choque de procura sem precedentes: assimetrias setoriais no ajustamento.

ü Consolidação da tendência de alargamento das plataformas de distribuição e
consumo de produtos culturais, com implicações, por exemplo, no consumo de
conteúdos audiovisuais online.

ü Alterações da procura e das formas de consumo com forte reflexo no cálculo
dos indicadores/ponderadores.

Questões metodológicas

ü Alteração da Classificação de Atividades Económicas, com implicações na delimitação
do setor (em particular no domínio “Comércio e Equipamento”) e alteração da
Classificação Nacional de Profissões.

ü O ano de 2012 é o mais recente que permite uma compatibilização dos dados da
Conta Satélite da Cultura, Contas Nacionais e Sistema de Contas Integradas das
Empresas.

ü Uma nova abordagem às “Indústrias Criativas”: arquitetura, design e serviços
de software “entram” enquanto setores + profissões com uma forte intensidade em
criatividade fora do setor cultural e criativo.
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A ECONOMIA CRIATIVA 
(já) existe  enquanto tal

Tem força e relevância, em termos absolutos,
mas, sobretudo, ganha espaço, em termos

relativos, face a outras a outros segmentos da economia,
e relevância na transformação dos modelos 

de produção e de consumo.



O valor da Economia Criativa em Portugal [emprego e VAB]

ECONOMIA CRIATIVA: EMPREGO E VAB

2012
VAB 

(106 Euros)
% total 

economia Emprego (Nº) % total 
economia

Atividades nucleares 390 0,3% 20.793 0,5%

Indústrias 
culturais

Edição e 
audiovisual 1.278 0,9% 35.129 0,8%

Turismo cultural 437 0,3% 11.332 0,2%

Equipamento e 
comércio 1.091 0,7% 26.474 0,6%

Indústrias criativas 2.153 1,5% 53.312 1,2%

Total Economia Criativa 5.349 3,6% 147.040 3,2%
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VAB Emprego
Economia Criativa (AM&A) 3,6% 3,2%

Alimentar, bebidas e tabaco 2,3% 2,2%
Têxtil e calçado 2,3% 4,3%

Indústria Automóvel 0,8% 0,7%

Metalurgia e eletromecânica 2,3% 2,6%

Construção 4,9% 6,9%

Alojamento e Restauração 5,1% 5,8%

PESO DE DIVERSOS SETORES NA ECONOMIA: EMPREGO E VAB 2012)



EMPREGO |2012 

Fonte: AM&A com base em dados do INE, Contas Nacionais e Contas Integradas das Empresas

O valor da Economia Criativa por segmentos [emprego e VAB]

VAB |2012 

10%

3%

1%

2%

17%

0,5%

4%

10%

8%

8%

5%

2%

7%

7%

15%

0 10.000 20.000 30.000

Artes performativas

Artes visuais e criação
literária

Património Cultural

Cinema

Edição

Música

Rádio, TV e vídeo

Equipamento

Comércio

Turismo cultural

Arquitectura

Design

Publicidade

Serviços de Software

Outras atividades

Nº

Exportações criativasExportações criativas

5%

1%

1%

2%

14%

1%

7%

11%

9%

8%

2%

1%

7%

8%

22%

0 500 1.000 1.500

Artes performativas

Artes visuais e criação
literária

Património Cultural

Cinema

Edição

Música

Rádio, TV e vídeo

Equipamento

Comércio

Turismo cultural

Arquitectura

Design

Publicidade

Serviços de Software

Outras atividades

M€

Exportações criativasExportações criativas
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54%

14%

32%

55%

7%

38%



Numa conjuntura de crise e ajustamento,
a ECONOMIA CRIATIVA conseguiu estabilizar o VAB, 

mas perdeu emprego …

…  mas atividades e segmentos que a compõem 
revelaram ritmos, tendências, forças e fraquezas

muito distintas entre si… 



A dimensão da Economia Criativa
principais tendências face ao estudo de 2010

ü As atividades nucleares e as “indústrias culturais” numa tendência geral
de estabilização do VAB e de quebra do emprego, ainda que com diferenças
significativas em função do domínio de atividade:

ü Tendência de quebra do emprego e VAB transversal à edição e
audiovisual;

ü As atividades relacionadas com a produção e comércio de equipamentos
e novas plataformas tecnológicas de consumo e distribuição de produtos
culturais registam quebras do emprego mas um aumento do VAB;

ü A gradual afirmação de Portugal como um destino de turismo cultural é
também refletida pelos dados, com o setor a aumentar em termos de
emprego e de VAB.

ü A mudança metodológica na abordagem às “indústrias criativas”, com as
atividades de arquitetura, design, publicidade e serviços de software a serem
consideradas na sua totalidade, teve naturalmente reflexos no peso da Economia
Criativa no total da economia portuguesa que, face ao último estudo,
aumenta, tanto em termos de emprego como de VAB.
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O dinamismo recente do emprego da Economia Criativa
(base empresarial)

Nota: Pessoal ao serviço remunerado (N.º) nas empresas
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas  

INDÚSTRIAS CRIATIVAS - EVOLUÇÃO DO EMPREGO | 2006-2014
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Artes performativas

Artes visuais e criação literária

Total Economia
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280
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Património Cultural
Total Economia
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Arquitectura

Publicidade

Total Economia
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Design

Serviços de Software

Total Economia

ATIVIDADES NUCLEARES - EVOLUÇÃO DO EMPREGO | 2006-2014
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60

80

100

120

140

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Produção/distribuição filmes, vídeos e TV

Projeção de filmes e de vídeos

Atividades de rádio e TV

Total Economia
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Reprodução de suportes gravados
Gravação de som e edição de música
Total Economia
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Edição

Total Economia

0
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Comércio de livros
Comércio de jornais, revistas
Comércio de discos, CD, DVD
Total Economia

Nota: Pessoal ao serviço remunerado (N.º) nas empresas
Fonte: INE, Sistema de Contas Integradas das Empresas  

EDIÇÃO E AUDIOVISUAL - EVOLUÇÃO DO EMPREGO | 2006-2014

O dinamismo recente do emprego da Economia Criativa
(base empresarial)
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A ECONOMIA CRIATIVA, no coração da economia baseada 
no conhecimento, responde à diversidade humana e social 

com a diferenciação dos produtos e soluções

O Capital Humano é, por isso, central e estratégico
para o desenvolvimento da Economia Criativa.

O dinamismo das Profissões Criativas, em especial 
nos segmentos das “Indústrias Criativas”, bem como 

a sua territorialização, merecem uma atenção específica



PROFISSÕES CRIATIVAS: EMPREGO | 2012

O dinamismo recente das Profissões criativas

Nota: trabalhadores por conta de outrem a tempo completo com remuneração completa 
Fonte: AM&A com base em dados dos Quadros de pessoal
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• Entre 2012 e 2014, 
o trabalho assalariado 
nas profissões criativas 
cresceu 10% face 
a um crescimento 
de 0,8% a nível 
nacional. 

• Para este crescimento 
contribuiu sobretudo
o aumento 

nas profissões 
de designer 
e de programador 
de software.

• Ritmos de crescimento 
mais intensos 
em algumas tipologias 
de artistas 
e nas profissões 
associadas 
à programação 
e ao design.

+18%

+1%

+1%

+28%

+11%

+3%

+26%

+5%

+7%

+21%

+0,3%

+33%

-3%

-2%

-4%

-5%

-40%

+5%

+12%

+19%

-3%

+23%

+10%

-6%

+165%

0 1000 2000 3000 4000 5000

Programador de software

Jornalista

Programador de aplicações

Designer, gráfico ou de comunicação e multimédia

Arquitecto de edifícios

Técnicos das actividades culturais e artísticas

Designers de produto, têxteis, moda e de interiores

Técnicos de emissões de rádio e TV e de gravação audiovisual

Atletas e desportistas de competição

Programador Web e de multimédia

Realizadores, encenadores, produtores e directores

Treinadores, instrutores, de desportos

Fotógrafo

Decorador

Arquivistas e curadores de museus

Bibliotecários

Actor

Locutor e apresentador

Arquitecto paisagista

Técnicos de galerias, bibliotecas, arquivos e museus

Artistas de artes visuais (plásticas)

Outros artistas e intérpretes criativos das artes do espectáculo

Compositores, músicos e cantores

Autor e escritor

Bailarinos e coreógrafos

Nº trabalhadores

SCC Não SCC

Exportações criativasExportações criativas

Taxa variação 2012-14%



0% 20% 40% 60% 80% 100%

AMP

AML

Portugal

Artes performativas Artes visuais e criação literária Património Cultural

Cinema Edição Música

Rádio, TV e vídeo Equipamento Comércio

Turismo cultural Arquitectura Design

Publicidade Serviços de Software

A territorialização do Setor Cultural e Criativo

Atividades 
nucleares: 17%

Indústrias 
culturais: 59%

Atividades 
criativas: 25%

15% 60% 25%

17% 54% 28%

ESTRUTURA DE EMPREGO DO SETOR CULTURAL E CRIATIVO | 2012

3,3%

Peso do Setor Cultural e Criativo no emprego regional

4,5%

2,7% AMP; 19,7%

AML; 47,4%

Resto do 
país; 32,9%

AS ÁREAS METROPOLITANAS
DE LISBOA E DO PORTO 

NO SETOR CULTURAL E CRIATIVO | 2012
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Turismo cultural Arquitectura Design
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O desempenho a ECONOMIA CRIATIVA 
no comércio internacional de Portugal

tem se ser considerado relevante 
no contexto europeu

O comportamento das chamadas 
indústrias criativas 

destaca-se no decisivo terreno 
das exportações



Mapeamento do cabaz criativo de bens e serviços
(Metodologia UNCTAD)

Produtos 
criativos

Artesanato

Audiovisuais

Design

Novos media

Artes performativas

Edição

Artes visuais

Serviços 
criativos

Serviços de publicidade
e relacionados

Serviços de arquitetura, 
engenharia e relacionados

Serviços de investigação
e de desenvolvimento

Serviços audiovisuais
e relacionados

Outros serviços pessoais, 
culturais e recreativos

Royalties e 
outros serviços

Royalties

Serviços de informática
e de informaçãoIn

d
ú

st
ri

as
 c

ri
at

iv
as

1. Estatísticas do comércio internacional de bens (Nomenclatura Combinada a seis dígitos – 195 produtos) | Eurostat 
2. Estatísticas da balança de serviços | Eurostat (Banco de Portugal no caso nacional) 
3. Estatísticas da balança de royalties e outros serviços | Banco de Portugal 

Fontes estatísticas
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As exportações de indústrias criativas valiam, em 2015, cerca de 
2.700 milhões de euros, 4% do total de exportações nacionais

Fonte: Banco de Portugal, Cnuced e Eurostat (acedido em abril de 2016)

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES CRIATIVAS EM PORTUGAL | 2007 A 2015

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

milhões
de euros 

de indústrias
criativas

de royalties
e outros serviços

exportações 

importações 

Indústrias criativas
• As exportações das indústrias 

criativas cresceram 38% desde 
2007.
(3,5% para 4% das exportações 
nacionais)

• As importações das indústrias 
criativas inverteram a tendência 
de queda gradual e prolongada 
no pós-crise financeira, 
recuperando desde 2012.
(4,1% para 3,6% das exportações 
nacionais)

• A partir de 2012 regista-se um 
superavit da balança comercial, 
que se tem vindo a reduzir com a 
retoma do crescimento das 
importações.

Royalties e outros serviços
• Crescimento das exportações 

superior ao das importações 
(12,8% e 8%), mas insuficiente 
para reduzir o persistente défice 
(400 milhões de euros em 2015).
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As “Indústrias Criativas” 
revelam uma dinâmica positiva de extroversão

Fonte: Banco de Portugal, Cnuced e INE (acedido em abril de 2016)

EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES CRIATIVAS FACE ÀS PRINCIPAIS FILEIRAS 
EXPORTADORAS DE BENS EM PORTUGAL | 2008 A 2015

• Dinâmica exportadora 
superior ao setor 
automóvel e ao vestuário 
desde 2008; 
o crescimento de 30% 
apenas foi superado pelos 
petrolíferos, borracha 
e plástico e alimentar.

• Maior resiliência à 
contração da economia 
em 2009.
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O excedente crescente nos serviços e a mitigação do défice 
nos bens, espelham a dinâmica positiva das “indústrias criativas” 

Fonte: Banco de Portugal, UNCTAD e Eurostat (acedido em abril de 2016)

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS E SERVIÇOS | 2007 A 2015

• Evolução positiva, tanto 
no mercado de bens como 
no mercado de serviços. 

Mercado de bens
• O crescimento das 

exportações (41%) aliado 
à contração das importações 
(20%) permitiu anular 
o défice em 2013.

• … depois de 2013, 
o crescimento 
das importações 
e a desaceleração 
das exportações, traduziu-se 
na retoma do défice 
comercial.

Mercado de serviços
• Aumento do excedente 

comercial (270 M€ em 2015), 
com o crescimento 
das exportações (35%) 
a superar largamente 
o registado nas importações.
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Portugal apresenta uma bem interessante dinâmica 
exportadora nos bens criativos a nível europeu

Fonte: Eurostat (acedido em abril de 2016)

PESO DOS BENS CRIATIVOS NAS EXPORTAÇÕES TOTAIS 
E A VARIAÇÃO ENTRE 2007 E 2014

• O crescimento das 
exportações de bens entre 
2007 e 2014 (40%) foi 
o oitavo mais elevado 
da UE28, superando a maior 
parte dos países à sua frente 
no ranking de exportações,
à exceção da Polónia 

(quinto) e da República 
Checa (sexto).

• O peso dos bens criativos 
nas exportações totais é 
de 2,6%, encontrando-se 
alinhado com a média 
da UE (2,7%).

• A Alemanha e a Itália 
lideram o ranking 
de exportações 
(17% e 18% 
das exportações 
de bens criativos na UE). 
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O “design” representa cerca de 80% do total de 
exportações de bens criativos nacionais

Fonte: INE (acedido em abril de 2016)

EXPORTAÇÕES DE BENS CRIATIVOS

• A categoria “design” aumentou 
o seu peso nas exportações de bens 
criativos em 14 pontos percentuais 
na última década. Os “novos media” 
e as “artes performativas” apresentam 
também uma tendência 
de crescimento (6% e 26% ao ano), 
embora com volumes totais ainda 
residuais.
• Pela negativa destacam-se 
as “artes visuais”, a “edição” 
e os “audiovisuais”, categorias cujo 
peso diminuiu entre três e quatro 
pontos percentuais na última década 
(ritmo de crescimento de -12%, -4% 
e -2% ao ano, respetivamente).

• Na categoria “design” destaca-se 
o grupo de produtos “acessórios 
para o lar” (80% dos produtos 
da categoria). 
• No grupo de produtos “Casa & 
Interiores”, o mobiliário representa 
cerca de 2/3 do total e as porcelanas 
1/5. 

Estrutura das exportações da categoria “design” | 2015

Evolução da estrutura de exportações de BENS CRIATIVOS
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Os serviços de arquitetura e engenharia são responsáveis 
por 55% das exportações de serviços criativos

Fonte: Banco de Portugal (acedido em abril de 2016)

EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS CRIATIVOS

• Os serviços de arquitetura,
de engenharia e outros 

serviços técnicos, a par 
dos serviços audiovisuais 
e conexos foram as categorias 
que mais cresceram (6% 
ao ano).

• As exportações 
de publicidade, os estudos 
de mercado e sondagens 
de opinião, apesar 
de representarem cerca 
de 20%, viram o seu peso 
diminuir cerca de seis pontos 
percentuais desde 2007. 
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“Artesanato” e “Design” são as categorias de bens 
em que Portugal é mais especializado face à média europeia

• Face ao referencial 
europeu, Portugal 
é especializado 
na exportação de bens 
nas categorias 
“artesanato” e “design”. 
Ambas revelam 
dinâmicas positivas 
de crescimento (3% 
e 8%). 

• Por outro lado,
embora a categoria 
“artes performativas” 
em termos 
de especialização 
ainda fique 80% abaixo 
da média da UE, 
registou um 
crescimento médio 
anual acima dos 20% 
no período em análise.

Índice de especialização = Indicador de vantagem comparativa revelada
Fonte: Eurostat (acedido em abril de 2016)

ESPECIALIZAÇÃO NACIONAL FACE À UE E VARIAÇÃO MÉDIA ANUAL | 2007-2014
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A decomposição das categorias confirma a especialização nacional 
Casa & Interiores e nos diversos produtos artesanais

Nota: Quebra de série para os artigos de papel na variação média anual.
Fonte: Eurostat (acedido em abril de 2016)

ESPECIALIZAÇÃO NACIONAL FACE À UE E VARIAÇÃO MÉDIA ANUAL | 2007-2014
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O peso dos serviços de arquitetura e engenharia 
nas exportações portuguesas de serviços criativos 
é o mais elevado entre os Estados-membros

Nota: Os dados dos serviços para a Espanha, Finlândia e Reino Unido dizem respeito a 2012.
Fonte: Eurostat (acedido em abril de 2016)

ESTRUTURA DAS EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS CRIATIVOS: A POSIÇÃO DE PORTUGAL 
NA UNIÃO EUROPEIA

• Portugal é mais especializado 
nas exportações de serviços 
de arquitetura que a média 
da UE.

• Na situação contrária 
encontram-se os serviços de 
I&D.

• O peso da exportação de 
serviços criativos na 
exportação total de serviços 
(6,3%) situa-se ainda 
bastante aquém do registado 
em média na UE (10%). 0%
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A ECONOMIA CRIATIVA 
como desafio estratégico

orientador de uma refundação 
e projeção da ADDICT



A ECONOMIA CRIATIVA como complexo de criação de valor polarizado 
por competências, conhecimentos e comportamentos inovadores



2008 2016 2020

A visão fundadora 
de um setor de 
elevado potencial: 
o Criativo. 
Conhecer, articular, 
dinamizar as 
atividades e os 
atores da fileira 
cultural.

A ADDICT como 
plataforma 
catalisadora 
da Economia 
Criativa num 
Portugal mais ativo 
na globalização.
A missão de alterar 
uma crónica de 
“modernidade 
inacabada” do País

O momento certo 
para repensar 
caminhos, 
refundando 
a Agência.
A intuição 
fundamentada do 
poder da emergente 
Economia Criativa.

ADDICT
Uma história para continuar, 

com sentido estratégico ambicioso e realizável



Três eixos de sustentação da afirmação da ADDICT

● Uma base de fundadores e associados com força e diversidade 
suficientes para poder construir e aprofundar sinergias mais vastas
polarizadas pela criatividade como fator chave nos processos 
organizacionais, profissionais e tecnológicos, ganhando escala,
atraindo novos associados e parceiros, criando prestígio institucional
e reputação multissetorial nacional e internacional.

● Uma especialização conceptual e prática essencial para a promoção 
da competitividade e internacionalização da economia portuguesa,
isto é, o domínio das dimensões estéticas/comunicacionais/simbólicas
(imateriais/intangíveis) necessárias para superar as vulnerabilidades
que limitam os progressos na capacidade concorrencial e a subida
no posicionamento nas cadeias de valor.



Três eixos de sustentação da afirmação da ADDICT

● Um alinhamento com as estratégias europeia e nacional no horizonte
2020 (Agenda 2020, Portugal 2020) que organizam a mobilização
de fundos estruturais e incentivos públicos, que lhe pode permitir
surgir como gerador e agregador de forças criativas com expressão
económica, em ambientes de alta competição e concorrência, onde
é decisivo alcançar o domínio criativo de uma forte base tecnológica, 
para a criação sistemática de valor respondendo às necessidades
e expetativas de procuras cada vez mais globais e diversificadas.



Dois terrenos privilegiados de ação para a ADDICT

● Contribuir para uma profunda renovação dos MODELOS 
DE CONSUMO associando os progressos da Economia Criativa 
à especialização na produção de soluções diferenciadas
de consumo, numa gama muito vasta de bens e serviços, onde
o segmento casa & interiores constitui um bom exemplo.

● Contribuir para a crescente afirmação de CIDADES INTELIGENTES
e SUSTENTÁVEIS associando os progressos da Economia Criativa 
aos novos desafios de “fazer cidade” reabilitando, regenerando
e revitalizando, com base em fatores criativos identitários com forte
na atratividade de talentos, turistas, capitais e atividades.



Uma ADDICT que queira ser motor desta nova Economia Criativa
terá de passar ao nível seguinte, 
de ganhar escala, de atrair ainda mais, maiores e melhores associados e parceiros. 
de criar um prestígio institucional de alta reputação, 
multi sectorial e de âmbito nacional – projetado para a escala internacional.

a.



O desafio é criar as condições para que a cultura
e a criatividade sejam chamadas a contribuir 

para o reforço da competitividade do país 
em sintonia com uma internacionalização
mais ativa, seja pela renovação do padrão 
de especialização em atividades  portadoras 

de maior valor acrescentado, através da inovação 
e da diferenciação, seja pelo reforço da própria 

internacionalização das atividades, competências
e iniciativas polarizadas pela criatividade


