
Ser artista plástico em Portugal 

 

 

Sabemos que ser artista em Portugal ainda não é aceite pela maioria da 

população como profissão, e quando o é, tem-se a ideia generalizada de ser 

uma actividade que não tem saídas profissionais economicamente viáveis, nem 

que possibilite uma carreira profissional com alguma tranquilidade no futuro. 

Quando olhamos para o que se passa no campo artístico e cultural a realidade 

é bem diferente, existem cada vez mais trabalhadores da arte (cresceram 34% 

de 1991 a 20011), os cursos artísticos não pararam de crescer, construíram-se 

centros culturais por todo o país, aumentou significativamente o numero de 

espectáculos de música, teatro ou dança, aumentaram os espaços de exposição 

e de formação, aumentou os públicos, as agendas locais e nacionais 

apresentam um crescente numero de ofertas de eventos culturais e olha-se 

com um enorme orgulho quando muitos criadores portugueses são premiados 

ou referenciados a nível internacional, nacional ou local.  

 

Se a realidade já começa a alterar em Portugal, principalmente do lado da 

recepção e das expectativas que temos para a área cultural, quanto à 

valorização da actividade do artista, enquanto opção profissional, apenas 
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recentemente foi aprovado a legislação para os trabalhadores das artes do 

espectáculo e do audiovisual em 2008, no entanto a situação da maior parte 

dos artistas ainda continuar a caracterizar-se pela precariedade levando muitos 

à pobreza extrema ou a coexistir na dependência de outras actividades 

profissionais paralelas. Neste aspecto, a situação dos artistas nas artes visuais 

em Portugal é ainda mais grave, aqui o artista não tem o direito a existir como 

profissional, o estatuto de artista das artes visuais ainda não foi regulado, o que 

lhe impede de ter qualquer protecção nas questões laborais e o acesso a um 

regime específico de segurança social, referindo ainda que não existe sequer 

qualquer estrutura de afiliação colectiva, para a defesa dos interesses da 

profissão.  Algumas das associações de artistas plásticos que se iniciaram nos 

anos 80 do século XX não tiveram como objectivos claramente prioritários a 

defesa da profissão do artista plástico e a nível do estado não existiu alguma 

vez a manifestação de algum interesse ou compromissos no sentido da defesa 

dos interesses dos artistas visuais. Mesmo entre os artistas, o estar ou não 

estar dentro do sistema de artes instituído, ter ou não um vínculo ao mercado 

de arte, ser artista por vocação ou artista profissional é para muitos os factores 

determinantes de uma boa carreira como artistas plásticos. 

Após o 25 de Abril realizaram-se muitas reuniões com representantes de 

associações e grupos de artistas, de críticos, de escolas e de museus, criaram-

se comissões consultivas, enviaram-se muitas propostas ao Ministério da 

Educação, mas no entanto como referiu Rui Mário Gonçalves, muitos deste 

esforços foram desaproveitados e as comissões foram dissolvidas 

arbitrariamente, afirmando que “começou então, a partir de 1977, um 

alheamento governamental em relação às propostas dos protagonistas da vida 

cultural, alheamento que se tornou de certo modo definitivo.”2, Rui Mário 

Gonçalves refere também neste texto a não aplicação da lei do “um por cento”, 

a manutenção dos impostos sobre as obras de arte como objecto supérfluo e 

de luxo, assim como ao aumento dos materiais específicos. 

Actualmente a situação dos artistas plásticos permanece idêntica e quando 

comparamos com muitos países a nível internacional e principalmente na 

grande maioria dos países da União Europeia, nota-se que os artistas visuais já 

têm nesses países um estatuto dos artistas visuais, já beneficiam de um 

sistema de regulamentação laboral e de um regime específico de fiscalidade e 

de protecção social e em muitos deles existem estruturas de defesa dos 
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profissionais das artes visuais, com associações e sindicatos de artistas visuais 

por todo o mundo. Em 1948 foi criado a IAA/ AIAP Associação Internacional de 

Arte, uma organização não-governamental que trabalha em parceria com a 

Unesco (com mais de 100 organizações membros em todo o mundo), tendo 

como coordenadora europeia a IAA-Europa com cerca de 40 organizações 

nacionais como representantes dos artistas plásticos desses países. Na União 

Europeia dos 28 países membros, apenas em Portugal não existe qualquer 

representação nestas organizações internacionais ou alguma associação 

nacional que defenda os direitos dos artistas visuais ou os represente no 

diálogo com as instituições do estado. 

É pois urgente, que em Portugal os artistas plásticos se organizem e deem os 

primeiros passos para o reconhecimento legal desta actividade profissional, na 

criação de associações que defendam os seus direitos, tanto a nível nacional 

como internacional, com vista à utilização de instrumentos legais para melhorar 

as condições e a dignidade que o exercício da carreira ou actividade do artista 

plástico merecem. 
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