As Intervenções Integradas e o património imaterial
Com base na Agenda 21, a qual sob a égide das Nações Unidas, orienta a comunidade
internacional para o desenvolvimento sustentável, a comunicação da Comissão
intitulada “Agenda para um turismo sustentável e competitivo”, de 2007, atribuiu ao
sector do turismo papel central no desenvolvimento social e económico das
sociedades europeias no quadro de um desenvolvimento sustentável. Este equilíbrio
deve, segundo a referida comunicação, ser alcançado através de medidas não
obrigatórias mas inovadoras no campo dos patrimónios natural, cultural material e
cultural imaterial. Se desde então o primeiro campo tem tido maior atenção já quanto
aos dois últimos as medidas que entretanto foram sugeridas em várias momentos
pelos grupos de trabalho da União Europeia abrem um vasto campo de possibilidades
para o desenvolvimento social e económico das localidades europeias, em particular
dos contextos insulares ultraperiféricos, sujeitados aos constrangimentos provocados
pela exiguidade do território.
A importância do turismo para a centralidade da economia europeia é por todos
reconhecido. Segundo a comunicação referida acima, em 2007 o turismo representava
já 4% do PIB da União, alcançando uns notáveis 12% do PIB em Malta, o valor mais
elevado do conjunto. Se contabilizados os efeitos indirectos do turismo o valor subia
para uns notáveis “10% do PIB europeu e assegura cerca de 12% do emprego total”.
Posto isto, trata-se de saber qual deve ser o futuro do turismo europeu. Segundo a
Comissão, o sector deverá basear-se numa gestão voltada para a sustentabilidade
capaz de “proteger as vantagens competitivas que fazem da Europa o destino mais
atractivo do mundo: a sua diversidade intrínseca, a sua variedade de paisagens e de
culturas”. Esta posição baseia-se na tendência notada por cientistas sociais que têm
vindo a estudar o fenómeno do turismo, apresentando-se como exemplo o trabalho do
antropólogo Xerardo Pereiro Pérez. Este autor como outros, conclui que o perfil do
turista se tem vindo a alterar no que diz respeito também à experiência desejada para
as férias, afirmando-se distintamente relativamente ao perfil tradicional do turista.
Este “novo turista”, possuidor de capital económico e cultural, pretende experienciar
a cultura das sociedades visitadas na perspectiva do visitado, opondo-se nas suas
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práticas ao perfil do turista tradicional, e denota preocupação acrescida quanto ao
equilibrio ecológico, entendido nas perspectivas natural e humana.
Neste enquadramento o investimento inovador em infraestruturas, imateriais e
materiais (dimensões inter-relacionadas) assume particular importância. Em concreto,
a perspectiva aqui mostrada sugere que seja assumido como prioritário o investimento
na preservação dos fenómenos culturais tradicionais, o que sugere o recurso às
ciências sociais com vista ao seu conhecimento mais profundo, nas abordagens
inovadoras resultado de processos criativos contemporâneos, no desenvolvimento de
novas actividades económicas a partir das fileiras tradicionais da localidade, na
regeneração do edificado com o objectivo de reforçar a qualidade da paisagem e
potenciar os seus efeitos, conforme perspectiva defendida pela arquitectura paisagista.
Neste sentido, assume fulcral importância a convocação dos “stakeholders” para o
reforço das iniciativas com vista à defesa do património imaterial ou intangível segundo definição da UNESCO, refere-se a práticas, representações, expressões,
conhecimento e competências de uma comunidade transmitidas de geração em
geração -, e neste âmbito cabe aos governos nacionais, regionais e locais o papel de
criarem, em acordo com as competências administrativas, as condições para o
desenvolvimento desta perspectiva inovadora e para a exploração deste recurso.
Da parte da União estes projectos encontram aceitação total, observável tanto nos
estudos, planos e aplicações práticas das possibilidades deste tipo de desenvolvimento
económico e social, assim como nos programas estruturais e na arquitectura
financeira desenhada. Uma das expressões desta filosofia assume a forma de
intervenções integradas no território, as quais convocam múltiplas áreas técnicas,
associadas a modelos financeiros assentes na abertura ao recurso a fundos europeus
distintos.
Nestas breves notas podemos concluir que a conjugação entre as manifestações
culturais imateriais tradicional e contemporâneas balizadas pelo equilibrio ecológico,
tem a capacidade, de acordo com os diversos estudos patrocinados pela UE e outras
instâncias internacionais, de contribuir para o desenvolvimento social e económico
das localidades e suas populações, através da criação de novas actividades
profissionais, e consequente criação de emprego, melhoria no ordenamento do
território e aumento da qualidade de vida das populações. Em síntese, dadas as
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características das Regiões Ultraperiféricas, a “Agenda para um turismo sustentável e
competitivo” reveste-se de grande oportunidade para as sociedades insulares em
direcção ao século XXI.
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