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Entrevista com Marc Lis
Os projetos do novo manager para o 
mais recente clus ter do Luxemburgo 
destinado às empre sas e profissionais 
das indústrias criati vas, sejam eles 
desig ners gráficos, arqui tetos, ou 
produtores de cinema. 
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mos ter um site na Internet 
de que os criativos possam 
beneficiar para se inscreve-
rem e para terem um perfil, 
com eventos, um sítio de 
emprego, onde as empre-
sas possam procurar tra-
balhadores no meio cria-
tivo, para que os criativos se 
conheçam entre eles e para 
que os clientes potenciais – 

nacionais e internacionais – 
possam consultar os perfis 
dos profissionais. Outra 
parte importante do meu 
trabalho é o network que é 
presencial antes de tudo. É 
uma grande parte do traba-
lho, ir ao encontro dos atores 
[do setor], conhecer as suas 
necessidades. Já coloquei em 
contacto cerca de 70 criati-

vos em busca de um produto, 
um instrumento, um serviço, 
é como fazer uma espécie de 
'matchmaking' entre indús-
trias e criativos. É um bom 
exemplo para mostrar que 
a criatividade se aplica em 
todos os setores. Precisam 
da sua maneira de trabalhar e 
de pensar em todos os domí-
nios”.

Marc Lis vê-se sobretudo como um facilitador para colo-
car os vários atores em contacto, num setor demasiado 
exposto ao isolamento e desconhecimento das estru-
turas e apoios existentes. As habituais dificuldades de 
tesouraria num setor que continua a ser visto como um 
hobby mais do que uma profissão é outra das grandes 
preocupações deste novo Cluster das Indústrias Criati-
vas, criado em janeiro deste ano. Após 5 meses a liderar 
este projeto, Marc Lis faz um primeiro balanço. 

Marc Lis é manager 
do mais recente clus-
ter do Luxemburgo: as 
indústrias criativas. O 
cluster entrou em fun-
cionamento no final
de janeiro deste ano 
e tem como missão 
apoiar as empresas 
e profissionais das 
indústrias criativas, 
sejam eles designers 
gráficos, arquitetos, 

ou produtores de cinema. Em entrevista à 
Decisão, Lis adverte para o facto de muitos 
criativos não conhecerem as ajudas estatais 
que têm ao seu dispor e reconhece que um 
dos principais entraves tem a ver com as difi-
culdades de tesouraria, que muitas vezes difi-
cultam o pagamento de impostos, os crédi-
tos bancários e a sobrevivência: sua e a das 
empresas.

Qual a importância de haver um cluster 
dedicado às indústrias criativas?
Este cluster tem um papel muito impor-
tante, porque os criativos já esperavam há 
muito pela criação de uma estrutura capaz 
de os colocar em contacto com o Ministé-
rio da Economia, com a secretária de Estado 
[da Economia] Francine Closener. Fizemos 
uma análise no ano passado sobre a dimen-
são do setor. Este tem um volume de negó-
cios próximo de mil milhões de euros, por-
tanto é um ‘braço’ económico importante, 
com uma mais-valia de perto de 400 milhões 
de euros por ano. São cerca de sete mil pes-
soas que trabalham no setor, em mais de 
2.200 empresas. Dos sete mil trabalhadores, 
cerca de mil são independentes. Fazendo a 
comparação com outros setores: temos dez 
mil trabalhadores na agricultura e 20 mil na 
construção. Portanto, trata-se de um número 
importante de trabalhadores, representa 
cerca de 2% do emprego total no Luxem-
burgo. Penso que, no setor criativo, [os dife-
rentes atores] não se conhecem uns aos 
outros. A minha tarefa principal é a de agir 
enquanto facilitador para colocar as pessoas 
em contacto, de as ajudar em vários domí-
nios como nas ajudas públicas, por exemplo, 
e também com os potenciais clientes.

Como funciona o cluster? É como 
um guichet onde as empresas ou 
independentes se podem dirigir?

O setor das 
Indústrias 
Criativas emprega 
atualmente 
cerca de sete 
mil pes soas, o 
equivalente a 2% 
do emprego total 
no Luxemburgo. 
Desses sete mil 
trabalhadores, 
cerca de mil são 
independentes, 
representando 
perto de metade 
das empresas 
existentes no 
setor (cerca de 
2.200). f

o
t

o
g

r
a

f
ia

 
a

n
o

u
k

 a
n

t
o

n
y

“O cluster foi lançado a 31 
de janeiro e comecei como 
manager do cluster a 2 de 
maio. O cluster conta já com 
80 membros, o que repre-
senta uma massa crítica 
de duas mil pessoas, sejam 
independentes ou pequenas 
empresas. O que é bastante 
positivo em cinco meses. E 
até ao final do ano quere-

M

NuNca 
se sabe 
quaNto se 
vai gaNhar
Entrevista com Marc Lis, manager do 
cluster industries creatives.  
Por Paula Cravina de Sousa



porta-vozes para tentar pô-los em contacto uns com 
os outros. Esta é a missão.

Quais são as principais dificuldades das indústrias 
criativas? 
Existem muitas ajudas para os criativos no Luxem-
burgo em termos de auxílios financeiros públicos e 
há muitas instituições, como a House of Entrepre-
neuship, ou a House of Training, que estão lá para 
ajudar estas empresas e os independentes. O que 
há é muitos criativos que não estão a par das ajudas 
existentes e, precisamente, o cluster dá-lhes a pos-
sibilidade de o saber, de forma a que lhes seja mais 
fácil aceder às informações. Esta é também uma 
parte do nosso trabalho. Penso que este setor tem 
outra dificuldade que é o facto de haver um certo 
desequilíbrio porque muita gente pensa ainda que 
ser criativo é um passatempo e não uma verdadeira 
profissão ou um verdadeiro negócio. Isso tem, evi-

"Acontece, 
por vezes, as 
empresas serem 
obrigadas a 
fechar porque 
não podem pagar 
a renda, por 
exemplo. Isto não 
se passa apenas 
com os criativos, 
mas com todos os 
independentes."

Para o novo manager 
do Cluster das 
Indústrias Criativas, 
as ajudas estatais 
“são uma ajuda”, 
mas adverte que 
“no longo-prazo 
não devem ser a 
única resposta”, 
sublinhando a 
necessidade de 
existirem “diferentes 
elementos”. 
“Uma indústria 
de filmes no 
Luxemburgo tem 
um orçamento anual 
de 40 milhões de 
euros que vai para a 
produção de filmes. 
É muito bom. Mas 
é preciso que haja 
um equilíbrio com 
o mercado privado, 
que tem também 
tem um papel para 
que os criativos 
ganhem o seu 
dinheiro e para que 
não sejam totalmente 
dependentes do 
Estado. A longo-prazo 
não é um modelo 
de negócio viável”, 
sublinha. 

Ajudas de Estado, 
a solução?

Podemos dizer que é um género 
de guichet, sim. A ideia partiu da 
estrutura do LuxInnovation que 
existe desde 1984, uma estru-
tura que funciona com um agru-
pamento de interesses económi-
cos que apoiam empresas a nível 
nacional, em setores específi-
cos como o automóvel, em que 
há um cluster para o automóvel, 
outro para o espaço, para a inova-
ção, para a economia circular, um 
cluster de materiais, um de inves-
tigação e tecnologia (IT), além do  
último cluster criado, dedicado às 
indústrias criativas. Espelham os 
diferentes setores de atividade no 
Luxemburgo e são uma espécie de 
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dentemente repercussões no tecido eco-
nómico, porque os criativos devem ser 
remunerados de forma justa pelo seu tra-
balho e isso torna-se difícil.

Um relatório da Comissão Europeia 
aponta que uma das principais 
dificuldades tem a ver com o acesso a 
financiamento junto da banca privada, 
por exemplo…
Esse é certamente o caso para os inde-
pendentes. Penso que para estes trabalha-
dores - que são cerca de 40 % do setor 
criativo [em termos de número de empre-
sas] - é muito difícil porque têm rendi-
mentos muito irregulares. E nesse caso, 
seja um empréstimo pessoal, ou para a 
empresa, ou um empréstimo imobiliário, 
é bastante difícil. Conheço exemplo prá-
ticos, de profissionais que, com 32 ou 33 
anos, ainda vivem com os pais porque não 
conseguem obter um empréstimo junto 
de uma instituição financeira, porque a 
situação financeira não é muito boa por 
comparação com outras profissões que 
são mais estáveis, como um trabalho por 
conta de outrem. Por isso, penso que sim, 
é uma verdadeira dificuldade dos criati-
vos, porque nunca se sabe quanto se vai 
ganhar, isso vai depender dos clientes e 
dos contratos que se conseguem. 

Como é que isto pode mudar?
Uma das preocupações dos independen-
tes – não apenas relativamente aos cria-
tivos, mas transversalmente em todos os 
setores – tem a ver com os impostos e 
com as contribuições para a Segurança 
Social, porque os pagam com base em 
adiantamentos. Por exemplo, se o ano 
anterior foi positivo em termos financei-
ros, e este ano não está a ser tão bom, 
estes trabalhadores vão continuar a pagar 
os impostos este ano com base no ano 
passado, apesar de terem ganho menos 
dinheiro. Essa é uma verdadeira dificul-
dade para os independentes. Tudo o que 
seja o IVA e outros impostos, ou as con-
tribuições para a Segurança Social, são 
pagos com base num ano positivo, apesar 
de ganharem menos naquele momento. 
Há uma grande vontade política, da parte 
da secretária de Estado, Francine Close-
ner, de mudar isto. É preciso melhorar a 
situação de cash-flow. Fazer uma adapta-
ção que seja mais reativa. Se por exem-
plo, daqui a uns meses percebermos que 
temos menos receitas, podemos notificar 
as entidades públicas que haverá menos 
dinheiro como independente, para que se 
adaptem os montantes a pagar em dois 
meses, em vez de se esperar 12 ou 13 ou 
14 meses. Isto vai ajudar verdadeiramente 
o cash-flow dos independentes.
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