
Jornadas “Industrias Culturales y Creativas. Innovación, Retos y 

Oportunidades” 

No próximo dia 24 de março, o Convento San Juan de Dios 

(Olivença) irá receber as Jornadas “Industrias Culturales y Creativas. 

Innovación, Retos y Oportunidades”, organizadas pela Asociación de 

Gestores Culturales de Extremadura(AGCEX). 

Pode inscrever-seAQUI até às 14h00 do próximo dia 20 de março de 

2017. 

Trata-se de uma iniciativa no âmbito do projeto “Industrias Culturales 

y Creativas. Sinergias entre el Tercer Sector, la Empresa Privada y el 

Sector Público: Innovación, Retos y Oportunidades” que é financiado 

pelo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, conta com a 

colaboração da Junta de Extremadura, do Ayuntamientode Olivença e 

da Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de 

Olivenza(ADERCO). 

As Jornadas contam com a participação de especialistas que irão 

partilhar a sua experiência e visão sobre os novos desafios e 

oportunidades das indústrias culturais e criativas. 

Entre outos temas, tratar-se-ão: financiamento; incentivos fiscais;

colaboração intrassetorial e intersetorial; prospeção do mercado 

cultural e comportamentos dos consumidores; sinergia entre as 

tecnologias, a inovação e as ICC; marketing ecomunicação; criação e 

consolidação de emprego cultural; redes de colaboração; 

internacionalização das ICC; formação e profissionalização do setor… 



O projeto é dirigido a: 

- pessoal diretivo e técnicos de empresas culturais e criativas; 

- observatórios culturais públicos e privados de âmbito regional e nacional; 

- entidades financeiras, associações de investidores e organizações de 

microfinanciamento; 

-empresascriadoras de emprego, incubadoras Startups e empresas 

Startups; 

- espaçoscoworking, outros espaços de cocriação e colaboração; 

- empresas privadas que se caraterizam pelo seu compromisso de 

responsabilidade social e empresas que estão interessadas em iniciar um 

programa ou departamento de RSC; 

- empresas culturais e criativas, independentemente da fase do projeto 

empresarialem que se encontram; 

- empreendedores/as que tenham um projeto eque pretendam iniciá-lo e 

queiram adquirir ferramentas para a competitividade nacional e 

internacional dos seus produtos ou serviços culturais; 

- pessoal técnico e/ou diretivo de associações e fundações culturais; 

- pessoal técnico e/ou com responsabilidade politica na administração; 

- grupos de ação local; 

- estudantes com interesse no setor cultural, turístico e criativo. 



Programa (provisório) 

09h30 – 10h00 Receção dos participantes e entrega de documentação 

10h00 – 10h30 Inauguração das Jornadas 

10h30 – 11h00 Pausa – Café 

11h00 – 11h30 Conferência inaugural 

11h30 – 12h00 Indústrias Culturais e Criativas I: A cooperação 

intrassetorial e intersetorial. Vantagens de criar sinergias com entidades do 

mesmo setor e de setores diferentes. 

12h00 – 12h30 Indústrias Culturais e Criativas II: A economia colaborativa. 

Novos modelos de desenvolvimento e financiamento das ICC. 

12h30 – 13h00  Indústrias Culturais e Criativas III: Formação, Emprego e 

Profissionalização do Setor Cultural. 

13h30 – 14h00  Indústrias Culturais e Criativas IV: Modernização 

Tecnológica. AS ICC e o mercado digital. 

14h00 Encerramento das Jornadas 

14h40 Almoço 

16h30 Encontros Profissionais 

19h00 Atividade Cultural 

Encontros Profissionais   

Consistem em reuniões privadas de 10/15 minutos, onde os interessados 

em participar (mediante prévia inscrição através do formulário das 

Jornadas) terão as seguintes vantagens e oportunidades: criarnovos 

contactos de qualidade; desenvolver sessões de networking destinadas a 

incentivar as relações comerciais;  acedera profissionais de setores 

diferentes; melhorar a competitividade quer a nível nacional quer a nível 

internacional; etc. 

Uma vez rececionadas as inscrições, a organização entrará em 

contacto com os interessados/as, através de correio eletrónico, para 

definir detalhese horários dos encontros. 

                                             INSCRIÇOES AQUI 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4b0O-ss8M79jEkXzeXpTZTgtYxa9tTG4rQpnfkLSdy3Clcw/viewform?c=0&w=1

