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Seminário
Criatividade, Inovação e Identidade  25 de maio | 14h30 – 16h30

Destinatários
 Formadores, professores e outros profissionais de educação e formação com particular intervenção nos domínios da
inovação, design, criatividade e património
 Gestores, quadros e especialistas de empresas
 Quadros e técnicos de organizações do Terceiro Setor
 Formandos e alunos das diversas áreas de formação
 Produtores locais, artesãos, criativos e outros profissionais das indústrias culturais e criativas
 Técnicos das associações de artesãos, de desenvolvimento local e das autarquias locais
 Público em geral interessado na criatividade e na inovação
Objetivos
 Debater a inovação, o design e a qualidade enquanto fatores críticos para a competitividade e o sucesso das
indústrias criativas
 Pensar a formação como via privilegiada para capacitar as microempresas, em particular as ligadas às indústrias
criativas, com competências que promovam a inovação, a criatividade e o design
 Assumir a aprendizagem como instrumento fundamental para a criatividade e a inovação
 Divulgar projetos inovadores com sucesso empresarial
Programa
14h00

Receção aos participantes

14h30

Mensagem de boas vindas  Ana Cristina Mendes | Chefe de Serviços da Qualificação do CEARTE

14h40

Diálogos entre Design e Técnicas Artesanais  Cláudia Albino | Docente da Universidade de Aveiro

15h10

CEARTEaidlabs - apoio à criatividade e à inovação  João Pedro Amaral

15h20

Projetos inovadores de sucesso
 Milú e Jorge Ferreira: Oficina da Formiga – Cerâmica
 Conceição Neves: Reinterpretação da filigrana portuguesa
 Leandro Costa: Modelação e Alfaiataria

15h50

Debate aberto ao público

16h15

Mostra/degustação de produtos artesanais alimentares

16h30

Visita guiada ao espaço da competição
Mais informação em worldskillsportugal.iefp.pt ou pelo e-mail wsp@iefp.pt
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