PROGRAMA
09h30 | Sessão de Boas-vindas

Reitoria do ISCTE-IUL | Prof.ª Doutora Isabel Salavisa, Vice-Reitora para a Investigação
Direcção do DINÂMIA’CET-IUL
Coordenação do Projecto 4H-CREAT

09h45 | Actividades Culturais e Criativas e Produção de Conhecimento

Moderadora: Margarida Perestrelo
O Contributo das Actividades Culturais e Criativas para a Economia | Pedro Costa | DINÂMIA’CET-IUL
Transferência de Conhecimento para as Actividades Culturais e Criativas | Ana Rita Cruz | DINÂMIA’CETIUL

10h45 | Pausa para Café
11h00 | Oportunidades e Estruturas de Apoio às Actividades Culturais e Criativas

Moderadora: Maria Assunção Gato
Cultura, Criatividade e Inovação: Do Horizonte 2020 ao Horizonte Europa | Marisa Borges | Agência
Nacional de Inovação – GPPQ
Programa Europa Criativa – Possibilidades de Financiamento Europeu para os Sectores Cultural e Criativo
| Susana Costa Pereira | Programa Europa Criativa

12h30 | Almoço
13h30 | Spring Seminar: Novas Tendências de Inovação nas Actividades Culturais e
Criativas Estimuladas pelo Utilizador

Módulo I: Co-criação Digital e Envolvimento de Públicos | Dinamizadora: Elisabete Tomaz
Módulo II: Paradigmas de Gestão e Inovação Orientados para a Procura | Dinamizador: Rodrigo Nicolau
de Almeida

16h30 | Co-Laboratório: Geração de Ideias Utilizador-Actividades Culturais e Criativas
Utilizadores da Geração Z e organizações das actividades culturais e criativas

18h00 | Encerramento

PROGRAMA DO SPRING SEMINAR:
NOVAS TENDÊNCIAS DE INOVAÇÃO NAS ACTIVIDADES CULTURAIS E CRIATIVAS
ESTIMULADAS PELO UTILIZADOR
Módulo I: Co-criação Digital e Envolvimento de Públicos
Contextualização: A expansão das tecnologias de informação tem aberto um número sem precedentes de
oportunidades para empresas, associações e indivíduos conectarem com os seus públicos com vista a
colaborarem na produção de conteúdos. Esta sessão visa promover este espírito de co-criação, através de
exemplos, discussões e práticas, com vista a adequá-lo à prática dos mais diversos subsectores culturais e
criativos – desde a olaria à produção de eventos.
Conteúdos Formativos:
1. Novas Formas de Inovação – Os Novos Paradigmas de Inovação e Participação na Política
2. Plataformas Abertas e Envolvimento de Comunidades
3. Gamificação – Utilização de Jogos para Gerar Envolvimento
4. Novas Formas de Mediação
5. Comunidades de Prática e Co-design
Objectivos: Depois desta sessão os formandos terão acesso a um repositório de exemplos e ferramentas,
estando despertos para o potencial de co-criação junto com utilizadores na sua organização, empresa ou
associação através de plataformas de colaboração; à teoria e prática associada ao desenho de sistemas
gamificados; à importância das novas formas de mediação, nomeadamente o papel dos influencers e
gatekeepers digitais; ao potencial de criação e desenho colaborativo na base de comunidades de prática.
Os conteúdos terão exemplos de aplicação das ferramentas, ligados às indústrias fortemente digitais
(nomeadamente videojogos) bem como indústrias culturais, associações e instituições políticas.

Módulo II: Paradigmas de Gestão e Inovação Orientados para a Procura
Contextualização: A transformação dos mercados em torno da inovação, e o papel preponderante das
indústrias criativas na economia, tem levado à necessidade de construir novas formas de gestão, criação e
desenvolvimento de processos de inovação que tomassem em conta os utilizadores finais. Esta sessão
procura, de forma prática e aplicada, mostrar algumas das formas como organizações, projectos e
empresas podem mobilizar conceitos e ferramentas do design e da gestão para lidarem com os desafios
das suas tarefas. A sessão vai centrar-se em quatro aspectos: desenho de projectos orientados ao
utilizador; ideação e construção de soluções; estruturação de modelos de acção; comunicação. Com isto
procura mostrar-se a mais valia desta abordagem para sectores culturais tradicionais, bem como para
associações e estruturas políticas.
Conteúdos Formativos:
1. Design Thinking: O que é e para que serve
2. Design de Projectos na Óptica do Utilizador: Mapa de Empatia
3. Construção de Soluções: Sessão de Criatividade
4. Produto/Serviço Mínimo Viável e o Canvas de Modelo de Acção
5. Apresentação de Projectos: Pitch como Ferramenta
Objectivos: Esta sessão procura dar aos formandos um conjunto de técnicas e abordagens construídas na
óptica dos utilizadores finais, através de uma abordagem focada na prática. No final os formandos deverão
ser capazes de utilizar as técnicas desenvolvidas para resolver problemas nas suas organizações bem como
identificar casos potenciais de utilização do pensamento integrativo promovido pelo design para a sua
actividade.
Público Alvo: Empresas, Associações e Organizações do Sector Cultural e Criativo; Instituições de Poder
Político; Artistas Independentes

PROGRAMA DO CO-LABORATÓRIO:
GERAÇÃO DE IDEIAS UTILIZADOR-ACTIVIDADES CULTURAIS E CRIATIVAS
Contexto: A co-criação afigura-se como uma forma de envolver utilizadores finais e público, em todos os
estados de produção de práticas e produtos culturais: desde a ideação, à produção de conteúdos
mediáticos, à organização e orientação das instituições. O Co-Laboratório procura ser um espaço de
discussão entre utilizadores e criadores, com um foco especial na Geração Z, com vista a gerar ideias, trocar
experiências e promover o contacto com as indústrias culturais e criativas.
Objectivos: Nesta sessão, jovens, bem como outros stakeholders, trarão os seus inputs sobre as práticas e
produtos das actividades culturais e criativas, as quais participam mostrando projectos nos quais estejam
a trabalhar bem como práticas com as quais possam envolver jovens. Com isto procura-se fomentar, por
um lado, a percepção da importância de um envolvimento dos jovens nos processos de criação nas
actividades culturais e criativas, bem como o interesse dos jovens nas práticas criativas.
Organizações Participantes: a disponibilizar
Público Alvo: Empresas, Associações e Organizações do Sector Cultural e Criativo; Jovens da Geração Z (<20
anos)

