Projecto 4H-CREAT
TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO ENTRE UNIVERSIDADES E INDÚSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS
O projecto 4H-CREAT é um consórcio de 7 parceiros
internacionais, que inclui o ISCTE-IUL. A metodologia
utilizada centra-se nas necessidades do utilizador e
na transferência de conhecimento entre os diversos
actores envolvidos no desenvolvimento do sector
cultural e criativo.

RESUMO
Actualmente a investigação, entendida como
produção de conhecimento, não se concretiza se
permanecer dentro da Universidade. É fundamental
garantir que os resultados da investigação e o
conhecimento científico são transferidos para a
sociedade e que resultam em benefícios para a
comunidade.

1. POLÍTICAS DE TRANSFERÊNCIA
DE CONHECIMENTO NAS ICC
Procedeu-se à análise de sete regiões do Espaço
Atlântico (Lisboa, Andalucía, Asturias, Pays de la
Loire, Sul e Este da Irlanda, Sudoeste da Escócia,
Bretanha). Os vários subsectores têm diferentes
formas de produzir valor:

As indústrias culturais e criativas (ICC), apesar
da sua importância, não têm tido uma política
consistente neste sentido.

COMO SE PODE GERAR SINERGIAS ENTRE
UNIVERSIDADES E INDÚSTRIAS CULTURAIS
E CRIATIVAS?

2. MODELOS DE TRANSFERÊNCIA
Existe do lado das universidades, bem como das empresas,
um desejo de aumentar o contacto especialmente relativo a
práticas de empreendedorismo. Em particular, na Área
Metropolitana de Lisboa existe comparativamente uma
maior procura de recursos humanos e projectos conjuntos.

A política regional enfatiza a transferência de
conhecimento, mas é necessário maior aprofundamento
para lidar com as questões sociais e culturais das indústrias
culturais e criativas. Falta um reconhecimento político da
importância dos diferentes conhecimentos e valores
acrescentados neste tipo de organizações.
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Permanece uma falta de envolvimento – em
termos de planificação estratégica – das
universidades em mobilizar os seus recursos e
em mediar os sectores culturais e criativos.
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CONCLUSÃO

Falta de Espaços de Acolhimento/Incubação

Área Metropolitana de Lisboa

O trabalho enfatiza os défices das políticas de conhecimento
relativamente a organizações com características diferenciadas
dos restantes sectores económicos, como é o caso das
indústrias culturais e criativas e sublinha a necessidade de
envolver os diferentes stakeholders.

Através do envolvimento com actores regionais e locais
desenharam-se três linhas de intervenção para estreitar a
ligação das universidades com as ICC:

1. PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO E TRANSFERÊNCIA DIRECTA
2. PARTILHA DE CONHECIMENTO ENTRE SUBSECTORES
3. FOMENTAR O TALENTO NAS ICC

Os próximos passos do projecto passarão por mobilizar os
diferentes actores das ICC, em eventos dirigidos aos
cidadãos, empresas e decisores políticos.
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