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SOBRE O 
PROJETO



ChIMERA
Innovative cultural and creative clusters in the MED area

Objetivos: 

- melhorar a capacidade de inovação das Indústrias Culturais e Criativas (ICC), 
através da cooperação com outras empresas, centros de investigação, entidades 

públicas e sociedade civil;

- reforçar o cluster das ICC a nível transnacional, desenvolvendo serviços para 
suprir necessidades de inovação dos empreendedores e/ou empresas já 

existentes;

Duração do projeto: 01/11/2016 a 31/10/2019 (36 meses)
Financiamento: Programa INTERREG MED



Direção Regional de 
Cultura do Algarve 

(PARCEIRO ASSOCIADO)



PRINCIPAIS ATIVIDADES 
E RESULTADOS



ESTUDO 
Análise do estado da arte do sistema de 
inovação para o setor cultural e criativo

FORÇAS:

Atratibilidade da região para a instalação das ICC e da classe criativa (clima, segurança, cosmopolitismo e 
aeroporto internacional) e a capacidade de a promover internacionalmente;

Existência de agentes educativos ligados a diversos contextos de ensino (formal e não formal);

Oferta de ensino e investigação em alguns domínios das ICC e a consequente capacidade instalada de produção 
de conhecimento;

Existência de uma rede de equipamentos culturais e agentes culturais.



ESTUDO 
Análise do estado da arte do sistema de 
inovação para o setor cultural e criativo

FRAQUEZAS:

Baixo nível cultural do público, reduzindo procura por serviços/eventos das ICC;

Insuficiente interação entre os agentes culturais;

Falta de trabalho intersectorial (ligação ICC e outros setores);

Ausência de estruturas de governança intermédias (governo central VS estruturas locais), limitando a articulação 
entre os agentes e a dependência de financiamentos municipais.



ESTUDO 
Análise do estado da arte do sistema de 
inovação para o setor cultural e criativo

AMEAÇAS:

Força centrípeta das indústrias criativas e da classe criativa das grandes regiões metropolitanas do país (Lisboa 
e Porto);

Centralização dos apoios financeiros dirigido a algumas atividades culturais (ex.: teatro, cinema, música, entre 
outras);

Falta de transportes públicos limita a mobilidade e acesso a eventos e/ou infraestruturas culturais; 

Falta de mecenas regionais.



ESTUDO 
Análise do estado da arte do sistema de 
inovação para o setor cultural e criativo

OPORTUNIDADES:

Potencial de trabalho em rede com as estruturas existentes na região; 

Reconversão da economia em economia criativa;

Turismo, enquanto ativo para o setor das ICC;

Convivência multicultural entre residentes, estrangeiros residentes e turistas;

Excelentes condições climatéricas da região, possibilitando a realização de eventos de todo o ano.



WP4. AÇÕES PILOTO 
Desenvolvimento de ferramentas de apoio ao 
Ecossistema Cultural e Criativo da região.

Elaboração de um Protocolo de colaboração com o NCP do Programa «Erasmus for Young Entrepreneurs»; 

Desenvolvimento de propostas de “esquemas” de financiamento mais adequadas às necessidades e perfil das 
empresas do sector;

Integração do Prémio «Categoria ICC/TICE» no Concurso «Ideias Em Caixa»;

Abordagem ao conceito «Algarve Creative Hub»;

Proposta Plataforma Web para dinamização do Algarve Creative Hub (serviços: incubadora de ideias; procura de 
serviços e classificação; oportunidades de formação (formal e informal); Blog e Comunidade virtual).



OBRIGADA PELA VOSSA 
ATENÇÃO!

Website: https://chimera.interreg-med.eu
Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/8585410
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