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1.

Abertura e boas vindas

2.

Contextualizção

3.

Oficina de construção do cenário da Economia Criativa nos próximos 20 anos.

4.

Palavra livre e encerramento

Local:

Sebrae

CONSIDERAÇÕES | DECISÕES
Assunto

Descrição

Abertura

O coordenador da Câmara Técnica, Marcos Clay, fez abertura, agradeu a presença de todos, e solicitou que
durante a oficina a pauta fosse voltadada para a ações a serem inseridas no PPA do Sebrae (2020/2023)

Marcos Clay

Contextualização

Osmar contextualizou falando da importância de identificar pontos importantes da economia criativa acreana
para serem inserido no PPA do Sebrae.

Osmar Vicentin

Oficina de
construção do
cenário da
Economia Criativa
nos próximos 20
anos

Assim, ficou definido os desafios, objetivos e pautas estratégicas a serem incluídos no PPA do Sebrae (2020/2023):
Desafios da Economia Criativa
• Apoiar o fomento, desenvolvimento, capacitação, formação e consolidação dos negócios criativos
• Fomentar a política pública de cultura
• Articular apoio técnico e logístico para agentes e empreendimentos criativos
• Estabelecer mecanismos de registro, mapeamento de informações e indicadores
• Estimular e apoiar a formalização e constituição de uma rede de serviços de empreendimentos criativos
• Articular a capacitação e a formação dos empreendedores criativos
•

Promover a consolidação do portfólio e o calendários de eventos

Objetivos estratégicos/ Pautas Estratégicas:

Responsável
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Palavra livre e
encerramento

•
•
•
•

Levantamento das politicas públicas para projetos estaduais e municípais
Levantar os Editais ligados à Economia Criativa
Elaborar um Calendário de eventos
Ouvir as lideranças do artesanato acreano

•

Deliberou-se pela criação de uma nova Câmara Técnica de Inovação e Tecnologia, essa nova Câmara seria
transversal a todas as demais.

•

O Coordenador Técnico do Fórum, Orlando Sabino, enfatizou a importância da estruturação de um
documento para consolidar as ideias do projeto do Parque Tecnologico, para apresentar para aos
potenciais órgãos financiadores.

•

O coordenador da CT, Marcos Clay, informou da realização, no dia 14/10, do VIII ENCONTRO DE
INSTITUCIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA DO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO. Trata-se de uma ação do
Projeto Lider Taraucá/Envira, onde será entregue para o sociedade e gestores públicos, o mapeamento
estratégico das necessidades da região.

•

Todos

Marcos Clay, solicitou ainda, o apoio da Câmara Técnica para divulgação do evento: PROMOÇÃO À
ECONOMIA CRTIATIVA E DIGITAL, que será realizado em parceria com a Prefeitura e o Sebrae, que na
ocasião será ministrada a palestra do Consultor Marcos Batista, que é uma referência nacional em
econimia criativa. O evento será realizado no dia 15/10.

PROVIDÊNCIAS DA REUNIÃO
Ação
1. Criação da Câmara Técnica de Inovação e Tecnologia
2. Próxima reunião no Sebrae

Responsável

Prazo

Status

11/10

Em andamento

CT
Fórum

