
“Atreva-se a Sonhar e a Criar – Seminário de Partilha de Experiências 

(da série de actividades sobre o planeamento da carreira)” 

Propensão para exercer actividades culturais e criativas – Criatividade sem limites 

 

Pergunta: Qual é a definição de indústrias culturais e criativas? 

Resposta: Desde que haja uma ideia inovadora e, ao mesmo tempo, proveniente de uma ideia 

original, é criatividade cultural. Por exemplo, a combinação da cultura chinesa com 

a cultura tradicional local, também, é uma das indústrias culturais e criativas. 

 

Pergunta: Qual é o âmbito de financiamento da “Série de Programas de Subsídios para as 

Indústrias Culturais e Criativas”? Existe algum limite para este financiamento? 

Resposta: O âmbito e o limite deste financiamento dependem dos conteúdos concretos dos 

projectos. Para mais detalhes sobre o programa, pode aceder à página electrónica 

do Instituto Cultural em https://www.icm.gov.mo/cn/CCI-Subsidy. 

 

Pergunta: O Instituto Cultural vai apoiar a venda em consignação de produtos culturais e 

criativos e no registo de direitos de autor? 

Resposta: O Instituto Cultural vai cooperar com diferentes entidades na venda em 

consignação, mas vai ser necessário proceder à selecção dos produtos que 

correspondam ao tema da plataforma de consignação. A Direcção dos Serviços de 

Economia pode providenciar informações sobre direitos de autor e, para mais 

detalhes, aceda à página electrónica da Direcção dos Serviços de Economia em 

https://www.economia.gov.mo/zh_TW/web/public/pg_ip?_refresh=true. 

 

Pergunta: Como é que os novos produtos culturais e criativos podem ser promovidos? 

Resposta: Pode ser criada uma história para um produto e definida a sua reputação. Ao 

mesmo tempo, através de diferentes canais, fazer a promoção on-line e conhecer as 

necessidades e limitações das zonas de venda com diferentes objectivos, como por 

exemplo, há várias plataformas de venda em Macau e no Interior da China. 

Pode-se, ainda, participar em actividades organizadas pelo Instituto Cultural e por 

outras entidades, tais como a Semana Dinâmica de Macau e a Feira Internacional 

de Macau (MIF), entre outras. 
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