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Sobre o que é o projeto Creative Talent Factory? 

"Fazer arte é diferente de fazer negócios na arte" 
 
O projeto Creative Talent Factory  colmata esta lacuna oferecendo  material educativo totalmente gratuito a todos os 

artistas  que desejem lançar o seu próprio negócio  e prosperar no mundo do empreendedorismo artístico. 

 

O que fizemos: 

Guia de Motivação 
Uma coleção de material útil que o inspirará a dar o 
primeiro passo para se tornar um empreendedor de  
arte.  
Breves leituras interativas, histórias de sucesso, 
estudos de caso, entrevistas de quem o fez, links úteis 
e muitos mais esperam para ser descobertos e oferecem-
lhe o impulso necessário durante o seu início. 

 
 

 
 

O que estamos a preparar: 

Ferramenta de autoavaliação 
Um questionário divertido que calcula o seu nível exato 

de habilidades empresariais em cada momento, 
fornecendo-lhe  recomendações personalizadas sobre onde 
deve concentrar-se mais.   
 
 

Programa de Formação Em E 
Um curso online  self-learning que está dividido em  
unidades temáticas  que se focam nos  aspetos mais 
cruciais de fazer negócios na arte. 

 
 

E-Toolkit para educadores adultos 
Um conjunto de materiais metódicos online  que orienta 
os formadores através da  utilização eficaz das 
ferramentas Creative Talent Factory num ambiente de 
aula,  motivando os alunos a perseguirem as suas  
aspirações empreendedoras e a criarem diálogos e 

interações frutíferas entre eles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem pode beneficiar:  
 
- Todos os artistas que desejem iniciar o seu 
próprio negócio, ou aspiram a melhorar o seu 
negócio existente, através do ferramentas 
educativas de fábrica de talentos criativos. 
 
- Através do E kit de ferramentas para 
educadores adultos, os educadores adultos 
são guiados através da utilização eficaz das 
ferramentas educativas do projeto no contexto 
da sala de aula. 
 
- Qualquer instituição de ensino adulta focada 
em tópicos de negócio pode utilizar livremente 
ferramentas do projeto Creative Talent Factory  
e incorporá-las nos seus currículos. 
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Histórias de Sucesso de Vídeo

 

Aproveite e assista a 6 pequenos vídeos de   
empreendedores criativos vindos de todos os 
países do projeto Creative Talent Factory. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como pode estar ligado ao projeto Creative Talent Factory 

Siga-nos na nossa página https://www.facebook.com/CREATIVETALENTFACTORY ou visite  

https://talentcreation.eu/ site para mais informações 

https://talentcreation.eu/video-success-stories/
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