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Normas de Participação: RESIDÊNCIAS CRIATIVAS PARA JOVENS DESIGNERS (ATÉ 30 ANOS) 

PROJETO EUROPEU CREATEX - TEXTILE HERITAGE INSPIRING CREATIVES 

O Município de Santo Tirso integra o projeto europeu CREATEX - Textile Heritage Inspiring Creatives 

(www.createxproject.eu). No âmbito desta parceria europeia, o Município irá apoiar a realização de 

residências criativas por 3 jovens designers. Os candidatos deverão ser jovens designers com menos de 30 

anos, interessados no design de produtos contemporâneos no contexto europeu, que encontrem inspiração 

em materiais de arquivo. 

O objetivo desta candidatura passa por permitir a realização de residências criativas no estrangeiro e em 

criar mini coleções de design de interiores, moda e têxtil, inspiradas na herança do setor têxtil e do vestuário. 

Estas mini coleções serão objetivo de exposição internacional em diversos locais, juntamente com o catálogo 

respetivo, dando aos participantes uma importante oportunidade de visibilidade a nível europeu. 

Os vencedores serão anunciados num evento público, em maio de 2019, realizado na Fábrica de Santo 

Thyrso. Como parte do evento, todos os candidatos participantes na seleção serão convidados a apresentar 

os seus projetos. 

O Projeto Createx em resumo 

O projeto europeu CREATEX, financiado ao abrigo do Programa Europa Criativa - Cultura / Ano Europeu do 

Património Cultural 2018 (convite 35/2017, ref. N.º 595936-CREA-1-2018-1-IT-CULT-COOP3), é coordenado 

pela Fundação do Museu do Tecido de Prato (Itália) em parceria com o Município de Santo Tirso (Portugal), 

a Câmara Municipal de Gironella na Catalunha (Espanha), a Nordiska Textilakademin em Boras (Suécia) e a 

Academia de Belas Artes de Lodz ( Polônia). 

O projeto, lançado em setembro de 2018 e com data de término em fevereiro de 2020, procura atingir os 

objetivos gerais de salvaguardar e promover os arquivos têxteis e de moda dos territórios envolvidos, 

promovendo a digitalização como ferramenta de conservação e promoção e experimentando o uso criativo 

dos mesmos como fontes de inspiração para o design contemporâneo. 

Além de organizar 15 residências criativas nos 5 territórios parceiros reservados para 15 designers, o projeto 

Createx prevê também a organização de 10 workshops para promover a promoção e o uso criativo de 

arquivos têxteis e de moda, uma campanha de digitalização envolvendo mais de 500 objetos, a exposição 

internacional em vários locais das mini coleções criadas pelos 15 designers europeus envolvidos nas 

residências, uma conferência final e um catálogo. 

Residências Criativas 

Para os 3 designers selecionados pelo Município de Santo Tirso, o programa das residências criativas inclui: 

- Uma viagem de estudo de inspiração para os participantes, em Boras (Suécia), com duração entre 5 a 7 dias 

(incluindo viagem), que ocorrerá na terceira semana de junho. Os designers estarão instalados na Nordiska 

Textilakademin, com visitas de estudo a empresas têxteis, a museus de arte e a museus têxteis na área 

envolvente, e participação num ciclo de workshops. 

- Na terceira semana de julho, o programa de trabalho será complementado com intercâmbios de 

experiências com 3 jovens designers da Academia de Belas Artes de Lodz ( Polónia), que nesta data estarão 

na Fábrica de Santo Thyrso a desenvolver as residências criativas. Estas residências serão complementadas 

com visitas a empresas têxteis de Santo Tirso, ao projeto Fabrics 4 Fashion (maior biblioteca de tecidos do 

mundo), aos Stakeholders envolvidos no projeto, e com a possibilidade de usufruir de coaching especializado. 
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- Conceção e criação de uma mini coleção (entre 2 e 5 itens) de têxteis / vestuário / acessórios de moda / 

design de interiores livremente inspirada no património têxtil dos territórios envolvidos, que estará 

disponível através da base de dados específica ou através das visitas de estudo planeadas durante as 

residências criativas. As mini coleções e documentação gráfica e fotográfica relacionada devem ser entregues 

ao Município de Santo Tirso até 15 de setembro de 2019. Os designers também participarão de formação 

em marketing e comunicação, de modo a promoverem as mini coleções. 

A participação em todas as atividades acima mencionadas é obrigatória para os beneficiários destas 

residências criativas. 

Apoios 

Os três jovens selecionados usufruirão dos seguintes apoios: 

1) Custos inerentes a deslocações, alojamento alimentação, bilhetes de entrada para museus, transporte 

local durante a residência criativa em Boras/Suécia; 

2) Contribuição para a criação das minicolecções; 

3) Coaching especializado em reinterpretação criativa e em marketing e comunicação. 

Serviços adicionais para a criação das mini coleções poderão ser adicionalmente disponibilizadas aos 

designers selecionados pelo Município de Santo Tirso. 

Não está prevista nenhuma cobertura de custos para as atividades que ocorrem na Fábrica de Santo Thyrso, 

em Santo Tirso. 

Requisitos 

Jovens designers com menos de 30 anos de idade na data de 17 de maio de 2019 e que residam em 

Portugal poderão candidatar-se. 

Candidaturas 

Os designers interessados devem enviar a sua candidatura, através de We Transfer, até 17 de maio de 2019 

para o endereço de email invest@cm-stirso.pt. 

A candidatura deve incluir os seguintes documentos anexados: 

1) O formulário de candidatura, disponível para download no seguinte link 

http://createxproject.eu/project/open-call/ em formato PDF, devidamente assinado 

2) Vídeo de auto-apresentação do candidato em inglês, com duração de até 1 minuto, ilustrando muito 

brevemente a sua experiência educacional e profissional, os seus interesses no setor têxtil / vestuário / 

design / arquivo, e todos os outros aspetos considerados pertinentes; 

3) Apresentação de design gráfico, com um máximo 10 páginas em formato PDF, de uma ideia / projeto 

para uma mini coleção (entre 2 a 5 itens) de têxteis / vestuário / acessórios / design de interiores inspirada 

no património têxtil dos territórios e materiais disponíveis no link http://createxproject.eu/inspiring-

heritage/ (nome de utilizador e senha disponíveis na página indicada). O relatório, que deve ser escrito em 

inglês, deve ilustrar a conceção, inspiração e componentes criativos, bem como os elementos relacionados 

com a realização prática, os aspetos de produção, a comercialização e o modelo de negócio de referência. 

Os candidatos serão selecionados por um júri de especialistas, que avaliará as candidaturas e projetos 

recebidos, tendo em conta os seguintes elementos: processo criativo / ideia; originalidade / inovação; 

características de produção; elementos competitivos e potencial de mercado; comunicação; apresentação. 

mailto:invest@cm-stirso.pt
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O júri classificará os candidatos e selecionará uma lista dos considerados elegíveis. Os três beneficiários das 

residências criativas serão escolhidos desta lista. Os resultados da seleção serão anunciados no site do 

projeto (www.createxproject.eu) e no site do Município (www.cm-stirso.pt). 

No caso de um candidato vencedor renunciar à residência criativa, ela será concedida ao nome 

subsequente na lista de finalistas. 

Mais informações podem ser solicitadas através de invest@cm-stirso.pt. 

 

 

Município de Santo Tirso 

 

 

Santo Tirso, 23 Abril 2019 


