
OFICINAS SEBRAE
DE ECONOMIA 

CRIATIVA E CIDADES 
CRIATIVAS.

Um novo caminho para a gestão pública 

municipal/territorial, com mais geração 

de riqueza local, mais qualidade de vida, 

geração de empregos, ocupação e renda.



ECONOMIA CRIATIVA E CIDADES
CRIATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO

ECONOMICO LOCAL.

Nos últimos anos, a criatividade se tornou protagonista de nossa 

economia, do desenvolvimento de nossas cidades e da geração 

de qualidade de vida. A Economia Criativa e as Cidades Criativas 

passaram a ocupar a pauta de governos e cidades de todo o mundo, 

promovendo o desenvolvimento local a partir do que as regiões 

têm de mais especial: a criatividade dos cidadãos, sua cultura e 

seus saberes.

Para que isso se torne realidade, é preciso que, além do ator 

principal - o(a) Prefeito(a) - e de sua equipe de governo, outros 

atores importantes participem e se engajem nessa estratégia 

inovadora para o desenvolvimento local. São eles os Dirigentes 

de Entidades Empresariais Locais (CDL, Associação Comercial, 

Sindicatos Patronais), Dirigentes de Entidades dos Trabalhadores 

(Sindicatos Urbanos e Rurais), Cooperativas de Produtores, Escolas 

e Universidades, Produtores Culturais, Empreendedores Criativos, 

Criadores, Profissionais do Turismo, Instituições do Terceiro Setor e 

Lideranças da Sociedade Civil.

A Economia Criativa e as Cidades Criativas podem ser uma 

alavanca de desenvolvimento, fazendo com que os investimentos 

em educação, saúde, segurança e infraestrutura deem ainda mais 

resultados e que novos caminhos sejam abertos.

Ao reconhecermos o potencial da criatividade para gerar renda, emprego 

e qualidade de vida na cidade, poderemos transformar nossas cidades 

em lugares melhores.

É para compartilhar essa oportunidade com os novos gestores públicos, 

suas futuras equipes e suas cidades que o Sebrae Bahia está realizando, 

em novembro e dezembro, 10 oficinas por diferentes regiões do Estado 

da Bahia. 

AnA CArlA FonseCA: ConsultorA espeCiAlistA em CidAdes CriAtivAs.

A professora Ana Carla Fonseca é autoridade internacional 

no assunto e a maior especialista brasileira em Cidades 

Criativas. Economista, administradora pública e única 

doutora em Urbanismo com tese no assunto, palestrou 

em 24 países, é consultora da ONU, professora de 

universidades internacionais e tem nove livros publicados. 

Uma conversa imperdível para que a nova política municipal tenha toda a 

criatividade do município a favor do desenvolvimento local.

Acredite! É possível construirmos juntos em cada cidade 
um ambiente mais favorável para o Desenvolvimento 

Econômico Local que gere Riqueza, Emprego, Ocupação e 
Renda para os habitantes locais.



PROGRAMAÇÃO DAS OFICINAS REGIONAIS

MUNICÍPIO DATA CONTATO

Santo Antônio de Jesus 23/11/12 (75) 3631-3949  (75) 9979-3777

Vitória da Conquista  03/12/12  (77) 3424-1600 (77) 9943-8982

Ilhéus 04/12/12 (73) 3634-4068  (73) 9981-5291

Porto Seguro  05/12/12 (73) 3288-1564  (73) 9981-1605

Lençóis  07/12/12 (75) 3331-2319 (74) 9976-3484

Juazeiro 12/12/12 (74) 3612-0827  (74) 9971-4797

Salvador  14/12/12 (71) 3320-4526 (71) 9949-2315

Jacobina  17/12/12 (74) 3621-4342 (74) 9971-5259

Feira de Santana  18/12/12 (75) 3221-2153 (75) 9812-8216

Barreiras   17/01/13 (77) 3611-3013 (77) 9993-9547

As oficinas iniciarão às 8h30, com o café de boas-vindas.

mais informações:
ROBERTO EVANGELISTA
roberto.evangelista@ba.sebrae.com.br
(71) 9975-4939 e (71) 3320-4516
LUCIANA SANTANA
luciana.santana@ba.sebrae.com.br
(71) 3320-4455 e (71) 9963-3083
DENIS SANTOS
denis.santos@ba.sebrae.com.br
(71) 3320-4416
ARTHUR GUIMARÃES
arthur.fahel@ba.sebrae.com.br
(71) 3320-4548

0800 570 0800  |  www.ba.sebrae.com.br 


