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EDIÇÃO
 

Sobre 
Projeto CLOE
 

Plataforma 

CLOE

O projeto CLOE nasceu durante a pandemia de 
COVID19, com impacto severo sobre as indústrias 
culturais e criativas (ICC). Quando as ICC transitaram 
para o ambiente digital, disponibilizando gratuitamente 
conteúdos culturais ao público, todos valorizaram as 
suas repercussões na qualidade de vida das pessoas, 
enquanto que o setor experienciava quedas nas receitas, 
geralmente geradas por eventos presenciais.

A pandemia afetou o futuro dos jovens de uma forma 
negativa, com efeitos ainda não passíveis de serem 
totalmente avaliados. Neste contexto, os parceiros 
juntaram forças e experiências para conceber e testar 
um PROCESSO INOVADOR de edutainment 
respondendo a ambas as questões: crise das indústrias 
culturais e criativas e perda de perspetivas dos jovens.

O mecanismo do CLOE é baseado em LABORATÓRIOS 
À DIST NCIA, em que jovens e agentes culturais 
produzem, em conjunto:

● um MUSICAL CONCEPTUAL de rua, nomeadamente 
um espetáculo INCLUSIVO, no qual a performance 
importa menos do que o conceito e a mensagem a 
transmitir,

● uma REVISTA WEB para dar voz a jovens líderes 
criativos,

● uma REDE de Jovens Líderes Criativos da Europa

Os jovens (18-30 anos) são selecionados 
independentemente das suas origens: tanto jovens já 
ativos no setor criativo (músicos, dançarinos, escritores) 
quanto aqueles que nunca exploraram as suas aptidões 
criativas, jovens com e sem possibilidades económicas, 
jovens já comprometidos com a sociedade e aqueles 
que vivem à margem. Todos podem participar de uma 
verdadeira experiência de entretenimento 
educacional INCLUSIVA e criativa.

O objetivo do projeto é estimular os talentos criativos 
dos jovens e fornecer aos jovens trabalhadores culturais 
uma estrutura educacional criativa e um modelo de 
empreendedorismo sustentável que pode ser ampliado.
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CONHECE A EQUIPA!

cloeplatform.eu
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“O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um endosso 
do conteúdo, que reflete apenas a visão dos autores, e a Comissão não pode ser 
responsabilizada por qualquer uso que possa ser da informação nela contida”.

A Plataforma e a Revista Web CLOE já foram lançadas!!

A revista digital CLOE inclui um conteúdo criativo e rico 
de notícias sobre arte, cultura, criatividade, música, 
dança, fotografia…, e abrange uma vasta audiência 
sediada na Europa. As histórias também incluem novos 
artistas a apresentar o seu trabalho criativo e eventos 
culturais, cobrindo um aspecto mais amplo do potencial 
da juventude da Europa no setor criativo e artístico.

Se és um jovem artista, profissional ou amador, e desejas 
apresentar o teu trabalho, queremos saber mais sobre ti!! 
Podes submeter o teu artigo diretamente na nossa 
Plataforma!!!!
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