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« Ação 1.2: Democratizar e ampliar a
participação dos artesãos

Ação 1.4: Viabilizar a participação de
artesãos »

Ação 1.3: Estimular a participação efetiva
dos artesãos
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:19 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 1.3: Estimular a participação
efetiva dos artesãos na gestão dos eventos;

Ou volte para o eixo Distribuição e Comercialização.

Este post foi publicado emDistribuição e Comercialização, Estimular a Participação e tags
Eventos, Participação. Bookmark o permalink. Comentar ou deixar um trackback:Trackback
URL.

3 Comentários

breno nascimento nunes gonçalves
Publicado 2 de outubro de 2014 em 20:49 | Permalink

Mais que estimular, sugerimos garantir a participação efetiva dos artesãos na gestão
dos eventos.Este modo de gestão participativa tem se mostrado bastante efetivo no que
se refere a agregar experiencias inovadoras tanto para produtores quanto para
gestores.

 (Plenária Pernambuco)

Faça login para responder.

Maria Lindaurea Sá Freitas
Publicado 4 de outubro de 2014 em 16:14 | Permalink

Pena que até agora não se ouve falar, desse plano diretor apara o artesanato aqui em
São Paulo, já compartilhei com vários amigos , e muitos não tem noção do que está
acontecendo. Sugestão apropriada a de Breno, pois só assim poderemos garantir que
os participantes são artesãos de verdade.

Faça login para responder.

Rita de Cassia Carvalho
Publicado 8 de outubro de 2014 em 11:39 | Permalink

Pelo que percebo esse seria o Primeiro passo, criar a cultura de adquirir artesanato
dentro da sociedade. Muitos não tem o hábito e nem sabem o valor que o trabalho tem.

 Tão importante quanto estimular a participação, seria necessária a criação de mais
eventos, com isso estaria apoiando o artesão e consolidando a cultura do artesanato na
sociedade.

Faça login para responder.

Comentários
Maria Lindaurea Sá Freitas em
Fortalecimento do Artesanato
rogerio batista ferreira da silva em
Formação e Capacitação
Milton Mourao em Estratégia 1:
Identificar e fomentar polos
Fernanda Bellinaso em Ação 1.9:
Estimular o desenvolvimento da
comercialização
Ronildo Araujo Machado em Ação 1.9:
Estimular o desenvolvimento da
comercialização
Ronildo Araujo Machado em Ação 1.9:
Estimular o desenvolvimento da
comercialização
Ronildo Araujo Machado em Distribuição
e Comercialização
Ronildo Araujo Machado em Distribuição
e Comercialização
Giselle Torres Chaves em Estratégia 1:
Garantir a atualização e difusão da Base
Conceitual
Giselle Torres Chaves em Divulgação

Pessoas recentemente ativas

Consulta do Plano Setorial do Artesanato

Página inicial Balanço da consulta Instruções da consulta

http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/19/acao-1-2-democratizar-e-ampliar-a-participacao-dos-artesaos/
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/19/acao-1-4-viabilizar-a-participacao-de-artesaos/
http://culturadigital.br/artesanato/author/setorialartesanato/
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/18/distribuicao-e-comercializacao/
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/18/distribuicao-e-comercializacao/
http://culturadigital.br/artesanato/category/distribuicao-e-comercializacao/
http://culturadigital.br/artesanato/category/distribuicao-e-comercializacao/estimular-a-participacao/
http://culturadigital.br/artesanato/tag/eventos/
http://culturadigital.br/artesanato/tag/participacao/
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/19/acao-1-3-estimular-a-participacao-dos-artesaos/
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/19/acao-1-3-estimular-a-participacao-dos-artesaos/trackback/
http://culturadigital.br/membros/breno/
http://culturadigital.br/artesanato/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fculturadigital.br%2Fartesanato%2F2014%2F08%2F19%2Facao-1-3-estimular-a-participacao-dos-artesaos%2F
http://culturadigital.br/membros/liartenoretalho/
http://culturadigital.br/artesanato/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fculturadigital.br%2Fartesanato%2F2014%2F08%2F19%2Facao-1-3-estimular-a-participacao-dos-artesaos%2F
http://culturadigital.br/membros/rickarvalho/
http://culturadigital.br/artesanato/wp-login.php?redirect_to=http%3A%2F%2Fculturadigital.br%2Fartesanato%2F2014%2F08%2F19%2Facao-1-3-estimular-a-participacao-dos-artesaos%2F
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/18/fortalecimento-do-artesanato/comment-page-1/#comment-600
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/18/formacao-e-capacitacao-2/comment-page-1/#comment-484
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/15/estrategia-1/comment-page-1/#comment-482
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/19/acao-1-9-estimulo-ao-desenvolvimento/comment-page-1/#comment-475
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/19/acao-1-9-estimulo-ao-desenvolvimento/comment-page-1/#comment-474
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/19/acao-1-9-estimulo-ao-desenvolvimento/comment-page-1/#comment-473
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/18/distribuicao-e-comercializacao/comment-page-1/#comment-472
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/18/distribuicao-e-comercializacao/comment-page-1/#comment-471
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/15/estrategia-1-3/comment-page-1/#comment-469
http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/18/divulgacao/comment-page-1/#comment-468
http://culturadigital.br/membros/cauezinho/
http://culturadigital.br/membros/seocontent00/
http://culturadigital.br/membros/mirandablog123456/
http://culturadigital.br/membros/mincnordeste/
http://culturadigital.br/membros/joanajabour/
http://culturadigital.br/membros/maiconrodrigo/
http://culturadigital.br/membros/gutsex/
http://culturadigital.br/membros/fivetom/
http://culturadigital.br/membros/qualitrix/
http://culturadigital.br/membros/nilton10/
http://culturadigital.br/membros/lolgafifa/
http://culturadigital.br/membros/veridiana/
http://culturadigital.br/artesanato/
http://culturadigital.br/artesanato/
http://culturadigital.br/artesanato/balanco-da-consulta/
http://culturadigital.br/artesanato/instrucoes-da-consulta/


22/10/2018 Ação 1.3: Estimular a participação efetiva dos artesãos

http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/19/acao-1-3-estimular-a-participacao-dos-artesaos/ 2/2

Produzido por WordPress. Construído no Thematic Theme Framework.

Comentar

Você precisa estar logado para comentar.

http://wordpress.org/
http://themeshaper.com/thematic/
http://culturadigital.br/artesanato/wp-login.php?redirect_to=http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/19/acao-1-3-estimular-a-participacao-dos-artesaos/
http://culturadigital.br/membros/markinho79/
http://culturadigital.br/membros/adavana/
http://culturadigital.br/membros/nolookcombr/

