
20/10/18 19:39Ação 2: Promover parcerias entre governos municipais

Página 1 de 2http://culturadigital.br/artesanato/2014/08/15/acao-2-3/

« Estratégia 2: Implantação e manutenção de
espaços para difusão

Estratégia 3: Atualização e difusão do Portal
do Artesanato Brasileiro »

Ação 2: Promover parcerias entre
governos municipais
Por SETORIAL ARTESANATO | Publicado:15 DE AGOSTO DE 2014

Faça propostas para a Ação 2: Promover parcerias entre
governos municipais, estaduais e federal e entidades
representativas dos artesãos/artesãs para implantação
destes espaços em território nacional e internacional;

Ou volte para o eixo  Divulgação.

Este post foi publicado emDivulgação, Promover Parceirias e tags Parceirias. Bookmark o
permalink. Comentar ou deixar um trackback:Trackback URL.

Um Comentário

Amanda Santana
Publicado 27 de agosto de 2014 em 18:10 | Permalink

Seria interessante o governo oferecer subsidios/incentivos para empresarios que
queriam investir e se dedicar a divulgacao do artesanato brasileiro com a garantia de
comercio justo e com dialogo com os artesao.

Faça login para responder.

Comentar

Você precisa estar logado para comentar.
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