
                                                                

  

DOSSIER DE IMPRENSA 
“Art on Chairs” vence Prémios Europeus RegioStars 2014 na categoria “Crescimento 

Inteligente” 

 

Conceito 

A iniciativa “Art on Chairs” foi lançada pela Câmara Municipal de Paredes para aliar a 

arte, o design, a criatividade contemporânea e a cultura à promoção de um setor 

importante no desenvolvimento social, económico e cultural de Paredes e da Região 

Norte como é o caso da indústria do mobiliário. 

Materializou-se através de um conjunto de ações de natureza artística, criativa e 

cultural, das quais se destaca a exposição “Duets”, por ter envolvido personalidades 

de reconhecido mérito nacional e internacional. Incluiu, ainda, uma exposição 

internacional, espetáculos de teatro, dança, concertos, mostra de vídeos e filmes, 

atividades de serviço educativo e conferências. 

Em comum estas iniciativas potenciaram o conhecimento sobre a capacidade 

empreendedora da indústria tradicional do mobiliário e a sua forte ligação às 

indústrias criativas. 

 

Parceiros 

A implementação desta iniciativa está diretamente associada à capacidade de 

trabalho em conjunto de um grupo alargado de parceiros. Por um lado, envolveu os 

empresários locais da indústria do mobiliário e, por outro, a comunidade académica 

como a Faculdade de Belas Artes a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a 

Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos e o Instituto de Investigação em 

Design, Media e Cultura. A nível internacional, contribuíram igualmente o Centro 

Europeu de Design, na Holanda, e o Bilbao Creative Zentrum, em Espanha.  



                                                                                                                   

         

  

Internacionalização 

Além do concurso internacional de design ter suscitado uma adesão muito significativa 

de artistas nacionais e estrangeiros, tendo-se registado mais de 400 candidaturas de 

37 países, a internacionalização da iniciativa faz-se sobretudo pela itinerância 

internacional da exposição. Para 2014, está já previsto passar por São Paulo, Rio de 

Janeiro, Shangai e Pequim. 

Dos contactos estabelecidos, há já empresas do concelho com novos clientes em 

mercados internacionais, como a Fenabel, a CM Cadeias ou a Ducampus, e novas 

marcas de mobiliário a surgir.  

 

Principais números 

12 Prémios de design 

9 Residências criativas 

9 Exposições (2 internacionais e com itenerância prevista para os próximos anos) 

54 mil visitantes 

38 PME  

77 Designers  

136 Novos produtos/objetivos 

3000 estudantes em visitas guiadas e workshops  

112 mil Euros de donativo entregues ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados 

 

 



                                                                                                                   

         

  

Apoio dos fundos comunitários 

A iniciativa “Art on Chairs” foi apoiada pelo “ON.2 – O Novo Norte” (Programa 

Operacional Regional do Norte) no contexto do programa “Paredes: Cidade Criativa 

para o Design”, conceptualizado pela Câmara Municipal de Paredes e que prevê um 

conjunto de ações integrado de promoção do design, muito dirigido à capatação de 

novos mercados. No total, contou com um apoio comunitário de cerca de 2,8 milhões 

de Euros. 

 

O que são os RegioStars 

Os prémios RegioStars fazem parte da iniciativa da Comissão Europeia Regions for 

Economic Change, que tem como objetivo primordial identificar e destacar as boas 

práticas no âmbito do desenvolvimento regional e urbano. Trata-se de um galardão 

que vai já na sua sétima edição anual e tem-se confirmado como uma referência no 

calendário da Política de Desenvolvimento Regional e Urbano, um evento que 

reconhece e premeia os projetos europeus mais inovadores apoiados pela Política de 

Coesão. 
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