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Press Release  
  
O projeto IN SITU tem por objetivo principal contribuir para um melhor conhecimento das 
necessidades, modelos e processos governativos das Indústrias Culturais e Criativas (ICCs) localizadas 
em zonas não-urbanas/periféricas da Europa, potenciando a sua capacitação enquanto catalisadores 
de inovação, competitividade e sustentabilidade nas regiões em que se situam. Uma questão central 
no IN SITU é a articulação entre a investigação e a prática, através de IN SITU Labs a nível local – polos 
agregadores de diversas redes, que vão providenciar ações de formação e capacitação, e que irão 
monitorizar os estudos de caso/projetos-piloto do projeto nas seis regiões não-urbanas/periféricas da 
Europa, localizados em Portugal (Açores), Irlanda, Islândia, Finlândia, Letónia e Croácia.  
  
Envolvendo simultaneamente investigação à escala europeia e experimentação a nível local, 
pretendemos aprofundar o conhecimento acerca: dos efeitos diretos e indiretos das ICCs em zonas 
não urbanas/periféricas, das relações trans-setoriais existentes, das estratégias e sistemas inovadores, 
bem como das necessidades específicas dos vários intervenientes/agentes das ICCs em cada contexto.  
  
Neste âmbito, promovemos a série de workshops Cultura e Criatividade em Diálogo, que são fóruns 
públicos de discussão (Speak Outs), mediados pelo IN SITU Lab Açores, onde os cidadãos podem 
apresentar as suas principais questões e preocupações sobre o desenvolvimento local, e partilhar as 
suas opiniões sobre o futuro do desenvolvimento da região. Estes fóruns servem para identificar 
necessidades e problemas locais, e explorar soluções e melhores caminhos através de práticas 
criativas. As respostas às questões identificadas durante os workshops participativos/Speak Outs 
serão ativadas pelos Estudos de Caso selecionados. Os Estudos de Caso envolvem 
profissionais/operadores culturais e criativos cujas práticas criativas dão resposta a questões 
prementes nas comunidades locais.  
   
O primeiro Speak Out terá lugar no dia 25 de Março de 2023, das 16h00 às 19h00, no Instituto Cultural 
de Ponta Delgada (R. José Maria Raposo de Amaral n.º 101, 9500-078 - Ponta Delgada). 
 
Para mais informações, contactar: IN SITU Lab Azores, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 
(CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc), Universidade dos Açores, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
Piso 3, Gabinete D.109, 9500-321 Ponta Delgada, alexandra.d.baixinho@uac.pt 

 
https://insituculture.eu/ 
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Press Release (in English)  
 
The IN SITU project aims to better understand the forms, processes, and governance needs of CCIs  
located in non-urban areas of Europe and to advance the ability of non-urban CCIs to act as drivers  of 
innovation, competitiveness, and sustainability for the locales in which they are located. A core  
defining aspect of IN SITU is the interlinking of research and practice through place-based IN SITU Labs 
– hubs for networking, training and capacity building, and monitoring case studies in six nonurban 
regions across Europe, located in Portugal, Ireland, Iceland, Finland, Latvia, and Croatia.  
 
Involving both Europe-wide research and place-based experimentation, we aim to provide an indepth 
knowledge of the direct and indirect effects, cross-sectoral connections and spillovers, innovative 
strategies and systems, and the needs of CCI practitioners in non-urban areas.  
 
To achieve this, of Speak Outs are public forums facilitated by the IN SITU Labs, where citizens present 
key issues and concerns regarding local development, as well as their opinions on the future 
development of the region. They serve to identify place-based problems and explore  solutions and 
pathways for improvement through creative practice. The responses to the  issues identified in the 
Speak Outs will be activated by the Case Studies. The Case Studies  involve cultural and creative 
operators responding to issues through community engaged  creative practices.  
 
The first Speak Out session will be held at Instituto Cultural de Ponta Delgada (R. José Maria Raposo 
de Amaral n.º 101, 9500-078 - Ponta Delgada), on Saturday 25th March 2023, from 4-7 pm. 
 
 
For more information please contact: IN SITU Lab Azores, Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais 
(CICS.UAc/CICS.NOVA.UAc), Universidade dos Açores, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
Piso 3, Gabinete D.109, 9500-321 Ponta Delgada, alexandra.d.baixinho@uac.pt 
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