CONFERÊNCIA
O que é ?
De 12 a 14 de Maio acontece a conferência
#PortugalFazBem 3Days’ Summit, que vai debater o
Design, a Produção e o Turismo Industrial da indústria dos
ambientes do país e dar visibilidade às marcas, organizações
e novos projectos que a integram, para pensarmos no futuro
hoje.
É uma conferência em modelo híbrido, totalmente
transmitida em streaming, para poder chegar a todas as
regiões e inspirar todas as pessoas do norte ao sul, do país e
pelo país. Paralelamente faremos o lançamento dos Planos
de Subscrição Portugal Faz Bem.

TURISMO INDUSTRIAL
Já conhece?
A ligação do Turismo à exploração e produção portuguesa,
promove o contacto directo com o património sócio-cultural
e laboral dos recursos locais, ao longo de todo o ano.
Pretendemos acelerar esta dinâmica através das Experiências
#PortugalFazBem apresentando e promovendo:
Fábricas em Laboração
Patrimónios e Museus
Centros de Investigação
Indústrias Transformadoras e de Design
Oficinas Artesanais e de Artes e Ofícios
Lojas com História e Produtos Design

Estas visitas abrem as suas portas aos profissionais,
consumidores, estudantes, investidores e à comunidade de
uma forma geral, visando proporcionar uma experiência que
fortalece a sua marca, a sua empresa e os seus produtos.

OS ORADORES
O que esperar do #PortugalFazBem 3Days’
Summit 2021?
Prepare-se para ouvir brilhantes criadores, gestores e
especialistas do sector, gurus da produção em Portugal,
diretores criativos, designers e arquitectos premiados, e ainda
saber mais sobre as principais iniciativas dedicadas à rede de
Turismo Industrial Vivo e Patrimonial em contexto nacional,
como uma nova forma de dar a conhecer e visitar o nosso
país!
Estamos a preparar palestras participativas com a presença
de valiosas marcas portuguesas e ainda a mostra de alguns
pontos do país, intimamente ligados ao Turismo Industrial.

O PROGRAMA
O que inclui o Programa?
Uma fonte incomensurável de inspiração é o que temos
encontrado na pesquisa por marcas da indústria da
Arquitectura, Decoração e Design no exercício de construção
da plataforma a que decidimos chamar #PortugalFazBem.
As histórias que temos ouvido e partilhado nos Encontros #
PortugalFazBem destacam objectos, autorias e modos de
produção únicos que queremos continuar dar a conhecer, e
assim contribuir para a criação da Marca Portugal.

Toda a informação será colocada online.

O PROGRAMA
#PortugalFazBem 3Days’ Summit 2021
apresenta 3 dias de Conversas, desdobrados nos
temas “Design, a Produção Portuguesa e Turismo Industrial”,
para proporcionar um momento de partilha mais intenso,
mais dinamizador e catalisador de boas práticas entre as
10h/13h de cada dia, seguidas de tardes com 3h de
apresentações inspiradoras.
AGENDA:
Dia 1 - Como vai o nosso Design?
Dia 2 – A Produção portuguesa e Sustentabilidade
Dia 3 - Um Turismo Industrial atraente
Toda a informação será colocada online.

OS BILHETES
O que incluem os bilhetes?
O passe de 3 dias, de apenas 9 €, dá acesso a todos os dias
de programação do #PortugalFazBem 3Days’ Summit 2021
sobre Design, Produção e Turismo Industrial que podem ser
reavidos através das ofertas nos Vouchers de Marcas
portuguesas, Museus e Experiências de Turismo Industrial.
Para quem quer apenas assistir a 1 dia específico, lançamos
um bilhete dia de 3,5€.

Toda a informação será colocada online.

AS OFERTAS
Quais são as ofertas incluídas?
Para dar uma maior visibilidade às marcas, museus e
experiências partilhadas, criamos um conjunto de ofertas de
modo a perpetuar a interacção e networking entre o público
e as mesmas.
As ofertas #PortugalFazBem 3Days’ Summit 2021 advêm do
convite colocado a todas as marcas participadas no
Directório #PortugalFazBem e às empresas e entidades que
participam nas Experiências #PortugalFazBem de Turismo
Industrial.

Toda a informação será colocada online.

OS LOCAIS
Que locais nos recebem?

O Museu da Cidade, a Galeria Daciano da Costa e a Feira
BTL são os locais que escolhemos e seleccionamos em
conjunto com os nossos convidados, para realizarmos a
transmissão desta 1ª edição do #PortugalFazBem 3Days’
Summit 2021.
Museu da Cidade no Porto
Dia 12 - entre as 10h e as 13h.

Galeria Daciano da Costa
Dia 13 - entre as 10h e as 13h.

Feira BTL

Dia 14 - entre as 10h e as 13h. (a confirmar)

Portugal, através da excelência dos seus produtos, do seu Design e
da sua Produção adquire novo valor nas nossas vidas e nos
negócios, ao acompanhar a tendência da valorização do que é
Único em contexto Universal.

Juntos seremos uma comunidade dedicada ao
Valor do Saber Fazer Português.

Embarque connosco nesta viagem.
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