
LISTA A
Agregar.

Em 2018 guiámo-nos pela palavra Coragem e o mandato seguinte serviu para consolidar o que 
tínhamos começado aí. Agora, para o nosso terceiro mandato, escolhemos a palavra Agregar.

Agregar não é um desafio novo, mas é algo que está sempre por fazer.

Acreditamos que a criatividade não interessa só a quem se senta nos departamentos criativos, 
ela é um assunto que importa a todos os que trabalham na comunicação e no marketing. 
Por isso defendemos que o CCP deve ser o Clube da Criatividade, e não apenas o clube dos 
departamentos criativos.

Propomos mudar o nome do Clube. Sim, leram bem. Essa é a proposta mais transformadora 
que trazemos para o próximo biénio. Propomos passar de Clube Criativos Portugal para Clube 
da Criatividade de Portugal.

A sigla mantém-se, continuaremos a ser o CCP de sempre, mas deixaremos mais claro que 
queremos agregar todos os que trabalham para a criatividade das marcas em Portugal, para 
que ela saia mais valorizada, a criatividade e os profissionais que a praticam.

(Sabemos que esta mudança de nome é uma proposta que merece reflexão, por isso 
propomos levá-la a votação junto de todos os sócios depois das eleições).

Propomos também dar continuidade ao trabalho feito pelo Clube nos últimos anos nas 
seguintes áreas:

 1. dignificar a criatividade e os seus profissionais
 2. contribuir para a formação dos profissionais no ativo
 3. ajudar a preparar uma nova geração
 4. ajudar a internacionalizar a criatividade portuguesa
 5. contribuir para um mercado mais inclusivo e diverso
 6. ajudar a construir uma memória coletiva da profissão

Contamos com todos. Será um privilégio e uma honra continuar a trabalhar em benefício de 
todos.
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