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participantes
Madalena Feu, Delegada Regional no Algarve do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP)
Ex-diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do
Barlavento, 2012-2015, Madalena Feu, foi a escolhida para substituir
Carlos Baia, no cargo de delegada regional do Instituto de Emprego e
Formação Profissional (IEFP) do Algarve. Licenciada em Psicologia
(educacional) exercitou a função de técnica superior consultora no
Centro do jornal Barlavento, desde o 2015.Entre os diversos cargos
que exerceu no IEFP, Madalena Feu foi ainda diretora do Centro de
Emprego e Formação Profissional de Portimão, de junho de 2009 a
28 novembro de 2012, diretora do Centro de Emprego de Portimão,
de junho de 2000 a junho de 2009, e chefe de serviços da Unidade
de Desenvolvimento do Emprego, entre maio de 1997 e junho de 2000.

José Manuel Cervera Gragera, Diretor-gerente da Fundação Tres Culturas del Mediterráneo
Nascido em Huelva, José Manuel Cervera é formado em Filosofia e
Letras pela Universidade de Sevilha, graduado em Gestão Sênior
de Instituições Sociais pelo San Telmo Institute..
Diretor da Unidade de Coordenação e Estudos da Presidência da
Junta da Andaluzia de 2002 a 2004, embora tenha sido nomeado
Diretor Geral de Estudos da Andaluzia. Desde abril de 2008, estou
na frente da Presidência da Junta de Andaluzia. Desde 2012, atua
em serviços de assessoria e consultoria em liderança, estratégia,
comunicação e desenvolvimento de negócios.

Carolina Travassos, Representante regional IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação
Licenciada em Psicologia na Universidade de Lisboa, iniciou o seu percurso profissional
em Lisboa, em 1987 no Instituto do Emprego e Formação Profissional, como técnica de
formação e análise de projetos de investimento por empreendedores. Foi responsável
pela Divisão de Formação no CECOA – Centro de Formação Profissional para o
Comércio e Afins e responsável dos Centros de Formalidades de Empresas de Lisboa e
posteriormente de Loulé como Adjunta do Gestor da Rede, nomeada pelo Ministro da
Economia.
No Departamento de Formação e de 2008 desenvolve atividade no IAPMEI em Faro,
tendo como funções a representação e execução regional da atividade do IAPMEI no Algarve.
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Eduardo Serra Jorge, Consul Honorário de Espanha e Diretor da Câmara de Comercio Luso-Espanhol
Sócio de «Eduardo Serra Jorge & Maria José Garcia-Sociedade de Advogados SP,
RL», com escritórios em Lisboa e Faro e representações nas cidades do Porto e
Funchal que representa um grupo de juristas especializados nas principais áreas do
Direito Público e Privado.
«Eduardo Serra Jorge & Maria José Garcia-Sociedade de Advogados SP, RL» tem
estabelecidas relações de parceria estratégicas com vários escritórios de advocacia
localizados noutros países do globo. https://www.esjmjgadvogados.com/home

Vitor Aleixo, Presidente da Camara Municipal de Loulé
Estudou em Baku, no Azerbaijão e na Rússia, onde se licencia, com
honra, em História e Ciências Sociais. Foi Deputado Municipal desde
1986 até dezembro de 1997. Entre 2002 e 2009 exerceu sempre o
lugar de vereador sem pelouro na Câmara Municipal de Loulé. Foi
eleito Presidente da Câmara Municipal de Loulé em 2013, cargo que
actualmente exerce.
Membro do Conselho Intermunicipal da AMAL – Comunidade
Intermunicipal do Algarve, Membro do Conselho Diretivo do Programa
Estratégico do Algarve Central (RUCI), Presidente da AssembleiaGeral da Associação Algarve STP (Parque de Ciência e Tecnologia
do Algarve), bem como Presidente do Conselho Regional da CCDR Algarve.

Anabela Assunção Cordeiro, formadora e consultora alimentar
Licenciada em Engenharia Alimentar pela Universidade do Algarve e
profissionalizada em Ciências Físico Química com UpGrade em
Tecnologia
e
Segurança
Alimentar.
Formadora e consultora alimentar na área de Higiene e Segurança
Alimentar e HACCP. Experiência multidisciplinar com excelente
capacidade de liderança e gestão de projetos e equipas.
Formadora em Decoração de interiores e Vitrinismo.
https://anabelaassuncaocordeiro.webnode.pt/

Adérita Silva, artista
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Aderita nasceu em Almancil Portugal. Em Paris, Aderita iniciou seu
desenvolvimento artístico, onde trabalhou em marketing, estilo e
desenvolvimento das artes. Usa a arte abstrata para expressar suas
impressões e sentimentos na tela, em busca de estética e elegância, que
também poderiam ser interoperadas como uma declaração de arte da moda. O
uso de suas cores, bem como sua técnica para o movimento do pincel ou
paleta, é onde a expressão emocional é transmitida para a tela.

de

Paz

e

Arte

Também realiza diferentes oficinas e aulas culturais que apelam ao sentido
criativo de todas as gerações. Aderita é membro fundador da PAS - Sociedade
(Associação
Internacional
de
Artistas).
https://www.aderitasilva.com/

Artur Fonseca, Business Development e Project Manager na Wifi4Media
Licenciado em Contabilidade e Administração, e Gestão de Redes e Sistemas,
completou os seus estudos com uma licenciatura na área da tecnologia,
mantendo sempre a sua ligação à indústria química, complementando
igualmente com a direção técnica de alguns projetos de radiodifusão.
Palestrante convidado já em vários eventos internacionais sobre temas
relacionados com tecnologia e o seu impacto na sociedade, sempre regeu o
seu percurso pela multidisciplinariedade de conhecimento, participando em
projetos nacionais e multinacionais nas áreas de Telecomunicações e
Datacenters.
Desde cedo um membro ativo da fundação Rotária, a preocupação pelo bem-estar da sociedade onde está
inserido é uma pedra basilar no percurso pessoal e profissional.
Francisco Serra, Presidente da CCDR Algarve
Doutorado em Ciências Económicas e Empresariais, Professor
Universitário, Francisco Serra preside à Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Algarve , CCDR Algarve, desde
2016. Por inerência é o principal responsável pelo programa CRESC
Algarve 2020, o principal instrumento financeiro de apoio ao
desenvolvimento
regional.
Atualmente é presidente do Capítulo Português do Foro
Iberoamericano de Estratégias de Comunicação (FISEC), com sede
em Madrid, do qual é membro fundador. Com a CCDR foi promotor da plataforma da infraestrutura de dados
espaciais do Algarve (IDEAIg) que permite a utilização de tecnologias mais recentes, bem como à adaptação
às novas formas de acesso e de utilização de informação geográfica, através da Internet e em qualquer
dispositivo móvel. Uma das componentes privilegiadas é o reforço dos serviços de informação geográfica e o
acesso a conteúdos de nível histórico, permitindo nomeadamente consultar ortofotomapas de vários anos, que
cobrem a generalidade do Algarve o que garante um melhor conhecimento da dinâmica territorial da região.

María Cámara y Alejandra Fernández. Escuela Superior Sevilla de Moda

A Escola ESSDM Sevilla de Moda (www.essdm.es ) é uma escola de
estudos artísticos superiores, com especialidade em design de moda
e design gráfico. Nascido em Sevilha há 20 anos e já treinou mais de
400 designers. A escola também promove uma escola modelo e
realiza cursos especializados em diferentes disciplinas sempre
relacionadas
à
moda
e
design
gráfico.
Atualmente, é uma referência na moda flamenga e, com a cadeira de
flamenco criada recentemente, esse tipo de moda é conhecido em
todo o mundo. A ESSDM Sevilla de Moda possui uma empresa de eventos responsável por realizar a semana
de moda de Sevilha (www.code41.es ) e, portanto, complementa a jornada profissional que qualquer designer
deve fazer, fornecendo experiências aos alunos que fazem Nosso aprendizado é muito prático.

Colectivo 28, Loulé
Sofia Correia, Sílvia Rodrigues, José Machado Pires e Manoli Ortiz
de la Torre são quatro artistas e designers que tiveram a
oportunidade de se conhecer e “realizar mercadinhos e vendas
através de pop-up stores inseridas nos projetos Loulé Criativo e
Loulé Design Lab, desenvolvidos pela Câmara Municipal de Loulé”..
Na loja Colectivo 28, os visitantes podem encontrar à venda produtos
de quatro marcas, pertencentes a cada um dos empresários. Todas
as peças expostas na loja são produzidas pelos próprios artistas.
Para além do conceito de loja permanente já criado, os empresários
pretendem levar este espaço mais além e abrir portas a outros artistas, designers e artesãos permitindo-lhes estar
temporariamente no nosso espaço. https://es-la.facebook.com/lojacolectivo28/
Afago cosmética
Produtos naturais feitos de modo artesanal,a maioria deles feitos
com produtos da serra Algarvia. A empresa Afago, já parte do
projeto
INTREPIDA,
produz
óleos essenciais de qualidade 100% naturais, São Brás de
Alportel. https://pt-pt.facebook.com/afagp7777/
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Four Seasons Vilamoura Resort ****
Rua de Andorra 8125-474, Vilamoura Portugal +351 289 301 168 http://www.fourseasons-vilamoura.com/pt/
Fundação Três Culturas do Mediterrâneo
Calle Max Planck, n 2. 41092 Isla de la Cartuja, Sevilha +34 954088030 www.tresculturas.org
Regiotic - Ninho de Empresas de Loulé
Zona Industrial, Lote 15 Apartado 188 8100 – 911, Loulé +351 289 401 010 http://www.regiotic.pt/pt/

Contactos para informações sobre o projecto INTREPIDA e as diversas actividades:

Portugal
Algarve: Joana Martins

info@regiotic.pt

Alentejo:
Évora: Paula Paulino.

aulapaulino@nere.pt

Portoalegre: Rui Perestrelo.

ruiperestrelo@nerpor.pt

Espanha
Catalina Bejarano

cbejarano@tresculturas.org

+34 673 866 475

Fátima Ruiz-Granados

fruiz@tresculturas.org

+34 667 313 140

Giulia Calibeo

giulia.ext@tresculturas.org

+34 667 207 141

dircom@tresculturas.org

+34 672 243 982

nsanchez@tresculturas.org

+34 667 378 169

Responsável da imprensa:
Toñi Sarabia
Redes sociais:
Nuria Sánchez

