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O projeto CP2S organiza um conjunto de informações nas áreas tecnológica, social, económica e histórico-cultural, 
a usar na criação de recursos inovadores, sobretudo experimentais e visuais, para a formação pedagógica e cultural 
ou para o apoio ao ensino, investigação e design de produtos cerâmicos que contribuam para o aumento da 
competitividade e sustentabilidade do setor.

Explora-se o tema do projeto e as respetivas atividades como iniciativas de inovação territorial por perspetivarem 
a criação de novas oportunidades de empregabilidade e autoemprego, para promoverem a cidade das Caldas da 
Rainha e a sua região como uma cidade criativa, inteligente e sustentável, certamente com reflexos estruturantes 
no plano da gestão cultural e turística.
CP2S project organizes a set of information in the technological, social, economic and historical-cultural areas, to be used in the 
creation of innovative resources, mainly experimental and visual, for pedagogical and cultural training or for support to teaching, 
research and design of sustainable ceramic products that contribute to the competitiveness and sustainability of the sector.

The theme of the project and its activities, as territorial innovation initiatives, are explored in order to foster the creation of new 
opportunities for employability and self-employment, and to promote the city of Caldas da Rainha and its region as a creative, 
intelligent and sustainable city, certainly with structuring reflexes in terms of cultural and tourist management.

PROJETOS DE 
INVESTIGAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS
FUNDING

Fundo  Europeu
de Desenvolvimento Regional


