Dr Tom Fleming
Director da Tom Fleming Creative Consultancy, Tom Fleming é especialista em investigação,
estratégia e políticas para a cultura e economia criativa a nível nacional, regional e local.
Dedica-se a estabelecer bases sólidas para a criatividade, inovação, colaboração,
desenvolvimento de negócios, planeamento cultural e criativo.
As áreas de especialidade incluem o planeamento cultural, estatégia para a economia criativa,
estudos de viabilidade, propriedade intelectual, investimento e competitividade.
Destaca-se o seu interesse particular na análise de oportunidades e desafios para cultura e
criatividade em diferentes locais, revelando o papel decisivo do lugar no desenvolvimento de
políticas económicas e culturais.
Tom Fleming liderou vários trabalhos de pesquisa e programas estratégicos para agências de
desenvolvimento regional e intituições públicas no Reino Unido e a nível internacional.
A sua abordagem centra-se na relação entre a criatividade e o desenvolvimento económico,
no qual a criatividade pode tornar-se um motor de crescimento de vários sectores e promover
a capacidade de um lugar atrair cidadãos culturalmente activos e com competências de
excelência.
Alguns projectos incluem Estratégias de Clusters Criativos no Norte de Portugal, Dubai e
Líbano; Estratégias para a Economia Criativa e Mapeamento em várias cidades e regiões do
Reino Unido, como Sheffield, Londres, Este e Sudoeste de Inglaterra; e Desenvolvimento de
Políticas para a Economia Criativa - Estratégia para a Creative Scotland, Livro Verde da
Economia Criativa para cinco países nórdicos, Programa da Economia Criativa no Reino Unido.
Tom Fleming é ainda convidado frequentemente, a participar como orador em várias
conferências, seminários e workshops, contando já com participações em vários locais no
Reino Unido e em mais de 20 países.
Foi membro fundador da Cultural Industries Development Agency em Londres, e Investigador
Associado do Manchester Institute of Popular Culture. É conselheiro em políticas culturais
para o Conselho da Europa e para o British Council, e membro do Arts for All, uma instituição
artística de beneficiência em Londres.
www.tfconsultancy.co.uk
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