
Torrance Center® (Portugal) é um projeto que iniciou a sua 
implementação em 2001, tendo como objetivo a promoção 
e o desenvolvimento da criatividade, da inteligência 
emocional e de outros domínios a estes associados.

MISSÃO
Contribuir para que todas as pessoas tenham acesso a 
ferramentas de pensamento criativo, crítico e empreendedor, 
aumentando a capacidade de resolverem os problemas 
que enfrentam, de modo a criarem conscientemente 
um impacto positivo e sustentável nas suas vidas e nas 
comunidades em que participam.

VISÃO
Ser global e de referência nacional, nas áreas da 
Criatividade e Gestão Emocional, líder no desenvolvimento 
de competências de resolução criativa de problemas.

VALORES
PESSOAS respeitadas, envolvidas e realizadas

INTEGRIDADE com todos os colaboradores, 
parceiros e clientes

SUSTENTABILIDADE económica, social e pedagógica

IGUALDADE de oportunidades pelo aumento do acesso 
a metodologias de Resolução Criativa de Problemas

EXCELÊNCIA em toda a organização e ação

www.tcportugal.org

ORGANIZAÇÃO

O PROGRAMA 

Para quem? 
Desde o Jardim de Infância ao Ensino Superior. 

Onde frequentar? 
Em qualquer espaço de aprendizagem que pretenda fazer 
a inovação acontecer, que subscreva elevados padrões 
pedagógicos e científicos (Comunidade de Aprendizagem, 
Escola, Colégio, ATL, Biblioteca, Associação de Pais, Município, 
Centro Jovem,...).

Quando? 
Cada edição anual decorre/está disponível de setembro a junho.
Apesar de ter mais vantagens a participação durante todo o 
ano, pode ser iniciada em qualquer altura.

Como se desenvolve? 

Desenvolve-se em sessões semanais de 90 
minutos, dinamizadas por um Tutor especializado. 
Complementarmente, os participantes terão sessões de  
tutoria/acompanhamento individual. 

Em cada sessão são implementadas atividades divertidas 
e estratégias inovadoras, relacionadas com as STEaM 
(Ciência/Science, Tecnologia, Engenharia, Arte e 
Matemática) e que desenvolvem competências de resolução 
criativa de problemas.

MOSTRAS E ENCONTROS
Aplicar a um desafio prático e... festejar!

As Mostras CriAtividade® são eventos para os jovens festejarem 
a aprendizagem e receberem feedback de pessoas externas 
à equipa. Todos os inscritos no Programa CriAtividade® são 
convidados a participar.

No Encontro Nacional as Equipas resolvem diferentes 
tipos de desafios: Desafios da Modalidade escolhida e 
Desafios surpresa.

É a maior celebração nacional dos creative problem solvers!

Durante três dias, as equipas de todo o país celebram a 
aprendizagem, divertem-se e competem mostrando as suas 
soluções criativas e inovadoras!

Os vencedores têm a possibilidade de representar Portugal, 
no Campeonato Internacional.

Participar na competição é aceitar o desafio de celebrar 
intensamente as suas realizações e assumir publicamente 
que pertence ao movimento de Problem Solvers em Ação!

CriAtividade®  é o programa educativo que 
desenvolve o maior leque de competências 
fulcrais para o sucesso do Jovem do Séc. XXI.

As alterações na sociedade, no ambiente e na 
tecnologia traduzem uma rápida mudança na 
aplicação dos conteúdos e do conhecimento.
A capacidade de adaptação, aceitar o risco, 
coragem para tentar coisas novas e estar sempre 
pronto para aprender a partir do erro, são 
competências chave para o sucesso num mundo 
cada vez mais imprevisível.
É necessário preparar os jovens  a resolver 
problemas para os quais não têm uma estratégia 
pré-definida; precisam ser capazes de pensar, de 
forma flexível e criativa, sobre como superar as 
barreiras que se impõem à sua solução.
Trata-se de os equipar como cidadãos do mundo, com 
as competências necessárias para conquistarem 
o seu máximo potencial e participarem numa 
economia global cada vez mais interconectada.

CriAtividade® é internacional, sendo implementado há mais de 40 anos 
nos Estados Unidos da América e disseminado nos 5 continentes.

CriAtividade®  é  a união perfeita de dois programas 
internacionais  Destination Imagination  e  Future Problem Solving 
Program, sendo ambos recomendados pelo  Partnership for 
21st Century Learning.

Em Portugal é desenvolvido desde 
2005, tendo já envolvido mais de 
4500 pessoas e 208 instituições 
educativas de 95 concelhos.  
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Saiba onde está o 

mais perto de si. 

Contacte-nos!


