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O Papel das Indústrias Criativas nas Relações e Mercados Internacionais 

A presente chamada de artigos pretende captar textos que trabalhem na interseção 

entre os campos das indústrias criativas e das relações internacionais, interligando-os. 

Neste caso, assumem-se conceções expandidas de indústrias criativas (tais como: cinema 

e audiovisual, artes performativas, artes visuais, literatura e design) e de relações 

internacionais (vertentes de relações negociais, culturais, políticas, sociais, entre outras). 

O objetivo é promover reflexão em torno das formas como estes dois tópicos, 

normalmente acantonados no seu âmbito disciplinar, se têm relacionado na prática e como 

teoricamente se poderão vir a articular no futuro. 

Por um lado, as indústrias criativas têm sido um espaço de acolhimento de 

manifestações de interculturalidade, levando ao esbatimento do quadro de referência que 

ainda hoje são as nações enquanto “espaços culturais” (e.g. português, alemão, britânico, 

etc...). Por outro lado, as proveniências afiguram-se enquanto “marcas”, com todas as 

ramificações que essa categoria implica (nomeadamente: características associadas, 

prestígio, peso cultural, valor nos mercados internacionais, relação centro/periferia, 

etc...). Com efeito, os produtos culturais parecem ter a capacidade de moldar a imagem 

que os indivíduos de um país criam a propósito de outros países e sociedades. Mais ainda, 

é, também, cada vez mais relevante discutir e investigar as dinâmicas internas da 

produção cultural de cada país, bem como o seu direcionamento e acolhimento 

(doméstico ou internacional) e a capacidade de enfoque sobre realidades e idiossincrasias 

locais.  O questionamento destas tensões e relações é importante não só para compreender 

os circuitos internacionais e a forma como estes valorizam silos ou plataformas de 

transdisciplinaridade e interculturalidade, como também para explicar o modo como os 

mercados e as sociedades constroem significâncias e significados em torno dos produtos 

culturais e os agregam a um contexto mais vasto – normalmente associado a uma 

nacionalidade, ou espaço cultural. 

Procuram-se textos originais que abordem as formas como os produtos das 

indústrias criativas se interligam com o âmbito mais vasto das relações internacionais e 

da sua circulação pelos mercados - domésticos, regionais ou globais. As propostas podem 

abordar assuntos presentes, propor perspetivas de futuro ou dar conta de 

fenómenos/eventos históricos. 

Áreas temáticas: indústrias criativas; marketing; relações internacionais; sociologia da 

cultura; economia da cultura; interculturalidade; estudos culturais. 

Data Limite para a Entrega de Artigos: 30 de novembro de 2022 

Coordenador: André Rui Graça (andre.graca@ubi.pt) 
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The Role of Creative Industries in International Relations and Markets 

This call for papers intends to capture texts that work at the intersection between 

the fields of creative industries and international relations, interconnecting them. For this 

issue, expanded concepts of creative industries (such as cinema and audiovisual, 

performing arts, visual arts, literature and design) and international relations (business, 

cultural, political, social, among others) will be assumed. The overriding goal is to reflect 

on how these two topics, normally contained within their disciplinary scope, have been 

related in practice and how they could theoretically be articulated in the future. 

On the one hand, the creative industries have harboured manifestations of 

interculturality, thus leading to the fading of the “national” and “cultural spaces” frames 

of reference (e.g. Portuguese, German, British, etc...). On the other hand, the origin of a 

specific product appears as a “brand”, with all the ramifications that this category implies 

(namely: associated characteristics, prestige, cultural weight, value in international 

markets, centre/periphery relationship, etc...). Indeed, cultural products seem to be able 

to shape the images that people from abroad have about certain countries and societies. 

Furthermore, it is also increasingly relevant to discuss and investigate the internal 

dynamics of each country's cultural production, as well as its direction and reception 

(domestic or international) and the ability to focus on local realities and idiosyncrasies. 

Questioning these tensions and relationships is essential not only to understand 

international circuits and the way they value silos or platforms of transdisciplinary and 

interculturality but also to explain how markets and societies construct significance and 

meanings around cultural products and add them to a wider context – usually a nationality, 

or cultural space. 

We seek manuscripts that address how the products of the creative industries 

interconnect with the wider scope of international relations and domestic, regional and 

global markets/circulation. Proposals can address current issues, propose future 

perspectives or provide accounts of past phenomena/events. 

Thematic areas: creative industries; marketing; international relations; sociology of 

culture; cultural economics; interculturality; cultural studies. 

Deadline for Submission: November 30 2022 

Coordinator: André Rui Graça (andre.graca@ubi.pt) 

Languages: Portuguese, English, and Spanish 
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