
Joana Carvalho, sou arquitecta e fundadora do hub 
criativo de Viana do Castelo, DINAMO10. Iniciei esta 
comunidade com a convicção de que a interacção e a 
partilha são factores chave para a criatividade, 
inovação e sucesso.  
Depois de 4 anos em Barcelona, em 2007 regressei à 
minha cidade natal para fundar o meu estúdio de 
arquitectura e para, em 2010, criar um dos primeiros 
espaços de cowork em Portugal, com a ambição de 
crescer em impacto em vez de tamanho.  
Desde 2017 faço parte da Rede Europeia de Hubs 

Criativos, uma comunidade que promove a inovação através do sector cultural e 
criativo.  
Em 2016 co-fundei as Viana Tech Meetups, que pretendem ser um ponto de encontro 
para profissionais do sector tecnológico, onde tenho a missão de fazer a ponte entre a 
tecnologia e o sector criativo.  
Desde 2019 sou membro da Creative Commons Portugal, onde procuro implementar 
projectos com relevância para a comunidade criativa, tal como o CC Local Point, uma 
iniciativa em conjunto com o DINAMO10.  
 

O Dinamo10 é um Hub Criativo que engloba um estúdio criativo e um laboratório de 

inovação, onde se exploram novas formas de inovação através da interacção entre as 

indústrias criativas e outros sectores de negócios. 

O estúdio criativo é liderado por uma equipa multidisciplinar que trabalha em conjunto 

para criar, promover e entregar valor aos sectores público e privado. A vantagem 

competitiva vem, não apenas da capacidade criativas de resolução de problemas, mas 

também da abordagem através do design thinking como estrutura para responder a 

questões simples ou mais complexas. 

Talvez porque iniciei a minha actividade profissional num sector marcadamente 

masculino, a arquitectura, ao longo destes 10 anos procuro promover um 

“empreendedorismo sem género” criando uma plataforma de igualdade onde não se 

fala do feminino ou do masculino quando apoiamos jovens, empreendedores e 

criativos.  

Consciente de que inovar é “estar à frente no tempo”, acordo todos os dias com a 

motivação de influenciar positivamente aqueles que me rodeiam diariamente, ou que 

tenho a oportunidade de inspirar nos projectos inovadores que lançamos através do 

D10. 


