
 

 

 

 

Campeonato Nacional das Profissões  Coimbra 2016 
Ciclo de seminários “Melhoramos o mundo com o poder das competências” 

 

    

  

 

 
 

 
CAMPEONATO NACIONAL DAS PROFISSÕES | COIMBRA 2016 – CAPITAL DAS COMPETÊNCIAS 

 

 

 
 

CICLO DE SEMINÁRIOS “Melhoramos o mundo com o poder das competências” 
23 a 26 de maio de 2016 | Auditório do CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato* 

 
[*o acesso é efetuado através do Serviço de Formação Profissional de Coimbra 

Rua António Sérgio, n.º 19 - Pedrulha, 3020-317 Coimbra  Coordenadas GPS: N 40° 14.5928', W 8° 26.835'] 
 

 

Seminário  
Artes e Ofícios – Oportunidade de futuro  25 de maio | 10h00 – 12h00 

 
Destinatários 

 Produtores locais, artesãos, criativos e outros profissionais das indústrias culturais e criativas 

 Técnicos das associações de artesãos, de desenvolvimento local e das Autarquias Locais 

 Gestores, quadros e especialistas de empresas 

 Quadros e técnicos de organizações do Terceiro Setor 

 Formadores, professores e outros profissionais de educação e formação 

 Público em geral interessado nas artes e ofícios 
 
Objetivos 

 Apresentar o Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal  

 Dar a conhecer as medidas de apoio às Artes e Ofícios disponíveis no IEFP através do Programa de Promoção das 
Artes e Ofícios 

 Posicionar as artes e ofícios como profissões de futuro 

 Partilhar experiências de Unidades Produtivas Artesanais de sucesso  
 

Programa  
 

9h30 Receção aos participantes 
  

10h00 
Mensagem de boas vindas  O artesanato como profissão de futuro - o papel da formação 

 Luís Rocha | Diretor do CEARTE  
  

10h15 
Carta de Artesão e UPA - ferramenta para a valorização e o reconhecimento dos produtores artesanais 

 Fernando Gaspar | Gabinete para a Promoção das Artes e Ofícios do CEARTE  
  

10h40 
Apoios do IEFP ao artesanato, através do Programa de Promoção das Artes e Ofícios 

 Glória Santos | Delegação Regional do Centro do IEFP  
  

11h00 

Unidades Produtivas Artesanais de sucesso 

 Sovina - Cerveja Artesanal – Arménio Martins 

 Ovelha Mãe – Estela Melo 
  

11h30 Debate aberto ao público 
  

12h00 Visita guiada ao espaço da competição 
 
 

Mais informação em worldskillsportugal.iefp.pt ou pelo e-mail wsp@iefp.pt  

Clique aqui para 
se inscrever! 
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