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Viabilização de cenários de auto-determinação, 
auto-valorização e auto-sustentação junto de  
práticas artesanais contemporâneas em Portugal

Esta investigação promove processos colabora-
tivos que aproximem designers e artesãos num 
cenário de partilha de conhecimentos para a 
criação de produtos e serviços sustentáveis. 

CONTEXTO
Em Portugal existem atualmente 2921 Unidades Produ-
tivas Artesanais no Registro Nacional do Artesanato 
(CEARTE, 2020), e poucas políticas públicas de incenti-
vo, coordenadas principalmente pelo CEARTE e pelo 
IEFP através do Programa de Promoção das Artes e Ofí-
cios (Cascais 2014). 

PROBLEMA
O tema da aproximação entre design e artesanato é re-
corrente, entretanto, a maioria das ações resulta em ex-
periências efémeras, que acabam por não revelarem 
muita eficácia na ressignificação das técnicas envolvi-
das ou dos territórios que as acolhem, como descrevem 
vários autores (Albino 2017, 2013, Borges 2012).

foco na realização de    atividades colaborati-
vas  visão emancipadora  processo não 
linear  e  totalmente  centrado   nos  utilizado-
res   experimentações, análise de feedbacks 
e melhorias iterativas    métodos de design 
thinking    abordagem estratégica do    
design   metodologia double diamond
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Objetivos
Melhorar a competitividade do artesana-

to contemporâneo português;
Contribuir para a melhoria dos processos 

de desenvolvimento de produtos e   novas  
oportunidades de mercado;

Favorecer melhorias sistémicas nos pro-
cessos de conceção e fabrico do artesana-
to,  de gestão da marca e marketing;  

Incentivar a formação de redes e parce-
rias, através de processos de colaboração 
mútua, com benefícios para designers e 
artesãos;

Potenciar a criatividade, a qualidade e a 
imagem do artesanato contemporâneo 
português; 

Construir de forma colaborativa um novo 
olhar sobre a prática artesanal, sob a lente 
do design e da inovação.
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