


▪ Associação sem fins lucrativos

▪ Constituída em 26 de Novembro de 1993

▪ Território Intervenção:

Abrantes, Constância Sardoal

26 associados públicos e privados
– municípios, associações sectoriais, associações, instituições de 

ensino, empresas.

Missão 
promoção, apoio e realização de um aproveitamento mais racional das 
potencialidades dos concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e 
concelhos limítrofes, tendo em vista o desenvolvimento rural em todas 
as suas componentes e a melhoria das condições de vida das populações 
residentes 

TAGUS 
Associação para o Desenvolvimento Integrado 
do Ribatejo Interior



CANDIDATURA AVISO Nº CENTRO – 41-2020-03

AO.RI – ARTES E OFÍCIOS DO RIBATEJO INTERIOR

Objetivo: valorização dos elementos identitários e distintivos dos seus recursos 

patrimoniais e culturais, que contribuam para alavancar a oferta turística e atração de 

visitantes;

Elegibilidade: ações de natureza imaterial que promovam a proteção, valorização, 

conservação e promoção do património rural, produções locais, técnicas e o conjunto 
dos saber-fazer, hábitos e costumes;



Temática para candidatura TAGUS

• Valorização e preservação das artes e ofícios do 

Ribatejo Interior;

Objetivos

• Reconhecimento das artes e ofícios como meio de 

preservação da identidade e cultura local;

• Valorização do “saber-fazer”;

• Modernização do artesanato;

• Dinamização da economia local, do turismo, e do 

emprego;

• Melhorar a oferta turística e contribuir para uma 

maior atração de visitantes.



Atividades do Projeto

1. Levantamento histórico das artes e ofícios do 

Ribatejo   Interior e identificação do saber-fazer 

dos artesãos e entidades a envolver;

2. Oficinas de formação e capacitação de artesãos;

3. Oficinas criativas – do artesanato tradicional à 

inovação;

4. Percurso turístico integrado de artes e ofícios do 

Ribatejo Interior, e experiências imersivas;

5. Promoção e divulgação do projeto e envolvimento 

da comunidade.



ATIVIDADES DO PROJETO

1) Levantamento histórico das artes e ofícios do Ribatejo Interior e identificação do 

“saber-fazer” dos artesãos e entidades a envolver

• Levantamento histórico | Identificação dos artesãos | Potenciais interessados em 

participar no projeto; 

2) Oficinas de formação e capacitação de artesãos

• Artesãos instalados no território (capacitação) | Transmissão dos saber-fazer aos novos 

artesãos (mestre - aprendiz) | Workshops de iniciação às atividades tradicionais (jovens).
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3) Oficinas criativas - do artesanato tradicional à

inovação

• Oficinas experimentais de conceção de produtos, ligadas 

às artes | Exposição e catálogo de divulgação| Concurso 

de ideias para o artesanato;

Concurso de ideias “Do Artesanato tradicional à 

inovação:

▪ Lançamento: fevereiro de 2023

▪ Dirigido aos jovens 15 aos 22 anos residentes em 

Portugal;

▪ Categorias: 1º Preservação | 2º Inovação;



4) Percurso turístico integrado de artes e ofícios do Ribatejo 
Interior e experiências imersivas

• Criação de um percurso turístico integrado de interpretação e 
contacto com o “saber-fazer”; 

• Realização de uma ação de charme junto de opinion makers / 
influenciadores digitais.

5) Promoção e divulgação do projeto e envolvimento da 
comunidade (Iniciativas que têm, por principal objetivo, dar a conhecer o projeto AO.RI – Artes 
e Ofícios do Ribatejo Interior)

• Catálogo;

• Artesãos/mostras em feiras de forma a potenciar a promoção e 
comercialização dos seus produtos;

• Organização de uma iniciativa intermunicipal onde os espaços 
de arte, ofícios e núcleos museológicos serão os palcos 
principais.



Obrigada!

TAGUS – Associação para o Desenvolvimento 

Integrado do Ribatejo Interior

www.tagus-ri.pt | tagus@tagus-ri.pt

Conceição Pereira

http://www.tagus-ri.pt/
mailto:tagus@tagus-ri.pt
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