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Levantamentos 
do PCI

• É importante conhecer o que 
existe e o potencial de cada local, 
região e país.



Ensinar os 
saberes fazer

• Nos dias de hoje, a transmissão do 
saber fazer pode fazer-se em 
contexto informal (na oficina) e cada 
vez mais formal (em sala de aula)



Exposições

• É prática mostrar os 
resultados do trabalhos em 
exposições de vário tipo.



E como se 
salvaguarda ?



Salários de um(a) tecelã(o)

Artesãos de artigos em têxteis, couro e materiais similares (2022)

• Intervalo salarial máximo e mínimo da maioria dos trabalhadores Artesãos de artigos
em têxteis - a partir de 590 € para 972 € / mês.

• Um/uma Artesãos de artigos em têxteis, ganha normalmente entre 590 € e 736 € brutos 
/ mês (em início de carreira).

• Após 5 anos de serviço, aufere entre 620 € e 807 € / mês (semana de trabalho de 40 hrs) 

In: Emprego e Salário - Artesãos de artigos em têxteis, couro e materiais similares - Meusalario.pt

https://meusalario.pt/emprego/portugal-emprego-e-salario/trabalhadores-de-artesanato-em-texteis-cabedal-e-materiais-relacionados


Exemplo 1:

O atelier da tecelã Teresa
Branquinho

• - Um plano de negócios

• - Um apoio de design

• - Uma estrutura comercial frágil

• - Fraca capacidade financeira



Exemplo 2:

Salvaguarda das 
Mantas de Mértola

• Tecelãs dependentes do município

• Frágil ligação ao mercado

• Sem plano de negócios

• Design tradicional e antigo

•



Exemplos de políticas públicas



Residências: redes e design



Plano de 
negócios: 
produto e 
venda



Promoção: exposição / Plataforma digital / 
publicação



Inovação: 
criatividade / técnica 
/ excelência



Coesão social e interesse 
público: Livro dos Mestres e 

Ofícios



Boas práticas

Michelangelo Foundation Maker Mile Association



Obrigado,

ftbarata@uevora.pt
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