CRIAR – Centro em Rede de Inovação do Artesanato Regional
Criar, provocar a existência de, fazer com que alguma coisa seja construída a partir
do nada, começar, originar, iniciar, estabelecer, desenvolver, causar, inventar,
imaginar, conceber, compor, gerar, fabricar, educar, produzir, sustentar, gerar,
produzir, fazer…

Os Alicerces do Centro:

Centro, o meio, o centro da circunferência, ponto central de uma superfície, lugar
para o qual muitas pessoas convergem, para onde costumam dirigir e onde se dá
grande parte de determinadas actividades, lugar de maior movimento e onde de
ordinário se tratam certos negócios, lugar onde se reúnem actividades, meio de um
espaço qualquer, o ponto principal, o centro da questão, núcleo.

Rede, do latim rete, o termo rede é usado para definir uma estrutura que tem um
padrão característico, cooperar desenvolver a participação continuada e estratégica
em ações e projetos que promovam diálogos e potenciem a apropriação em rede dos
recursos e competências.

Inovação, ação ou o ato de inovar, ou seja, modificando antigos costumes, manias,
legislações, processos; efeito de renovação ou criação de uma novidade. Desenvolver
processos inovadores para melhorar a eficácia e a eficiência criando novas
perspectivas. Neste sentido, o ato de inovar significa a necessidade de criar caminhos
ou estratégias diferentes, aos habituais meios, para atingir determinado objetivo.
Inovar é inventar, sejam ideias, processos, ferramentas ou serviços.
No âmbito empresarial existem vários tipos de inovação, como a inovação de
produtos, inovação de marketing, inovação organizacional, inovação radical, inovação
incremental etc.
Atualmente, a inovação pode ser considerada um sinonimo de adaptação e, para que
as empresas possam obter resultados e continuar no mercado empresarial, as
inovações são essenciais para que possam se moldar às mudanças que acontecem nas
estruturas sociais e economicas.
A inovação tecnológica trata-se do processo de invenção, adaptação, mudança e
evolução da atual tecnologia, melhorando e facilitando a vida ou o trabalho das
pessoas.

Artesanato, a credibilização das artes e ofícios, enquanto plataforma de afirmação
de identidade e cultura, adicionando medidas que melhorem as competências e
qualificações dos artesãos e promovam, ainda mais, o desenvolvimento do artesanato

regional, sublinhando a importância que deve assumir na dinamização da economia
local.

Regional, característico ou próprio de uma região, de uma área que se diferencia de
outra por possuir propriedades específicas: produto regional, doce regional; escola
regional. Que pertence a uma região ou dela faz parte: Saberes diferenciadores de
uma região, Conjunto musical cujas músicas e composições traduzem os costumes de
uma região, utilizando instrumentos típicos.

Promotor do Centro:
A entidade promotora do projeto é a CACO – Associação de Artesãos do Concelho de
Odemira e será responsável pela implementação/construção das parcerias e pelas
ações que serão descritas posteriormente como competências e premissas do mesmo.
www.cacoartesanato.pt ; geral@cacoartesanato.pt

Parceiros do Centro:
PPART – Programa para a promoção dos ofícios e das microempresas artesanais;
CEARTE – centro de formação profissional de artesanato; IEFP – Instituto do emprego e
formação profissional; FPAO – Federação Portuguesa artes e ofícios; Casas Brancas;
Rota Vicentina; Turismo do Alentejo; CCDR Alentejo; UE – Universidade de Évora; UAlg
- Universidade do Algarve.

Espaços do Centro:
Sala Sede - espaço que centraliza os serviços administrativos da CACO e funciona como
sala de reuniões da direção.
Espaço Polivalente/Expositivo – destinado a exposições temáticas nas diferentes
áreas das artes e ofícios.
Loja - zona de venda dos produtos produzidos pelos artesãos regionais; zona de
atendimento ao público – espaço de recepção – onde os visitantes/utilizadores podem
dirigir-se para obter informação sobre as unidades artesanais existentes no concelho e
atividades a realizar.
Oficinas - o conteúdo das oficinas para além da zona de trabalho/formação pretende
constituir uma fonte de informação direta para quem o visita, exibindo painéis onde
textos informativos se cruzam com imagens fotográficas, ensinando e elucidando os

visitantes quer sobre a história das artes tradicionais e métodos de produção, quer
sobre artífices e povoações, expondo peças antigas e ferramentas utilizadas nos
processos de produção.
Espaço Multiusos - servido por um quadro, armários para arrumação e arquivo, mesas,
secretárias e cadeiras.

Localização do Centro:
A proposta para localização do centro é o edifício conhecido e designado como “Casa
do Arco” na Rua Alexandre Herculano, Odemira.

Competências do Centro
Apoiar e incentivar iniciativas artesanais que, partindo de grupos e/ou indivíduos,
contribuam para a promoção cultural, social e económica;
Desenvolver relações de cooperação com outros organismos regionais, nacionais e
internacionais, privilegiando o estabelecimento de acordos e protocolos;
Desenvolver as ações necessárias à formação e informação dos artesãos;
Proceder à recolha de dados estatísticos que possibilitem o conhecimento e melhor
definição das políticas de discriminação positiva para o sector;
Desenvolver estudos e propor medidas tendentes ao fomento do artesanato regional
junto dos agentes económicos interessados;
Garantir e promover a imagem e qualidade do produto artesanal;
Participar nas feiras, exposições e certames de artesanato na Região;
Encaminhar/apoiar a emissão das cartas de artesão e da unidade produtiva artesanal;
Elaborar propostas de circuitos turísticos e infraestruturas interpretativas que
integrem unidades produtivas artesanais;
Colaborar com a Direção Regional do Turismo com vista à valorização do artesanato
regional no âmbito do turismo em espaço rural, bem como prestar apoio técnico aos
projetos de Turismo Criativo em espaço rural que integram iniciativas de animação
cultural e etnográfica.

Inspirações do Centro:
Projeto TASA – Técnicas Artesanais Soluções Atuais;
Associação Fermenta – “A Avó Veio Trabalhar”;
Aldeias de xisto – “Agricultura lusitana”;
Loulé criativo –“ Mesa ajuda” “Residências Artísticas”.

Premissas do Centro
Qualificação de novos artesãos através da concepção e realização de projectos de
formação de qualidade que dignifiquem e promovam as profissões ligadas ao
artesanato, tornando-as atractivas para os jovens que procuram uma carreira
profissional.
Estabelecimento de parcerias regionais com vista à dignificação, organização,
regulamentação, desenvolvimento e modernização das Artes e Ofícios Tradicionais.
Orientar na concepção e desenvolvimento de novos produtos e na inovação apoiada
nas tendências atuais ancoradas na identidade cultural da região.
Valorizar as Artes e Ofícios Tradicionais trabalhando incessantemente pela
qualificação dos artesãos ao nível dos saberes e das técnicas, pela promoção da
qualidade dos produtos e serviços, pelo desenvolvimento das microempresas
artesanais e pela dignificação do estatuto do artesão e das unidades produtivas
artesanais.
Promover o produto artesanal com valor cultural acrescentado, entre a tradição e a
inovação através da realização de eventos, de residências criativas, de ações de
educação não formal, de ações de formação em artesanato que têm como objetivo
aprofundar a transmissão dos conhecimentos técnicos e estimular a criatividade.
Promover a fruição do património ligado às artes e ofícios tradicionais a partir da
atividade turística como garante de um contributo para a competitividade territorial.

Apoio Financeiro para instalação do Centro:
Orçamento Participativo de Odemira, 125.000 EUROS (reparação do telhado,
consolidação de estruturas, pintura exterior, reparação de canalizações e substituição
de rede eléctrica).

Recursos do Promotor do Centro:
35 associados disponíveis para realizar arranjos e manutenção necessários ao
funcionamento do edifício.
Equipamentos/ferramentas necessário para a instalação de oficinas de Joalharia
Olaria, Marcenaria e Tecelagem.
Associados disponíveis para colocação de peças à consignação, para venda em loja.
Associados disponíveis para realização de formações/workshops.
Associados da CACO:
Ana Melo – Odemira
Arménio e Maria José Lourenço – S. Miguel
António Ramos – Luzianes
Élio dos Reis Inácio – Odemira
Maria Marante – S. Teotónio
Carlos Oliveira – Cercal do Alentejo
Armando Guerreiro – Boavista dos Pinheiros
Carlos Marreiros – Odeceixe
Daniel Luz – S. Teotónio
José Maria Oliveira – Portas de Transval
Francisca Rodrigues – Zambujeira do Mar
Manuela Figueirinha – S. Teotónio
Célia Teixeira – Vila Nova de Milfontes
Helga Brochhaus Murtz – Vale Ferro
José Maria Dimas – Boavista dos Pinheiros
Inês e Paulo Viana – Boavista dos Pinheiros
Maria Isabel Pereira – Boavista dos Pinheiros
Maria José Oliveira – Portas de Transval

Maria Julieta Conceição – Boavista dos Pinheiros
Susanne Rowekamp – Vila Nova de Milfontes
Maria Odete Ramos – Santa Clara-a-Velha
Maria Lucília Fonseca – Alagoachos
Maria de Jesus Oliveira Jesus – Portas de Transval
Sérgio Medina – Colos
Isabel Artesã – Relíquias
Miguel Veiga – Longueira
Nuno Damásio – Santa Luzia
Rita Morais – Brejão
Helena Loermans – Odemira

