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1. 
Lista de Acrónimos 

CNAD Centro Nacional de Arte Artesanato e Design 

RSACV Regulamentação do Sector do Artesanato em Cabo Verde 

RP  Reconhecimento Profissional 

UPA  Unidade de Produção Artesanal 

UFPA Unidade de Formação e Produção Artesanal 

SIArt Sistema Informação do Artesanato 

INPS Instituto Nacional de Previdência Social 

SNQ  Sistema Nacional de Qualificações
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2. 
Introdução

Enquadramento e introdução ao processo de Reconhecimento 

Profissional (RP) de Artesão e de Unidade de Produção Artesanal 

(UPA), atribuição do respetivo selo “Created in Cabo Verde”, 

explicitando objetivos, justificativa e vantagens em obter o 

reconhecimento. O RP através da atribuição da Carta de Artesão 

e respectivo Cartão de Artesão é o processo de valorização do 

artesão enquanto profissional das atividades artesanais, fazendo 

com que este seja reconhecido enquanto produtor, com uma 

contribuição válida e significativa para a economia local e 

nacional e com capacidades profissionais comprovadas. Só um 

artesão profissional ou uma UPA, munido do seu Cartão de 

Artesão de reconhecimento poderá comercializar produtos 

rotulados com o selo “Created in Cabo Verde”, que atesta a sua 

origem e garante a sua autenticidade. A qualificação como artesão 

profissional confere uma série de mais valias institucionais, define 

deveres e regula a atividade, na defesa dos direitos profissionais e 

autorais. A implementação do processo de RP, com a respetiva 

atribuição do selo “Created in Cabo Verde” tem como principal 

objetivo o reconhecimento da carreira profissional de artesão e a 

valorização do seu papel no tecido económico do país. Prevê-se 

que a implementação da atribuição da carta de artesão e da 

rotulagem dos produtos com o selo “Created in Cabo Verde”, se 

traduzam na salvaguarda da produção genuína nacional por um 

lado e num incentivo à profissionalização de jovens artesãos, por 

outro. O registo e atribuição da Carta de Artesão ao universo de 
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artesãos profissionais, segundo os critérios definidos no 

Regulamento do RP, através da criação de categorias, incentiva e 

promove o progresso na carreira e valorização individual.
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3.
Conceitos 

A definição dos conceitos associados ao âmbito do setor 
do artesanato é imprescindível para a delimitação do 
setor e para a implementação da regulamentação. Assim, 
no presente processo de RSACV consideram-se os 
seguintes conceitos e definições:

Conceito de Artesão 

De acordo com o disposto nos artigos7º e 8º do 
Decreto-Lei nº 59/2015 de 20 de Outubro.” “Entende-se 
por artesão o trabalhador que exerce, por conta própria 
ou de outrem, uma atividade artesanal, com caracter 
habitual e profissional, dominando o conjunto de saberes 
e técnicas a ela inerente, ao qual se exige um apurado 
sentido estético e perícia manual.” 

Conceito de Mestre Artesão 

É considerado Mestre Artesão o profissional artesão que, 
tendo atingido a excelência na produção da ou das 
atividades artesanais que desenvolve, tem um domínio 
completo do processo desde a transformação da matéria 
prima até à finalização do produto, acrescido da 
capacitação pedagógica reconhecida para formar 
terceiros (Categoria profissional 4A).
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Conceito de Unidade de Produção Artesanal (UPA) 

Trata-se de uma unidade de produção de artesanato, no contexto 

de uma das atividades inscritas no Repertório de Atividades 

Artesanais. A produção é maioritariamente artesanal, com 

recurso a equipamentos mecânicos que auxiliam a produção 

manual. Tem como responsável um artesão com RP de categoria 

3 ou de categoria 4. Enquanto figura jurídica pode ser equiparada 

a microempresa ou pequena-empresa, cooperativa ou associação 

de produção. 

Conceito de Unidade de Formação e Produção Artesanal 
(UFPA) 

Trata-se de uma unidade de formação de artesãos e de produção 

de artesanato, no contexto de uma das atividades inscritas no 

Repertório de Atividades Artesanais. A produção é 

maioritariamente artesanal, com recurso a equipamentos 

mecânicos que auxiliam a produção manual. Tem como vocação a 

produção de artesanato e a formação de novos artesãos em 

contexto laboral. Tem como responsável um artesão com RP de 

categoria 4A, mestre artesão credenciado como formador. A 

UFPA é credenciada pelo SNQ como entidades formadoras. 

Enquanto figura jurídica pode ser equiparada a microempresa ou 

pequena-empresa, cooperativa ou associação de produção.
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Conceito de Atividade Artesanal 

Trata-se de uma atividade económica de reconhecido valor 

cultural e patrimonial, que consiste na produção artesanal e 

restauro de bens de valor utilitário e/ou artístico, de cariz 

tradicional ou contemporâneo. Inclui-se a preparação de bens 

alimentares e cosmética manufaturada. Considera-se atividade 

artesanal a que depende predominantemente da intervenção 

pessoal, a que apresenta um caráter individualizado e genuíno dos 

produtos. A predominância da intervenção pessoal é avaliada em 

relação às fases do processo produtivo, em que se influencie ou 

determine a qualidade e a natureza do produto final. Neste 

conceito enquadra-se o fator de experimentação e inovação das 

estéticas, técnicas e/ou materiais tradicionais. Considera-se a 

inovação ao nível do produto, do processo produtivo, dos 

equipamentos e tecnologias utilizadas e nas matérias primas, 

aplicável ao artesanato de raiz tradicional, desde que se 

mantenham as caraterísticas identitárias do produto (exceção 

para os produtos do setor alimentar). De acordo com o Decreto de 

Lei nº 59/2015 (artigo 11º) “Considera-se Unidade de Produção 

Artesanal toda e qualquer unidade económica legalmente 

constituída e devidamente registada, designadamente só as 

formas de empresário em nome individual, estabelecimento 

individual de responsabilidades limitada, cooperativa ou outra 

forma prevista na lei, que desenvolva uma atividade artesanal.”
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Conceito “created in Cabo Verde” 

O selo “created in Cabo Verde é a marca distintiva dos produtos 

criados por artesãos profissionais em Cabo Verde. A sua utilização 

é exclusiva de artesãos reconhecidos e tem por objetivo atribuir 

um valor acrescentado de autenticidade, como vantagem 

comercial. “Entende-se por “Created in Cabo Verde” a marca 

certificada do artesanato cabo-verdiano, que consiste no selo, 

diploma e demais distintivos ostentados pelos produtos, 

produtores e distribuidores classificados como artesanais, nos 

termos do Decreto-Lei nº 59 /2015 de 20 de Outubro.” 

Conceito de Artesanato Matriz 

Matriz tem origem no latim matrice que significa em língua 

portuguesa fonte, origem, útero. Considera-se artesanato matriz 

aquele que vem da origem da construção da cultura 

cabo-verdiana, que sintetiza em si vivências, estéticas, modos de 

fazer, simbologia e histórias de um grupo, comunidade ou país. 

Esta carga cultural de um sítio, materializada no saber fazer e no 

objeto, é o que distingue o artesanato de um lugar do artesanato 

de outro lugar. É o que o faz único e genuíno e o carateriza 

enquanto veículo da matriz identitária da comunidade onde nasce. 

No artesanato matriz é indissociável das matérias primas e das 

técnicas de produção locais, incluindo todo o processo de 

preparação da matéria prima bruta, transformando-a num 

produto acabado, que está sempre intimamente ligado com 

necessidades utilitárias, religiosas e simbólicas na comunidade 

local. A sua importância decorre do facto de ser um testemunho 
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do percurso de mudanças de uma sociedade, como parte 

integrante dos usos e costumes de um determinado grupo, e de 

resgatar conhecimentos do passados e de os transmitir de geração 

em geração.

Conceito de Certificação 

A certificação define-se como o processo através do qual uma 

entidade certificadora, acreditada para esse efeito, atesta que 

determinado produto, processo ou serviço está em conformidade 

com os requisitos de um dado referencial. Os referenciais usados 

neste âmbito baseiam-se em normas estabelecidas em função de 

conceitos e critérios regulamentados, que são reconhecidos 

internacionalmente e que são inscritos nos Cadernos de 

Especificações. O processo de certificação é um processo 

voluntário, podendo recorrer a este serviço qualquer entidade, 

independentemente do seu estatuto ou domínio de atividade.

 

Conceito de Produtor de Artesanato Certificado

O título de Produtor de Artesanato Certificado é um 

reconhecimento oficial atribuído pelo CNAD, que atesta a 

conformidade da produção de um artesão ou de uma UPA/UFPA, 

no contexto de uma certificação específica de um produto de 

artesanato matriz, sendo o parâmetro de conformidade aferido em 

função das caraterísticas inscritas no Caderno de Especificações 

do processo de certificação correspondente. 

13



Conceito de Distribuidor “Created in Cabo Verde” 

O distribuidor “Created in Cabo Verde” é um estabelecimento 

comercial credenciado, reconhecido pelo CNAD para venda dos 

produtos de artesanato produzido por profissionais com Carta de 

Artesão/ UPA e UFPA com o usufruto do selo “Created in Cabo 

Verde”. Um estabelecimento “Created in Cabo Verde” é um 

interveniente ativo na promoção do artesanato, enquanto veículo 

da cultura cabo-verdiana, garantindo a qualidade e a 

originalidade dos produtos que comercializa.
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4.
Requisitos para Ingresso na Carreira

4.1 Carta de Artesão - Condições gerais de ingresso na 
carreira 

O ingresso na carreira de artesão faz-se através do 

reconhecimento profissional, com a atribuição de um título 

designado por “Carta de Artesão”. 

A Carta refere a categoria profissional e pode ser relativa a uma 

ou mais atividades artesanais desde que, para cada uma delas, se 

verifiquem cumulativamente as seguintes condições:

a) Dedicação à atividade a título profissional. Esta classificação 

implica uma dedicação a tempo completo ou, no mínimo, 

equivalente a meio horário laboral); 

b) Considera-se a classificação a título semiprofissional, a artesãos 

que tendo uma produção continuada e que corresponda aos 

restantes critérios, dedique à atividade um tempo inferior a meio 

horário laboral; 

c) Ter formação profissional enquadrada num dos perfis definidos 

pelo SNQ (nível 3); 

d) Ter uma experiência mínima de 2 anos de trabalho na sua área 

de atividade sem interrupção; 
e) Desenvolvimento de uma atividade constante no Repertório de 
Atividades Artesanais; 
f) A Carta de Artesão refere a categoria profissional atribuída à atividade 
principal em que o artesão está reconhecido profissionalmente. 
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Entende-se como atividade principal aquela em que o artesão tem 

mais experiência e trabalho executado e a mais representativa da 

sua carreira. 

g) Estar legalmente inscrito com trabalhador em nome individual 

na Direção Geral Contribuições e Impostos e no INPS; 

h) Exercício da atividade numa UPA ou UFPA reconhecida (para 

os casos em que o artesão trabalha por conta de outrem); 

i) Ter nacionalidade cabo-verdiana ou autorização de residência 

em Cabo Verde válida, para cidadãos de outras nacionalidades. 

j) A Carta de Artesão tem modelo próprio, que se encontra no 

anexo V. 

k) O Cartão de Artesão tem modelo próprio que se encontra no 

anexo VII.

4.2 Carta de Artesão Honorífica 

A par da Carta de Artesão atribuída aos artesãos no ativo, o 

CNAD confere o título de “Carta de Artesão Honorífica”, para 

mestres artesãos que não estando já em atividade, deram uma 

imperiosa contribuição no trajeto do artesanato Cabo-verdiano e 

que sejam detentores de um saber fazer e cuja transmissão se 

considere fundamental promover e valorizar. A Carta Honorífica 

tem modelo próprio que se encontra no anexo VI.
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4.3 Carta de UPA/ UFPA 

Condições gerais de reconhecimento o Reconhecimento do 

estatuto de UPA/ UFPA é feito através da atribuição de um título 

designado por “Carta de Unidade de Produção Artesanal” e 

“Carta de Unidade de Formação e Produção Artesanal”, 

relativamente a um máximo de 3 atividades artesanais, desde que, 

para cada uma delas, se verifiquem cumulativamente as seguintes 

condições: 

a) Ter como responsável pela produção um artesão detentor da 

Carta de Artesão de Categoria 3 ou categoria 4 para as UPA; 

b) Um artesão detentor da Carta de Artesão de Categoria 4A 

(Mestre Artesão Formador) para as UFPA; 

c) Desenvolver uma ou mais atividades constantes no Repertório 

de Atividades Artesanais (anexo I); 

d) Estar legalmente constituída e registada na Direção Geral 

Contribuições e Impostos e no INPS; 

e) Estar certificada pelo SNQ como entidade Formadora para as 

UFPA; 

f) Ter no máximo 5 trabalhadores (microempresa) ou de 6 a 10 

trabalhadores (pequena empresa) para o total das atividades 

desenvolvidas (exceções possíveis, tendo em conta a natureza da 

atividade e o processo produtivo); 

g) A obtenção da carta não isenta as unidades produtivas 

artesanais do cumprimento das obrigações legais a que estejam 

sujeitas, designadamente em matéria de licenciamento das 

atividades desenvolvidas. As UPA e UFPA equiparadas a 

microempresa e a pequena empresa podem ficar inseridas no 

regime fiscal REMPE. 
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h) Respeitar a legislação laboral, nomeadamente no que toca à 

higiene e segurança no trabalho, riscos de saúde e segurança 

relacionados com a manipulação dos materiais, ferramentas e 

máquinas utilizados na realização dos trabalhos.

4.4 Casos Particulares

a) Tratando-se da produção e preparação artesanal de bens 

alimentares, o Artesão ou a UPA tem ainda de estar previamente 

licenciada pela e cumprir as normas próprias aplicáveis ao setor, 

nomeada - mente, as relativas a higiene, segurança e qualidade 

alimentar;

b) Tratando-se da produção e preparação artesanal de cosmética, 

o Artesão ou a UPA tem ainda de estar previamente licenciada 

pela entidade competente para o efeito e cumprir as normas 

próprias aplicáveis ao setor, nomeadamente, as relativas a higiene, 

segurança e qualidade alimentar; 

c) Tratando-se de restauro de património cultural, móvel e 

integrado, o Artesão, a UPA ou a UFPA tem ainda de exercer a 

sua atividade cumprindo as normas específicas constantes da 

legislação em vigor para este sector de atividade; 

d) Tratando-se de uma produção de artesanato matriz certificado, 

a mesma terá de estar ao abrigo do regulamento de Certificação 

do Artesanato Matriz.
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5. 
Carreira de Artesão Profissional 

5.1 Categorias Profissionais da Carreira de Artesão 

Categoria 4A – Mestre Artesão Formador - (formador certificado) 

(40h +) 

Categoria 4 – Mestre Artesão - (categoria profissional) (40h +) 

Categoria 3 – Artesão Sénior - (categoria profissional) (40h +) 

Categoria 2  – Artesão - (produtor em início de carreira e/ou em 

formação, com tempo de dedicação no mínimo de meio horário 

laboral) (20h +). 

Categoria 1 – Semiprofissional (produtor com tempo de dedicação 

inferior a meio horário laboral) (20h -) A evolução na carreira está 

prevista no âmbito do presente regulamento, mediante solicitação 

do artesão. O artesão pode através da formação, em contexto 

laboral/ oficinal ou formativo, e/ ou através de outras ações que 

contribuam para a sua evolução profissional, adquirir os 

requisitos necessários para obter enquadramento noutra 

categoria.
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5.2 Evolução na Carreira - condições gerais 

O registo e atribuição da Carta de Artesão ao universo de artesãos 

profissionais, segundo os critérios definidos no Regulamento do 

RP, através da criação de categorias, incentiva e promove o 

progresso na carreira e valorização individual. A implementação 

de incentivos à formação e à progressão na carreira de artesão é 

um eixo fundamental no desenvolvimento do processo de RP.

5.2.1 Passagem da categoria 1 para a categoria 2: 

a) Responder aos requisitos gerais do reconhecimento 

profissional;

b) Certificado de formação/especialização certificada ou 

equiparada a um nível de qualificação superior ao nível de 

entrada, no âmbito da área da sua atividade. Este critério não é 

obrigatório, por isso deve ser ponderado caso exista a promoção 

de formação e da valorização pessoal e profissional. Estas 

formações de especialização devem ser reconhecidas mesmo 

sendo feitas fora do país; 

c) Ter no mínimo três tipos de produto realizados pelo 

requerente, que serão analisadas pela Comissão de Análise;

d) Obter no processo de avaliação o valor mínimo exigido para a 

categoria 2.
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5.2.2 Passagem da categoria 2 para a 3: 

a) Responder aos requisitos gerais do reconhecimento 

profissional; 

b) Ter no mínimo três tipos de produto realizadas pelo 

requerente, que serão analisadas pela Comissão de Análise;

c) Obter no processo de avaliação o valor mínimo exigido para a 

categoria 3.

5.2.3 Passagem da categoria 3 para a 4:

a) Responder aos requisitos gerais do reconhecimento 

profissional; 

b) Ter no mínimo três tipos de produto realizadas pelo 

requerente, que serão analisadas pela Comissão de Análise;

c) Obter no processo de avaliação o valor mínimo exigido para a 

categoria 4.

5.2.4 Passagem da categoria 4, para 4A: 

a) Ter formação pedagógica de formadores. A formação 

pedagógica pode ser substituída por avaliação das competências 

adquiridas por número mínimo de 100 (cem) horas de formação já 

dada, em contexto formal ou oficinal.
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6. 
Avaliação do Artesão, Comissão
de Avaliação, Critérios e Indicadores 

A avaliação para a atribuição da carta do artesão, bem como a 

transição de um nível para outro, apresenta-se como um grande 

desafio ao CNAD, pois, é um processo complexo e com um 

inevitável grau de subjetividade, que tentamos reduzir ao 

máximo, através do desenvolvimento de indicadores e objetivos 

previamente definidos. No processo de avaliação do desempenho 

da atividade exercida pelo(a) artesão, considera-se fundamental 

analisar um leque vasto de questões, tais como as representações 

pessoais, as interpretações da realidade sociocultural, a 

linguagem, o setor que exerce, a(as) capacidade técnicas e a 

poética do(a) avaliado(a). 

6.1 Comissão de Avaliação 

a) É da responsabilidade do CNAD a constituição de uma 

Comissão de Avaliação, responsável pela avaliação técnica dos 

processos de atribuição e renovação da carta de artesão e de 

mudança de categoria;

b) A Comissão de Avaliação é composta por 1(um) representante 

do CNAD, um consultor sénior independente (com formação em 

artes plásticas, design, antropologia, património, história da arte, 

crítica da arte e curadoria, arquitetura, outra área afim) e um 

mestre artesão da área da atividade produtiva do artesão 

requente. O mestre artesão não pode ser o mestre do artesão 

requerente por questões de conflitos de interesse;

c) A comissão de avaliação deve reunir antes para a Identificar e 

discutirem todos os aspetos relacionados com a avaliação; 

d) O representante do CNAD enquanto entidade que regula o 

setor assume o papel de presidente da comissão, sendo, 

responsável pela partilha dos objetivos da avaliação, marcação da 

data, hora e local bem como disponibilizar a planilha com os 

indicadores de desempenho aos outros elementos da comissão; 

e) Todos os envolvidos no processo devem ter conhecimento dos 

critérios de avaliação;

f) A Comissão utiliza instrumentos e métodos de avaliação 

adequados;

g) A Comissão tem um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a 

receção do requerimento para comunicar ao artesão o resultado 

da avaliação.

6.2 Avaliação do Artesão para Ingresso e Evolução na 
Carreira 

6.2.1 Para o ingresso na categoria 1 é necessário: 

a) Avaliação das competências, para os requerentes sem 

qualificação reconhecida na área de atividade; 

b) Formação profissional enquadrada num dos perfis definidos 

pelo SNQ (nível 3);

c) Ter uma experiência mínima de 2 anos de trabalho na sua área 

de atividade sem interrupção, para requerentes sem formação 

profissional.

6.2.2 Para a passagem de categoria 1 para categoria 2 é 
necessário:

a) Avaliação das competências;

b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 

de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 

sua atividade;

c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 

ações de valorização profissional. Estas formações de 

especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 

país; 

d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original.

6.2.3 Para a passagem de categoria 2 para categoria 3 é 
necessário:

a) Avaliação das competências; 
b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 
de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 
sua atividade;
c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 
ações de valorização profissional. Estas formações de 
especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 
país; 
d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original.

6.2.4 Para a passagem de categoria 3 para categoria 4 é 
necessário:

a) Avaliação das competências; 

b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 
de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 
sua atividade;

c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 

ações de valorização profissional. Estas formações de 

especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 

país; 

d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original; 

6.2.5 Para a passagem de categoria 4 para categoria 4A é 
necessário: 

a) Avaliação das competências;

b) Formação pedagógica de formadores. A formação pedagógica 

pode ser substituída por avaliação das competências adquiridas 

por número mínimo de 100 (cem) horas de formação já dada, em 

contexto formal ou oficinal. 

6.3 Critérios, fatores de ponderação e Indicadores de 
avaliação para Ingresso e Evolução na Carreira 

6.3.1 Critérios 

Os critérios estabelecidos estão ancorados na formação, nos 

procedimentos, na qualidade da produção, na longevidade da 

carreira e ainda no respeito pelo ambiente e direitos humanos. 

6.3.2 Fatores de ponderação

Estabelecem-se os seguintes fatores de avaliação, com a respetiva 

ponderação: 

a) O domínio da/s técnica/s e qualidade da execução (40%);

b) Abordagem estética e formal (60%) 

b1) criatividade, desenho, conceção e estética própria (20%);

b2) referências culturais e identitárias locais intrínsecas (25%);

b3) utilização preferencial de matéria-prima local (inclui 

reciclagem e reaproveitamento de materiais) (15%).

c) Para cada categoria são exigidos os seguintes resultados de 

avaliação:

Nota: Escala de 0 a 20 na cotação geral dos indicadores de avaliação. 
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6. 
Avaliação do Artesão, Comissão
de Avaliação, Critérios e Indicadores 

A avaliação para a atribuição da carta do artesão, bem como a 

transição de um nível para outro, apresenta-se como um grande 

desafio ao CNAD, pois, é um processo complexo e com um 

inevitável grau de subjetividade, que tentamos reduzir ao 

máximo, através do desenvolvimento de indicadores e objetivos 

previamente definidos. No processo de avaliação do desempenho 

da atividade exercida pelo(a) artesão, considera-se fundamental 

analisar um leque vasto de questões, tais como as representações 

pessoais, as interpretações da realidade sociocultural, a 

linguagem, o setor que exerce, a(as) capacidade técnicas e a 

poética do(a) avaliado(a). 

6.1 Comissão de Avaliação 

a) É da responsabilidade do CNAD a constituição de uma 

Comissão de Avaliação, responsável pela avaliação técnica dos 

processos de atribuição e renovação da carta de artesão e de 

mudança de categoria;

b) A Comissão de Avaliação é composta por 1(um) representante 

do CNAD, um consultor sénior independente (com formação em 

artes plásticas, design, antropologia, património, história da arte, 

crítica da arte e curadoria, arquitetura, outra área afim) e um 

mestre artesão da área da atividade produtiva do artesão 

requente. O mestre artesão não pode ser o mestre do artesão 

requerente por questões de conflitos de interesse;

c) A comissão de avaliação deve reunir antes para a Identificar e 

discutirem todos os aspetos relacionados com a avaliação; 

d) O representante do CNAD enquanto entidade que regula o 

setor assume o papel de presidente da comissão, sendo, 

responsável pela partilha dos objetivos da avaliação, marcação da 

data, hora e local bem como disponibilizar a planilha com os 

indicadores de desempenho aos outros elementos da comissão; 

e) Todos os envolvidos no processo devem ter conhecimento dos 

critérios de avaliação;

f) A Comissão utiliza instrumentos e métodos de avaliação 

adequados;

g) A Comissão tem um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a 

receção do requerimento para comunicar ao artesão o resultado 

da avaliação.

6.2 Avaliação do Artesão para Ingresso e Evolução na 
Carreira 

6.2.1 Para o ingresso na categoria 1 é necessário: 

a) Avaliação das competências, para os requerentes sem 

qualificação reconhecida na área de atividade; 

b) Formação profissional enquadrada num dos perfis definidos 

pelo SNQ (nível 3);

c) Ter uma experiência mínima de 2 anos de trabalho na sua área 

de atividade sem interrupção, para requerentes sem formação 

profissional.

6.2.2 Para a passagem de categoria 1 para categoria 2 é 
necessário:

a) Avaliação das competências;

b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 

de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 

sua atividade;

c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 

ações de valorização profissional. Estas formações de 

especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 

país; 

d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original.

6.2.3 Para a passagem de categoria 2 para categoria 3 é 
necessário:

a) Avaliação das competências; 
b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 
de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 
sua atividade;
c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 
ações de valorização profissional. Estas formações de 
especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 
país; 
d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original.

6.2.4 Para a passagem de categoria 3 para categoria 4 é 
necessário:

a) Avaliação das competências; 

b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 
de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 
sua atividade;

c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 

ações de valorização profissional. Estas formações de 

especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 

país; 

d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original; 

6.2.5 Para a passagem de categoria 4 para categoria 4A é 
necessário: 

a) Avaliação das competências;

b) Formação pedagógica de formadores. A formação pedagógica 

pode ser substituída por avaliação das competências adquiridas 

por número mínimo de 100 (cem) horas de formação já dada, em 

contexto formal ou oficinal. 

6.3 Critérios, fatores de ponderação e Indicadores de 
avaliação para Ingresso e Evolução na Carreira 

6.3.1 Critérios 

Os critérios estabelecidos estão ancorados na formação, nos 

procedimentos, na qualidade da produção, na longevidade da 

carreira e ainda no respeito pelo ambiente e direitos humanos. 

6.3.2 Fatores de ponderação

Estabelecem-se os seguintes fatores de avaliação, com a respetiva 

ponderação: 

a) O domínio da/s técnica/s e qualidade da execução (40%);

b) Abordagem estética e formal (60%) 

b1) criatividade, desenho, conceção e estética própria (20%);

b2) referências culturais e identitárias locais intrínsecas (25%);

b3) utilização preferencial de matéria-prima local (inclui 

reciclagem e reaproveitamento de materiais) (15%).

c) Para cada categoria são exigidos os seguintes resultados de 

avaliação:

Nota: Escala de 0 a 20 na cotação geral dos indicadores de avaliação. 
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6. 
Avaliação do Artesão, Comissão
de Avaliação, Critérios e Indicadores 

A avaliação para a atribuição da carta do artesão, bem como a 

transição de um nível para outro, apresenta-se como um grande 

desafio ao CNAD, pois, é um processo complexo e com um 

inevitável grau de subjetividade, que tentamos reduzir ao 

máximo, através do desenvolvimento de indicadores e objetivos 

previamente definidos. No processo de avaliação do desempenho 

da atividade exercida pelo(a) artesão, considera-se fundamental 

analisar um leque vasto de questões, tais como as representações 

pessoais, as interpretações da realidade sociocultural, a 

linguagem, o setor que exerce, a(as) capacidade técnicas e a 

poética do(a) avaliado(a). 

6.1 Comissão de Avaliação 

a) É da responsabilidade do CNAD a constituição de uma 

Comissão de Avaliação, responsável pela avaliação técnica dos 

processos de atribuição e renovação da carta de artesão e de 

mudança de categoria;

b) A Comissão de Avaliação é composta por 1(um) representante 

do CNAD, um consultor sénior independente (com formação em 

artes plásticas, design, antropologia, património, história da arte, 

crítica da arte e curadoria, arquitetura, outra área afim) e um 

mestre artesão da área da atividade produtiva do artesão 

requente. O mestre artesão não pode ser o mestre do artesão 

requerente por questões de conflitos de interesse;

c) A comissão de avaliação deve reunir antes para a Identificar e 

discutirem todos os aspetos relacionados com a avaliação; 

d) O representante do CNAD enquanto entidade que regula o 

setor assume o papel de presidente da comissão, sendo, 

responsável pela partilha dos objetivos da avaliação, marcação da 

data, hora e local bem como disponibilizar a planilha com os 

indicadores de desempenho aos outros elementos da comissão; 

e) Todos os envolvidos no processo devem ter conhecimento dos 

critérios de avaliação;

f) A Comissão utiliza instrumentos e métodos de avaliação 

adequados;

g) A Comissão tem um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a 

receção do requerimento para comunicar ao artesão o resultado 

da avaliação.

6.2 Avaliação do Artesão para Ingresso e Evolução na 
Carreira 

6.2.1 Para o ingresso na categoria 1 é necessário: 

a) Avaliação das competências, para os requerentes sem 

qualificação reconhecida na área de atividade; 

b) Formação profissional enquadrada num dos perfis definidos 

pelo SNQ (nível 3);

c) Ter uma experiência mínima de 2 anos de trabalho na sua área 

de atividade sem interrupção, para requerentes sem formação 

profissional.

6.2.2 Para a passagem de categoria 1 para categoria 2 é 
necessário:

a) Avaliação das competências;

b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 

de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 

sua atividade;

c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 

ações de valorização profissional. Estas formações de 

especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 

país; 

d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original.

6.2.3 Para a passagem de categoria 2 para categoria 3 é 
necessário:

a) Avaliação das competências; 
b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 
de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 
sua atividade;
c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 
ações de valorização profissional. Estas formações de 
especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 
país; 
d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original.

6.2.4 Para a passagem de categoria 3 para categoria 4 é 
necessário:

a) Avaliação das competências; 

b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 
de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 
sua atividade;

c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 

ações de valorização profissional. Estas formações de 

especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 

país; 

d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original; 

6.2.5 Para a passagem de categoria 4 para categoria 4A é 
necessário: 

a) Avaliação das competências;

b) Formação pedagógica de formadores. A formação pedagógica 

pode ser substituída por avaliação das competências adquiridas 

por número mínimo de 100 (cem) horas de formação já dada, em 

contexto formal ou oficinal. 

6.3 Critérios, fatores de ponderação e Indicadores de 
avaliação para Ingresso e Evolução na Carreira 

6.3.1 Critérios 

Os critérios estabelecidos estão ancorados na formação, nos 

procedimentos, na qualidade da produção, na longevidade da 

carreira e ainda no respeito pelo ambiente e direitos humanos. 

6.3.2 Fatores de ponderação

Estabelecem-se os seguintes fatores de avaliação, com a respetiva 

ponderação: 

a) O domínio da/s técnica/s e qualidade da execução (40%);

b) Abordagem estética e formal (60%) 

b1) criatividade, desenho, conceção e estética própria (20%);

b2) referências culturais e identitárias locais intrínsecas (25%);

b3) utilização preferencial de matéria-prima local (inclui 

reciclagem e reaproveitamento de materiais) (15%).

c) Para cada categoria são exigidos os seguintes resultados de 

avaliação:

Nota: Escala de 0 a 20 na cotação geral dos indicadores de avaliação. 
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6. 
Avaliação do Artesão, Comissão
de Avaliação, Critérios e Indicadores 

A avaliação para a atribuição da carta do artesão, bem como a 

transição de um nível para outro, apresenta-se como um grande 

desafio ao CNAD, pois, é um processo complexo e com um 

inevitável grau de subjetividade, que tentamos reduzir ao 

máximo, através do desenvolvimento de indicadores e objetivos 

previamente definidos. No processo de avaliação do desempenho 

da atividade exercida pelo(a) artesão, considera-se fundamental 

analisar um leque vasto de questões, tais como as representações 

pessoais, as interpretações da realidade sociocultural, a 

linguagem, o setor que exerce, a(as) capacidade técnicas e a 

poética do(a) avaliado(a). 

6.1 Comissão de Avaliação 

a) É da responsabilidade do CNAD a constituição de uma 

Comissão de Avaliação, responsável pela avaliação técnica dos 

processos de atribuição e renovação da carta de artesão e de 

mudança de categoria;

b) A Comissão de Avaliação é composta por 1(um) representante 

do CNAD, um consultor sénior independente (com formação em 

artes plásticas, design, antropologia, património, história da arte, 

crítica da arte e curadoria, arquitetura, outra área afim) e um 

mestre artesão da área da atividade produtiva do artesão 

requente. O mestre artesão não pode ser o mestre do artesão 

requerente por questões de conflitos de interesse;

c) A comissão de avaliação deve reunir antes para a Identificar e 

discutirem todos os aspetos relacionados com a avaliação; 

d) O representante do CNAD enquanto entidade que regula o 

setor assume o papel de presidente da comissão, sendo, 

responsável pela partilha dos objetivos da avaliação, marcação da 

data, hora e local bem como disponibilizar a planilha com os 

indicadores de desempenho aos outros elementos da comissão; 

e) Todos os envolvidos no processo devem ter conhecimento dos 

critérios de avaliação;

f) A Comissão utiliza instrumentos e métodos de avaliação 

adequados;

g) A Comissão tem um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a 

receção do requerimento para comunicar ao artesão o resultado 

da avaliação.

6.2 Avaliação do Artesão para Ingresso e Evolução na 
Carreira 

6.2.1 Para o ingresso na categoria 1 é necessário: 

a) Avaliação das competências, para os requerentes sem 

qualificação reconhecida na área de atividade; 

b) Formação profissional enquadrada num dos perfis definidos 

pelo SNQ (nível 3);

c) Ter uma experiência mínima de 2 anos de trabalho na sua área 

de atividade sem interrupção, para requerentes sem formação 

profissional.

6.2.2 Para a passagem de categoria 1 para categoria 2 é 
necessário:

a) Avaliação das competências;

b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 

de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 

sua atividade;

c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 

ações de valorização profissional. Estas formações de 

especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 

país; 

d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original.

6.2.3 Para a passagem de categoria 2 para categoria 3 é 
necessário:

a) Avaliação das competências; 
b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 
de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 
sua atividade;
c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 
ações de valorização profissional. Estas formações de 
especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 
país; 
d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original.

6.2.4 Para a passagem de categoria 3 para categoria 4 é 
necessário:

a) Avaliação das competências; 

b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 
de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 
sua atividade;

c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 

ações de valorização profissional. Estas formações de 

especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 

país; 

d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original; 

6.2.5 Para a passagem de categoria 4 para categoria 4A é 
necessário: 

a) Avaliação das competências;

b) Formação pedagógica de formadores. A formação pedagógica 

pode ser substituída por avaliação das competências adquiridas 

por número mínimo de 100 (cem) horas de formação já dada, em 

contexto formal ou oficinal. 

6.3 Critérios, fatores de ponderação e Indicadores de 
avaliação para Ingresso e Evolução na Carreira 

6.3.1 Critérios 

Os critérios estabelecidos estão ancorados na formação, nos 

procedimentos, na qualidade da produção, na longevidade da 

carreira e ainda no respeito pelo ambiente e direitos humanos. 

6.3.2 Fatores de ponderação

Estabelecem-se os seguintes fatores de avaliação, com a respetiva 

ponderação: 

a) O domínio da/s técnica/s e qualidade da execução (40%);

b) Abordagem estética e formal (60%) 

b1) criatividade, desenho, conceção e estética própria (20%);

b2) referências culturais e identitárias locais intrínsecas (25%);

b3) utilização preferencial de matéria-prima local (inclui 

reciclagem e reaproveitamento de materiais) (15%).

c) Para cada categoria são exigidos os seguintes resultados de 

avaliação:

Nota: Escala de 0 a 20 na cotação geral dos indicadores de avaliação. 

28



6. 
Avaliação do Artesão, Comissão
de Avaliação, Critérios e Indicadores 

A avaliação para a atribuição da carta do artesão, bem como a 

transição de um nível para outro, apresenta-se como um grande 

desafio ao CNAD, pois, é um processo complexo e com um 

inevitável grau de subjetividade, que tentamos reduzir ao 

máximo, através do desenvolvimento de indicadores e objetivos 

previamente definidos. No processo de avaliação do desempenho 

da atividade exercida pelo(a) artesão, considera-se fundamental 

analisar um leque vasto de questões, tais como as representações 

pessoais, as interpretações da realidade sociocultural, a 

linguagem, o setor que exerce, a(as) capacidade técnicas e a 

poética do(a) avaliado(a). 

6.1 Comissão de Avaliação 

a) É da responsabilidade do CNAD a constituição de uma 

Comissão de Avaliação, responsável pela avaliação técnica dos 

processos de atribuição e renovação da carta de artesão e de 

mudança de categoria;

b) A Comissão de Avaliação é composta por 1(um) representante 

do CNAD, um consultor sénior independente (com formação em 

artes plásticas, design, antropologia, património, história da arte, 

crítica da arte e curadoria, arquitetura, outra área afim) e um 

mestre artesão da área da atividade produtiva do artesão 

requente. O mestre artesão não pode ser o mestre do artesão 

requerente por questões de conflitos de interesse;

c) A comissão de avaliação deve reunir antes para a Identificar e 

discutirem todos os aspetos relacionados com a avaliação; 

d) O representante do CNAD enquanto entidade que regula o 

setor assume o papel de presidente da comissão, sendo, 

responsável pela partilha dos objetivos da avaliação, marcação da 

data, hora e local bem como disponibilizar a planilha com os 

indicadores de desempenho aos outros elementos da comissão; 

e) Todos os envolvidos no processo devem ter conhecimento dos 

critérios de avaliação;

f) A Comissão utiliza instrumentos e métodos de avaliação 

adequados;

g) A Comissão tem um prazo máximo de 90 (noventa) dias após a 

receção do requerimento para comunicar ao artesão o resultado 

da avaliação.

6.2 Avaliação do Artesão para Ingresso e Evolução na 
Carreira 

6.2.1 Para o ingresso na categoria 1 é necessário: 

a) Avaliação das competências, para os requerentes sem 

qualificação reconhecida na área de atividade; 

b) Formação profissional enquadrada num dos perfis definidos 

pelo SNQ (nível 3);

c) Ter uma experiência mínima de 2 anos de trabalho na sua área 

de atividade sem interrupção, para requerentes sem formação 

profissional.

6.2.2 Para a passagem de categoria 1 para categoria 2 é 
necessário:

a) Avaliação das competências;

b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 

de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 

sua atividade;

c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 

ações de valorização profissional. Estas formações de 

especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 

país; 

d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original.

6.2.3 Para a passagem de categoria 2 para categoria 3 é 
necessário:

a) Avaliação das competências; 
b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 
de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 
sua atividade;
c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 
ações de valorização profissional. Estas formações de 
especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 
país; 
d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original.

6.2.4 Para a passagem de categoria 3 para categoria 4 é 
necessário:

a) Avaliação das competências; 

b) Formação/especialização certificada ou equiparada a um nível 
de qualificação superior ao nível de entrada, no âmbito da área da 
sua atividade;

c) Formação de especialização em contexto oficinal ou outras 

ações de valorização profissional. Estas formações de 

especialização devem ser reconhecidas mesmo sendo feitas fora do 

país; 

d) Comprovar ter uma produção própria, contínua e original; 

6.2.5 Para a passagem de categoria 4 para categoria 4A é 
necessário: 

a) Avaliação das competências;

b) Formação pedagógica de formadores. A formação pedagógica 

pode ser substituída por avaliação das competências adquiridas 

por número mínimo de 100 (cem) horas de formação já dada, em 

contexto formal ou oficinal. 

6.3 Critérios, fatores de ponderação e Indicadores de 
avaliação para Ingresso e Evolução na Carreira 

6.3.1 Critérios 

Os critérios estabelecidos estão ancorados na formação, nos 

procedimentos, na qualidade da produção, na longevidade da 

carreira e ainda no respeito pelo ambiente e direitos humanos. 

6.3.2 Fatores de ponderação

Estabelecem-se os seguintes fatores de avaliação, com a respetiva 

ponderação: 

a) O domínio da/s técnica/s e qualidade da execução (40%);

b) Abordagem estética e formal (60%) 

b1) criatividade, desenho, conceção e estética própria (20%);

b2) referências culturais e identitárias locais intrínsecas (25%);

b3) utilização preferencial de matéria-prima local (inclui 

reciclagem e reaproveitamento de materiais) (15%).

c) Para cada categoria são exigidos os seguintes resultados de 

avaliação:

Nota: Escala de 0 a 20 na cotação geral dos indicadores de avaliação. 

Categoria 2 (Artesão)

Categoria 1 (Semiprofissional)

Categoria 4 (Mestra Artesão)

Catgeria 3 (artesão Sénior)

Categorias
Cotação Geral 
dos Indicadores de Avaliação
Mínimo 18 valores Certificado de 
Formação de Formadores

Categoria 4A 
(Mestre Artesão Formador)

Mínimo 18 valores

Mínimo 16 valores

Mínimo 13 valores

Mínimo 10 valores
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d) Outro elemento a ter em consideração é o espaço próprio de 

produção. Este critério é ponderado de acordo com o seguinte 

quadro:

e) Os procedimentos de evolução entre categorias constam no 

guia de procedimentos; 

f) A passagem para uma categoria profissional superior deverá ser 

requerida pelo próprio no processo de renovação do cartão;

g) Será feita uma análise do requerimento pela Comissão de 

Avaliação constituída pelo CNAD, nos termos do estipulado no 

Regulamento de Reconhecimento Profissional e na legislação em 

vigor.

Categoria 2 (Artesão)

Categoria 1 (Semiprofissional)

Categoria 4 (Mestra Artesão)

Catgeria 3 (artesão Sénior)

Categorias Critério Espaço de Produção

Categoria 4A 
(Mestre Artesão Formador)

Obrigatória

Ponderada, mas não obrigatória

Não é ponderada

Não é ponderada

Obrigatória
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6.4 Indicadores para avaliação 

a) criatividade, desenho, conceção e estética própria (20%)

Recorre a vários porcessos de registo de ideias (ex. diários gráficos).

Aplica técnicas de normalização do desenho (cotação, escala, legendas).

Realiza esboços em diferentes suportes e perspetivas.

Realiza esboços aplicando a escala, a proporção e técnicas de luz/sombra.

Indicadores

Aplica conceitos básicos da linguagem visual.

O trabalho contém equilíbrio visual e proporção entre as partes.

O trabalho apresenta expressivamente diversos elementos visuais.

Relacionar a forma de um objeto com a função para que é destinado.

Aplica técnicas de acabamento com perfeição de acordo com o material.

Demonstra capacidade expressiva e criativa nas suas produções, evidenciando as 
técnicas e conhecimentos adquiridos. 
As peças apresentam harmonia e equilíbrio na forma e na utilização de cores e dos 
motivos.
Apresenta soluções inovadoras e criativas para a resolução de problemas no processo 
de produção.
Adiciona detalhes pertinentes ao produto com o intuito de realçar o seu significado 
ou para o tornar mais atrativa sem o descaracterizar.
Apresenta ideias, utilizando diferentes meios, processos artesanais de produção e 
materiais.
Apresenta de modo claro a forma/função das peças (decorativa/estética/artística e 
funcional/utilitária).
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b) Domínio da/s técnica/s e qualidade da execução (40%)

c) Referências culturais e identitárias locais intrínsecas (25%)

Utiliza diferentes materiais e suportes para realização dos trabalhos.

Utiliza diferentes meios de medição com rigor.

Aplica diferentes técnicas volumétricas (adição,subtração, junção, entre outras).

Indicadores

O trabalho é totalmente feito à mão.

O trabalho é feito com máquina simples.

O trabalho apresenta combinação de diferentes técnicas.

Aplica técnicas adequadas com eficácia, destreza e habilidade, na realização do traba
lho em função da peça e do material para a definicção da forma.

Conhece diferentes técnicas, ferramentas e utensílios para a realização do trabalho.

Cumpre as normas estabalecidas e gerir os espaços e equipamentos.

Tem o quotidiano como um potencial criativo para a construção de ideias.

O trabalho representa a cultura local a partir da visão de mundo do(a) autor(a).

O trabalho apresenta aspetos das manifestções culturais do património.

Indicadores

As peças exprimem conceitos culturais e sociais.

Transforma narrativas visuais, criando modos de interpretação.

Interpreta e transforma objetos da cultura visual em função do(s) contexto(s) e dos 
público(s);

As peças apresentam vínculo de origem com a cultura local.

As peças representam os modos de fazer e histórias do local, transmitidos de geração 
em geração.

As peças apresentam o resgate ou releitura de elementos culturais tradicionais da 
região onde é produzido.

A prática artesanal define-se como Atividade Matriz do artesanato 
cabo-verdiano*(1).
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d) Matéria-prima utilizada preferencialmente local (inclui recicla-

gem) (15%)

*(1) As atividades Matriz estão sinalizadas no Repertório de Atividades Artesanais anexo I

Não prejudica o meio ambiente.

Utiliza novas matérias primas de acordo com o resultado pretendido.

Reutiliza materiais sintéticos.

Indicadores

Durabilidade do material.

Utiliza os efeitos dos materiais em produções artesanais.

Reutilização de resíduos sejam eles de origem natural ou industrial.

Reaproveita materiais de forma economicamente viável.

Reutiliza materiais orgânicos.
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7. 
Benefícios, Deveres 
e Direitos do Artesão Profissional 

Decorrente da atribuição da Carta de Artesão, há uma 

responsabilidade profissional acrescida e o respeito por todos os 

parâmetros definidos no presente regulamento para o RP. A Carta 

de Artesão, UPA ou UFPA confere o direito à distinção de valor 

cultural dos produtos através da atribuição do selo, a valorização 

da atividade em si e dos conhecimentos necessários para o seu 

desenvolvimento, um estatuto profissional reconhecido e o 

registo autoral dos produtos, nos casos em que seja aplicável a 

legislação dos Direitos de Autor (IGQPI). 

7.1 Benefícios associados a Carta de Artesão e da Carta de 
Unidade de Produção Artesanal: 

a) Distinção de valor cultural dos produtos através da atribuição 

do selo;

b) Registo autoral dos produtos, nos casos em que seja aplicável a 

legislação dos Direitos de Autor (IGQPI); 

c) Facilidade no acesso aos apoios e benefícios fiscais que o Estado 

atribua ao artesanato; 

d) Acesso preferencial a informação de interesse para o setor; 

e) Acesso preferencial a participação em feiras internacionais, 

exposições e outros eventos de promoção e comercialização de 

artesanato; 

f) Acesso preferencial em contextos de encomenda pública; 
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g) Facilidade no acesso a participação em Residências Artísticas, 

Workshops, Cursos de Formação especializada para o setor; 

h) Possibilidade de sinalizar e diferenciar os seus produtos, 

através da utilização do selo “Created in Cabo Verde”; 

i) Dispor de um conjunto de instrumentos jurídicos de 

regulamentação do setor e de defesa dos interesses dos artesãos; 

j) Integração numa classe profissional, com maior capacidade de 

diálogo e de defesa do setor do artesanato, perante a 

Administração Pública; 

k) Inscrição no Registo Nacional de Artesãos, promovendo a 

visibilidade e a plena integração numa comunidade profissional, 

com a consequente valorização social do artesão.

7.2 Deveres associados à Carta de Artesão e à Carta de 
Unidade de Produção Artesanal: 

O reconhecimento profissional implica o cumprimento do 

regulamento, um compromisso com a ética e o respeito pela 

autenticidade:

a) A utilização do selo “created in Cabo Verde” é pessoal e 

intransmissível, estando totalmente interdita a sua reprodução e 

a distribuição a terceiros; 

b) O artesão fica obrigado ao respeito pelo código deontológico e 

ético da profissão; 

c) É interdita a cópia de obras de terceiros; 

d) É interdita rotulagem com o selo “created in Cabo Verde” de 

produtos compostos por elementos industriais acabados 

(permitida a utilização mínima sem impacto na composição da 

peça). Exceção feita para as atividades de reciclagem inscritas no 

Repertório das Atividades Artesanais (anexo I); 
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e) É interdita rotulagem com o selo “created in Cabo Verde” de 

produtos que não sejam criados e produzidos pelo próprio; 

f) Em caso de colaborações entre artesãos e artistas, com ou sem 

reconhecimento profissional, o produto deverá ter identificação 

da autoria; 

g) Inscrição da atividade na Direção Geral de Contribuições e 

Impostos, com enquadramento ajustado a cada situação; 

h) Artesãos com 65 anos ou mais, que não tenham situação 

contributiva ativa, ficam dispensados da inscrição obrigatória na 

DGCI; i) Inscrição no INPS com respetivos descontos e 

consequentes benefícios na saúde e na reforma; 

j) Artesãos com 65 anos ou mais, que não tenham situação 

contributiva ativa, ficam dispensados da inscrição obrigatória no 

INPS.
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8. 
Entidade Responsável - CNAD 

O RP do Artesão/ UPA /UFPA e a respetiva atribuição de Carta 

de Artesão/ Carta de Unidade de Produção Artesanal, nos 

Termos do Decreto-lei nº 59/2015 de 20 de Outubro e na 

Portaria nº 62/2015 de 10 de Dezembro são da responsabilidade 

do Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design, segundo o 

estipulado no seu Estatuto (Decreto-lei nº 26/2018 de 24 de 

Maio). O CNAD é responsável pela gestão dos processos 

administrativos e pela definição dos procedimentos, dos quais 

fazem parte: 

a) O processo de receção análise e avaliação dos pedidos de 

ingresso na carreira de artesão; 

b) A emissão e entrega da Carta de Artesão e do respetivo Cartão 

de Artesão;

c) A emissão e venda do selo “Created in Cabo Verde”; 

d) A fiscalização para efeitos de cumpri - mento do presente 

regulamento;

e) A gestão do Registo Nacional de Arte - sãos no contexto do 

SIArt.
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9. 
Pedido de Ingresso na Carreira de 
Artesão 

a) Toda a informação necessária à constituição do pedido 

encontra-se no Guia de Procedimentos (anexo III);

b) O pedido de ingresso na carreira/ RP é entregue no CNAD, 

noutros serviços identificados para o efeito em cada ilha ou 

preferencialmente sobre a plataforma digital do SIArt;

c) Os processos submetidos ao CNAD são analisados pela 

Comissão de Avaliação, que verifica a conformidade da 

candidatura em função dos critérios definidos no presente 

regulamento e na legislação em vigor; 

d) A atribuição da Carta de Artesão e do respetivo Cartão são o 

reconhecimento da capacidade profissional do artesão para 

ingresso na carreira, em conformidade com os requisitos gerais 

descritos no ponto 3 e comprovada através do processo de 

avaliação descrito no ponto 5 do presente regulamento;

e) Após a atribuição da Carta de Artesão/ UPA procede-se ao 

registo do artesão no SIArt, ficando a partir desse momento no 

direito de rotular a sua produção com o selo “Created in Cabo 

Verde” e usufruir da proteção legal respetiva, nomeadamente no 

que toca aos direitos de autor.

9.1 Pedido de Carta de UPA e UFPA

a) Toda a informação necessária à constituição do pedido 

encontra-se no Guia de Procedimentos (anexo III); 
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b) O pedido de reconhecimento de UPA e UFPA é entregue no 

CNAD, noutros serviços identificados para o efeito em cada ilha 

ou preferencialmente sobre a plataforma digital do SIArt; 

c) Os processos submetidos ao CNAD são analisados pela Comis-

são de Avaliação, que verifica a conformidade da candidatura em 

função dos critérios definidos no presente regulamento e na legis-

lação em vigor; 

d) A atribuição da Carta de UPA e UFPA são o reconhecimento da 

capacidade profissional da unidade de produção de artesanato, em 

conformidade com os requisitos gerais descritos no ponto 3.3; 

e) Após a atribuição da Carta de UPA procede-se ao registo da 

unidade de produção no SIArt, ficando a partir desse momento no 

direito de rotular a sua produção com o selo “Created in Cabo 

Verde” e usufruir da proteção legal respetiva. 

9.2 Validade e Renovação da Carta de Artesão / UPA / UFPA
9.2.1. Validade

a) Validade 2 anos para a categoria 1; 

b) Validade 2 anos para a categoria 2 

c) Validade 5 anos para a categoria 3; 

d) Vitalícia para a categoria 4 e 4A; 

e) Validade 5 anos para as UPA/ UFPA.

9.3 Condições gerais de revalidação

a) O cartão fora de validade não dá acesso aos direitos e vantagens 

que lhe estão inerentes;
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b) A renovação da Carta e do respetivo cartão, deverá ser 

requerida pelo artesão em nome individual e pelo artesão 

responsável no caso das UPA e UFPA;

c) A renovação da Carta ou a sua validade vitalícia, estão 

condicionadas ao cumprimento da legislação aplicável;

d) O pedido deverá ser solicitado 1 mês antes da validade expirar;

e) Para a renovação é condição que o artesão mantenha a sua 

atividade com as mesmas características e respondendo aos 

mesmos critérios que estiveram na base da atribuição do 

Reconhecimento Profissional;

f) O incumprimento das obrigações decorrentes de 

financiamentos concedidos a artesãos, no âmbito de acordos de 

parceria entre o CNAD e órgãos e entidades, implicam à anulação 

do cartão;

g) Em caso de extravio ou perda o artesão deve comunicar ao 

CNAD e solicitar a emissão da segunda via. A emissão da segunda 

via tem um custo associado. h) A renovação da Carta ou a sua 

validade vitalícia, estão condicionadas ao cumprimento da 

legislação aplicável.

9.4 Emissão Aquisição e utilização do selo “Created in cabo 
verde” 

a) O selo “Created in Cabo Verde” tem uma imagem própria e não 

pode ser reproduzido. A sua produção e distribuição é da 

exclusiva responsabilidade do CNAD;

b) A sua utilização é exclusiva de artesãos e de unidade produtivas 

artesanais, que possuam a Carta de Artesão e Carta de UPA e 

UFPA;
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c) A correta utilização do selo é da exclusiva responsabilidade do 

artesão, nos termos da alinha a) do número anterior;

d) O selo é adquirido no CNAD e em pontos de apoio ao artesão, 

nas restantes ilhas, me - diante um valor de comparticipação nos 

cus - tos de produção do selo, definido anualmente pela entidade 

emissora;

e) Os selos são emitidos pelo CNAD com um número de série;

f) Cada lote de selos com a respetiva referência, é atribuído a um 

artesão ou a uma UPA/ UFPA, que é o único a poder utilizá-lo;

g) O selo deve ser estar visível em todos os produtos;

h) A infração às normas de utilização do selo está sujeita a coimas, 

nos termos da Lei;

i) O modelo do selo encontra-se no anexo VIII.
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10. 
Reconhecimento de distribuidores 
“Created in Cabo Verde” 

a) O procedimento de reconhecimento do distribuidor “Created in 

Cabo Verde” é de iniciativa do próprio, através de instrução de 

pedido junto do CNAD;

b) A atribuição do reconhecimento é feita mediante o 

cumprimento dos requisitos definidos no presente regulamento. 

10.1 Benefícios associados ao reconhecimento 
“Created in Cabo Verde”: 

a) Divulgação através do SIArt, por via do mapeamento e da 

referência a cada um dos estabelecimentos, como “recomendados” 

para aquisição de artesanato genuíno de Cabo Verde; 

b) Usufruir das campanhas realizadas pelo CNAD, no contexto da 

promoção do artesanato “Created in Cabo Verde”, junto do 

público nacional e internacional; 

c) Possibilidade de diferenciar os seus produtos, através da 

utilização do uso da designação “Created in Cabo Verde”, 

usufruindo do valor acrescentado de um reconhecimento oficial e 

de nível institucional;

d) Participação no Prémio anual atribuído pelo CNAD para o 

melhor estabelecimento de venda “Created in Cabo Verde”;

e) Prevê-se a existência de pontos de venda “Created in Cabo 

Verde” fora do território nacional e nos aeroportos nacionais. 

10.2 Requisitos e Deveres do reconhecimento 
“Created in Cabo Verde” 

a) Ser um estabelecimento comercial legalmente constituído e 

com enquadramento no sector da comercialização de artesanato; 

b) A apresentação e a forma de exposição na loja deverá seja 

condigna e valorizadora do artesanato nacional credenciado; 

c) A imagem institucional da marca “Created in Cabo Verde” tem 

de estar assegurada, de forma visível e inequívoca relativamente a 

quais os produtos incluídos. O investimento inicial na produção 

dos elementos gráficos distintivos da marca é da responsabilidade 

do estabelecimento comercial, em contrapartida da divulgação de 

que vai usufruir;

d) O design destes elementos é da responsabilidade do CNAD; 

e) O formato digital dos elementos gráficos para reprodução será 

fornecido juntamente com a credencial; 

f) Os produtos “Created in Cabo Verde” têm que ter expositor 

próprio e exclusivo da marca; 

g) Respeitar a legislação e a ética na relação comercial com o 

artesão.
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10. 
Reconhecimento de distribuidores 
“Created in Cabo Verde” 

a) O procedimento de reconhecimento do distribuidor “Created in 

Cabo Verde” é de iniciativa do próprio, através de instrução de 

pedido junto do CNAD;

b) A atribuição do reconhecimento é feita mediante o 

cumprimento dos requisitos definidos no presente regulamento. 

10.1 Benefícios associados ao reconhecimento 
“Created in Cabo Verde”: 

a) Divulgação através do SIArt, por via do mapeamento e da 

referência a cada um dos estabelecimentos, como “recomendados” 

para aquisição de artesanato genuíno de Cabo Verde; 

b) Usufruir das campanhas realizadas pelo CNAD, no contexto da 

promoção do artesanato “Created in Cabo Verde”, junto do 

público nacional e internacional; 

c) Possibilidade de diferenciar os seus produtos, através da 

utilização do uso da designação “Created in Cabo Verde”, 

usufruindo do valor acrescentado de um reconhecimento oficial e 

de nível institucional;

d) Participação no Prémio anual atribuído pelo CNAD para o 

melhor estabelecimento de venda “Created in Cabo Verde”;

e) Prevê-se a existência de pontos de venda “Created in Cabo 

Verde” fora do território nacional e nos aeroportos nacionais. 

10.2 Requisitos e Deveres do reconhecimento 
“Created in Cabo Verde” 

a) Ser um estabelecimento comercial legalmente constituído e 

com enquadramento no sector da comercialização de artesanato; 

b) A apresentação e a forma de exposição na loja deverá seja 

condigna e valorizadora do artesanato nacional credenciado; 

c) A imagem institucional da marca “Created in Cabo Verde” tem 

de estar assegurada, de forma visível e inequívoca relativamente a 

quais os produtos incluídos. O investimento inicial na produção 

dos elementos gráficos distintivos da marca é da responsabilidade 

do estabelecimento comercial, em contrapartida da divulgação de 

que vai usufruir;

d) O design destes elementos é da responsabilidade do CNAD; 

e) O formato digital dos elementos gráficos para reprodução será 

fornecido juntamente com a credencial; 

f) Os produtos “Created in Cabo Verde” têm que ter expositor 

próprio e exclusivo da marca; 

g) Respeitar a legislação e a ética na relação comercial com o 

artesão.
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Anexo I.

GRUPO 1. Matérias-primas naturais

1.1 

Atividades Artesanais da Cerâmica *
1.1.1 Produção de Cerâmica Tradicional (olaria) 
1.1.2 Produção de Cerâmica Contemporânea (ou de estúdio) 
1.1.3 Produção de Cerâmica Figurativa 

1.2 

1.1.5 Produção de Cerâmica em Grés

1.2.1 Produção de Cestaria  
1.2.2 Produção de Esteiraria 
1.2.3 Produção de Chapelaria 
1.2.4 Produção de Vassouras   
1.2.5 Produção de Cordoaria 
1.2.6 Produção com fibras rígidas 
1.2.7 Produção com folhas e fibras macias 

1.3.1 Trabalho de Cantaria  
1.3.2 Trabalho de Alvenaria Tradicional em Pedra 
1.3.3 Trabalho de Calcetar 
1.3.4 Produção Criativa em Pedra

1.4

Atividades Artesanais de Trabalhar a Madeira *
1.4.1 Trabalho de Carpintaria 
1.4.2 Trabalho de Marcenaria  

1.5

Atividades Artesanais de Trabalhar a Pele 

1.5.2 Trabalho em pele sem pelo  

Atividades Artesanais de Trabalhar Elementos Vegetais *

Atividades Artesanais de Trabalhar a Pedra *

Atividades Artesanais de Trabalhar Osso, Chifre e Conchas e Corais*

Produção de Cerâmica de Construção 1.1.4

1.3 

1.4.3 Produção Criativa em Madeira 

1.5.1 Curtimenta e acabamento de peles sem pelo 

1.6

Repertório de Atividades Artesanais
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GRUPO 2. Matérias-primas processadas

2.1 

Atividades Artesanais de Trabalhar Metais  
2.1.1 Trabalho de Ferreiro *
2.1.2 Trabalho de Serralharia 
2.1.3 Trabalho de Latoaria *

2.2 

Atividades Artesanais de Trabalhar Têxteis 
2.2.1 Preparação e Fiação de Fibras Têxteis 
2.2.2 Produção de Tecelagem * 
2.2.2.1 Tapeçaria Tradicional 
2.2.2.2. Panaria 
2.2.2.3. Calabedótche 

2.2.3 Produção de Renda 
2.2.4 Produção de Bordado 
2.2.5 Confeção de Artigos Têxteis  

2.2.5.1 Confeção de vestuário por medida 
2.2.5.2 Confeção de bonecos de pano 
2.2.5.3 Confeção de acessórios têxteis 
2.2.5.4 Confeção de artigos têxteis lar 
2.2.5.5 Confeção de vestuário performativo 

2.2.6 Trabalho de Tingidura têxtil * 
2.2.6.1 Tingidura de fios e superfícies têxteis 
2.2.6.2 Batique e técnicas afins

2.3 

Atividades Artesanais de Trabalhar Papel 
2.3.1 Produção de Papel 
2.3.2 Produção Criativa em Papel 
2.3.3 Trabalho de Encadernação 

2.4 

Atividades Artesanais de Reciclagem 
2.4.1 Reaproveitamento de papel 
2.4.2 Reaproveitamento de vidro 
2.4.3 Reaproveitamento de plástico 
2.4.4 Reaproveitamento de metal 

3.0 
3.1 Fabrico e restauro de redes 
3.2 Fabrico de utensílios de pesca 

GRUPO 3. Produção Artesanal de Utensílios de Pesca
Atividades Artesanais por Funcionalidade 
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4.1 Fabrico de membrafones 
4.2 Fabrico de idiofones 
4.3 Fabrico de cordofones 
4.4 Fabrico de aerofones 

GRUPO 4. Produção Artesanal de Instrumentos Musicais*

4.0 

GRUPO 5. Produção Artesanal de Joalharia e Adornos
5.1 Trabalho de Joalharia
5.2 Trabalho de Joalharia Contemporânea
5.3 Trabalho de Bijuteria e Adornos

5.0 

6.1 Fabrico de Calçado em Pele
6.2 Fabrico de Calçado em Tecido e Fibras Naturais

GRUPO 6. Produção Artesanal de Calçado

GRUPO 7. Produção Artesanal de Artes Gráficas
7.1 Trabalho de Serigrafia 
7.2 Trabalho de Gravura 

GRUPO 8. Produção de Artesanato Efémero
8.1 Artesanato Sazonal
8.2 Artes Performativas

6.0 

7.0 

8.0 

GRUPO 9. Produção de Cosmética Artesanal

10.0 

10.1 Doçaria
10.2 Produção de bebidas

Confeção de queijo e derivados de leite
Moagem de cereais

10.3 Preparação, conservação e produção de carnes
10.4 Preparação, conservação de peixe

GRUPO 10. Produção de Gastronomia Tradicional

Atividades Artesanais por Funcionalidade 

Salicultura

11.1 Pintura Naif
11.2 Representações de baixo e alto relevo

GRUPO 11. Arte Popular

GRUPO 12. Outras Atividades Artesanais Profissionais

11.0 

10.5
10.6
10.7 Processamento de grãos de café

Preparação de chás e infusões

10.8 Produção de fruta desidratada
10.9 Recolha e preparação de pimenta
10.10
10.11

Nota: *Actividades Matriz
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1. MATÉRIAS-PRIMAS NATURAIS
1.1. Atividades Artesanais da Cerâmica
1.1.1. Produção de Cerâmica tradicional (olaria)
Definição: Produção artesanal, por modelação ou na roda de oleiro, de objetos de cerâ-
mica cujas funções são utilitárias de uso doméstico. Produtos: binde, moringue, boião 
de barro (especiarias), panela de barro, pote, vaso, bilha, fogareiro.

1.1.2. Produção de Cerâmica contemporânea (ou de estúdio)
Definição: Produção à mão, por modelação ou recorrendo a moldes de gesso, de arte-
factos cujos elementos estéticos e conceptuais ganham maior relevância. Produtos: 
estatuária, bijuteria, vasos, candeeiros.

1.1.3. Produção de Cerâmica figurativa
Definição: Produção de figuras moldadas em barro com finalidade decorativa ou utili-
tária. Produtos: bonecos, miniaturas e animais da fauna local.

1.1.4. Produção de Cerâmica de construção
Definição: Produção, segundo tecnologias tradicionais, de artigos de construção civil. 
Produtos: telhas e tijolos.

1.1.5. Grés (natural ou porcelânico)
Definição: Produção à mão, por modelação ou na roda de oleiro, ou mesmo recorrendo 
a moldes de gesso de objectos cerâmicos. Produtos: Objectos utilitários ou decorati-
vos.

1.2. Atividades Artesanais de Trabalhar Elementos Vegetais
1.2.1. Produção de Cestaria
Definição: Produção de objetos utilitários e decorativos com matéria vegetal seca ou 
verde, previamente preparada. Trata-se da arte de entrecruzar fibras vegetais, com 
diversos tipos de entrelaçados e bordaduras, recorrendo ou não ao tear, é compreendi-
do como uma técnica de tecelagem. Produtos: cestos, canastras, caniçadas, abanador.

1.2.2. Produção de Esteiraria
Definição: Produção manual de esteiras e elementos de larga superfície. Produtos: 
esteiras , cercas, tapetes, cancarã/esteróde, revestimento de garrafas.

1.2.3. Produção de Chapelaria
Definição: Produção manual de chapéus com fibras vegetais. Produtos: chapéus

1.2.4. Produção de Vassouras
Definição: Produção manual de vassouras com fibras vegetais. Produtos: vassouras de 
binderin, vassouras de tamareira

1.2.5 Produção de Cordoaria
Definição: Produção artesanal de variadas qualidades de cordas com fios de origem 
vegetal, animal ou processada, através de diferentes movimentos dos dedos. 
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Produtos: corda de carrapato ou sisal, corda e rede de pesca, alforges, albardas, cilhas 
e cabeçadas, seirões, corda de entrecasco de coco, nós.

1.2.6 Produção com fibras rígidas
Definição: Produção manual de objetos com fibras de bambu, cana, casca de coco. Pro-
duto: mobiliário, objetos de decoração e adorno.

1.2.7 Produção com folhas e fibra macia
Definição: Produção manual de objetos com casca e fibras de coco, milho, folha de
bananeira, entre outras. Produtos: representações do quotidiano em formato bidimen-
sional ou tridimensional, candeeiros, capas de blocos e cadernos, caixas.

1.3 Atividades Artesanais de Trabalhar a Pedra
1.3.1 Trabalho de Cantaria
Definição: Ofício que trabalha artesanalmente a pedra, que consiste em cortar, escul-
pir blocos ou lajes de pedra de diversa natureza. Produtos: elementos construtivos, 
escultura, pilão, fogão, moinho artesanal, lápides.

1.3.2 Trabalho de Alvenaria Tradicional em Pedra
Definição: Ofício que trabalha artesanalmente a pedra para construção, que consiste 
no corte e ajuste de blocos ou lajes de pedra de diversa natureza justapostos, para 
construir alvenarias com ou sem recurso a argamassa. Produtos: paredes e muros.

1.3.3 Trabalho de Calcetar
Definição: Ofício que trabalha artesanalmente a pedra, que consiste no corte e ajuste 
de paralelepípedos para pavimentação de espaços exteriores e estradas, com aplicação
contínua ou com definição de desenhos. Produtos: pavimentos.

1.3.4 rodução Criativa em Pedra
Definição: Produção artesanal de objetos em pedra de diferentes naturezas, com obje-
tivo decorativo e de adorno recorrendo a técnicas maioritariamente artesanais.
Produtos: representação de figuras e miniaturas, objetos decorativos, caixas, compo-
nentes para bijuteria e joalharia.

1.4 Atividades Artesanais de Trabalhar a Madeira
1.4.1 Trabalho de Carpintaria
Definição: Ofício que trabalha artesanalmente a madeira, com função utilitária e fun-
cional, sendo um trabalho maioritariamente manual, com recurso a ferramentas e 
equipamentos de pequena dimensão para apoio na produção. Produto: carpintaria 
naval, carpintaria para construção, carpintaria agrícola.

1.4.2 Trabalho de Marcenaria
Definição: Ofício que trabalha artesanalmente a madeira, para produção de artigos diver-
sos de madeira, recorrendo a assemblagem, entalhamento e acabamentos maioritaria-
mente artesanais. Produto: mobiliário, utensílios e outros objetos em madeira, tanoaria.
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1.4.3 Produção Criativa em Madeira
Definição: Produção artesanal de objetos de função decorativa, escultura de figuras 
com representação do quotidiano. Inclui técnica de entalhar a madeira e de embutir 
madeira. Produtos: estatuária, miniaturas, gravura em madeira, embutidos, painéis em 
baixo-relevo.

1.5 Atividades Artesanais de Trabalhar a Pele
1.5.1 Curtimenta e acabamento de peles
Definição: Ofício que trabalha artesanalmente as peles - curtume, que consiste na
preparação de peles provenientes da criação de gado, em função das diferentes aplica-
ções. Produto: peles diversas curtidas prontas para ser utilizadas como matéria-prima.

1.5.2 Trabalho em pele sem pelo
Definição: Ofício que trabalha artesanalmente as peles já tratadas – cabedal, pele de 
porco, pele de cabra, em função da sua aplicação, incluindo sapataria, correaria e selas 
e instrumentos musicais Produtos: calçado, acessórios em pele como carteiras, malas, 
cintos, correias, selas, peles para tambores e outros instrumentos.

1.6 Atividades Artesanais de Trabalhar Osso, Chifre e Conchas e Corais
Definição: Produção de objetos com matérias rígidas naturais de origem animal, com
objetivo decorativo e de adorno. Produtos: representação de figuras e miniaturas, 
objetos decorativos, caixas, componentes para bijuteria e joalharia.

2 MATÉRIAS-PRIMAS PROCESSADAS
2.1 Atividades Artesanais de Trabalhar Metais
2.1.1 Trabalho de Ferreiro
Definição: Ofício que trabalha artesanalmente o ferro, por aquecimento na forja e
modelação, de instrumentos e objetos de cariz utilitário, destinados à construção civil, 
à produção agrícola, à indústria naval e de pescas, ao uso doméstico e artístico.
Produtos: mobiliário, enxadas, picaretas, componentes de arreios, componentes de
trapiches, componentes de barcos, caldeirão, panelas, esculturas.

2.1.2 Trabalho de Serralharia
Definição: Ofício de serralheiro que trabalha artesanalmente o ferro e outros metais, a 
frio, por corte, dobragem e soldadura de instrumentos e objetos de cariz utilitário, 
destinados à construção civil, à produção agrícola, à indústria naval e de pescas, ao uso 
doméstico e artístico. Produtos: estruturas metálicas, portas, portões, janelas, gradea-
mentos, mobiliário, esculturas.

2.1.3 Trabalho de Latoaria
Definição: Produção de objetos de fim utilitário ou decorativo que engloba vários metais 
como a chapa de ferro, o cobre, o arame, o bronze, o estanho, a folha-de-flandres, entre 
outros. 
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Produtos: alambiques e utensílios de trapiche, funil, canecas, almotolias (vasilhas), 
brinquedos.

2.2 Atividades Artesanais de trabalhar Têxteis e Fios
2.2.1 Preparação e Fiação de Fibras Têxteis
Definição geral: Trabalho artesanal de preparação de fibras, nomeadamente de algo-
dão, incluindo as técnicas de cardar e fiar incluindo, com recurso a ferramentas ma-
nuais. Produtos: fio de algodão.

2.2.2 Produção de Tecelagem
Definição geral: Arte de tecer, entrelaçar fios e de os cruzar (fios da urdidura são
atravessados pelos fios da trama) de forma a produzir tecidos ou artigos têxteis utili-
zando teares de vários tipos.

2.2.2.1 Tapeçaria tradicional
Definição: Produção artesanal de tapeçaria tecida em tear, onde os fios da trama 
tendem em cobrir os fios da urdidura/teia, cujo produto tem função decorativa.
Produtos: tapeçaria artística, tapeçaria decorativa.

2.2.2.2 Panaria
Definição: Produção artesanal de panos a partir de fios em lã e/ou algodão composto 
por bandas, liso ou com padrões, mediante a presença ou não de liços de desenho.
Produtos: pano di terra, pano para confeção de vestuário e de roupa de casa.

2.2.2.3 Calabedótche
Definição: Produção artesanal de um tecido espesso, a partir de mistura de restos de 
tecidos e/ou roupas usadas cortadas em tiras, que obedece aos princípios da tecelagem 
implicando o uso de um tear. Produtos: colchas, mantas, bolsas, almofadas.

2.2.3 Produção de Renda
Definição: Produção artesanal uma estrutura flexível de fios com fim decorativo ou 
utilitário, com o apoio de uma ou duas agulhas. Produtos: vestuário, acessórios, têxtil 
lar, peças decorativas.

2.2.4 Produção de Bordado
Definição: Arte de ornamentar a superfície de tecido com recurso a fios e agulhas, 
seguindo um desenho, com finalidade decorativa. Inclui fios e os suportes de diferentes 
naturezas. Produtos: têxtil lar (colchas, toalhas, almofadas), vestuário, acessórios, 
objetos decorativos, bonecos.

2.2.5 Confeção de artigos têxteis
Definição geral: Ofício de transformar, através de técnicas de costura, com uso de
ferramentas manuais ou semi-industriais, uma superfície têxtil em artigos utilitários 
ou decorativos. Refere-se produção em pequena escala e de peças únicas e com desenho
original.
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2.2.5.1 Confeção de vestuário por medida
Produtos: peças de vestuário.

2.2.5.2 Confeção de bonecos de pano
Produtos: bonecos de pano, marionetas, outros.

2.2.5.3 Confeção de acessórios têxteis
Produtos: chapéus, cintos, bolsas e carteiras, echarpes e faixas.

2.2.5.4 Confeção de artigos têxteis lar
Produtos: toalhas, cortinas, roupa de cama, almofadas e outros artigos decorativos.

2.2.5.5 Confeção de vestuário performativo
Produtos: máscaras, figurinos para artes performativas.

2.2.6 Trabalho de Tingidura têxtil

2.2.6.1 Tingidura de fios e superfícies têxteis
Definição geral: Arte de tingir, através de emersão. A alteração da cor pode ser reali-
zada sobre fios, tecidos, ou peças confecionadas, utilizando pigmentos naturais prove-
nientes de plantas e minerais, ou artificiais e mordente (produto que promove a fixação 
do pigmento nas fibras). Produtos: tecidos coloridos para confeção, peças de vestuário, 
fios para tecelagem, rendas ou bordados.

2.2.6.2 Batique e técnicas afins
Técnica de colorir uma superfície, isolando uma determinada área com cera ou arga-
massa. Inclui outras técnicas de tingidura têxtil por isolamento de parte da superfície 
como a Atadura, a Cozedura e a Dobragem com diferentes métodos previamente estu-
dados (laços e nós apertados, costuras e dobragens), em função dos desenhos e padrões 
pretendidos. 
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2.3 Atividades Artesanais de Trabalhar Papel
2.3.1 Produção de papel

Definição: Produção artesanal de papel, com recurso a pasta de papel e outros mate-

riais que podem ser incorporados para enriquecer o produto final. Produtos: folhas de 

papel de diversos tipos, com dimensões variadas.

2.3.2 Produção Criativa em Papel 

Definição: Produção artesanal de produtos em papel, com recurso a técnicas manuais 

de corte e dobragem, cosedura e colagem incluindo pasta de papel.

Produtos: caixas, flore, quadros, vestuário performativo, objectos decorativos, brin-

quedos, esculturas, outros.

2.3.3 Trabalho de Encadernação

Definição: Arte de encadernar livros artesanalmente, através da junção de folhas com 

recurso a fio, agulha e bastidor, de forma que seja mais fácil manuseá-las, garantido 

uma ordem e sem permitir a sua separação. O encadernador inclui na sua atividade a 

colocação de capa e lombada, mais ou menos rígida para finalização da

encadernação. Produtos: livros, cadernos, blocos de notas, brochuras.

2.4 Atividades Artesanais de Reciclagem
Definição: Produção manual de novos objetos a partir da reciclagem e da reutilização 

de materiais considerados desperdício, com os objetivos de por um lado acrescentar 

valor ao material por outro de reduzir o impacto destes resíduos no meio ambiente. 

Produtos: diversos.

2.4.1 Reaproveitamento de papel

2.4.2 Reaproveitamento de vidro

2.4.3 Reaproveitamento de plástico

2.4.4 Reaproveitamento de metal

3 PRODUÇÃO ARTESANAL DE UTENSÍLIOS PARA PESCA
3.1 Fabrico e remendo de redes

Definição: Fabrico artesanal e remendo artesanal de redes de pesca com fio de nylon, 

com o auxílio de uma “agulha” de madeira. Produtos: Redes de pesca.

3.2 Fabrico de utensílios de pesca

Definição: Fabrico artesanal de utensílios diversos como armadilhas construídas e 

utilizadas por pescadores para a captura de peixes, crustáceos e moluscos. Produtos: 

Armadilhas.

4 FABRICO ARTESANAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
Definição geral: Arte de fabricar artesanalmente instrumentos e aparelhos musicais.

4.1 Fabrico de membrafones

Definição: Produção manual de instrumentos de precursão que produzem som através 

da vibração de membranas distendidas, de diferentes formas e materiais, dos quais 

depende a sonoridade. Produtos: tambores, bombos, pandeiretas.

4.2 Fabrico de idiofones

Definição: Produção manual de instrumentos cujo som é provocado pela sua vibração. 

É o próprio corpo do instrumento que vibra para produzir o som, sem a necessidade 

de nenhuma tensão. Produtos: reco-reco, racordai, chocalhos, pilom com colexas.

4.3 Fabrico de cordofones 

Definição: Produção manual de instrumento cujo som é produzido pela vibração de 

uma ou mais cordas esticadas entre dois pontos fixos. Produtos: viola, cavaquinho, 

violino, rebeca, cimboa.

5 PRODUÇÃO ARTESANAL DE JOALHARIA E ADORNOS
5.1 Trabalho de Joalharia

Definição: Produção manual de objetos em materiais preciosos e semipreciosos para os

transformar em joias.

Produtos: alianças, brincos, anéis, fios.

5.2 Trabalho de Joalharia Contemporânea

Definição: Produção artesanal de joias com base num design inovador e único É consi-

derada como uma forma de expressão artística, em que as criações, pela sua unicidade 

estética e técnica. Juntamente com os metais nobre são utilizados materiais inovadores 

alternativos como, resina de poliéster cristal, acrílicos, madeira e outros materiais 

naturais, borrachas e outros materiais que conferem aos objetos de adorno um concei-

to muito contemporâneo. Inclui o conceito de bio-joias. Produtos: peças de adorno 

únicas, colares, anéis, brincos, outros objetos de adorno não convencionais.

5.3 Trabalho de Bijuteria e Adornos

Definição: Produção artesanal de adornos corporais que utilizam toda a diversidade 

de materiais possível, com recurso a componentes produzidos artesanalmente ou 

naturais, sem a componente de peça única e de conceito associada à joalharia contem-

porânea. Produtos: colares, fios, brincos, pulseiras.

6. FABRICO ARTESANAL DE CALÇADO
6.1 Fabrico de Calçado em Pele

Definição: Produção artesanal de calçado em pele. Produtos: botas, sapatos, sandálias.

6.2 Fabrico de Calçado em Tecido e Fibras Naturais

Definição: Produção artesanal de calçado em fibras têxteis e fibras naturais.

Produtos: alparcatas, sandálias.

7 PRODUÇÃO ARTESANAL DE ARTES GRÁFICAS
7.1 Trabalho de Serigrafia

Definição: Produção artesanal de impressão e estampagem de desenhos de cores 

planas através de um caixilho com tela. No processo, a tinta é colocada sobre a base a 

imprimir (papel, metal, tecido), com umas regiões permeáveis e outras impermeáveis, 

de modo a formar um desenho. Produtos: estampas, vestuário, acessórios.

7.2 Trabalho de Gravura

Definição: Produção artesanal de imagens reproduzidas através da impressão, a partir 

de uma matriz. O material da matriz pode variar, e classifica o tipo da gravura. A gra-

vação da imagem é um processo de incisão (riscar, gravar) sobre determinada superfí-

cie ou material que se tornará a matriz da gravura. O resultado de uma ou mais técni-

cas de impressão, consiste na transferência da “imagem” da matriz para outro tipo de 

suporte, como papel ou tecido. Produtos: estampas, gravuras.

8 ARTESANATO EFÉMERO
8.1 Artesanato Sazonal

Definição: Fabrico artesanal de produtos, objetos e estruturas de natureza perecível

associados a eventos, cuja utilização é sazonal e/ou temporária, tendo épocas específi-

cas de produção. Produtos: diversos.

8.1.1 Produção artesanal de adereços, vestuário e carros alegóricos associados ao Carnaval.

8.1.2 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas de São João/ Sonjon

8.1.3 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas de São Filipe

8.1.4 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas Santa Catarina (24 

novembro)

8.1.5 Produção artesanal de adereços e objetos associados à celebração da Páscoa

8.2 Artes Performativas

Definição: Produção artesanal de objetos, adereços e cenários para utilização num 

curto espaço de tempo e produzidas com um objetivo específico, associados a encena-

ções, performance e espetáculos. Produtos: diversos.

9 COSMÉTICA ARTESANAL
Definição: Produção artesanal de produtos de higiene e beleza por meio de processos

artesanais e recorrendo a componentes naturais para a sua confeção.

Produtos: sabões, cremes, óleos essenciais e outros.

10 GASTRONOMIA ARTESANAL
Definição: Confeção artesanal de produtos alimentícios típicos de determinada região

recorrendo a processos e produtos naturais, consequentemente produtos sazonais.
10.1 Doçaria
Produtos: bolo (mel, milho, fongo, fonguinho, banana de fongo, gufongo, brinhola), 
filhós, pastéis, pudim (côco, leite, café, pão, queijo, requeijão, mandioca), doce (marme-
lo, maçã, laranja, papaia, côco, goiaba, caju, manga, mel de cana), compotas, geleias, 
sucrinha, sorvete.
10.2 Produção de bebidas
Produtos: grogue, vinho, bandoi, ponche, aguardente de laranja, licores, concentrado 
de sumo de frutas.
10.3 Preparação, conservação e produção de carnes.
Produtos: colotchi e botchada, friginato, linguiça e sanfana, salsicha.
10.4 Preparação e conservação de peixe. 
Produtos: peixe seco, cavala em conserva de azeite.
10.5 Confeção de queijo e derivados de leite
Produtos: queijos diversos, manteiga.
10.6 Moagem de cereais
Produtos: farinhas, camoca.
10.7 Processamento grãos de café
Produtos: café em grão, café torrado, café moído
10.8 Produção de fruta desidratada
Produtos: frutas diversas incluindo papaia, manga, maçã
10.9 Recolha e preparação de pimenta
Produtos: pimenta em grão e moída
10.10 Preparação de chás e infusões
Produtos: chás em folha e preparados para infusão
10.11 Salicultura
Produtos: sal pronto para utilização alimentar 

11 ARTE POPULAR
11.1 Pintura Naïf

Definição: classificação que designa artistas autodidatas, que inventam um modo pes-

soal de expressar suas emoções e de representar o seu meio. Considerado um produto 

artístico de natureza pueril que demonstra uma criatividade autêntica, baseada na 

simplificação de elementos decorativos a níveis brutos, espontâneos, puros, colorido.

Produtos: quadros, painéis.

11.2 Representações de baixo e alto-relevo

Definição: arte de representar cenas do quotidiano, paisagens e costumes com técnicas 

de colagem, justaposição e sobreposição de diferentes materiais que criam imagens em 

relevo. Produtos: quadros.

12 OUTRAS ACTIVIDADES ARTESANAIS PROFISSIONAIS
Definição: incluem-se neste item eventuais atividades artesanais de caracter profissio-

nal, não contempladas na presente lista, que venham a surgir. Apenas serão incluídas 

atividades do âmbito do Artesanato, que pela representatividade da identidade cultu-

ral, pela sua inovação técnica e estética, pela qualidade e rigor de execução e/ ou pela 

matéria prima, justifiquem a inclusão.

Exclusões: Não fazem parte da presente lista as atividades manuais que não são

consideradas profissionais e que saem do âmbito do conceito de Artesanato. 
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2.3 Atividades Artesanais de Trabalhar Papel
2.3.1 Produção de papel

Definição: Produção artesanal de papel, com recurso a pasta de papel e outros mate-

riais que podem ser incorporados para enriquecer o produto final. Produtos: folhas de 

papel de diversos tipos, com dimensões variadas.

2.3.2 Produção Criativa em Papel 

Definição: Produção artesanal de produtos em papel, com recurso a técnicas manuais 

de corte e dobragem, cosedura e colagem incluindo pasta de papel.

Produtos: caixas, flore, quadros, vestuário performativo, objectos decorativos, brin-

quedos, esculturas, outros.

2.3.3 Trabalho de Encadernação

Definição: Arte de encadernar livros artesanalmente, através da junção de folhas com 

recurso a fio, agulha e bastidor, de forma que seja mais fácil manuseá-las, garantido 

uma ordem e sem permitir a sua separação. O encadernador inclui na sua atividade a 

colocação de capa e lombada, mais ou menos rígida para finalização da

encadernação. Produtos: livros, cadernos, blocos de notas, brochuras.

2.4 Atividades Artesanais de Reciclagem
Definição: Produção manual de novos objetos a partir da reciclagem e da reutilização 

de materiais considerados desperdício, com os objetivos de por um lado acrescentar 

valor ao material por outro de reduzir o impacto destes resíduos no meio ambiente. 

Produtos: diversos.

2.4.1 Reaproveitamento de papel

2.4.2 Reaproveitamento de vidro

2.4.3 Reaproveitamento de plástico

2.4.4 Reaproveitamento de metal

3 PRODUÇÃO ARTESANAL DE UTENSÍLIOS PARA PESCA
3.1 Fabrico e remendo de redes

Definição: Fabrico artesanal e remendo artesanal de redes de pesca com fio de nylon, 

com o auxílio de uma “agulha” de madeira. Produtos: Redes de pesca.

3.2 Fabrico de utensílios de pesca

Definição: Fabrico artesanal de utensílios diversos como armadilhas construídas e 

utilizadas por pescadores para a captura de peixes, crustáceos e moluscos. Produtos: 

Armadilhas.

4 FABRICO ARTESANAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
Definição geral: Arte de fabricar artesanalmente instrumentos e aparelhos musicais.

4.1 Fabrico de membrafones

Definição: Produção manual de instrumentos de precursão que produzem som através 

da vibração de membranas distendidas, de diferentes formas e materiais, dos quais 

depende a sonoridade. Produtos: tambores, bombos, pandeiretas.

4.2 Fabrico de idiofones

Definição: Produção manual de instrumentos cujo som é provocado pela sua vibração. 

É o próprio corpo do instrumento que vibra para produzir o som, sem a necessidade 

de nenhuma tensão. Produtos: reco-reco, racordai, chocalhos, pilom com colexas.

4.3 Fabrico de cordofones 

Definição: Produção manual de instrumento cujo som é produzido pela vibração de 

uma ou mais cordas esticadas entre dois pontos fixos. Produtos: viola, cavaquinho, 

violino, rebeca, cimboa.

5 PRODUÇÃO ARTESANAL DE JOALHARIA E ADORNOS
5.1 Trabalho de Joalharia

Definição: Produção manual de objetos em materiais preciosos e semipreciosos para os

transformar em joias.

Produtos: alianças, brincos, anéis, fios.

5.2 Trabalho de Joalharia Contemporânea

Definição: Produção artesanal de joias com base num design inovador e único É consi-

derada como uma forma de expressão artística, em que as criações, pela sua unicidade 

estética e técnica. Juntamente com os metais nobre são utilizados materiais inovadores 

alternativos como, resina de poliéster cristal, acrílicos, madeira e outros materiais 

naturais, borrachas e outros materiais que conferem aos objetos de adorno um concei-

to muito contemporâneo. Inclui o conceito de bio-joias. Produtos: peças de adorno 

únicas, colares, anéis, brincos, outros objetos de adorno não convencionais.

5.3 Trabalho de Bijuteria e Adornos

Definição: Produção artesanal de adornos corporais que utilizam toda a diversidade 

de materiais possível, com recurso a componentes produzidos artesanalmente ou 

naturais, sem a componente de peça única e de conceito associada à joalharia contem-

porânea. Produtos: colares, fios, brincos, pulseiras.

6. FABRICO ARTESANAL DE CALÇADO
6.1 Fabrico de Calçado em Pele

Definição: Produção artesanal de calçado em pele. Produtos: botas, sapatos, sandálias.

6.2 Fabrico de Calçado em Tecido e Fibras Naturais

Definição: Produção artesanal de calçado em fibras têxteis e fibras naturais.

Produtos: alparcatas, sandálias.

7 PRODUÇÃO ARTESANAL DE ARTES GRÁFICAS
7.1 Trabalho de Serigrafia

Definição: Produção artesanal de impressão e estampagem de desenhos de cores 

planas através de um caixilho com tela. No processo, a tinta é colocada sobre a base a 

imprimir (papel, metal, tecido), com umas regiões permeáveis e outras impermeáveis, 

de modo a formar um desenho. Produtos: estampas, vestuário, acessórios.

7.2 Trabalho de Gravura

Definição: Produção artesanal de imagens reproduzidas através da impressão, a partir 

de uma matriz. O material da matriz pode variar, e classifica o tipo da gravura. A gra-

vação da imagem é um processo de incisão (riscar, gravar) sobre determinada superfí-

cie ou material que se tornará a matriz da gravura. O resultado de uma ou mais técni-

cas de impressão, consiste na transferência da “imagem” da matriz para outro tipo de 

suporte, como papel ou tecido. Produtos: estampas, gravuras.

8 ARTESANATO EFÉMERO
8.1 Artesanato Sazonal

Definição: Fabrico artesanal de produtos, objetos e estruturas de natureza perecível

associados a eventos, cuja utilização é sazonal e/ou temporária, tendo épocas específi-

cas de produção. Produtos: diversos.

8.1.1 Produção artesanal de adereços, vestuário e carros alegóricos associados ao Carnaval.

8.1.2 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas de São João/ Sonjon

8.1.3 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas de São Filipe

8.1.4 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas Santa Catarina (24 

novembro)

8.1.5 Produção artesanal de adereços e objetos associados à celebração da Páscoa

8.2 Artes Performativas

Definição: Produção artesanal de objetos, adereços e cenários para utilização num 

curto espaço de tempo e produzidas com um objetivo específico, associados a encena-

ções, performance e espetáculos. Produtos: diversos.

9 COSMÉTICA ARTESANAL
Definição: Produção artesanal de produtos de higiene e beleza por meio de processos

artesanais e recorrendo a componentes naturais para a sua confeção.

Produtos: sabões, cremes, óleos essenciais e outros.

10 GASTRONOMIA ARTESANAL
Definição: Confeção artesanal de produtos alimentícios típicos de determinada região

recorrendo a processos e produtos naturais, consequentemente produtos sazonais.
10.1 Doçaria
Produtos: bolo (mel, milho, fongo, fonguinho, banana de fongo, gufongo, brinhola), 
filhós, pastéis, pudim (côco, leite, café, pão, queijo, requeijão, mandioca), doce (marme-
lo, maçã, laranja, papaia, côco, goiaba, caju, manga, mel de cana), compotas, geleias, 
sucrinha, sorvete.
10.2 Produção de bebidas
Produtos: grogue, vinho, bandoi, ponche, aguardente de laranja, licores, concentrado 
de sumo de frutas.
10.3 Preparação, conservação e produção de carnes.
Produtos: colotchi e botchada, friginato, linguiça e sanfana, salsicha.
10.4 Preparação e conservação de peixe. 
Produtos: peixe seco, cavala em conserva de azeite.
10.5 Confeção de queijo e derivados de leite
Produtos: queijos diversos, manteiga.
10.6 Moagem de cereais
Produtos: farinhas, camoca.
10.7 Processamento grãos de café
Produtos: café em grão, café torrado, café moído
10.8 Produção de fruta desidratada
Produtos: frutas diversas incluindo papaia, manga, maçã
10.9 Recolha e preparação de pimenta
Produtos: pimenta em grão e moída
10.10 Preparação de chás e infusões
Produtos: chás em folha e preparados para infusão
10.11 Salicultura
Produtos: sal pronto para utilização alimentar 

11 ARTE POPULAR
11.1 Pintura Naïf

Definição: classificação que designa artistas autodidatas, que inventam um modo pes-

soal de expressar suas emoções e de representar o seu meio. Considerado um produto 

artístico de natureza pueril que demonstra uma criatividade autêntica, baseada na 

simplificação de elementos decorativos a níveis brutos, espontâneos, puros, colorido.

Produtos: quadros, painéis.

11.2 Representações de baixo e alto-relevo

Definição: arte de representar cenas do quotidiano, paisagens e costumes com técnicas 

de colagem, justaposição e sobreposição de diferentes materiais que criam imagens em 

relevo. Produtos: quadros.

12 OUTRAS ACTIVIDADES ARTESANAIS PROFISSIONAIS
Definição: incluem-se neste item eventuais atividades artesanais de caracter profissio-

nal, não contempladas na presente lista, que venham a surgir. Apenas serão incluídas 

atividades do âmbito do Artesanato, que pela representatividade da identidade cultu-

ral, pela sua inovação técnica e estética, pela qualidade e rigor de execução e/ ou pela 

matéria prima, justifiquem a inclusão.

Exclusões: Não fazem parte da presente lista as atividades manuais que não são

consideradas profissionais e que saem do âmbito do conceito de Artesanato. 
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2.3 Atividades Artesanais de Trabalhar Papel
2.3.1 Produção de papel

Definição: Produção artesanal de papel, com recurso a pasta de papel e outros mate-

riais que podem ser incorporados para enriquecer o produto final. Produtos: folhas de 

papel de diversos tipos, com dimensões variadas.

2.3.2 Produção Criativa em Papel 

Definição: Produção artesanal de produtos em papel, com recurso a técnicas manuais 

de corte e dobragem, cosedura e colagem incluindo pasta de papel.

Produtos: caixas, flore, quadros, vestuário performativo, objectos decorativos, brin-

quedos, esculturas, outros.

2.3.3 Trabalho de Encadernação

Definição: Arte de encadernar livros artesanalmente, através da junção de folhas com 

recurso a fio, agulha e bastidor, de forma que seja mais fácil manuseá-las, garantido 

uma ordem e sem permitir a sua separação. O encadernador inclui na sua atividade a 

colocação de capa e lombada, mais ou menos rígida para finalização da

encadernação. Produtos: livros, cadernos, blocos de notas, brochuras.

2.4 Atividades Artesanais de Reciclagem
Definição: Produção manual de novos objetos a partir da reciclagem e da reutilização 

de materiais considerados desperdício, com os objetivos de por um lado acrescentar 

valor ao material por outro de reduzir o impacto destes resíduos no meio ambiente. 

Produtos: diversos.

2.4.1 Reaproveitamento de papel

2.4.2 Reaproveitamento de vidro

2.4.3 Reaproveitamento de plástico

2.4.4 Reaproveitamento de metal

3 PRODUÇÃO ARTESANAL DE UTENSÍLIOS PARA PESCA
3.1 Fabrico e remendo de redes

Definição: Fabrico artesanal e remendo artesanal de redes de pesca com fio de nylon, 

com o auxílio de uma “agulha” de madeira. Produtos: Redes de pesca.

3.2 Fabrico de utensílios de pesca

Definição: Fabrico artesanal de utensílios diversos como armadilhas construídas e 

utilizadas por pescadores para a captura de peixes, crustáceos e moluscos. Produtos: 

Armadilhas.

4 FABRICO ARTESANAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
Definição geral: Arte de fabricar artesanalmente instrumentos e aparelhos musicais.

4.1 Fabrico de membrafones

Definição: Produção manual de instrumentos de precursão que produzem som através 

da vibração de membranas distendidas, de diferentes formas e materiais, dos quais 

depende a sonoridade. Produtos: tambores, bombos, pandeiretas.

4.2 Fabrico de idiofones

Definição: Produção manual de instrumentos cujo som é provocado pela sua vibração. 

É o próprio corpo do instrumento que vibra para produzir o som, sem a necessidade 

de nenhuma tensão. Produtos: reco-reco, racordai, chocalhos, pilom com colexas.

4.3 Fabrico de cordofones 

Definição: Produção manual de instrumento cujo som é produzido pela vibração de 

uma ou mais cordas esticadas entre dois pontos fixos. Produtos: viola, cavaquinho, 

violino, rebeca, cimboa.

5 PRODUÇÃO ARTESANAL DE JOALHARIA E ADORNOS
5.1 Trabalho de Joalharia

Definição: Produção manual de objetos em materiais preciosos e semipreciosos para os

transformar em joias.

Produtos: alianças, brincos, anéis, fios.

5.2 Trabalho de Joalharia Contemporânea

Definição: Produção artesanal de joias com base num design inovador e único É consi-

derada como uma forma de expressão artística, em que as criações, pela sua unicidade 

estética e técnica. Juntamente com os metais nobre são utilizados materiais inovadores 

alternativos como, resina de poliéster cristal, acrílicos, madeira e outros materiais 

naturais, borrachas e outros materiais que conferem aos objetos de adorno um concei-

to muito contemporâneo. Inclui o conceito de bio-joias. Produtos: peças de adorno 

únicas, colares, anéis, brincos, outros objetos de adorno não convencionais.

5.3 Trabalho de Bijuteria e Adornos

Definição: Produção artesanal de adornos corporais que utilizam toda a diversidade 

de materiais possível, com recurso a componentes produzidos artesanalmente ou 

naturais, sem a componente de peça única e de conceito associada à joalharia contem-

porânea. Produtos: colares, fios, brincos, pulseiras.

6. FABRICO ARTESANAL DE CALÇADO
6.1 Fabrico de Calçado em Pele

Definição: Produção artesanal de calçado em pele. Produtos: botas, sapatos, sandálias.

6.2 Fabrico de Calçado em Tecido e Fibras Naturais

Definição: Produção artesanal de calçado em fibras têxteis e fibras naturais.

Produtos: alparcatas, sandálias.

7 PRODUÇÃO ARTESANAL DE ARTES GRÁFICAS
7.1 Trabalho de Serigrafia

Definição: Produção artesanal de impressão e estampagem de desenhos de cores 

planas através de um caixilho com tela. No processo, a tinta é colocada sobre a base a 

imprimir (papel, metal, tecido), com umas regiões permeáveis e outras impermeáveis, 

de modo a formar um desenho. Produtos: estampas, vestuário, acessórios.

7.2 Trabalho de Gravura

Definição: Produção artesanal de imagens reproduzidas através da impressão, a partir 

de uma matriz. O material da matriz pode variar, e classifica o tipo da gravura. A gra-

vação da imagem é um processo de incisão (riscar, gravar) sobre determinada superfí-

cie ou material que se tornará a matriz da gravura. O resultado de uma ou mais técni-

cas de impressão, consiste na transferência da “imagem” da matriz para outro tipo de 

suporte, como papel ou tecido. Produtos: estampas, gravuras.

8 ARTESANATO EFÉMERO
8.1 Artesanato Sazonal

Definição: Fabrico artesanal de produtos, objetos e estruturas de natureza perecível

associados a eventos, cuja utilização é sazonal e/ou temporária, tendo épocas específi-

cas de produção. Produtos: diversos.

8.1.1 Produção artesanal de adereços, vestuário e carros alegóricos associados ao Carnaval.

8.1.2 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas de São João/ Sonjon

8.1.3 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas de São Filipe

8.1.4 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas Santa Catarina (24 

novembro)

8.1.5 Produção artesanal de adereços e objetos associados à celebração da Páscoa

8.2 Artes Performativas

Definição: Produção artesanal de objetos, adereços e cenários para utilização num 

curto espaço de tempo e produzidas com um objetivo específico, associados a encena-

ções, performance e espetáculos. Produtos: diversos.

9 COSMÉTICA ARTESANAL
Definição: Produção artesanal de produtos de higiene e beleza por meio de processos

artesanais e recorrendo a componentes naturais para a sua confeção.

Produtos: sabões, cremes, óleos essenciais e outros.

10 GASTRONOMIA ARTESANAL
Definição: Confeção artesanal de produtos alimentícios típicos de determinada região

recorrendo a processos e produtos naturais, consequentemente produtos sazonais.
10.1 Doçaria
Produtos: bolo (mel, milho, fongo, fonguinho, banana de fongo, gufongo, brinhola), 
filhós, pastéis, pudim (côco, leite, café, pão, queijo, requeijão, mandioca), doce (marme-
lo, maçã, laranja, papaia, côco, goiaba, caju, manga, mel de cana), compotas, geleias, 
sucrinha, sorvete.
10.2 Produção de bebidas
Produtos: grogue, vinho, bandoi, ponche, aguardente de laranja, licores, concentrado 
de sumo de frutas.
10.3 Preparação, conservação e produção de carnes.
Produtos: colotchi e botchada, friginato, linguiça e sanfana, salsicha.
10.4 Preparação e conservação de peixe. 
Produtos: peixe seco, cavala em conserva de azeite.
10.5 Confeção de queijo e derivados de leite
Produtos: queijos diversos, manteiga.
10.6 Moagem de cereais
Produtos: farinhas, camoca.
10.7 Processamento grãos de café
Produtos: café em grão, café torrado, café moído
10.8 Produção de fruta desidratada
Produtos: frutas diversas incluindo papaia, manga, maçã
10.9 Recolha e preparação de pimenta
Produtos: pimenta em grão e moída
10.10 Preparação de chás e infusões
Produtos: chás em folha e preparados para infusão
10.11 Salicultura
Produtos: sal pronto para utilização alimentar 

11 ARTE POPULAR
11.1 Pintura Naïf

Definição: classificação que designa artistas autodidatas, que inventam um modo pes-

soal de expressar suas emoções e de representar o seu meio. Considerado um produto 

artístico de natureza pueril que demonstra uma criatividade autêntica, baseada na 

simplificação de elementos decorativos a níveis brutos, espontâneos, puros, colorido.

Produtos: quadros, painéis.

11.2 Representações de baixo e alto-relevo

Definição: arte de representar cenas do quotidiano, paisagens e costumes com técnicas 

de colagem, justaposição e sobreposição de diferentes materiais que criam imagens em 

relevo. Produtos: quadros.

12 OUTRAS ACTIVIDADES ARTESANAIS PROFISSIONAIS
Definição: incluem-se neste item eventuais atividades artesanais de caracter profissio-

nal, não contempladas na presente lista, que venham a surgir. Apenas serão incluídas 

atividades do âmbito do Artesanato, que pela representatividade da identidade cultu-

ral, pela sua inovação técnica e estética, pela qualidade e rigor de execução e/ ou pela 

matéria prima, justifiquem a inclusão.

Exclusões: Não fazem parte da presente lista as atividades manuais que não são

consideradas profissionais e que saem do âmbito do conceito de Artesanato. 
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2.3 Atividades Artesanais de Trabalhar Papel
2.3.1 Produção de papel

Definição: Produção artesanal de papel, com recurso a pasta de papel e outros mate-

riais que podem ser incorporados para enriquecer o produto final. Produtos: folhas de 

papel de diversos tipos, com dimensões variadas.

2.3.2 Produção Criativa em Papel 

Definição: Produção artesanal de produtos em papel, com recurso a técnicas manuais 

de corte e dobragem, cosedura e colagem incluindo pasta de papel.

Produtos: caixas, flore, quadros, vestuário performativo, objectos decorativos, brin-

quedos, esculturas, outros.

2.3.3 Trabalho de Encadernação

Definição: Arte de encadernar livros artesanalmente, através da junção de folhas com 

recurso a fio, agulha e bastidor, de forma que seja mais fácil manuseá-las, garantido 

uma ordem e sem permitir a sua separação. O encadernador inclui na sua atividade a 

colocação de capa e lombada, mais ou menos rígida para finalização da

encadernação. Produtos: livros, cadernos, blocos de notas, brochuras.

2.4 Atividades Artesanais de Reciclagem
Definição: Produção manual de novos objetos a partir da reciclagem e da reutilização 

de materiais considerados desperdício, com os objetivos de por um lado acrescentar 

valor ao material por outro de reduzir o impacto destes resíduos no meio ambiente. 

Produtos: diversos.

2.4.1 Reaproveitamento de papel

2.4.2 Reaproveitamento de vidro

2.4.3 Reaproveitamento de plástico

2.4.4 Reaproveitamento de metal

3 PRODUÇÃO ARTESANAL DE UTENSÍLIOS PARA PESCA
3.1 Fabrico e remendo de redes

Definição: Fabrico artesanal e remendo artesanal de redes de pesca com fio de nylon, 

com o auxílio de uma “agulha” de madeira. Produtos: Redes de pesca.

3.2 Fabrico de utensílios de pesca

Definição: Fabrico artesanal de utensílios diversos como armadilhas construídas e 

utilizadas por pescadores para a captura de peixes, crustáceos e moluscos. Produtos: 

Armadilhas.

4 FABRICO ARTESANAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
Definição geral: Arte de fabricar artesanalmente instrumentos e aparelhos musicais.

4.1 Fabrico de membrafones

Definição: Produção manual de instrumentos de precursão que produzem som através 

da vibração de membranas distendidas, de diferentes formas e materiais, dos quais 

depende a sonoridade. Produtos: tambores, bombos, pandeiretas.

4.2 Fabrico de idiofones

Definição: Produção manual de instrumentos cujo som é provocado pela sua vibração. 

É o próprio corpo do instrumento que vibra para produzir o som, sem a necessidade 

de nenhuma tensão. Produtos: reco-reco, racordai, chocalhos, pilom com colexas.

4.3 Fabrico de cordofones 

Definição: Produção manual de instrumento cujo som é produzido pela vibração de 

uma ou mais cordas esticadas entre dois pontos fixos. Produtos: viola, cavaquinho, 

violino, rebeca, cimboa.

5 PRODUÇÃO ARTESANAL DE JOALHARIA E ADORNOS
5.1 Trabalho de Joalharia

Definição: Produção manual de objetos em materiais preciosos e semipreciosos para os

transformar em joias.

Produtos: alianças, brincos, anéis, fios.

5.2 Trabalho de Joalharia Contemporânea

Definição: Produção artesanal de joias com base num design inovador e único É consi-

derada como uma forma de expressão artística, em que as criações, pela sua unicidade 

estética e técnica. Juntamente com os metais nobre são utilizados materiais inovadores 

alternativos como, resina de poliéster cristal, acrílicos, madeira e outros materiais 

naturais, borrachas e outros materiais que conferem aos objetos de adorno um concei-

to muito contemporâneo. Inclui o conceito de bio-joias. Produtos: peças de adorno 

únicas, colares, anéis, brincos, outros objetos de adorno não convencionais.

5.3 Trabalho de Bijuteria e Adornos

Definição: Produção artesanal de adornos corporais que utilizam toda a diversidade 

de materiais possível, com recurso a componentes produzidos artesanalmente ou 

naturais, sem a componente de peça única e de conceito associada à joalharia contem-

porânea. Produtos: colares, fios, brincos, pulseiras.

6. FABRICO ARTESANAL DE CALÇADO
6.1 Fabrico de Calçado em Pele

Definição: Produção artesanal de calçado em pele. Produtos: botas, sapatos, sandálias.

6.2 Fabrico de Calçado em Tecido e Fibras Naturais

Definição: Produção artesanal de calçado em fibras têxteis e fibras naturais.

Produtos: alparcatas, sandálias.

7 PRODUÇÃO ARTESANAL DE ARTES GRÁFICAS
7.1 Trabalho de Serigrafia

Definição: Produção artesanal de impressão e estampagem de desenhos de cores 

planas através de um caixilho com tela. No processo, a tinta é colocada sobre a base a 

imprimir (papel, metal, tecido), com umas regiões permeáveis e outras impermeáveis, 

de modo a formar um desenho. Produtos: estampas, vestuário, acessórios.

7.2 Trabalho de Gravura

Definição: Produção artesanal de imagens reproduzidas através da impressão, a partir 

de uma matriz. O material da matriz pode variar, e classifica o tipo da gravura. A gra-

vação da imagem é um processo de incisão (riscar, gravar) sobre determinada superfí-

cie ou material que se tornará a matriz da gravura. O resultado de uma ou mais técni-

cas de impressão, consiste na transferência da “imagem” da matriz para outro tipo de 

suporte, como papel ou tecido. Produtos: estampas, gravuras.

8 ARTESANATO EFÉMERO
8.1 Artesanato Sazonal

Definição: Fabrico artesanal de produtos, objetos e estruturas de natureza perecível

associados a eventos, cuja utilização é sazonal e/ou temporária, tendo épocas específi-

cas de produção. Produtos: diversos.

8.1.1 Produção artesanal de adereços, vestuário e carros alegóricos associados ao Carnaval.

8.1.2 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas de São João/ Sonjon

8.1.3 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas de São Filipe

8.1.4 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas Santa Catarina (24 

novembro)

8.1.5 Produção artesanal de adereços e objetos associados à celebração da Páscoa

8.2 Artes Performativas

Definição: Produção artesanal de objetos, adereços e cenários para utilização num 

curto espaço de tempo e produzidas com um objetivo específico, associados a encena-

ções, performance e espetáculos. Produtos: diversos.

9 COSMÉTICA ARTESANAL
Definição: Produção artesanal de produtos de higiene e beleza por meio de processos

artesanais e recorrendo a componentes naturais para a sua confeção.

Produtos: sabões, cremes, óleos essenciais e outros.

10 GASTRONOMIA ARTESANAL
Definição: Confeção artesanal de produtos alimentícios típicos de determinada região

recorrendo a processos e produtos naturais, consequentemente produtos sazonais.
10.1 Doçaria
Produtos: bolo (mel, milho, fongo, fonguinho, banana de fongo, gufongo, brinhola), 
filhós, pastéis, pudim (côco, leite, café, pão, queijo, requeijão, mandioca), doce (marme-
lo, maçã, laranja, papaia, côco, goiaba, caju, manga, mel de cana), compotas, geleias, 
sucrinha, sorvete.
10.2 Produção de bebidas
Produtos: grogue, vinho, bandoi, ponche, aguardente de laranja, licores, concentrado 
de sumo de frutas.
10.3 Preparação, conservação e produção de carnes.
Produtos: colotchi e botchada, friginato, linguiça e sanfana, salsicha.
10.4 Preparação e conservação de peixe. 
Produtos: peixe seco, cavala em conserva de azeite.
10.5 Confeção de queijo e derivados de leite
Produtos: queijos diversos, manteiga.
10.6 Moagem de cereais
Produtos: farinhas, camoca.
10.7 Processamento grãos de café
Produtos: café em grão, café torrado, café moído
10.8 Produção de fruta desidratada
Produtos: frutas diversas incluindo papaia, manga, maçã
10.9 Recolha e preparação de pimenta
Produtos: pimenta em grão e moída
10.10 Preparação de chás e infusões
Produtos: chás em folha e preparados para infusão
10.11 Salicultura
Produtos: sal pronto para utilização alimentar 

11 ARTE POPULAR
11.1 Pintura Naïf

Definição: classificação que designa artistas autodidatas, que inventam um modo pes-

soal de expressar suas emoções e de representar o seu meio. Considerado um produto 

artístico de natureza pueril que demonstra uma criatividade autêntica, baseada na 

simplificação de elementos decorativos a níveis brutos, espontâneos, puros, colorido.

Produtos: quadros, painéis.

11.2 Representações de baixo e alto-relevo

Definição: arte de representar cenas do quotidiano, paisagens e costumes com técnicas 

de colagem, justaposição e sobreposição de diferentes materiais que criam imagens em 

relevo. Produtos: quadros.

12 OUTRAS ACTIVIDADES ARTESANAIS PROFISSIONAIS
Definição: incluem-se neste item eventuais atividades artesanais de caracter profissio-

nal, não contempladas na presente lista, que venham a surgir. Apenas serão incluídas 

atividades do âmbito do Artesanato, que pela representatividade da identidade cultu-

ral, pela sua inovação técnica e estética, pela qualidade e rigor de execução e/ ou pela 

matéria prima, justifiquem a inclusão.

Exclusões: Não fazem parte da presente lista as atividades manuais que não são

consideradas profissionais e que saem do âmbito do conceito de Artesanato. 
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2.3 Atividades Artesanais de Trabalhar Papel
2.3.1 Produção de papel

Definição: Produção artesanal de papel, com recurso a pasta de papel e outros mate-

riais que podem ser incorporados para enriquecer o produto final. Produtos: folhas de 

papel de diversos tipos, com dimensões variadas.

2.3.2 Produção Criativa em Papel 

Definição: Produção artesanal de produtos em papel, com recurso a técnicas manuais 

de corte e dobragem, cosedura e colagem incluindo pasta de papel.

Produtos: caixas, flore, quadros, vestuário performativo, objectos decorativos, brin-

quedos, esculturas, outros.

2.3.3 Trabalho de Encadernação

Definição: Arte de encadernar livros artesanalmente, através da junção de folhas com 

recurso a fio, agulha e bastidor, de forma que seja mais fácil manuseá-las, garantido 

uma ordem e sem permitir a sua separação. O encadernador inclui na sua atividade a 

colocação de capa e lombada, mais ou menos rígida para finalização da

encadernação. Produtos: livros, cadernos, blocos de notas, brochuras.

2.4 Atividades Artesanais de Reciclagem
Definição: Produção manual de novos objetos a partir da reciclagem e da reutilização 

de materiais considerados desperdício, com os objetivos de por um lado acrescentar 

valor ao material por outro de reduzir o impacto destes resíduos no meio ambiente. 

Produtos: diversos.

2.4.1 Reaproveitamento de papel

2.4.2 Reaproveitamento de vidro

2.4.3 Reaproveitamento de plástico

2.4.4 Reaproveitamento de metal

3 PRODUÇÃO ARTESANAL DE UTENSÍLIOS PARA PESCA
3.1 Fabrico e remendo de redes

Definição: Fabrico artesanal e remendo artesanal de redes de pesca com fio de nylon, 

com o auxílio de uma “agulha” de madeira. Produtos: Redes de pesca.

3.2 Fabrico de utensílios de pesca

Definição: Fabrico artesanal de utensílios diversos como armadilhas construídas e 

utilizadas por pescadores para a captura de peixes, crustáceos e moluscos. Produtos: 

Armadilhas.

4 FABRICO ARTESANAL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
Definição geral: Arte de fabricar artesanalmente instrumentos e aparelhos musicais.

4.1 Fabrico de membrafones

Definição: Produção manual de instrumentos de precursão que produzem som através 

da vibração de membranas distendidas, de diferentes formas e materiais, dos quais 

depende a sonoridade. Produtos: tambores, bombos, pandeiretas.

4.2 Fabrico de idiofones

Definição: Produção manual de instrumentos cujo som é provocado pela sua vibração. 

É o próprio corpo do instrumento que vibra para produzir o som, sem a necessidade 

de nenhuma tensão. Produtos: reco-reco, racordai, chocalhos, pilom com colexas.

4.3 Fabrico de cordofones 

Definição: Produção manual de instrumento cujo som é produzido pela vibração de 

uma ou mais cordas esticadas entre dois pontos fixos. Produtos: viola, cavaquinho, 

violino, rebeca, cimboa.

5 PRODUÇÃO ARTESANAL DE JOALHARIA E ADORNOS
5.1 Trabalho de Joalharia

Definição: Produção manual de objetos em materiais preciosos e semipreciosos para os

transformar em joias.

Produtos: alianças, brincos, anéis, fios.

5.2 Trabalho de Joalharia Contemporânea

Definição: Produção artesanal de joias com base num design inovador e único É consi-

derada como uma forma de expressão artística, em que as criações, pela sua unicidade 

estética e técnica. Juntamente com os metais nobre são utilizados materiais inovadores 

alternativos como, resina de poliéster cristal, acrílicos, madeira e outros materiais 

naturais, borrachas e outros materiais que conferem aos objetos de adorno um concei-

to muito contemporâneo. Inclui o conceito de bio-joias. Produtos: peças de adorno 

únicas, colares, anéis, brincos, outros objetos de adorno não convencionais.

5.3 Trabalho de Bijuteria e Adornos

Definição: Produção artesanal de adornos corporais que utilizam toda a diversidade 

de materiais possível, com recurso a componentes produzidos artesanalmente ou 

naturais, sem a componente de peça única e de conceito associada à joalharia contem-

porânea. Produtos: colares, fios, brincos, pulseiras.

6. FABRICO ARTESANAL DE CALÇADO
6.1 Fabrico de Calçado em Pele

Definição: Produção artesanal de calçado em pele. Produtos: botas, sapatos, sandálias.

6.2 Fabrico de Calçado em Tecido e Fibras Naturais

Definição: Produção artesanal de calçado em fibras têxteis e fibras naturais.

Produtos: alparcatas, sandálias.

7 PRODUÇÃO ARTESANAL DE ARTES GRÁFICAS
7.1 Trabalho de Serigrafia

Definição: Produção artesanal de impressão e estampagem de desenhos de cores 

planas através de um caixilho com tela. No processo, a tinta é colocada sobre a base a 

imprimir (papel, metal, tecido), com umas regiões permeáveis e outras impermeáveis, 

de modo a formar um desenho. Produtos: estampas, vestuário, acessórios.

7.2 Trabalho de Gravura

Definição: Produção artesanal de imagens reproduzidas através da impressão, a partir 

de uma matriz. O material da matriz pode variar, e classifica o tipo da gravura. A gra-

vação da imagem é um processo de incisão (riscar, gravar) sobre determinada superfí-

cie ou material que se tornará a matriz da gravura. O resultado de uma ou mais técni-

cas de impressão, consiste na transferência da “imagem” da matriz para outro tipo de 

suporte, como papel ou tecido. Produtos: estampas, gravuras.

8 ARTESANATO EFÉMERO
8.1 Artesanato Sazonal

Definição: Fabrico artesanal de produtos, objetos e estruturas de natureza perecível

associados a eventos, cuja utilização é sazonal e/ou temporária, tendo épocas específi-

cas de produção. Produtos: diversos.

8.1.1 Produção artesanal de adereços, vestuário e carros alegóricos associados ao Carnaval.

8.1.2 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas de São João/ Sonjon

8.1.3 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas de São Filipe

8.1.4 Produção artesanal de adereços e outros objetos associados às Festas Santa Catarina (24 

novembro)

8.1.5 Produção artesanal de adereços e objetos associados à celebração da Páscoa

8.2 Artes Performativas

Definição: Produção artesanal de objetos, adereços e cenários para utilização num 

curto espaço de tempo e produzidas com um objetivo específico, associados a encena-

ções, performance e espetáculos. Produtos: diversos.

9 COSMÉTICA ARTESANAL
Definição: Produção artesanal de produtos de higiene e beleza por meio de processos

artesanais e recorrendo a componentes naturais para a sua confeção.

Produtos: sabões, cremes, óleos essenciais e outros.

10 GASTRONOMIA ARTESANAL
Definição: Confeção artesanal de produtos alimentícios típicos de determinada região

recorrendo a processos e produtos naturais, consequentemente produtos sazonais.
10.1 Doçaria
Produtos: bolo (mel, milho, fongo, fonguinho, banana de fongo, gufongo, brinhola), 
filhós, pastéis, pudim (côco, leite, café, pão, queijo, requeijão, mandioca), doce (marme-
lo, maçã, laranja, papaia, côco, goiaba, caju, manga, mel de cana), compotas, geleias, 
sucrinha, sorvete.
10.2 Produção de bebidas
Produtos: grogue, vinho, bandoi, ponche, aguardente de laranja, licores, concentrado 
de sumo de frutas.
10.3 Preparação, conservação e produção de carnes.
Produtos: colotchi e botchada, friginato, linguiça e sanfana, salsicha.
10.4 Preparação e conservação de peixe. 
Produtos: peixe seco, cavala em conserva de azeite.
10.5 Confeção de queijo e derivados de leite
Produtos: queijos diversos, manteiga.
10.6 Moagem de cereais
Produtos: farinhas, camoca.
10.7 Processamento grãos de café
Produtos: café em grão, café torrado, café moído
10.8 Produção de fruta desidratada
Produtos: frutas diversas incluindo papaia, manga, maçã
10.9 Recolha e preparação de pimenta
Produtos: pimenta em grão e moída
10.10 Preparação de chás e infusões
Produtos: chás em folha e preparados para infusão
10.11 Salicultura
Produtos: sal pronto para utilização alimentar 

11 ARTE POPULAR
11.1 Pintura Naïf

Definição: classificação que designa artistas autodidatas, que inventam um modo pes-

soal de expressar suas emoções e de representar o seu meio. Considerado um produto 

artístico de natureza pueril que demonstra uma criatividade autêntica, baseada na 

simplificação de elementos decorativos a níveis brutos, espontâneos, puros, colorido.

Produtos: quadros, painéis.

11.2 Representações de baixo e alto-relevo

Definição: arte de representar cenas do quotidiano, paisagens e costumes com técnicas 

de colagem, justaposição e sobreposição de diferentes materiais que criam imagens em 

relevo. Produtos: quadros.

12 OUTRAS ACTIVIDADES ARTESANAIS PROFISSIONAIS
Definição: incluem-se neste item eventuais atividades artesanais de caracter profissio-

nal, não contempladas na presente lista, que venham a surgir. Apenas serão incluídas 

atividades do âmbito do Artesanato, que pela representatividade da identidade cultu-

ral, pela sua inovação técnica e estética, pela qualidade e rigor de execução e/ ou pela 

matéria prima, justifiquem a inclusão.

Exclusões: Não fazem parte da presente lista as atividades manuais que não são

consideradas profissionais e que saem do âmbito do conceito de Artesanato. 
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Atividades Artesanais de Trabalhar Metais  

Atividades Artesanais de Trabalhar Têxteis 

Atividades Artesanais de Trabalhar Papel 

Atividades Artesanais de Reciclagem 

Produção Artesanal de Utensílios de Pesca

Produção Artesanal de Instrumentos Musicais*

Produção Artesanal de Joalharia e Adornos

Produção Artesanal de Calçado

Produção Artesanal de Artes Gráficas

Produção de Artesanato Efémero

Produção de Cosmética Artesanal

Produção de Gastronomia Tradicional

Arte Popular

Outras Atividades Artesanais Profissionais

Anexo II.

Grupo 

1.1 Atividades Artesanais da Cerâmica *

1.2 

1.4 Atividades Artesanais de Trabalhar a Madeira *

1.5 Atividades Artesanais de Trabalhar a Pele 

Atividades Artesanais de Trabalhar Elementos Vegetais *

Atividades Artesanais de Trabalhar a Pedra *

Atividades Artesanais de Trabalhar Osso, Chifre e Conchas e Corais*

1.3 

1.6

Códigos CAE das Atividades

Matérias-primas naturais

2.1 

2.2 

2.4

3.

2.3 

4.

5.

6.

8.

9.

7.

10.

11.

12.

2393

3290

2395

1629

1420

3290

2595 e 
2599

1391 e
1399

1709

3830

3290

3220

3211

1520

5819

3290

3290

3290

3290

3290
*A atribuição do Código de Actividade Económica (CAE) é da responsabilidade do INECV.
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1. Indicações Gerais/ Procedimentos da 
Candidatura

O artesão que pretende ser reconhecido 
profissionalmente deverá junto do CNAD e por via do seu 
site, ler atentamente o Regulamento do RP do Artesão, 
onde encontra todas as informações e esclarecimentos, 
relativamente ao processo de candidatura.

Os processos de atribuição da Carta de Artesão serão 
instruídos por iniciativa própria, mediante de candidatura 
junto do CNAD, seguindo o procedimento estipulado no 
regulamento. Para a evolução na carreira deverá ser 
seguido o mesmo procedimento, mediante um pedido de 
mudança de categoria.

O primeiro passo será a constituição do dossier de 
candidatura, que deverá ser cuidada e o mais completa 
possível de modo a permitir uma avaliação justa da 
atividade e produção do proponente. A candidatura é 
gratuita.

O processo de atribuição da Carta de Artesão será 
instruído por iniciativa própria do artesão, através de 
candidatura junto do CNAD, noutros serviços 
identificados para o efeito em cada ilha ou 
preferencialmente, sobre a plataforma digital do SIArt.
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Informação da localização dos postos de apoio disponível 
em www.cnad.cv
Os contactos para candidaturas e informações são:
www.CNAD.cv

Centro Nacional de Arte, Artesanato e Design - CNAD

Praça Amílcar Cabral - Mindelo, São Vicente, Cabo Verde

CP: 1027

Tel.: 00238 231 77 51 | <CNAD.GERAL@rrn.gov.cv>
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2. 
Dossier de Candidatura

2.1 Para o Artesão

O pedido de Reconhecimento Profissional e a passagem 
de categoria é constituído por um dossier que deve 
conter:
• Formulário preenchido;
• Fotografia de identificação do artesão;
• Documento de identificação fiscal e de inscrição no 
INPS;
• Cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade/Passaporte;
• Portfólio em formato A4, em formato digital (pdf) ou 
em papel, com imagens e descritivo do trabalho 
realizado, incluindo características técnicas, datas de 
execução, colaborações, etc;
• Certificado(s) de formação (se existir)
• Descrição do percurso de aprendizagem não formal, 
por período não inferior a dois anos, devendo o 
interessado prestar provas perante a Comissão 
Avaliadora, caso
não demonstre através de qualquer título documental o 
que alega;
• Ficheiro vídeo com gravação do artesão a produzir e 
do espaço de trabalho, em substituição da visita ao local 
de trabalho, sempre que esta última não seja possível
por questões de logística a Comissão Avaliadora 
deslocar-se ao local de trabalho; 
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Para comprovar o exercício da atividade artesanal a 
título profissional para terceiros, o candidato deve 
consoante a sua situação profissional, juntar um dos 
seguintes documentos:
• Cópia da declaração de início de atividade, para 
artesãos por conta própria;
• Documento emitido por responsável da entidade 
empregadora que ateste que aí exerce ou exerceu, por 
um período não inferior a dois anos, a atividade 
artesanal em
que pretende ser reconhecido.

2.2 Para a Unidade de Produção Artesanal e para Unidade 
de Formação e Produção Artesanal

O pedido de reconhecimento da UPA e de UFPA é 
constituído por um dossier que deve conter:
• Formulário preenchido;
• Cópia do Cartão de Artesão responsável (obrigatória a 
Categoria 3 ou 4 para UPA e categoria 4A para UFPA);
• Cópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade 
ou Passaporte do Artesão Responsável;
• Cópia da escritura de constituição de empresa, e suas 
alterações, e dos estatutos elaborados em documento 
complementar à escritura, quando aplicável;
• Cópia de declaração de início de atividade no caso de 
empresário em nome individual;
• Cópia da situação fiscal da empresa ou organização;
• Cópia da inscrição do INPS da empresa ou 
organização;
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• Restante documentação que comprove que a empresa 
se encontra em situação legal;
• Cópia do documento que comprova o reconhecimento 
enquanto entidade formadora (no caso das UFPA);
• Portfólio em formato A4, em formato digital (pdf) ou em 
papel, com imagens e descritivo do trabalho realizado, 
incluindo características técnicas, datas de execução, 
colaborações, etc;
• Ficheiro vídeo com gravação do artesão a produzir e do 
espaço oficinal. Poderá ser feito por telemóvel ou outros 
instrumentos de registo vídeo, e tem como objectivo 
demonstra que o artesão elabora a peça em todas as 
etapas, apresentando amostras das peças.

3. 
Processo de Avaliação

O dossier é entregue no CNAD, nos pontos de apoio em 
cada município ou preferencialmente sobre a plataforma 
digital do SIArt (www.cnad.cv). Os dossiers submetidos 
ao CNAD são analisados pela Comissão de Avaliação, que 
verifica a conformidade da candidatura em função dos 
critérios definidos no Regulamento de Reconhecimento 
Profissional do Artesão e na legislação em vigor.

A Comissão de Avaliação poderá entrar em contacto por 
telefone e e-mail para pedido de algum eventual 
esclarecimento.

A informação técnica, incluindo o vídeo do processo de 
trabalho e da oficina, e o parecer da visita ao local (caso 

ANEXO III. Guia de Procedimentos

69



exista), constituem os elementos necessários à apreciação 
final do processo. A visita técnica à oficina do artesão é 
obrigatória nas situações em que surjam dúvidas 
relativamente à documentação apresentada, à autoria das 
peças ou dúvidas sobre a forma de execução das peças.

4. 
Notificação de Resultado e Atribuição 
do Reconhecimento

Os resultados da apreciação da Comissão de avaliação são 
comunicados ao artesão, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, por correio ou por e-mail.

Com a atribuição do Reconhecimento Profissional, é 
enviada a Carta de Artesão e o respetivo Cartão de 
Artesão para a morada indicada no processo. Em 
alternativa, poderá ser levantada no CNAD ou nos 
pontos de apoio em cada município.

Com o Reconhecimento Profissional o artesão fica 
inscrito na Lista Nacional de Artesãos, que lhe confere o 
direito a rotular a sua produção com o selo “Created in 
Cabo Verde” e a usufruir da proteção legal respetiva.

A gestão dos processos de Reconhecimento Profissional, 
é feita sobre a plataforma do SIArt, onde está inscrita 
toda a informação sobre cada artesão, que poderá ser 
consultada pelo próprio na área profissional do site 
www.CNAD.cv

ANEXO III. Guia de Procedimentos
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Anexo IV.

Modelo da Carta de Artesão
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Anexo V.

Modelo da Carta de Mestre Artesão
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Anexo VI.

Modelo da Carta de Artesão Honorífica
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Anexo VII.

Modelo do Cartão de Artesão
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Anexo VIII.

Modelo da Carta de Artesão Honorífica
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Anexo IX.

Modelo do Selo Created in Cabo Verde
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Anexo X.

Imagem do Logo






