
FUNDAMENTAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

A ADES – Associação Empresarial do Sabugal, por deliberação da Câmara Municipal do 

Sabugal está, desde há alguns anos, encarregue do desenvolvimento do Artesanato e 

produção local neste concelho. Entretanto e com a aprovação/reconhecimento pela 

Comissão Europeia do CETS – Carta Europeia de Turismo Sustentável e como esta 

Associação é uma das Entidades parceiras decidimos aumentar o raio de Ação e apoio 

aos Artesãos não só do Concelho do Sabugal, mas a todos aqueles que nos procuram na 

Região da Beira Interior, com o intuito de desenvolver os produtos locais e atividades 

artesanais, promover as artes e ofícios artesanais desta região, conseguindo assim atingir 

o seu objetivo de promoção do artesanato e valorização do trabalho artesanal 

desenvolvido em toda a região da Beira Interior.  

 

Para atingir tais objetivos, a ADES, numa primeira fase começou por representar os 

diversos artesãos em várias feiras de artesanato, e em simultâneo, ajuda os mesmos, de 

forma ativa, no processo de licenciamento (apoio para a obtenção da Carta de Artesão e 

UPA – Unidade Produtiva Artesanal), para assim os próprios artesãos possam eles mesmo 

participar em diversas feiras ou certames, devidamente legalizados e licenciados.  

 

No seguimento do apoio prestado e desde há cinco anos, que a ADES começou também 

ela a realizar diversos Mercados da Terra e outras Feiras de Artesanato, dando assim a 

oportunidade a um maior número de artesãos darem a conhecer as suas atividades, 

ofícios e produtos, contribuindo assim de forma ativa para o desenvolvimento deste setor 

no concelho, tornando-se uma verdadeira mais valia para este setor de atividade. 

 

É neste sentido que a ADES – Associação Empresarial do Sabugal, que conta atualmente 

com cerca de 65 Artesãos e Produtores locais na sua base de dados (Associados), 

apresenta a seguinte candidatura, não apenas com o intuito em continuar este projeto 

de desenvolvimento do artesanato por toda a região, mas e acima de tudo, melhorar a 

qualidade do mesmo, não só apoiando mais artesãos, mas também aumentando a 

qualidade dos eventos por nós dinamizados. Assim, e por estarmos numa região em que 

a atividade artesanal é comum, esperamos, cada vez mais, incentivar as pessoas a 

mostrarem e partilharem os seus saberes de antigamente e que deem o passo de tornar 

o artesanato numa atividade profissional, participado nas diversas feiras existentes, 

sempre com o apoio da ADES.  

 




























