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Formação, emprego e proximidade
são cartão de visita do CEARTE

CEARTE - Centro de Formação Profissional para
o Artesanato e Património continua a apostar na
relação de proximidade com os alunos, ao mesmo
tempo que alarga presença no território nacional. Alta
empregabilidade após as formações é outra das maisvalias da instituição
DR
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“Em 32 anos conseguimos
formar 45 mil pessoas”
Em entrevista ao DIÁRIO AS BEIRAS, Luís Rocha, diretor do CEARTE, destaca a relevância que a instituição que dirige assume
na região e no país. Responsável realçou qualidade da formação e presença em todo o território nacional

1.

DB-B.N.P.

O que faz do CEARTE um
parceiro estratégico da região?
Claramente a sua política de
atuação, assente em parcerias
com os atores da região Centro,
nas áreas do Artesanato, Património e
Turismo, mas também na área social –
somos responsáveis pela formação e certificação de trabalhadores de dezenas de
IPSS’s em toda a região.
Para além das centenas de cursos de
formação, dos inúmeros processos de reconhecimento e certificação profissional/
escolar com instituições e empresas (nas
instalações das mesmas e de acordo com
a disponibilidade dos trabalhadores),
temos ainda muitos projetos onde colaboramos com entidades locais e regionais
como as Comunidades Intermunicipais
(Coimbra, Leiria Serra da Estrela), CCDRC,
Turismo do Centro, Associações de Desenvolvimento e autarquias.
É desta forma que, diariamente, procuramos aumentar a competitividade da
região.

7.

Quais os principais cursos de
formação que estão a iniciar?
Neste momento, além das
dezenas de cursos de curta
duração que se realizam na
sede do CEARTE, em Coimbra, e nos Polos de Formação (Semide, no concelho
de Mirando do Corvo, e Cabaços, no
concelho de Alvaiázere); e em muitos
outros locais e instituições da região,
destacam-se quatro cursos de formação
de longa duração.
Para jovens entre os 15 e os 25 anos, e
que tenham o 6.º ou o 9.º ano, temos disponíveis os cursos de Técnico de Cozinha
e Pastelaria e Técnico de Restaurante Bar,
que dão equivalência ao 9.º ou 12.º ano
de escolaridade, e se distinguem pelo
elevado potencial de empregabilidade e
possibilidade de prossecução dos estudos
a nível superior.
Para jovens e adultos, disponibiliza o
curso de Técnico Especialista em Conservação e Restauro de Madeira (Escultura
e Talha), único na região Centro e dos
poucos a nível nacional.

2.

Quer concretizar?
Como exemplos, podemos
destacar três parcerias recentes e que consideramos
estratégicas. Através destas
parcerias, o CEARTE reforça o seu papel,
mas também o da região associando Artesanato, Turismo e Património enquanto
pilares no desenvolvimento dos territórios: a parceria com CIM-RC para a Candidatura de Coimbra a Região Europeia
da Gastronomia 2021; o protocolo com
a Direção Geral de Cultura do Centro (e
também com a Direção Geral do Património), no qual o CEARTE passou a ser a
entidade acreditada para ministrar ações
de formação dirigidas aos trabalhadores
dos museus, monumentos e outros equipamentos tutelados por este organismo;
e a parceria com a Entidade Regional de
Turismo do Centro, região convidada da
FIA 2018, para a qual levámos os melhores
artesãos e produtores da região Centro,
e onde pudemos mostrar a importância
da certificação de produções artesanais,
como o Bordado de Castelo Branco, o
Bordado de Tibaldinho ou a Viola Beiroa,
e onde realizámos uma conferência sobre
Turismo e Artesanato que se revelou um
sucesso.

3.

Qual o papel do CEARTE
no apoio à criação e
desenvolvimento de
projetos de artesanato na
região e no país?
O CEARTE é o único centro de formação
da rede do IEFP específico para o Artesanato e o Património, disponibilizando
formação em todo o país, num trabalho
de parceria com mais de uma centena
de entidades, desde as instituições de
ensino superior, a associações de artesãos,
passando pelas autarquias, associações de
desenvolvimento e IPSS’s.
Nestes 32 anos de atividade, podemos
afirmar que o CEARTE é já amplamente

las de formação prática com simulação
de contexto de trabalho, laboratórios e
oficinas. Este nível de qualidade é extremamente raro, tendo ainda a mais-valia
de a maior parte da oferta formativa ser
gratuita e atribui apoios sociais, como
bolsa de formação, subsídio de transporte
e alimentação.

Luís Rocha destaca a qualidade da formação ministrada no CEARTE

reconhecido pela relevância do trabalho
na formação de novos artesãos, na formação ao longo da vida, na preservação
e desenvolvimento das artes e of ícios,
no empreendedorismo social e criativo,
na inovação, no reconhecimento dos
produtores através da carta de artesão e
unidade produtiva artesanal e na certificação de produções artesanais – todos
eles instrumentos estruturantes para o
desenvolvimento do artesanato português e para a valorização dos artesãos.

4.

A formação do CEARTE
nesta área abrangeu,
desde a sua criação e até
aos dias de hoje, quantos
formandos?
Ao longo de 32 anos, proporcionámos
mais de sete milhões de horas de formação a cerca de 45 mil pessoas de todo o
país (jovens, adultos desempregados e
ativos empregados), em percursos de
qualificação inicial, formação contínua
e formação ao longo da vida.
Anualmente o CEARTE realiza cerca de
300 ações de formação, por todo o país,
que envolvem mais de 4 mil formandos.
Desta longa e frutífera atividade formativa, surge uma nova geração de artesãos
que associam antigos processos de produção a novas técnicas e a novos designs,
reinventando a tradição e contribuindo,
à sua escala, para a construção de um
país mais moderno ancorado nos seus
valores identitários e diferenciadores.

5.

Como avalia o contributo dos
artesãos e das pequenas
unidades de produção de
artesanato para a economia
das regiões?
As unidades produtivas artesanais participam no dinamismo de cada região
e representam um verdadeiro trunfo a
nível económico local e de atratividade
turística.
Sobretudo em regiões do Interior, o seu
contributo para a coesão social e territorial, para a economia e para a fixação de
populações é bastante relevante. Podemos afirmar com segurança que algumas
aldeias (por exemplo, da Serra do Montemuro, da Serra Algarvia, ou do Gerês)
estão menos desertificadas devido ao contributo decisivo do setor do Artesanato.

6.

Quais são as mais-valias do
CEARTE?
A imagem de marca do CEARTE reside precisamente
na qualidade da formação,
seja por dispormos de um quadro de formadores com elevadas competências técnicas e pedagógicas, seja pelos materiais
e equipamentos disponibilizados. Por
exemplo: um curso de Costura tem sempre uma máquina de costura para cada
formando, um curso de olaria disponibiliza uma roda de oleiro por formando, um
curso de Fotografia atribui uma máquina
fotográfica a cada um, etc. Temos ainda
um estúdio de fotografia completo, sa-

8.

Por último, o CEARTE é
parceiro da Mesa Terras
da Chanfana, eleita muito
recentemente como uma
das 7 Maravilhas à Mesa.
Qual foi o vosso papel?
Antes de mais, gostaria de afirmar que
foi um grande orgulho integrar esta parceria liderada pela Dueceira. Foi uma experiência extraordinária contribuir para
unir os quatro concelhos e os parceiros
envolvidos. O resultado desta união e do
trabalho conjunto levou a que a mesa
fosse eleita uma das 7 maravilhas.
Quanto ao papel do CEARTE foi - como
em todos os projetos em que participamos -, o mais ativo e útil possível. Tivemos
o prazer de ajudar a promover o Convento
de Santa Maria de Semide (onde temos
um polo), através da participação nas
filmagens, reportagens e entrevistas.
Disponibilizámos e criámos as melhores condições possíveis, que julgamos,
terem contribuído para a vitória. Além
disso, foram as cozinheiras do CEARTE
que confecionaram, por diversas vezes,
a Chanfana que integrou a Mesa Terras
da Chanfana (a par com a de Vila Nova
de Poiares).
Procurámos mostrar aquilo que de bom
este território tem, e a iniciativa foi sobretudo isso mesmo: uma oportunidade de
projeção da região, através da presença
em muitas horas de televisão, que funcionou como uma verdadeira campanha de
promoção territorial cujo resultado foi
francamente positivo para a notoriedade
da marca “região Centro”.
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CEARTE
dinamiza
curso único
no país

Nove em cada
dez formandos
do CEARTE
encontram emprego
111 Nove em cada dez
pessoas que concluem
formações no CEARTE
encontram emprego mal
acabam o curso.
A taxa de empregabilidade aumenta para 100
por cento quando analisados os números das
formações de Hotelaria
e Restauração, e Conservação e Restauro de Arte
Sacra. "Só não tem emprego, quem não quer”,
assegura o diretor do
CEARTE, adiantando que
chegam “solicitações diárias ao centro dos melhores hotéis, restaurantes
e empresas ligadas ao
restauro de arte sacra a
querer contratar novos
formandos”.
Indicadores que atestam o sucesso da estratégia seguida pela direção
liderada por Luís Rocha
que, nos últimos anos,
tem dado continuidade
à aposta na presença do
CEARTE em todo o território. Desde Bragança
a Monchique, o centro,
com sede em Coimbra e
polos em Semide (Miranda do Corvo) e Alvaiázere,
dinamiza, todos os anos,
cerca de 300 cursos.
A ideia passa por dar
respostas às necessidades
locais, disponibilizando
formadores equipamentos, em parceria com
entidades que fornecem
espaços f ísicos para re-

alizar os cursos e garantem a divulgação dos
mesmos. No total, são já
mais de uma centena os
parceiros institucionais
que se associaram ao CEARTE.
“Resume-se a uma estratégia de partilha de
meios e recursos. Por outro lado, estas entidades
conseguem transmitirnos o que o mercado de
trabalho local está à procura e, assim, realizamos
cursos que são efetivamente necessários. Quase tudo o que fazemos é
em parceria”, explicou
Luís Rocha. Ao DIÁRIO
AS BEIRAS, o responsável do centro destacou o
“abandono dos ciclos de
formação longos”, com
vista à melhor adaptação
às necessidades do mercado: “Olhe, por exemplo,
o turismo hoje é um setor extraordinariamente
dinâmico, mas não sabemos como estarão as
coisas daqui a 5/10 anos.
Nós, CEARTE, preferimos
variar a oferta formativa
consoante a procura e a
realidade”.
O diretor do centro destacou, ainda, a cultura
de proximidade com os
formandos, enfatizando
o facto dos horários serem adaptados às necessidades de cada grupo,
ao invés de serem fixos e
inflexíveis. #/1

111 A partir do próximo mês de
outubro, o CEARTE inicia uma formação com taxa de empregabilidade
de quase 100 por cento, a decorrer
no Polo de Semide, em Miranda do
Corvo. Trata-se do Curso de Técnico
Especialista de Conservação e Restauro de Madeira (Escultura e Talha), de
cariz pós-secundário, com a duração
de 1500 horas, que assenta numa forte
componente científica e tecnológica, com oito meses de formação nas
oficinas e laboratórios do CEARTE e
três meses de estágio em empresas,
museus e centros de restauro.
Para elevar o patamar de qualidade
da formação, o CEARTE firmou parcerias com o Instituto Politécnico de
Tomar (IPT) e o Departamento de História da Arte da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra (FLUC), que
ministram vários módulos teóricos e
práticos, e reconhecem a equivalência
de 25 créditos. A componente prática
do curso é realizada em instituições
de renome nacional e também em
empresas de referência na área.
Os formandos têm direito a uma
bolsa de formação mensal no valor
de 150 euros, subsídio de transporte
até 95 euros, subsídio de alojamento
até 130 euros, e ainda, almoço nas
instalações do CEARTE e seguro de
acidentes pessoais.
Os interessados podem obter mais
informações e realizar inscrição em
www.cearte.pt ou através do telefone
239 497 200.

Centro
representa
Portugal
no EuroSkills
111 Após ter conquistado o Campeonato Nacional das Profissões,
realizado em Beja, na Profissão de
Restaurante Bar, o CEARTE assume
a responsabilidade de representar
Portugal no EuroSkills - Campeonato
Europeu das Profissões, que decorre,
neste altura, em Budapeste, na Hungria
De 25 a 29 de setembro, os olhos
estão postos neste evento, que envolve
cerca de 600 jovens profissionais de
28 países europeus, em 40 profissões,
demonstrando que as suas competências são a melhor ferramenta para a
construção de uma economia sólida
e sustentada.
Este é o 3.º Campeonato Europeu
consecutivo em que o CEARTE representa o país, por ter conquistado o
1.º lugar do pódio a nível nacional,
dando, assim, mais uma prova da
qualidade da formação do centro, da
excelência dos seus formadores e da
garantia das competências adquiridas
nos cursos.

Centro Qualifica
– Certificação Profissional
e Escolar pela Via da Experiência
O Centro Qualifica do CEARTE (CQ-CEARTE) é vocacionado
para todos aqueles que procuram uma qualificação, valorizando as aprendizagens que foram adquirindo ao longo da vida.
Dispõe de um serviço de informação, aconselhamento
e encaminhamento para ofertas de educação e formação
profissional, e desenvolve processos de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências (RVCC), na sua
vertente escolar, profissional ou de dupla certificação.
O CQ-CEARTE desenvolve, gratuitamente, os processos
de RVCC em qualquer entidade ou empresa que pretenda
promover a progressão dos níveis de qualificação dos seus
colaboradores, no âmbito, ou para além, do cumprimento legal
de formação profissional, com o objetivo de melhorar os níveis
de Certificação Escolar (equivalente ao 1.º, 2.º ou 3.º ciclos
do ensino básico ou ao nível secundário) e/ou Certificação
Profissional dos adultos maiores de 18 anos.
Em resumo, as principais vantagens do processo CQ-CEARTE para a entidade e para os candidatos são as seguintes:
q1SPDFTTPUPUBMNFOUFHSBUVJUP
q)PS»SJPœFYÇWFM BDPNCJOBSDPNBFOUJEBEF
q*OUFSMJHBÁ½PDPNP4JTUFNBEF2VBMJEBEFEBT*144nT
q-FWBOUBNFOUPEBTOFDFTTJEBEFTEFGPSNBÁ½PEFDBEB
DBOEJEBUP
q7BMPSJ[BÁ½PJOEJWJEVBMFQSPőTTJPOBM
q1PEFS»TFSEFTFOWPMWJEPBPBCSJHPEBPCSJHBUPSJFEBEFEF
formação anual estabelecida no Código do Trabalho.

testemunhos

o*OJDJFJPNFVQFSDVSTPOP$FOUSP/PWBT0QPSUVOJEBEFTOP
CEARTE em 2007, primeiro no nível básico correspondente
ao 9.º ano de escolaridade. Face às minhas circunstâncias
de vida, não tive possibilidade de prosseguir os estudos e
abandonei a escola. Esta oportunidade veio permitir-me
cumprir um dos meus objetivos pessoais.
/PJOÇDJPEPQSPDFTTP TBCJBRVFO½PTFSJBVNBUBSFGB
G»DJM)PVWFNPNFOUPTFNRVFWBDJMFJ NBTFTUFQFSDVSTP
acabou por ser muito importante, na medida em que me fez
acreditar que podia ir mais longe”
Lurdes Henriques
56 anos
Ajudante de Ação Educativa
“Trabalho desde 1993 na área de Eletricidade e Manutenção. Contactei o Centro Qualifica para obter a certificação de
&MFUSJDJTUBEF*OTUBMBÁÏFTFQPEFSJOTDSFWFSNFOB%JSFÁ½P
(FSBMEF&OFSHJBF(FPMPHJB4FNQSFUJWFWPOUBEFEFUFSNJnar o 12º ano e, desta forma, acabei também por realizar o
RVCC escolar de nível secundário.
'PJVNBÍUJNBFYQFSJÄODJBQPSRVFUJWFPQPSUVOJEBEFEF
relembrar os conhecimentos adquiridos na escola e na medida em que me estimulou a fazer novas aprendizagens.
Atualmente, sinto-me muito melhor preparado para enfrentar o mercado de trabalho”
Rui Ribeiro
46 anos
Eletricista
“O processo de Certificação de Competências em Agente
Geriatria, desenvolvido pelo CEARTE, na Associação para o
%FTFOWPMWJNFOUP4PDJBMF$VMUVSBMEF4BOUBOB OPDPODFMIP
da Figueira da Foz, permitiu às formandas adquirirem coOIFDJNFOUPT OPWBTUÃDOJDBTFQBSUJMIBEFFYQFSJÄODJBT RVF
irão ser uma mais-valia na sua atividade profissional.
Os técnicos e formadores do CEARTE proporcionaram um
TFOUJNFOUPEFQSPYJNJEBEF RVFCFOFőDJPVBDPNQSFFOT½P
e a aprendizagem. Ao longo da formação, mantiveram o
grupo motivado e participativo.
'PJVNBFYQFSJÄODJBNVJUPQPTJUJWBp
Associação para o Desenvolvimento Social e Cultural
de Santana - Figueira da Foz
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Porque escolheu formar-se no CEARTE? !Está a gostar da experiência?
"Quais as perspetivas profissionais no futuro? #Recomendaria a formação do CEARTE?

números

4000
formandos passam, em média, por
ano, nas formações do CEARTE

300
cursos. É esta a oferta formativa da
instituição, sendo que as tipologias
dos cursos são variáveis

400
Mário Melo, 22 anos, natural de
Coimbra, formando no Curso de
Técnico de Cozinha e Pastelaria

Adriana Oliveira, 31 anos, natural de Cantanhede, formanda no
Curso de Cerâmica e Vidro

Quando era mais novo, via
a minha mãe a cozinhar e comecei a apaixonar-me por esta
arte. Sempre tive um fascínio
por isto.

Sempre me interessei pela
área da cerâmica. Estou a criar
um projeto nesse âmbito, e
achei que este curso seria útil.

! Estou a gostar muito. Esta
formação tem uma lado muito
prático e isso é fundamental.

vas e experimentei materiais
que não conhecia. Os formadores são muito competentes.

" Para já, a ideia é trabalhar e
juntar algum dinheiro. Se tudo
correr bem, espero abrir o meu
próprio restaurante.

" O meu objetivo é conseguir
abrir o meu próprio ateliê na
cerâmica.

daria sem hesitar... Os formadores são muitos bons e extremamente acessíveis.

te prática que, muitas vezes,
não existe nas instituições de
ensino superior.

! Sim, aprendi técnicas no-

70208

# Recomendaria. No CEARTE
# Claro que sim! Recomen- encontramos uma componen-

Paula Catarino, 45 anos, natural de Cantanhede, formanda no
Curso de Modelação e Confeção
de Casacos
A costura e esta área da
moda são matérias que sempre
me interessaram.

João Garcia, 22 anos, natural de
Miranda do Corvo, Curso de Restaurante/Bar
Decidi frequentar o curso
de Técnico de Restaurante/Bar
por gostar da área.

!O curso é muito bom, tem
! Estou a adorar! As insta- muita prática, o que nos prepa-

lações são fantásticas, temos
acesso a todos os equipamentos e ferramentas necessárias.
A formação é muito completa.

ra para exercer a profissão num
futuro, assim como os formadores e as suas condições.

" Atualmente estou como
" A minha intenção é traba- empregado de mesa no Hotel

lhar num ateliê ligado a esta
atividade. Sinto-me preparada
depois destas formações.

# Sim, o CEARTE dá-nos todas as condições para enfrentar
o mercado de trabalho.

Palácio da Lousã.

# Sem dúvida. Este curso foi
uma grande mais-valia para
me inserir no mercado de trabalho.

formadores – a maioria externos
e pontuais – nos “quadros” do
CEARTE, ao longo do ano letivo

3
polos de atividade compõem as
instalações do CEARTE, presente
em Coimbra, Semide (Miranda do
Corvo) e Alvaiázere

100
parceiros institucionais apoiam
atividade do centro

