
 
 

MANGUALDE FAZ LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES 
ARTESANAIS DO MUNICÍPIO 

Projeto Craft Turismo Criativo pretende valorizar, qualificar e fazer 
promoção turística com base no artesanato. 

 

O projeto Craft Turismo Criativo, que está a ser desenvolvido no Município de Mangualde, promovido pela 

Associação de Desenvolvimento do Dão, em parceria com a Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, pretende 

fazer um levantamento e caracterização das atividades artesanais desenvolvidas, de forma a valorizar, preservar e 

promover o artesanato.  

 

A iniciativa, que está a decorrer simultaneamente nos Municípios de Aguiar da Beira, Nelas, Penalva do Castelo e 

Sátão, visa a estruturação e desenvolvimento de produtos turísticos com base na preservação, valorização e 

promoção dos ativos e recursos turísticos associados ao património cultural imaterial relacionados com o artesanato, 

o saber-fazer e os modos de produção locais do Município de Mangualde, de forma a integrá-los em circuitos de 

visitas e turismo criativo. 

 

Desta forma, para um levantamento real e atual das atividades artesanais, profissionais ou amadoras, com base em 

matérias endógenas ou técnicas tradicionais locais, e respetivos artesãos, os Mangualdenses que trabalhem artes e 

ofícios, tais como, têxteis, cerâmica, elementos vegetais, peles, couros, madeira, cortiça, metal, pedra, construção 

tradicional, restauro de património, móvel e integrado, restauro de bens comuns, produção e confeção artesanal de 

bens alimentares, cosméticos, pintura, escultura, entre outros, são convidados a responder a um breve questionário 

online, disponibilizado no seguinte link: shorturl.at/cpNRV. 

 

O formulário contempla questões sobre o tipo de atividade desenvolvida, o tipo de objeto / produto desenvolvido, 

o tipo de ocupação que a atividade artesanal constitui, o espaço onde é desenvolvida a atividade, se já existiu 

atribuição de prémios ou certificação, canais de venda/distribuição e meios de promoção. 

 

De salientar, que todos os dados recolhidos no questionário estarão protegidos sob o Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados (RGPD), sendo confidenciais e apenas utilizados para os propósitos institucionais deste projeto.      

 

 

 

 

Mangualde, 25 de fevereiro de 2022. 
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