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Centro Protocolar da rede do IEFP

SEDE em Coimbra mas com 
intervenção nacional

60 Locais de formação no país

300 Cursos/ano

4.000 Formandos/ano

500 Cartas de Artesão

O CEARTE é a entidade pública responsável pela formação, capacitação e 

transmissão de saberes no artesanato e património em Portugal



Formação na área do Património 

• formação de artesãos nas 
áreas das profissões 
tradicionais

• formação específica para 
trabalhadores de Museus 
tutelados pela Direção Geral 
do património, pelas 
Delegações regional de 
Cultura do Centro e do Norte  



Artesão das Artes e Ofícios em Madeira 
– marceneiro/a / entalhador/a 
no Convento de Cristo em Tomar

Cantaria Artística no Museu da Batalha

integrados na Rede de Formação e 
Conhecimento das Artes e Ofícios em 
Monumentos UNESCO 

Formação de qualificação na área do Património 



Formação de qualificação na área do Património 



Técnico Especialista em Conservação e Restauro de Madeira - Escultura e Talha

Curso de Especialização Tecnológica 

Despacho n.º 7295/2021

Parcerias: IPT e Faculdade de Letras 

(ministram formação e creditam 25 ECTS)

Duração: 1.500 horas

- Formação Geral e Cientifica: 150 horas

- Tecnológica: 850 horas

- FPCT: 500 horas

- Equipa pluridisciplinar de formadores
(Conservadores/Restauradores, docentes do IPT e UC 
e Mestres Artesãos)



Técnico Especialista em Conservação e Restauro de Madeira - Escultura e Talha

DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO:

Efetuar diagnósticos e peritagens 

em arte sacra, esculturas e 

talhas de madeira de interesse 

histórico e conservar e restaurar 

ao nível da madeira, policromias, 

douramentos e outras formas de 

revestimentos decorativos. (sob 

a coordenação de um 

conservador/restaurador)



Parcerias para a Formação em Contexto de Trabalho 

Acompanhamento e a supervisão do 
Coordenador Científico do curso – Conservador 
Restaurador Dr. Paulo Gouveia e equipa Técnica 
das empresas / instituições

• Arqueohoje
• Cinabrio
• InSitu
• Patrícia ventura
• Samthiago
• Signinum
• Sudário
• Susana Lainho

• Núcleo de C&R do Museu de Faro
• Museu Nacional de Artes Antiga
• Museu Grão Vasco
• Seminário Maior de Coimbra
• Museu Nacional Machado de Castro



• A partir da necessidade 
de limpeza periódica das 
coleções, foi montada no 
pátio da fonte romana 
do criptopórtico uma 
estrutura técnica que 
intervenciona o acervo 
de pintura e escultura de 
madeira em reserva. 

FCT no Museu Nacional de Machado de Castro 



FCT no Museu Nacional de Machado de Castro 

• A visibilidade deste trabalho tem 
a capacidade para interferir no 
coletivo, passando à cidade a 
consciência de que a vertente da 
conservação preventiva inclui a 
criação de um ambiente 
laboratorial de estudo e 
investigação.

• O MNMC surge, assim, como 
espaço de conservação e 
restauro, onde se trabalha 
também, todos os dias, a 
salvaguarda do património 
cultural móvel.



FCT no Seminário Maior de Coimbra

• Seleção das obras a intervir, 
compatíveis com os conhecimentos 
e as aprendizagens a obter

• Conhecimento do Seminário Maior, 
sua História e Património artístico 

• Exame pluridisciplinar, com 
proposta de intervenção

• Aprovação pela DRCN e Seminário 
Maior



FCT no Seminário Maior de Coimbra



FCT no Seminário Maior de Coimbra



FCT no Seminário Maior de Coimbra

• A estratégia passou pela 
estabilização e valorização artística, 
estética e histórica do conjunto 
mediante o respeito pelo conteúdo 
original das obras e da integridade 
física e estética do conjunto

• a intervenção foi guiada pelos 
critérios dos Princípios Éticos e 
Deontológicos da Conservação e 
Restauro

• a valorização da vertente 
conservativa, de forma a não alterar 
as características e particularidades 
do bem… com ligeiras ações de 
restauro como forma de reposição 
dos valores estético-artísticos das 
mesmas



Apresentação dos resultados nas Jornadas Europeias do Património



Mais valias da FCT

• reforçou competências – técnicas, 
profissionais, sociais e laborais

• possibilitou aos formandos intervirem 
com o devido rigor e 
acompanhamento técnico-científico 
em peças de arte sacra de elevado 
valor patrimonial

• facilitou a integração mo mercado de 
trabalho – os 14 formandos estão 
todos empregados 

• a grande missão do CEARTE é “dar 
competências” e formação de elevada 
qualidade - mas quando a missão é 
enriquecida com a aprendizagem em 
situação o mais real possível de 
trabalho todos ganham - as 
instituições parceiras, mas sobretudo 
os formandos
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