
www.iefp.pt

LIGUE-SE AO PORTAL 
QUE NOS LIGA A TODOS 

www.iefp.pt
iefp.info@iefp.pt 

USUFRUA DE MAIS VANTAGENS.
UTILIZE OS NOSSOS SERVIÇOS ONLINE. 

Apoios à contratação, criação do próprio 

emprego e empreendedorismo,

emprego, estágios, formação profissional, 

integração de pessoas com deficiência

e incapacidade. É tudo isto e muito mais,

o que pode esperar quem bate a uma das 

nossas muitas portas, em todo o país. 

Porque, sempre que precisar, o IEFP estará

cá para o ajudar. Perto de si.

Dar mérito a
quem merece.
PARTICIPE!



Prazo de candidatura
De 1 de maio até 31 de agosto de 2019 

Apresentação de candidaturas
Através do email: premionacionalartesanato@iefp.pt 

Regulamento e formulários
Consultar: www.iefp.pt/promocao-das-artes-e-oficios 

Informações
Centro de Contacto do IEFP
Tel. 300 010 001
Todos os dias úteis, das 08h00 às 20h00

Incentivar a produção artesanal, nas suas vertentes 
tradicional e contemporânea, distinguindo os 
artesãos portugueses, privilegiando as suas 
competências técnicas e profissionais, bem como 
a sua capacidade estética.

- Reconhecer os méritos dos artesãos e das respetivas 
unidades produtivas artesanais que se destaquem pela 
qualidade dos seus produtos, pela adaptação ao 
mercado e capacidade de inovação; 

- Distinguir e incentivar o empreendedorismo 
e o aparecimento de novos talentos; 

- Incentivar a investigação em domínios relacionados 
com as artes e ofícios;

- Reconhecer o trabalho de instituições e organismos 
públicos e privados, cuja intervenção contribui 
decisivamente para o desenvolvimento e qualificação 
do setor;

- Conseguir o reconhecimento social e mediático para 
as atividades artesanais, evidenciando as boas 
práticas que existem entre os artesãos, as empresas 
e as instituições ligadas ao setor.

1. Grande Prémio Carreira
2. Prémio Inovação
3. Prémio Empreendedorismo Novos Talentos
4. Prémio Investigação
5. Prémio Promoção para Entidades Privadas
6. Prémio Promoção para Entidades Públicas

NOTA: Os finalistas que não sejam premiados pelo 
júri, receberão um valor pecuniário de €250, 
considerando a exigência do concurso e os méritos 
inerentes à nomeação para a condição de finalistas.

  Grande Prémio Carreira

  Prémio Inovação

  Prémio Empreendedorismo Novos Talentos

  Prémio Investigação

  Prémio Promoção para Entidades Privadas

  Prémio Promoção para Entidades Públicas

CATEGORIAS
A CONCURSO

PRÉMIOS
PECUNIÁRIOS

¤3500

¤3000

¤3000

¤1500

¤1500

-


