Colocação de 30-50 alunos de escolas técnicoprofissionais em estágios em empresas das
indústrias da Moda (indicador M1l)
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Enquadramento
O projeto Competitividade Responsável (CR), desenvolvido no âmbito do Pólo de
Competitividade da Moda, visa potenciar as sinergias existentes entre empresas industriais e
instituições das fileiras têxtil, vestuário e calçado, contribuindo para a sua sustentabilidade e
competitividade à escala global. Este projeto contempla o desenvolvimento de um conjunto de
ações, em cinco áreas de intervenção:

Um dos objetivos, da intervenção do CITEVE neste projeto, contemplou a promoção,
reconversão e/ou desenvolvimento de novas competências, apoiando a colocação de alunos de
escolas técnico-profissionais em estágios em empresas do sector têxtil e vestuário (STV). Para
tal, em conjunto com a AFTEBI, o CITEVE apoiou a colocação de alunos da ETT (Escola
Tecnológica Têxtil), de V. N. de Famalicão, em estágios, em empresas do STV.
A AFTEBI é uma Associação privada de utilidade pública, que tem por objetivos promover e
cooperar em ações de desenvolvimento regional e sectorial, designadamente a formação
especializada de curta, média ou longa duração, destinada à preparação de jovens e pessoal
das empresas ao nível da formação tecnológica específica, visando criar especialista a nível
intermédio.
A Especialização Tecnológica destina-se a jovens que cumpram um dos seguintes requisitos:
•

10º e 11º Completos e inscrição no 12º Ano

•

Nível IV

•

CET

•

Licenciatura

Os cursos têm a duração de 2.160 horas sendo 600 horas de prática em contexto de Trabalho.
A componente de colocação dos formandos em estágio, no ano letivo 2010/2011, foi efetuada
com apoio do projeto Competitividade Responsável (CR).

Resultados da colocação dos alunos da ETT em estágios
Os cursos abrangidos pelo apoio do projeto CR foram os seguintes:
•

Técnico/a Especialista em Comércio Moda
Preparar, planificar e executar diversas tarefas no âmbito das vendas de
produtos/serviços em empresas industriais têxteis, de vestuário e/ou empresas de
distribuição de produtos moda.

•

Técnico/a Especialista em Ultimação Têxtil
Conceber e desenvolver processos e produtos inovadores de Ultimação nomeadamente
de colorimetria, tinturaria, estamparia e acabamentos utilizando adequadas
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metodologias de organização, gestão e controlo e recorrendo às tecnologias têxteis
emergentes.
•

Técnico/a Especialista em Industrialização de Produto Moda
Acompanhar, coordenar e apoiar o processo de desenvolvimento de produtos têxteis e
potenciar/dinamizar a conceção e desenvolvimento de novos produtos, efetuando a
articulação entra a área criativa e a área produtiva.

•

Técnico/a Especialista em Qualidade, Ambiente e Segurança
Conceber e desenvolver programas de melhoria, de forma integrada nas áreas da
qualidade, ambiente e segurança quer em instalações industriais e ou entidades
prestadoras de serviço.

•

Técnico/a Especialista em Manutenção Industrial
Desenvolver atividades nas áreas de projeto, planeamento, fabrico e manutenção,
integrando tecnologias de mecânica, eletrotecnia, automação e informática, com vista
ao desenvolvimento de produtos, sistemas e processos melhorados, conducentes a um
aumento da qualidade e produtividade.

Foram colocados em estágios, em empresas do STV, 44 alunos da ETT, distribuídos do
seguinte modo, por curso:
Curso
Técnico/a
Técnico/a
Técnico/a
Técnico/a
Técnico/a

Especialista
Especialista
Especialista
Especialista
Especialista

em
em
em
em
em

Comércio Moda
Ultimação Têxtil
Industrialização de Produto Moda
Qualidade, Ambiente e Segurança
Manutenção Industrial
Total

Números estagiários em
empresas do STV
8
11
11
6
8
44

Nesta fase, a 9 de março de 2012, alguns cursos de especialização ainda estão a decorrer pelo
que não é possível analisar a situação desses formandos relativamente à empregabilidade. No
entanto, apresenta-se de seguida tabelas de ponto de situação, por curso, para os estagiários
colocados em empresas do STV, considerando os que foram admitidos nas empresa, no final
do estágio (empregados), os que não foram admitidos, no final do estágio (desempregados),
os que optaram por continuar os estudos (ensino superior) e aqueles cujo estágio ainda está a
decorrer, pelo que ainda não é possível coloca-los numa das outras situações.

Curso
Técnico/a Especialista
Técnico/a Especialista
Técnico/a Especialista
Produto Moda
Técnico/a Especialista
Segurança
Técnico/a Especialista

Situação face ao emprego,
no final do estágio
EmpreDesemEnsino
gado
pregado Superior

A
decorrer

em Comércio Moda
em Ultimação Têxtil
em Industrialização de

4
7
2

2
4
0

0
0
0

2
0
9

em Qualidade, Ambiente e

4

2

0

0

em Manutenção Industrial
Total

4
21

2
10

2
2

0
11
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O gráfico seguinte reflete a situação dos formandos das várias turmas a 9 de Março de 2012.
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