ARRANQUE DO PROJETO TCLF BLUEPRINT:
Mais de 20 parceiros unem-se para fortalecero quadro de competências
e a empregabilidade na Indústria Europeia da Moda
NEWSLETTER Nº 1 — ABRIL 2018

RESUMO DO PROJETO SKILLS4SMART TCLF
O projeto Erasmus+ “Skills4Smart TCLF Industries2030” reúne 21 entidades públicas e privados dos sectores do
Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro (Textile, Clothing, Leather and Footwear - TCLF), coordenadas pelas
Associações Europeias (EURATEX, CEC, COTANCE).
Durante os próximos 4 anos, os parceiros Bluprint têm como objetivo:

 Atualizar a oferta de formação e os programas de estudo para melhor responder às necessidades da indústria;
 Melhorar a imagem das profissões nos setores TCLF para atrair novos trabalhadores, em particular jovens talentos;
 Criar uma comunidade dinâmica de atores públicos e privados em toda a Europa, empenhados em apoiar o
desenvolvimento de competências e oportunidades de emprego, no âmbito de uma estratégia comum de
competências a nível da UE.

1ª REUNIÃO DO PROJETO
O Blueprint Skills4Smart TCLF Industries 2030 foi
lançado oficialmente nos dias 1 e 2 de fevereiro de
2018, em Bruxelas. A Euratex, coordenador do
projeto, acolheu a Reunião de arranque, onde
todas as entidades parceiras se reuniram para
partilhar detalhes do projeto e discutir a sua implementação.
Durante esta reunião de dois dias, foi dado especial ênfase às atividades a serem realizadas a
curto prazo. No entanto, todos os Parceiros Blueprint tiveram a oportunidade de partilhar ideias
sobre a gestão da qualidade e planeamento do
projeto, bem como o quadro metodológico e os
parâmetros para uma estratégia de disseminação
eficaz.
Vários debates animaram estas sessões de trabalho: pode ver-se nos rostos dos participantes
tanto o entusiasmo quanto a apreensão, já que
este projeto de quatro anos é de facto ambicioso e
tremendamente desafiador. Este encontro foi também uma grande ocasião para conhecer em de-

talhe a parceria e para vincular o grupo, para que
os parceiros tenham um sentido de equipa, essencial para o trabalho conjunto nos próximos quatro
anos (e possivelmente mais!).
O Consórcio reunir-se-á a cada seis meses para
rever as tarefas e os resultados, assim como
planear as atividades futuras, de acordo com as
necessidades do projeto e a fase de implementação.
O Projeto prevê quatro eventos públicos, no final
de cada ano, que permitirão o balanço do projeto,
assim como o envolvimento e empenhamento por
parte da indústria e dos stakeholders.

O QUE PODE ENCONTRAR:
1ª REUNIÃO DO PROJETO BLUPRINT
DESCRIÇÃO DO PROJETO
OBJETIVOS DO PROJETO
SUMÁRIO DAS DIFERENTES ATIVIDADES
COMO SE JUNTAR A ESTA COMUNIDADE
PARCEIRA E CONTACTOS
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O PROJETO BLUEPRINT EM NÚMEROS:
48-meses de projeto: de janeiro de 2018 a dezembro de 2021, 4 milhões de euros financiado pelo
programa Erasmus+ , 4 sectores: Têxtil, Vestuário, Couro e Calçado
21 parceiros: 3 Associações Europeias, 8 entidades de EFP, 4 universidades, 2 empresas; 1 parceiro
social, 1 entidades nacional de certificação; 1 entidade de formação ao longo da vida, 1 organização de
expertise sectorial.
9 países: Bélgica, Bulgária, Espanha, França, Grécia, Itália, Polónia, Portugal e Roménia.
12 work packages e mais de 50 produtos/resultados.
8 novos cursos/perfis de EFP, envolvendo mais de 100 empresas e 50 entidades de formação.
1 estratégia comum para a indústria da Moda.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O sector Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro
(TCLF) representa uma parte do complexo de
cadeias de valor interligadas da moda, indústrias
de alto valor acrescentado e tecnologias inovadoras relacionadas.
Estes setores estão entre os mais promissores e
mais criativos da Europa, uma vez que representam um volume combinado de negócios anual de
mais de 200 biliões de euros e emprega diretamente 2 milhões de pessoas na União Europeia.
No entanto, apesar da inovação e criatividade, o
sector TCLF tem enfrentado crescentes lacunas
de competências e escassez de mão-de-obra,
principalmente devido ao envelhecimento da população ativa, do desajuste entre educação e necessidades da indústria, das mudanças tecnológicas e
da baixa mobilidade. Além disso, a indústria TCLF
sofre um problema de imagem, o que se traduz na
dificuldade em atrair novos colaboradores, especialmente nas gerações mais jovens, causando
significativas lacunas de competências ao longo
de toda a cadeia de valor. O sector exige um amplo espectro de profissionais qualificados que possam combinar conhecimentos mais tradicionais e
artesanais com conhecimentos emergentes, como
é o exemplo da área digital.
Neste contexto, a necessidade de superar os desajustes entre a procura de competências por parte da indústria e as competências desenvolvidas e
oferecidas por parte do sistema de ensino e forma-

ção, bem como atrair novos trabalhadores, reuniu
21 entidades públicas e privadas do sector TCLF
sob um ambicioso projeto Erasmus + de 4 anos
“Skills4Smart TCLF Industries 2030 ".
Coordenado pela organização europeia EURATEX
(têxtil e vestuário), juntamente com os dois
homólogos COTANCE (couro) e CEC (calçado),
entidades de formação, centros tecnológicos,
universidades, empresas e organismos públicos
de 9 diferentes Estados-Membros trabalharão em
conjunto para criar uma comunidade dinâmica e
robusta de atores públicos e privados,
empenhados em apoiar o desenvolvimento de
competências, oportunidades de emprego e a
atratividade do sector no âmbito de uma estratégia
europeia comum.
Este projeto é apoiado financeiramente pelo Programa Erasmus + da União Europeia no âmbito da
ação “Alianças de Competências Setoriais centradas na aplicação de uma nova abordagem estratégica "Blueprint" para a cooperação setorial em
matéria de competências".
N° 591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B.

2

NEWSLETTER N. 1 - ARRANQUE DO PROJETO TCLF BLUEPRINT
PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PROJETO
1. Preencher a lacuna entre a procura de competências por parte da indústria e a oferta de educação e formação, através de ferramentas inovadoras de formação profissional e métodos de aprendizagem adequados às novas gerações, e através
da fusão de conhecimento tradicional com as competências emergentes;
2. Melhorar a imagem das profissões nos setores
TCLF para atrair novos trabalhadores, em particular jovens talentos;

3. Criar uma comunidade dinâmica de atores
públicos e privados em toda a Europa, comprometidos em apoiar o desenvolvimento de competências e as oportunidades de emprego, numa
estratégia comum de competências a nível da
UE
4. Criação de um Campus Europeu Virtual da
Moda, que constituirá um centro operacional vivo
para partilha de resultados do projeto e conhecimento para futuras gerações.

VISÃO GERAL DAS DIFERTENTES ATIVIDADES

WPI
Iniciado

Gestão do Projeto (Euratex)
O WP1 garante os resultados do projeto, produtos e cumprimento de prazos. Monitoriza os riscos e analisa
os resultados atingidos. Também garante o bom funcionamento do consórcio e a gestão das comunicações
entre os parceiros e a Agência Executiva.

Mapeamento e Maximização das Boas Práticas de Educação (IVOC)

WPII
Iniciado

O WP2 seleciona as principais entidades de educação TCLF a nível da UE e a sua oferta de formação, bem
como os projetos mais relevantes a nível comunitário / nacional / regional. Analisa as melhores práticas e
avalia o potencial de transferibilidade em diferentes países e / ou regiões, assim como o potencial de cooperação transnacional.

Necessidades de Formação Futuras e Tendências para os Setores TCLF (Politecnico
Calzaturiero)

WPIII
Iniciado

O WP3, graças ao envolvimento de cerca de 100 empresas e 50 entidades de educação e formação, analisa
e identifica lacunas de competências e de conhecimento através da metodologia de focus group e entrevistas.
Antecipar necessidades futuras e identificar lacunas de competências é o primeiro passo para criar uma
“empresa 4.0” competitiva e inovadora.

WPIV
Iniciado

WPV
WPVI
Iniciado

Metodologia de Monitorização (CIAPE)
O WP4 garante o desenvolvimento de uma metodologia comum para avaliação geral e monitorização,
análise e pesquisa, incluindo um glossário ontológico online para dados, indicadores e uma
estratégia para os Estados-Membro da UE no que diz respeito às qualificações e profissões.

Estratégia sectorial de competências (Euratex)
O WP5 projeta uma Estratégia Sectorial de Competências para os sectores TCLF com base nos resultados
dos primeiros meses de execução do projeto, correspondentes aos WP II, III, IV, VI e VII. Estabelece a base
para o envolvimento com atores políticos relevantes a nível local, regional e nacional.

Atratividade dos sectores TCLF (CEC)
O WP6 visa melhorar a imagem do emprego nos setores TCLF com o objetivo final de atrair e reter uma
nova força de trabalho. A estratégia de atratividade e as suas ferramentas de comunicação inovadoras serão
intrinsecamente incluídas em cada WP e nas atividades realizadas no projeto e ações relacionadas .

Desenho de Qualificações para perfis dos sectores TCLF (TUIASI)

WPVII

O WP7, considerando as necessidades de formação identificadas no WP3 para a melhoria de qualificação
dos trabalhadores do TCLF, desenvolve 8 percursos de formação profissional para 8 perfis profissionais
selecionados, em articulação com o Quadro Europeu de Qualificações (EQF), o Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissional (ECVET) e o Quadro Europeu para a Garantia da Qualidade no Ensino e Formação Profissional (EQAVET). Também explora a possibilidade de reconhecimento e transferibilidade dentro das indústrias TCLF.

Fase Piloto - Promoção dos programas de formação (CITEVE)

WPVIII

O WP8 consiste na fase piloto dos 8 novos percursos de formação profissional, concebidos no WP7, em
empresas selecionadas envolvidas no projeto.
O teste piloto será seguido por uma fase de avaliação e análise de melhoria e, finalmente, pelo reconhecimento no sistema ECVET.
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Qualidade & Avaliação para o Reconhecimento de Competências (Polytechnic University

WPIX
WPX
started

of Catalonia)

O WP9 desenvolve contactos regulares com as autoridades nacionais de reconhecimento para garantir que
os percursos de formação serão certificados no sistema EQAVET. Para ajudar as entidades a reconhecer
facilmente a qualidade dos novos percursos de formação, um Selo de Qualidade TCLF VET também será
definido.

Ações de Disseminação (Hellenic Management Association)
O WP10 gere todas as ações de disseminação e ferramentas de comunicação do Blueprint durante os 4 anos
de projeto e após o seu término (site, redes sociais, newsletter, press releases, eventos…). Todos os parceiros
estarão envolvidos .

Necessidades futuras de competências e tendências para os sectores TCLF (SPIN360)

WPXI

No WP11 irá criar-se um Campus Europeu Virtual da Moda com o objetivo de agregar os principais resultados e facilitar o acesso ao conhecimento sobre oferta de emprego e formação na Europa a todos os potenciais contribuintes e trabalhadores do sector TCLF.

Plano de Ação para a Sustentabilidade (COTANCE)

WPXII

O WP12 projetará um plano de ação a longo prazo para a implementação progressiva dos produtos do projeto e para a criação de uma Estratégia Sectorial de Competências (WP5) a nível da UE após a conclusão do
projeto. Todos os parceiros estarão envolvidos.

COMO SE JUNTAR À COMUNIDADE
Escassez de competências, digitalização, envelhecimento da força de trabalho, atração de novas gerações, são alguns dos principais desafios
enfrentados pelas indústrias TCLF.
O envolvimento ativo de empresas e entidades de
formação durante todo o período do projeto garantirá uma melhor compreensão das necessidades da indústria, antecipando desafios e explorando oportunidades que podem influenciar

diretamente a competitividade e o crescimento
dos sectores TCLF.
Se é uma entidade de EFP, uma empresa, uma
instituição pública ou apenas está interessado
nas nossas atividades, não perca a oportunidade
de se manter constantemente atualizado e de
partilhar connosco as suas opiniões registando a
sua organização no nosso site.
Clique aqui!

info@s4tclfblueprint.eu

s4tclfblueprint.eu

@skills4tclf

Skills4SmartTCLF

Erasmus +
Cooperação para a inovação e troca de boas práticas
Alianças de Competências Setoriais centradas na aplicação de uma nova abordagem estratégica "Blueprint" para a cooperação setorial em
matéria de competências (Ação chave 2, Lot 3)
Número do Projeto: 591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B.

"O Projeto é financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete os pontos de
vista do autor e a Comissão não poderá ser responsabilizada por qualquer utilização da informação
nela contida".

© Skills4Smart TCLF Industries 2030, 2018
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