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Um perfil atual do Técnico Industrial EUROPEU de
Produção de Calçado a ser promovido na Europa
Última atualização
Para aumentar o número de
técnicos de calçado altamente
qualificados na Europa, o
projeto «SHOES MADE IN EU»
desenvolveu o perfil atualizado
do “Técnico Industrial Europeu
de Produção de Calçado” e o
correspondente currículo, que
os parceiros irão promover e
integrar nos sistemas de ensino
e de formação correspondentes
em toda a Europa. O perfil
europeu baseia-se nas melhores

práticas e nos elementos mais
relevantes dos perfis existentes
nos países da EU onde o setor do
calçado
assume
particular
relevância. Os conteúdos da
formação foram traduzidos de
inglês para polaco, italiano,
alemão, português e francês, a fim
de disponibilizar o perfil e todos
os materiais nos países parceiros
do projeto. Em breve estarão
disponíveis no site do projeto
www.shoesmadeineu.eu
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Trazer o Perfil para a Europa
Para facilitar a integração do perfil europeu de técnico industrial de
produção de calçado em programas de Educação e Formação Profissional
(E&F), os parceiros do projeto estão atualmente a desenvolver um Manual,
que inclui todos os resultados alcançados no âmbito do projeto e que
apoiará a implementação do modelo de formação nos países europeus, em
particular nos que sofrem com a escassez de ofertas de E&F para técnicos
de calçado.
O curso foi concebido para transformar os participantes em técnicos de
calçado, competentes e polivalentes, que podem trabalhar em qualquer
parte da Europa, uma vez que respeita os princípios do Sistema Europeu
de Créditos do Ensino e Formação Profissional (ECVET) e do Quadro
Europeu de Qualificações (EQF). O Técnico Industrial Europeu de
Produção de Calçado será de grande valor para as empresas de calçado,
uma vez que o curso abrange todo o processo de produção de calçado,
incluindo quer as operações tradicionais quer os processos de fabrico
inovadores, e fornece uma visão abrangente do setor do calçado europeu,
bem como o conhecimento de todos os aspetos relevantes da indústria. Os
materiais didáticos foram preparados num formato amigável e atual e
disponibilizados numa plataforma de e-learning. Convidamos a descobrir
esta plataforma, que é acessível através do site do projeto
www.shoesmadeineu.eu
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