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Descrição
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Województwo łódzkie
(Polónia)

European Confederation of the
Footwear Industry - CEC
(Bélgica)

O projeto visa modernizar a formação profissional para o setor do calçado, através do
desenvolvimento de um novo programa de formação dedicado à produção de calçado,
com enfoque na engenharia do produto e no processo produtivo em geral. O novo
programa de formação em desenvolvimento assenta na experiência de países
tradicionalmente produtores de calçado, como é o caso de Portugal, Itália, Alemanha e
Polónia e num diagnóstico de necessidades de formação a nível europeu e responderá
de uma forma integrada às necessidades das empresas do setor, visando a sua
competitividade e o aumento da qualificação dos seus ativos.
O novo programa de formação terá em conta a inovação que tem vindo a ser
introduzida no setor, com vista à criação de uma nova geração de jovens com as
competências necessárias para fazer face aos novos desafios que se apresentam às
empresas no que respeita à qualidade, produtividade, inovação.

Objetivos



Centro Tecnológico do Calçado
de Portugal -CTCP (Portugal)



Modernizar e promover a formação profissional para o setor do calçado nos países
do projeto e de uma forma geral em todo o setor a nível Europeu
Criar um modelo de formação para o setor do calçado que integre as necessidades
comuns das empresas Europeias, facilitando a mobilidade de pessoas.
Articular as competências a adquirir dos jovens inseridos na formação profissional
com as necessidades do mercado de trabalho

Resultados Esperados
ISC International Shoe
Competence Center Pirmasens
gGmbH (Alemanha)




CrystalClearSoft Anonymos
Etaireia Parochis Ypiresion
Logismikou (Grécia)




Curso de formação reconhecido e certificado a nível Europeu, segundo os
princípios do Quadro Europeu de Qualificações e do Sistema Europeu de Créditos
para a Formação Profissional
Promover o reconhecimento da formação profissional para o setor do calçado
especialmente em países com reduzida oferta a este nível.
Programa de formação integrado com formação prática em contexto de trabalho
Nova geração de jovens com competências necessárias para a indústria do
calçado moderna.

Contactos
Eurocrea Merchant Srl (Itália)

Coordenação:

Comunicação:

Polska Izba Przemyslu Skorzanego
www.pips.pl
ul. Zgierska 73, 9
1-462 Łódź ( Poland )

European Confederation of the Footwear Industry
www.cec-footwearindustry.eu
Rue de la Science, 14b
1040 Brussels ( Belgium )

