Duração do Projeto:
Janeiro 2018 - Dezembro 2021
Subvenção total da Comissão Europeia:
€ 3,980,790
Referência do Projeto:
591986-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA2-SSA-B
Consórcio:
• EURATEX, Bélgica - Têxtil & Vestuário,
(Coordenador do Projeto)

Mais de 20 Stakeholders públicos e privados dos sectores do Têxtil, Vestuário, Couro e Calçado (Textile, Clothing, Leather and Footwear -TCLF), coordenados pelas
Associações Europeias (Euratex, CEC, COTANCE) integram durante 4 anos o projeto
Erasmus+ Blueprint “Skills4Smart TCLF Industries 2030”.

• CEC, Bélgica - Calçado
• COTANCE, Bélgica - Couro
• CIAPE - Centro Italiano per l’Apprendimento
Permanente, Itália

• CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil

PRINCIPAIS OBJETIVOS:

e do Vestuário de Portugal, Portugal

• CNDIPT - Centrul National de Dezvoltare a

• Atualizar a oferta de formação e os programas de estudo
para melhor responder às necessidades da indústria;
• Melhorar a imagem das profissões nos setores da TCLF para atrair novos
trabalhadores, em particular jovens talentos;
• Criar uma comunidade dinâmica de atores privados e públicos 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.

Invatamantului Profesional si Tehnic, Roménia

• COBOT, Bélgica
• CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de
Portugal, Portugal

• HMA - Hellenic Management Association, Grécia
• Fundae - Fundación Estatal para la Formación
en el Empleo, Espanha

• IVOC, Bélgica
• INESCOP - Instituto Tecnologico del Calzado
d Conexas, Espanha

SÍNTESE DO PROJETO:

• OPCALIA, França
• PIN - Soc. Cons. A r.l. Servizi didattici e scientifici

• 2018: Análise das lacunas ao nível das competências em 100 empresas
e 50 centros de formação
• 2019: Desenvolvimento de 8 novos Programas de Educação
e Formação Profissional (EFP)
• 2020-21: Pilotagem e validação dos novos Programas de Formação
• 2018-2021: Desenvolvimento de um Plano de Ação de Sustentabilidade:
		• Criação de uma Rede de Entidades de Educação e Formação em toda a UE
		• Envolvimento de outros Stakeholders e regiões
		• Criação de um Campus Europeu Virtual da Moda

per l’Università di Firenze, Itália

• Politecnico Calzaturiero, Itália
• SPIN360, Itália
• TUIASI - Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi
din Iasi, Roménia

• Lodz University of Technology, Polónia
• UPC - Universitat Politècnica de Catalunya,
Espanha

• PIRIN-TEX EOOD, Bulgária
• Marzotto, Itália

Empresas TCLF

Entidades de EFP TCLF

porquê fazer parte?

porquê fazer parte?

É essencial o envolvimento ativo das empresas
para o aumento das qualificações/competências dos trabalhadores.
Trabalhando juntos,
percebemos melhor as necessidades, antecipamos desafios e
exploramos oportunidades que possam influenciar diretamente
a sua competitividade e o crescimento.

A escassez de competências, a digitalização, o envelhecimento da força de
trabalho, a captação de novas gerações são apenas alguns dos principais
desafios que as indústrias TCLF enfrentam. Estes setores de produção
necessitam de currículos atualizados e métodos de aprendizagem
inovadores para garantir as competências-chave e os conhecimentos dos
seus trabalhadores.

Os seus colaboradores beneficiarão com a fase piloto de formação e
os novos cursos serão desenvolvidos graças à sua
experiência e envolvimento.
Não perca esta oportunidade!

Junte-se a nós e trabalharemos juntos na requalificação
da força de trabalho do sector TCLF na sua região
com o apoio da Comissão Europeia.
Não perca esta oportunidade!

Registe a sua Empresa e participe ativamente!

Registe a sua Entidade de EFP e participe ativamente!

http://www.s4tclfblueprint.eu/register

http://www.s4tclfblueprint.eu/register

info@s4tclfblueprint.eu

s4tclfblueprint.eu

@skills4tclf
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