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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.
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PRINCIPAIS OBJETIVOS:

modernização

formadores

MOTIVAÇÃO

SAVOIR
FAIRE

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”.

• Atualizar a oferta de formação
e os programas de estudo
para melhor responder às necessidades da indústria;
• Melhorar a imagem das profissões nos sectores
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.

APOIO
REGIONAL

porquê fazer parte?
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.
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 Entidade de EFP e participe ativamente!
https://www.s4tclfblueprint.eu/community/
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Registe a sua Empresa e participe ativamente!

indústrias criativas

sustentabilidade

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!
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EXPERIÊNCIA

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.
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