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GUIA PARA AS QUALIFICAÇÕES

As mudanças profundas e constantes que se impõem na organização do trabalho e no processo industrial determinam a imple-
mentação de estratégias ao nível da gestão dos recursos humanos, por forma a gerar ou manter vantagem competitiva, sucesso, 
eficiência e consistência. 

Na atual economia do conhecimento, para além da preocupação com a concorrência é essencial às empresas o desenvolvimento 
do potencial dos seus colaboradores, individualmente e em equipa por forma a se diferenciarem competitivamente num mercado 
globalizado e cada vez mais agressivo.

O antigo modelo de gestão de mão-de-obra dá lugar à gestão dos colaboradores do conhecimento, adaptáveis e que respondem 
com soluções eficazes e ágeis, criando novos processos, produtos e sistemas, incrementando os ativos intangíveis da organização 
para qual atuam. 

Levando em consideração as mudanças que ocorrem no mercado de trabalho e nas relações empresa/colaboradores, as organiza-
ções precisam ter estratégias claras e sustentadas por uma gestão participativa. 

Neste contexto a gestão dos RH passa necessariamente pela determinação e identificação das competências1 que os colaboradores 
ou potenciais colaboradores devem apresentar para o exercício das suas tarefas2 e funções. 

Fazer a gestão das competências permite identificar e gerir perfis profissionais que proporcionem um maior retorno a um negó-
cio, identificando os pontos de excelência e as oportunidades de melhoria, suprindo lacunas e agregando conhecimento. 

O perfil do profissional têxtil para além de sólida formação básica precisa de mais conhecimento em áreas diversificadas como 
gestão da produção, marketing e vendas, desenvolvimento de produtos, processos industriais e equipamentos.

Através do mapeamento e mensuração das competências são identificadas as competências comportamentais e técnicas neces-
sárias para a execução das atividades de um cargo/função e mensurados os graus ideais para cada grupo de competências que uma 
pessoa que assuma o cargo ou função deve ter para atingir os objetivos da empresa. 

Através do plano de desenvolvimento por competências será possível a planificação do Plano Anual de Formação3 adequado ao 
aperfeiçoamento do perfil individual de cada colaborador e consequentemente à obtenção de quadro de pessoal mais qualificado.

A gestão do RH é contingencial e situacional, pois depende de aspetos como a estrutura, a tecnologia e os processos internos ado-
tados por cada organização, entre outras infinidades de variáveis importantes.4 

1  Capacidade para executar as tarefas e funções inerentes a um dado posto de trabalho 
2  Atividade física ou intelectual executada por uma pessoa que integra um posto de trabalho in CCT/2010
3  Ver artigo 130.º do CT e remissão artigo 13.º da Lei 105/2009
4  O ideal é o planeamento estratégico dos RH integrado no planeamento estratégico da organização” Chiavenato (2004)  
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Identificadas as competências é possível determinar qual o perfil que o colaborador deve apresentar para cada posto de trabalho.

E para o efeito foi compilada a informação obtida de um conjunto de empresas inqueridas, que não obstante as particularidades 
organizativas, foram identificadas competências comuns. 

Cabe às empresas levarem a cabo práticas internas orientadas para a aquisição, estimulação e desenvolvimento das competências 
de uma forma integrada e interdependente. A aquisição de competências pode ser estimulada internamente, nomeadamente por 
via de processos de formação formal e informal, através de uma organização qualificante, ou adquiridas no “mercado externo de 
trabalho”. 5

E necessário facultar às empresas informação instrumental para a implementação de uma organização formativa que permita ao 
colaborador utilizar e desenvolver os saberes/conhecimentos e as competências detidos. Só assim a gestão dos RH poderá res-
ponder às atuais exigências das empresas e estar integrada no domínio da construção e da prossecução da sua estratégia global. 

Posto isto, é importante que as políticas de emprego e de formação acompanhem internamente as transformações das empresas, 
incentivando-as a práticas de gestão previsional e preventiva dos empregos e das competências, com objetivos de optimização 
dos RH, desenvolvendo as suas competências e a sua capacidades.

As decisões do topo estratégico são decisivas nestes domínios, no sentido de uma interligação entre a estratégia tecnológica e do 
produto/mercado às políticas de formação e de gestão dos RH, estas, por sua vez, dependentes da concepção e importância que 
atribuem ao subsistema humano na concretização da estratégia empresarial. 

Não obstante as características organizacionais, quer ao nível técnico e ou sociais, foi possível identificar um padrão de necessi-
dades objecto de inquérito. Assim, foram identificadas áreas funcionais da estrutura organizativa (Chefias, Produção e Apoio à 
produção) consideradas as mais prementes de análise, reconhecendo-se que nestas existem lacunas quanto à definição dos perfis 
profissionais dos respetivos RH.

A definição do perfil profissional do trabalhador de determinado posto de trabalho6, atendendo às especificidades das tarefas 
e atividades a realizar, permitirá a elaboração do plano de formação continua mais adequado, bem como o preenchimento do 
Relatório Único7 mais próximo da realidade, uma vez que assim podemos determinar as correspondências entre as categorias 
profissionais, as profissões e as qualificações profissionais.

5  Des Hors(1988b: 81-83)
6  tarefas e funções a realizar por uma pessoa, trabalhador por conta de outrem ou por conta própria
7  http://www.relatoriounico.pt





Perfis
Profissionais
No âmbito das chefias foi possível 
determinar que um conjunto de 
competências deveriam ser adstritas 
às chefias intermédias, sendo claro 
que a estas caberia a responsabilidade, 
entre outras, de implementação, a um 
determinado grupo de pessoas, das 
directrizes estratégicas definidas pelos 
superiores (neste caso às chefias). 
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GUIA PARA AS QUALIFICAÇÕES

Chefias
1 Capacidade de coordenação, análise e otimização dos fluxos produtivos.

2 Conhecimentos e capacidade de implementação de técnicas e metodologias de organização, gestão da produção e de 
qualidade.

3 Conhecimentos de gestão de stocks. 

4 Conhecimentos de gestão de recursos humanos.

5 Conhecimentos dos diversos processos produtivos e respetivas tecnologias. 

6 Conhecimento base em áreas científicas.

7 Conhecimento dos diferentes tipos, características e comportamentos dos materiais têxteis.

8 Conhecimentos de Inglês.

9 Capacidade de adaptação à evolução tecnológica, de matérias-primas e de organização de trabalho.

10 Capacidade de liderança e decisão.

11 Capacidade de iniciativa e comunicação.

12 Conhecimento das normas de SHST e proteção ambiental.

Chefias intermédias

1 Capacidade de orientar e distribuir a execução dos trabalhos

2 Capacidade de implementação e utilização de técnicas de planeamento e organização.

3 Conhecimentos das normas de Ambiente, Segurança, Higiene 

4 Conhecimento de processos, materiais têxteis e tecnologia têxteis.

5 Conhecimento das normas e procedimentos de controlo de qualidade.

6 Capacidade de trabalho em equipa e de liderança.

7 Conhecimento de informática na ótica do utilizador.

8 Capacidade de iniciativa.

9 Conhecimentos de Inglês.

10 Capacidade de compreender e adaptação a diferentes contextos organizacionais e a diferentes grupos.

11 Capacidade de adaptação às novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas utilizados.

12 Assegurar o cumprimento das normas e procedimentos do/s departamento/s.
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Produção
No que respeita à atividade produtiva, cumpre esclarecer que não obstante a informação obtida resultar de modelos de orga-
nizações diferentes, nomeadamente quanto a níveis de responsabilidade, ficou claro a existência de funções de natureza mais 
operacional e funções com cariz mais específico. Assim, passam a ser enumeradas as competências operacionais e técnicas para 
cada um dos subsectores identificados. 

Fiação

FUNÇÃO OPERACIONAL

1 Capacidade de leitura de fichas técnicas e de produção.

2 Capacidade de identificação de diferentes matérias-primas e alimentação das máquinas.

3 Conhecimento dos procedimentos de montagem, limpeza, conservação e lubrificação das máquinas do processo produ-
tivo.

4 Noções da legislação de SHST aplicáveis.

5 Noções de tecnologia têxtil.

6 Conhecimento das normas e procedimentos de controlo de qualidade existentes.

7 Conhecimentos de Informática na ótica do utilizador. 

8 Capacidade de trabalho em equipa. 

9 Capacidade de adaptação às novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas utilizados no pro-
cesso produtivo.

FUNÇÃO TÉCNICA 

1 Capacidade de implementação das técnicas de planeamento e organização do processo produtivo.

2 Conhecimento das diversas máquinas e respetivos documentos técnicos.

3 Conhecimento das diversas matérias-primas e processos produtivos.

4 Capacidade de implementação de normas e procedimentos de controlo de qualidade.

5 Conhecimento da informática na ótica do utilizador.

6 Conhecimento das ciências tecnologias e da física têxtil.

7 Noções da legislação de SHST e proteção ambiental.

8 Conhecimentos de inglês técnico.

9 Capacidade de iniciativa.

10 Capacidade de coordenação de equipas de trabalho.

11 Capacidade de adaptação às mutações organizacionais.

12 Capacidade de adaptação às novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas.
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GUIA PARA AS QUALIFICAÇÕES

Tecelagem 

FUNÇÃO OPERACIONAL

1 Capacidade de identificação de diferentes matérias-primas e alimentação das máquinas.

2 Capacidade de leitura de fichas técnicas e de produção.

3 Conhecimento dos procedimentos de montagem, limpeza, conservação e lubrificação das máquinas do processo produ-
tivo.

4 Conhecimento dos processos produtivos

5 Noções da legislação de SHST aplicáveis.

6 Noções de tecnologia têxtil.

7 Conhecimento das normas e procedimentos de controlo de qualidade existentes.

8 Conhecimentos de Informática na ótica do utilizador. 

9 Capacidade de trabalho em equipa. 

10 Capacidade de adaptação às novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas utilizados no pro-
cesso produtivo.

FUNÇÃO TÉCNICA 

1 Capacidade de implementação de técnicas de planeamento e organização do processo produtivo.

2 Conhecimento das diversas máquinas e respectivos documentos técnicos.

3 Capacidade de implementação de normas e procedimentos de controlo de qualidade.

4 Conhecimento das ciências tecnologias e da física têxtil.

5 Conhecimento das diversas matérias-primas e processos produtivos.

6 Conhecimento da informática na ótica do utilizador.

7 Noções da legislação de SHST e proteção ambiental.

8 Conhecimentos de inglês técnico.

9 Capacidade de iniciativa.

10 Capacidade de coordenação de equipas de trabalho.

11 Capacidade de adaptação às mutações organizacionais.

12 Capacidade de adaptação às novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas.
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Enobrecimento

FUNÇÃO OPERACIONAL

Alimentar, operar e vigiar um conjunto de máquinas destinadas a tingir, estampar e conferir diferentes tipos de acabamento aos 
materiais têxteis.

1 Capacidade de identificação de diferentes matérias-primas e alimentação das máquinas.

2 Conhecimento dos procedimentos de montagem, limpeza, conservação e lubrificação das máquinas do processo produtivo.

3 Capacidade de leitura de fichas técnicas e de produção.

4 Conhecimento dos processos produtivos

5 Noções de tecnologia têxtil.

6 Noções da legislação de SHST aplicáveis.

7 Conhecimento das normas e procedimentos de controlo de qualidade existentes.

8 Conhecimentos de Informática na ótica do utilizador. 

9 Capacidade de trabalho em equipa. 

10 Capacidade de adaptação às novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas utilizados no pro-
cesso produtivo.

FUNÇÃO TÉCNICA 

1 Capacidade de implementação de técnicas de planeamento e organização do processo produtivo.

2 Conhecimento das diversas matérias-primas, máquinas e respetivos documentos técnicos.

3 Capacidade de implementação de normas e procedimentos de controlo de qualidade.

4 Conhecimento das ciências tecnologias e da física têxtil.

5 Conhecimentos de Química têxtil e Colorimetria.

6 Conhecimento dos diversos processos produtivos e tipos de máquinas.

7 Conhecimento da informática na ótica do utilizador.

8 Noções da legislação de SHST e proteção ambiental.

9 Conhecimentos de inglês técnico.

10 Capacidade de liderança e iniciativa.

11 Capacidade de coordenação de equipas de trabalho.

12 Capacidade de adaptação às mutações organizacionais.

13 Capacidade de adaptação às novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas.
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GUIA PARA AS QUALIFICAÇÕES

Estamparia

FUNÇÃO OPERACIONAL

1 Capacidade de identificação de diferentes matérias-primas e alimentação das máquinas.

2 Conhecimento dos procedimentos de montagem, limpeza, conservação e lubrificação das máquinas do processo produ-
tivo.

3 Capacidade de leitura de fichas técnicas e de produção.

4 Conhecimento dos processos produtivos

5 Noções de tecnologia têxtil.

6 Noções da legislação de SHST aplicáveis.

7 Conhecimento das normas e procedimentos de controlo de qualidade existentes.

8 Conhecimentos de Informática na ótica do utilizador. 

9 Capacidade de trabalho em equipa. 

10 Capacidade de adaptação às novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas utilizados no pro-
cesso produtivo.

FUNÇÃO TÉCNICA 

1 Capacidade de implementação de técnicas de planeamento e organização do processo produtivo.

2 Conhecimento das diversas matérias-primas, máquinas e respetivos documentos técnicos.

3 Capacidade de implementação de normas e procedimentos de controlo de qualidade.

4 Conhecimento das ciências tecnologias e da física têxtil.

5 Conhecimentos de Química têxtil e Colorimetria.

6 Conhecimento dos diversos processos produtivos e tipos de máquinas.

7 Conhecimento da informática na ótica do utilizador.

8 Noções da legislação de SHST e proteção ambiental.

9 Conhecimentos de inglês técnico.

10 Capacidade de liderança e iniciativa.

11 Capacidade de coordenação de equipas de trabalho.

12 Capacidade de adaptação às mutações organizacionais.

13 Capacidade de adaptação às novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas.
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Confecção

FUNÇÃO OPERACIONAL

1 Capacidade de leitura das fichas técnicas e de produção.

2 Capacidade de identificação de diferentes matérias-primas e alimentação das máquinas.

3 Executar as especificações técnicas adequadas a cada máquina.

4 Conhecimento dos procedimentos de montagem, limpeza, conservação e lubrificação das máquinas do processo produ-
tivo.

5 Conhecimento dos processos produtivos.

6 Noções da legislação de SHST aplicáveis.

7 Noções de tecnologia textil.

8 Conhecimentos de Informática na ótica do utilizador. 

9 Conhecimento das normas e procedimentos de controlo de qualidade existentes.

10 Informática na ótica do utilizador.

11 Capacidade de trabalho em equipa. 

12 Capacidade de adaptação às novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas.

FUNÇÃO TÉCNICA 

1 Conhecimento das diversas matérias-primas e fases do processo produtivo.

2 Conhecimento das normas de SHST e proteção ambiental.

3 Noções de Matemática (cálculo aritmético).

4 Noções de informática na ótica do utilizador.

5 Conhecimento dos processos e procedimentos do controlo da qualidade.

6 Conhecimento das diversas máquinas e instrumentos de trabalho, garantindo a sua conservações e limpeza.

7 Capacidade de analise de fichas técnicas e outra documentação de trabalho de modo a identificar os dados relativos ao 
trabalho a realizar.

8 Capacidade de organização do trabalho.

9 Conhecimento de métodos e a técnicas para a utilização das máquinas e instrumentos de trabalho.

10 Capacidade de adaptação a tarefas repetitivas e rotineiras.

11 Capacidade de Trabalho em equipa.

12 Capacidade de adaptação às novas tecnologias e à variedade de matérias-primas e máquinas.
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GUIA PARA AS QUALIFICAÇÕES

Apoio à Produção
Conforme já referido, foram identificadas pelas empresas áreas organizativas consideradas prementes para a análise dos respe-
tivos perfis, sentido nestas maiores lacunas de informação. Neste sentido e para além das Chefias e da Produção, foram também 
analisadas algumas áreas consideradas como de apoio à produção e que a seguir se apresentam.

Manutenção

1 Conhecimentos dos procedimentos de programação, afinação e manutenção das máquinas.

2 Conhecimentos de Mecânica, Electricidade, Eletrónica, Automação industrial e outros.

3 Capacidade de leitura de documentos técnicos relativos ao funcionamento e montagem das máquinas.

4 Noção das Matérias têxteis e processos produtivos.

5 Conhecimento de Inglês técnico.

6 Conhecimento de informática na ótica do utilizador.

7 Capacidade de adaptação às novas tecnologias.

8 Capacidade de iniciativa.

9 Noções da legislação de SHST aplicáveis.

10 Noções das normas e procedimentos de controlo de qualidade, segurança.

11 Capacidade de adaptação às novas tecnologias e à variedade de matérias-primas e máquinas.

Concepção e Desenvolvimento 

1 Capacidade de conceção e desenvolvimento de novos produtos.

2 Capacidade de desenvolvimento criativo de coleções.

3 Capacidade de avaliação dos mercados e tendências de moda.

4 Conhecimento dos processos produtivos e respetivas especificações técnicas.

5 Conhecimentos de modelação, corte e confeção.

6 Conhecimento dos materiais têxteis e especificações técnicas e padrões de qualidade.

7 Conhecimento de designer técnico.

8 Conhecimento de inglês técnico.

9 Conhecimento de informática na ótica do utilizador.

10 Noções de Marketing.

11 Conhecimentos de planificação de fichas técnicas.

12 Capacidade de adaptação aos diferentes contextos organizacionais e a novas tecnologias.
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13 Capacidade criativa, iniciativa, abertura à mudança e espírito de equipa.

14 Conhecimentos de normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental.

15 Capacidade de comunicação e de trabalhar em equipa.

16 Capacidade de adaptação às novas tecnologias e à variedade de matérias-primas e máquinas.

Gabinete Técnico

1 Capacidade de leitura e interpretação de especificações técnicas.

2 Conhecimento de inglês técnico. 

3 Conhecimentos científicos e cálculo numérico e algébrico.

4 Capacidade de implementação e melhoria de procedimentos de produção e organização.

5 Conhecimento de técnicas e métodos de análise e/ou ensaios. 

6 Conhecimento das tecnologias têxteis.

7 Conhecimento de materiais e processos têxteis.

8 Capacidade de implementação de procedimentos de controlo de qualidade.

9 Detectar as anomalias e os desvios dos parâmetros.

10 Conhecimento de informática na ótica do utilizador.

11 Conhecimento das normas e procedimentos de SHST e proteção ambiental.

12 Capacidade de trabalho em equipa e de análise na procura de soluções.

13 Capacidade de adaptação às novas tecnologias e à variedade de matérias-primas e máquinas.

Comércio Compras/Vendas/Marketing

1 Conhecimentos de implementação de estratégia e planos de marketing e comercial.

2 Capacidade de planeamento, organização e gestão.

3 Conhecimento de técnicas de venda e comunicação.

4 Conhecimentos aprofundados de métodos e práticas de negociação.

5 Conhecimento de mercados internos e externos para promoção dos produtos.

6 Capacidade de interligação e comunicação entre clientes e o departamento de conceção e desenvolvimento.

7 Capacidade de pesquisa de novos materiais, produtos e evolução dos mercados.

8 Conhecimentos de Inglês técnico, e preferencialmente de outras línguas.

9 Conhecimento do comércio eletrónico e e-business.

10 Conhecimento dos processos produtivos e materiais têxteis.

11 Conhecimento do sistema da qualidade e normas de SHST e proteção ambiental.

12 Capacidade de aplicação dos conhecimentos ao negócio da moda.
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GUIA PARA AS QUALIFICAÇÕES

13 Conhecimentos legais nas transações comerciais no mercado nacional e internacional.

14 Noções de matemática para efetuar cálculos para determinação do preço final dos produtos.

15 Capacidade de trabalho em equipa.

16 Capacidade de iniciativa, criatividade e resolução de problemas.

17 Capacidade de adaptação às mudanças tecnológicas, de produto, de matérias-primas e de organização de trabalho.

Comércio /Lojas

1 Conhecimentos marketing aplicado ao espaço de venda.

2 Capacidade de implementação dos procedimentos de receção, exposição/reposição e inventário.

3 Informática enquanto utilizador.

4 Conhecimento dos produtos e suas características.

5 Conhecimento de técnicas de atendimento e venda.

6 Conhecimento dos procedimentos de reclamações e devolução de mercadorias.

7 Aplicar as técnicas para identificação das necessidades dos clientes e para a promoção da venda.

8 Assegurar a organização dos ciclos promocionais da secção.

9 Aplicar as normas e procedimentos de segurança, higiene e saúde no trabalho

10 Aplicar os procedimentos de realização de inventários. 

11 Demonstrar autonomia na organização e realização do trabalho.

12 Comunicar de forma clara e assertiva.

Armazéns

1 Noções de organização e planificação do trabalho.

2 Conhecimento dos procedimentos das operações de receção, embalamento, expedição e inventariação. 

3 Conhecimento dos procedimentos do sistema da qualidade implementado.

4 Conhecimento da documentação inerente ao exercício de tarefas (guia de remessa, nota de encomenda).

5 Conhecimento das materiais têxteis e noções de processos produtivos.

6 Conhecimento dos processos de armazenagem e conservação em armazém. 

7 Capacidade de movimentação, manobra e operação de empilhadores.

8 Conhecimento das normas de segurança e saúde no trabalho.

9 Conhecimento de informática enquanto utilizador.

10 Capacidade de trabalho em equipa. 

11 Demonstrar autonomia na organização e realização do trabalho.
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Tratamento de águas

1 Conhecimento dos procedimentos de montagem, limpeza e manutenção dos sistemas de tratamento e transporte de 
águas.

2 Conhecimento dos diversos reagentes, materiais e meios auxiliares dos sistemas de tratamento de águas.

3 Capacidade de análise de fichas técnicas de controlo da atividade.

4 Noções da legislação de SHST.

5 Conhecimento das normas de proteção ambiental.

6 Conhecimentos aprofundados dos sistemas de tratamento e transporte de águas e funcionamento de ETA e ETAR.

7 Conhecimento dos sistemas de gestão ambiental e da qualidade.

8 Capacidade de iniciativa

9 Conhecimento das normas e procedimentos de controlo de qualidade.

10 Conhecimentos de Informática na ótica do utilizador. 

11 Capacidade de trabalhar em equipa. 

12 Capacidade de adaptação às mutações tecnológicas, métodos e equipamentos dos sistemas de tratamento e transporte 
de águas.





ANEXOS
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GUIA PARA AS QUALIFICAÇÕES

Correspondência 
Perfis Profissionais
Neste capítulo é apresentada a sugestão de correspondência entre os perfis profissionais identificados pelas empresas e os Perfis 
Profissionais aprovados e publicados no Catalogo Nacional das Qualificações da responsabilidade da Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino Profissional, I.P (ANQEP) e correspondente Qualificação Profissional.

Tal informação é sustentada no resultado do trabalho de análise dos respetivos conteúdos dos perfis profissionais, o que identifi-
cou semelhanças significativas. 

Cumpre esclarecer que as empresas identificaram os perfis que consideraram ser os mais prementes para analise e onde sentem 
maiores lacunas de informação, e não obstante a caducidade da Convenção Coletiva de Trabalho outorgada entre a ATP e a FESE-
TE esta constitui referência no momento da atribuição da categoria profissional. 

Deste modo, consideraram importante a informação disponível que possa servir como base de trabalho e orientação para o reforço 
dos conteúdos das suas categorias e elaboração de documento descritivo das competências dos seus colaboradores. 8

Atendendo ao desconhecimento ou ao conhecimento insuficiente dos conteúdos dos Perfis Profissionais aprovados, entende-
mos que a correspondência que a seguir se apresenta permitira às empresas o esclarecimento sobre os conteúdos, bem como os 
critérios que podem utilizar aquando da contratação de novos quadros ou para reestruturação dos aplicáveis ao quadro de RH já 
existente. 

Pretende-se contribuir para uma melhor sintonia e uniformização da informação que resulta do trabalho e esforço das diversas 
entidades, publicas e privadas, e para o cumprimento de  normativos de âmbito laboral e social.9

A título meramente exemplificativo podemos citar o contributo do Ministério do Trabalho e Emprego na aprovação do Plano 
Nacional de Qualificação (PNQ), constituído por Planos Territoriais, Projetos Especiais e Planos Setoriais, permitindo assim a 
entidades e organizações disponibilizarem cursos de qualificação profissional onde os formandos adquirem competências e co-
nhecimentos teóricos, técnicos e operacionais consideradas importantes para colmatar as necessidades das empresas.10

Em suma, a uniformização de toda a informação empresarial obtida e as políticas e programas de orientação profissional e de 
formação profissional será certamente um contributo para um tecido empresarial atual e em posição competitiva a nível nacional 
e internacional.

8  Regulamento Interno artigo 99.º do CT 
9  nº 3 do artigo 106.º alínea c) do CT e seguintes, n.º 1 in fine do artigo 118.º do CT e seguintes
10  Convention 142 – Organização Internacional do Trabalho
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A tabela não tem caráter obrigatório, mas sim meramente informativa. 

As decisões a correspondência das funções existentes em cada organização nos perfis identificados são da sua exclusiva responsabilidade.

Devem ser tidas em consideração as devidas adaptações, nomeadamente nas situações em que a semelhança de competências leva à mesma base de referen-
cial (ex tecelão vs fiandeiro)

Clique para ir à respetiva pág.





Qualificações 
Profissionais (CNQ)

O Sistema Nacional de Qualificações (SNQ) promove a organização da for-
mação profissional inserida no sistema educativo e no mercado de trabalho, 
integrando-a com objetivos e instrumentos comuns e sob um novo enquadra-
mento institucional. O SNQ assume como principal desígnio aumentar o nível 
de qualificação da população portuguesa. 

E importante referir que o SNQ visa estruturar uma oferta relevante de forma-
ção inicial e contínua, ajustada às necessidades das empresas e do mercado de 
trabalho, tendo por base as necessidades atuais e emergentes das empresas.

Para o efeito o SNQ disponibiliza o Catálogo Nacional de Qualificações no qual 
podem ser consultados um Conjunto de Referenciais essenciais para a com-
petitividade e modernização da economia e para o desenvolvimento pessoal e 
social das pessoas. 

Consideramos assim que aquele poderá constitui, também, um instrumento 
para as empresas na gestão estratégica dos Recursos Humanos, permitindo-
lhes definir e elaborar um Plano de Formação Continua adequado às necessi-
dades e direcionado para obtenção dos melhores níveis de qualificações profis-
sionais. 

Não obstante o Catálogo11 ser um instrumento aberto, de seguida será dispo-
nibilizada informação de alguns referências que servem de orientação para as 
empresas completarem e/ou melhorarem o seu regulamento interno no que 
concerne às competências dos seus colaboradores. 

11  http://www.catalogo.anqep.gov.pt/qualificacoes
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GUIA PARA AS QUALIFICAÇÕES

OPERADOR/A DE FIAÇÃO

DESCRIÇÃO GERAL 

Alimentar, operar e vigiar um conjunto de máquinas destinadas a preparar as matérias-primas (naturais, artificiais e sintéticas), 
transformá-las em fio e fabricar tecidos e malhas.

ATIVIDADES

1. Analisar os documentos de trabalho, nomeadamente, as fichas técnicas e de produção, a fim de identificar as matérias-pri-
mas e parâmetros elementares de regulação, as características dos fios, da teia e da trama e outros dados relativos ao 
trabalho.

2.  Alimentar, com matéria-prima adequada, um conjunto de máquinas de fiação ou tecelagem ou tricotagem, comregularidade 
e nas quantidades convenientes.

3. Operar as máquinas do processo de fiação, de acordo com as especificações técnicas.
3.1.  Colocar os acessórios necessários ao tipo de operação a realizar, nomeadamente, bobines, canelas, cones e outros;
3.2. Ligar as máquinas, selecionando os comandos a fim de movimentar os conjuntos mecânicos;
3.3. Vigiar o funcionamento das máquinas, verificando a qualidade do trabalho realizado, procedendo à eliminação de 

impurezas, unindo as quebras de fitas ou fios e efetuando pequenos ajustamentos.

4. Operar as máquinas do processo de tecelagem, de acordo com as especificações técnicas.

4.1.  Colocar os acessórios necessários ao tipo de operação a realizar, nomeadamente, órgãos, lamelas, rolos e bobines de fio;
4.2. Ligar as máquinas, selecionando os comandos a fim de movimentar os conjuntos mecânicos;
4.3. Executar regulações simples na máquina de urdir, nomeadamente, a velocidade e a tensão;
4.4. Vigiar o funcionamento das máquinas, verificando a qualidade do trabalho realizado, corrigindo as quebras ou falta de 

fio, assinalando deficiências observadas nos tecidos e efetuando pequenos ajustamentos.

5. Operar as máquinas do processo de tricotagem, de acordo com as especificações técnicas.
5.1. Colocar os acessórios necessários ao tipo de operação a realizar, nomeadamente, tensores, agulhas, cones e bobines;
5.2. Ligar as máquinas, selecionando os comandos a fim de movimentar os conjuntos mecânicos;
5.3. Vigiar o funcionamento das máquinas, verificando a qualidade do trabalho realizado, unindo os fios partidos, a gra-

duação do ponto e a dimensão da malha, assinalando deficiências observadas nas malhas e efetuando pequenos 
ajustamentos.

6.  Proceder à limpeza e conservação das máquinas, efetuando, nomeadamente, lubrificações de rotina.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Conservação das máquinas de fiação.

2.  Conservação das máquinas de tecelagem.

3.  Conservação das máquinas de tricotagem.
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Conhecimentos de:

4.  Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicada à atividade profissional.

5.  Física têxtil.

6.  Caracterização dos processos de fiação.

7.  Caracterização dos processos de tecelagem.

8.  Caracterização dos processos de tricotagem.

9.  Tipologia, características e comportamentos das fibras têxteis e outras matérias-primas.

10.  Processos e tecnologia têxtil.

11.  Tipologia e funcionamento das máquinas de fiação.

12.  Tipologia e funcionamento das máquinas de tecelagem.

13.  Tipologia e funcionamento das máquinas de tricotagem.

14.  Fiação computorizada.

15.  Tecelagem computorizada.

16.  Tricotagem computorizada.

17.  Normas e procedimentos de controlo de qualidade.

18.  Informática na ótica do utilizador.

SABERES-FAZER

1.  Interpretar documentos de trabalho, nomeadamente fichas técnicas e de produção, a fim de identificar as matérias-primas, 
as características dos fios, da teia e da trama e outros dados relativos à produção.

2.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, propriedades, aplicações e limitações de fibras têxteis e outras matérias-primas.

3.  Identificar e caracterizar os diferentes tipos de máquinas de fiação e respectivos componentes e funções.

4.  Identificar e caracterizar os diferentes tipos de máquinas de tecelagem e respetivos componentes e funções.

5.  Identificar e caracterizar os diferentes tipos de máquinas de tricotagem e respetivos componentes e funções.

6.  Utilizar as técnicas de montagem e regulação dos acessórios das máquinas de fiação.

7.  Utilizar as técnicas de montagem e regulação dos acessórios das máquinas de tecelagem.

8.  Utilizar as técnicas de montagem e regulação dos acessórios das máquinas de tricotagem.

9.  Utilizar as técnicas de regulação simples da máquina de urdir.

10.  Detectar deficiências da matéria-prima e anomalias na fita, mecha ou fio.

11.  Detectar deficiências do tecido ou malha.

12.  Detectar anomalias e disfuncionamentos nos processos e equipamentos utilizados.

13.  Utilizar os processos de conservação e limpeza das máquinas e utensílios.

SABERES-SER

1.  Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns.

2.  Adaptar-se a novas tecnologias, à variedade de fibras têxteis e outras matérias-primas, produtos e máquinas utilizados 
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GUIA PARA AS QUALIFICAÇÕES

OPERADOR/A DE TECELAGEM

DESCRIÇÃO GERAL 

Alimentar, operar e vigiar um conjunto de máquinas destinadas a preparar as matérias-primas (naturais, artificiais e sintéticas), 
transformá-las em fio e fabricar tecidos e malhas.

ATIVIDADES

1.  Analisar os documentos de trabalho, nomeadamente, as fichas técnicas e de produção, a fim de identificar as matérias-primas 
e parâmetros elementares de regulação, as características dos fios, da teia e da trama e outros dados relativos ao trabalho.

2.  Alimentar, com matéria-prima adequada, um conjunto de máquinas de fiação ou tecelagem ou tricotagem, com regularida-
de e nas quantidades convenientes.

3.  Operar as máquinas do processo de fiação, de acordo com as especificações técnicas.
3.1.  Colocar os acessórios necessários ao tipo de operação a realizar, nomeadamente, bobines, canelas, cones e outros;
3.2. Ligar as máquinas, selecionando os comandos a fim de movimentar os conjuntos mecânicos;
3.3. Vigiar o funcionamento das máquinas, verificando a qualidade do trabalho realizado, procedendo à eliminação de 

impurezas, unindo as quebras de fitas ou fios e efetuando pequenos ajustamentos.

4. Operar as máquinas do processo de tecelagem, de acordo com as especificações técnicas.
4.1. Colocar os acessórios necessários ao tipo de operação a realizar, nomeadamente, órgãos, lamelas, rolos e bobines de 

fio;
4.2. Ligar as máquinas, selecionando os comandos a fim de movimentar os conjuntos mecânicos;
4.3. Executar regulações simples na máquina de urdir, nomeadamente, a velocidade e a tensão;
4.4. Vigiar o funcionamento das máquinas, verificando a qualidade do trabalho realizado, corrigindo as quebras ou falta de 

fio, assinalando deficiências observadas nos tecidos e efetuando pequenos ajustamentos.

5. Operar as máquinas do processo de tricotagem, de acordo com as especificações técnicas.
5.1. Colocar os acessórios necessários ao tipo de operação a realizar, nomeadamente, tensores, agulhas, cones e bobines;
5.2. Ligar as máquinas, selecionando os comandos a fim de movimentar os conjuntos mecânicos;
5.3. Vigiar o funcionamento das máquinas, verificando a qualidade do trabalho realizado, unindo os fios partidos, a gra-

duação do ponto e a dimensão da malha, assinalando deficiências observadas nas malhas e efetuando pequenos 
ajustamentos.

6.  Proceder à limpeza e conservação das máquinas, efetuando, nomeadamente, lubrificações de rotina.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1. Conservação das máquinas de fiação.

2. Conservação das máquinas de tecelagem.

3. Conservação das máquinas de tricotagem.
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Conhecimentos de:

4. Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicada à atividade profissional.

5. Física têxtil.

6. Caracterização dos processos de fiação. 7. Caracterização dos processos de tecelagem.

8. Caracterização dos processos de tricotagem.

9. Tipologia, características e comportamentos das fibras têxteis e outras matérias-primas.

10. Processos e tecnologia têxtil.

11. Tipologia e funcionamento das máquinas de fiação.

12. Tipologia e funcionamento das máquinas de tecelagem.

13. Tipologia e funcionamento das máquinas de tricotagem.

14. Fiação computorizada.

15. Tecelagem computorizada.

16. Tricotagem computorizada.

17. Normas e procedimentos de controlo de qualidade.

18. Informática na ótica do utilizador.

SABERES-FAZER

1.  Interpretar documentos de trabalho, nomeadamente fichas técnicas e de produção, a fim de identificar as matérias-primas, 
as características dos fios, da teia e da trama e outros dados relativos à produção.

2. Identificar e reconhecer os diferentes tipos, propriedades, aplicações e limitações de fibras têxteis e outras matérias-primas.

3.  Identificar e caracterizar os diferentes tipos de máquinas de fiação e respetivos componentes e funções.

4.  Identificar e caracterizar os diferentes tipos de máquinas de tecelagem e respetivos componentes e funções.

5.  Identificar e caracterizar os diferentes tipos de máquinas de tricotagem e respetivos componentes e funções.

6.  Utilizar as técnicas de montagem e regulação dos acessórios das máquinas de fiação.

7.  Utilizar as técnicas de montagem e regulação dos acessórios das máquinas de tecelagem.

8.  Utilizar as técnicas de montagem e regulação dos acessórios das máquinas de tricotagem.

9.  Utilizar as técnicas de regulação simples da máquina de urdir.

10.  Detectar deficiências da matéria-prima e anomalias na fita, mecha ou fio.

11.  Detectar deficiências do tecido ou malha.

12.  Detectar anomalias e disfuncionamentos nos processos e equipamentos utilizados.

13.  Utilizar os processos de conservação e limpeza das máquinas e utensílios.

SABERES-SER

1. Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns.

2.  Adaptar-se a novas tecnologias, à variedade de fibras têxteis e outras matérias-primas, produtos e máquinas utilizados.
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OPERADOR/A DE TINTURARIA

DESCRIÇÃO GERAL

Alimentar, operar e vigiar um conjunto de máquinas destinadas a tingir, estampar e conferir diferentes tipos de acabamento aos 
materiais têxteis.

ATIVIDADES

1.  Analisar os documentos de trabalho, nomeadamente, as fichas técnicas e de produção, a fim de identificar as matérias-pri-
mas, os banhos ou as pastas e espessantes, os parâmetros dos processos de tingimento ou de estampagem ou deacaba-
mento e outros dados relativos ao trabalho.

2.  Preparar os diferentes tipos de banhos de tingimento ou de pastas e espessantes ou de banhos de acabamento, pesando 
e misturando diferentes componentes, de acordo com as especificações técnicas.

3.  Alimentar as máquinas de tinturaria ou de estamparia ou de acabamento com matéria-prima adequada, nomeadamente, 
fios, tecidos e malhas, e adicionar os banhos de tingimento, as pastas e espessantes ou os banhos de acabamento, com 
regularidade e nas quantidades convenientes.

4.  Operar e vigiar o funcionamento das máquinas de tinturaria, nomeadamente, “jets”, autoclaves, “jiggers”, barcas e “fou-
lards”, de acordo com as especificações técnicas.
4.1.  Introduzir os parâmetros de regulação das máquinas, relativos ao processo de tingimento, nomeadamente, tempera-

tura, pressão e duração do processo;
4.2.  Accionar os comandos adequados das máquinas de tinturaria, por forma a dar início ao seu funcionamento;
4.3.  Vigiar e regular o funcionamento das máquinas de tinturaria, verificando e ajustando, os diferentes parâmetros do 

processo de tingimento, nomeadamente, pH, gradiente, temperatura, pressão, níveis de água, duração do processo, 
taxa de impregnação e velocidade de circulação dos materiais têxteis, identificando anomalias de funcionamento das 
máquinas e defeitos no processo de tingimento e procedendo aos ajustamentos necessários;

4.4. Retirar amostras do material têxtil, em vários momentos do processo de tingimento.

5.  Operar e vigiar o funcionamento das máquinas de estamparia, nomeadamente, máquinas de quadros, de rolos e mistas, de 
acordo com as especificações técnicas.
5.1.  Montar e ajustar os quadros e/ou rolos de estampar, de acordo com o desenho ou padrão pretendido;
5.2.  Introduzir os parâmetros de regulação das máquinas, relativos ao processo de estampagem, nomeadamente, pressão 

e velocidade;
5.3.  Accionar os comandos adequados das máquinas de estamparia, por forma a dar início ao seu funcionamento;
5.4.  Vigiar e regular o funcionamento das máquinas de estamparia, verificando e ajustando, os diferentes parâmetros do 

processo de estampagem, nomeadamente, capacidade de absorção da matéria-prima, viscosidade e aderência das 
pastas, pressão e velocidade, identificando anomalias de funcionamento das máquinas e defeitos no processo de 
estampagem e procedendo aos ajustamentos necessários;

5.5. Retirar amostras do material têxtil, em vários momentos do processo de estampagem.

6.  Operar e vigiar o funcionamento das máquinas de acabamento, nomeadamente, râmolas, cardas, calandras, laminadoras, 
esmeriladoras, hidroextractores, secadores, batanos, lavadeiras e tesouras, de acordo com as especificações técnicas.
6.1.  Introduzir os parâmetros de regulação das máquinas, relativos ao processo de acabamento, nomeadamente, tempe-

ratura, velocidade e duração do processo;
6.2.  Accionar os comandos adequados das máquinas de acabamento, por forma a dar início ao seu funcionamento;
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6.3.  Vigiar e regular o funcionamento das máquinas de acabamento, verificando e ajustando, os diferentes parâmetros dos 
processos de acabamento, nomeadamente, duração do processo, níveis de concentração dos banhos, temperatura, 
gramagem e largura pretendidas, identificando anomalias de funcionamento das máquinas e defeitos nos processos 
de acabamento e procedendo aos ajustamentos necessários;

6.4. Retirar amostras do material têxtil, em diferentes momentos dos processos de acabamento.

7.  Proceder à limpeza e conservação das máquinas de tinturaria ou de estamparia ou de acabamento, efetuando, nomeada-
mente, eliminação de impurezas ou lavagem de quadros e rolos ou mudança e limpeza de filtros.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Conservação das máquinas de tinturaria.

2.  Conservação de máquinas de estamparia.

3.  Conservação de máquinas de acabamento.

Conhecimentos de:

4.  Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicada à atividade profissional.

5.  Química têxtil.

6.  Processos e tecnologia têxteis.

7.  Caracterização dos processos de tingimento.

8.  Caracterização dos processos de estampagem.

9.  Caracterização dos processos de acabamento.

10.  Características, propriedades e preparação dos banhos de tingimento.

11.  Características, propriedades e preparação das pastas e espessantes.

12.  Características, propriedades e preparação dos banhos de acabamento.

13.  Tipologia, características e comportamentos dos materiais têxteis.

14.  Tipologia, funcionamento e regulação das máquinas de tinturaria.

15.  Tipologia, funcionamento e regulação das máquinas de estamparia.

16.  Tipologia, funcionamento e regulação das máquinas de acabamento.

17.  Processos de tinturaria computorizados.

18.  Processos de estamparia computorizados.

19.  Processos de acabamento computorizados.

20.  Normas e procedimentos de controlo de qualidade.

21.  Informática na ótica do utilizador.

SABERES-FAZER

1.  Interpretar fichas técnicas, fichas de produção e outras especificações técnicas.

2.  Identificar os componentes que constituem os diferentes banhos de tingimento, suas características e propriedades.

3.  Identificar os componentes que constituem as diferentes pastas e espessantes, suas características e propriedades.

4.  Identificar os componentes que caracterizam os diferentes banhos de acabamento, suas características e propriedades.

5.  Utilizar as técnicas de preparação dos banhos de tingimento.
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6.  Utilizar as técnicas de preparação das pastas e espessantes.

7.  Utilizar as técnicas de preparação dos banhos de acabamento.

8.  Identificar o direito e o avesso técnico do material têxtil.

9.  Identificar deficiências da matéria-prima, nomeadamente, fios, tecidos e malhas.

10.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, características e comportamentos dos materiais têxteis e suas limitações técnicas.

11.  Identificar e caracterizar os diferentes processos de tingimento, nomeadamente, processos contínuos, semicontínuos e por 
esgotamento.

12.  Identificar e caracterizar os diferentes processos de estampagem, nomeadamente, estampagem a quadros e a rolos.

13.  Identificar e caracterizar os diferentes processos de acabamento, nomeadamente, ramolagem, cardação, calandragem, 
laminagem e esmerilagem.

14.  Identificar e utilizar os diferentes tipos de máquinas de tinturaria, nomeadamente, “jets”, autoclaves, “jiggers”, barcas e 
“foulards” e respetivos componentes e funções.

15.  Identificar e utilizar os diferentes tipos de máquinas de estamparia, nomeadamente, máquinas de quadros, de rolos e mis-
tas, e respetivos componentes e funções.

16.  Identificar e utilizar os diferentes tipos de máquinas de acabamento, nomeadamente, râmolas, cardas, calandras, laminado-
ras, esmeriladoras, hidroextractores, secadores, batanos, lavadeiras e tesouras e respetivos componentes e funções.

17.  Utilizar as técnicas de regulação das máquinas de tinturaria.

18.  Utilizar técnicas de regulação das máquinas de estamparia.

19.  Utilizar técnicas de regulação das máquinas de acabamento.

20.  Interpretar o significado dos diferentes sinais luminosos, sonoros e símbolos emitidos pelo painel de comando das máqui-
nas de tinturaria.

21.  Interpretar o significado dos diferentes sinais luminosos, sonoros e símbolos emitidos pelo painel de comando das máqui-
nas de estamparia.

22.  Interpretar o significado dos diferentes sinais luminosos, sonoros e símbolos emitidos pelo painel de comando das máqui-
nas de acabamento.

23.  Detectar anomalias dos processos e disfuncionamentos nos equipamentos.

24.  Utilizar os processos de conservação e limpeza das máquinas de tinturaria, estamparia  e acabamento.

SABERES-SER

1.  Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns.

2.  Adaptar-se a novas tecnologias, à variedade de fibras têxteis e outras matérias-primas, produtos e máquinas utilizados.



33

Q
U

A
LI

FI
C

A
Ç

Õ
ES

 P
R

O
FI

S
S

IO
N

A
IS

TÉCNICO/A DE DESENHO DE VESTUÁRIO

DESCRIÇÃO GERAL

Elaborar documentação técnica e colaborar no desenvolvimento de coleções de vestuário, assim como na conceção e no desen-
volvimento de novos produtos de vestuário para bebé e criança, tendo em conta as tendências de mercado e de moda.

ATIVIDADES

1.  Recolher informações relativas às tendências de mercado de produtos de vestuário, de forma a identificar as necessidades 
dos consumidores alvo.

2.  Elaborar, manualmente e/ou com recurso a meios informáticos, a documentação técnica necessária ao desenvolvimento 
dos modelos de vestuário da coleção.
2.1.  Realizar esboços, desenhos e outras representações relativas a modelos de vestuário;
2.2.  Elaborar croquis técnicos dos modelos de vestuário, nomeadamente, construindo as bases anatómicas e executando 

traçados e volumes;
2.3.  Elaborar fichas técnicas, com as especificações para a produção do modelo de vestuário, nomeadamente, ao nível 

dos materiais, das cores, das medidas e da confeção.

3.  Colaborar no desenvolvimento do modelo de vestuário, de acordo com as especificações técnicas e os padrões de quali-
dade definidos.
3.1.  Executar a modelação de componentes de modelos de vestuário, a partir das especificações técnicas;
3.2.  Executar a confeção de componentes e de modelos de vestuário, nomeadamente, aplicando entretelas e efetuando 

a montagem e a união dos componentes do modelo de vestuário.

4.  Colaborar na conceção, no desenvolvimento e na apresentação de modelos de vestuário para bebé e criança.
4.1.  Desenhar e colaborar no desenvolvimento, manualmente e/ou com recurso a meios informáticos, de modelos de 

vestuário para bebé e criança, aplicando técnicas e processos de ilustração e elaborando a respetiva documentação 
técnica;

4.2.  Colaborar na apresentação das propostas de modelos de vestuário para bebé e criança aos responsáveis pela em-
presa, com vista à sua aprovação e proceder a eventuais adaptações.

5. Elaborar relatórios ou outra documentação técnica, relativos à sua atividade.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Matemática.

2.  Legislação aplicada à atividade profissional.

3.  Processos de recolha e de análise de informação.

4.  Organização de coleções de produtos de vestuário.

5.  Técnicas de comunicação.
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Conhecimentos de:

6.  História da moda.

7.  Marketing.

8.  Tendências de moda internacionais. 9. Língua inglesa (utilização de vocabulário técnico específico).

10.  Informática na ótica do utilizador.

11.  Desenho assistido por computador.

12.  Relações interpessoais.

13.  Design de moda.

14.  Desenho de figura.

15.  Caracterização de produtos de vestuário.

16.  Caracterização do processo de fabrico de produtos de vestuário.

17.  Segurança, higiene, saúde e proteção ambiental aplicadas à atividade profissional.

18.  Tipologia e caracterização dos materiais aplicados na execução dos modelos de vestuário.

19.  Tipologia e caracterização das ferramentas utilizadas na execução dos modelos de vestuário.

20.  Tipologia e funcionamento dos equipamentos utilizados na execução dos modelos de vestuário.

21.  Técnicas de modelação de componentes de modelos de vestuário.

22.  Técnicas de confeção de componentes de modelos de vestuário.

23.  Técnicas de desenho de vestuário para bebé e criança.

24.  Projectos criativos de produtos de vestuário para bebé e criança.

Conhecimentos aprofundados de:

25.  Croqui técnico para vestuário.

26.  Técnicas de planificação de fichas técnicas.

SABERES-FAZER

1.  Utilizar processos de recolha e de análise de informação necessária à conceção de produtos de vestuário.

2.  Identificar as motivações e interesses dos consumidores.

3.  Interpretar e adaptar a informação de moda para a conceção e desenvolvimento de produtos de vestuário para bebé e 
criança.

4.  Identificar e caracterizar os produtos de vestuário.

5.  Identificar e caracterizar as diferentes fases do processo de fabrico de produtos de vestuário.

6.  Identificar e caracterizar os diferentes tipos de equipamentos, ferramentas e materiais adequados à execução de produtos 
de vestuário.

7.  Utilizar os equipamentos, as ferramentas e os materiais necessários à execução de produtos de vestuário.

8.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho assistido por computador.

9.  Utilizar os métodos e as técnicas de elaboração de esboços, desenhos e ilustrações relativos a modelos de vestuário.

10.  Aplicar os métodos e as técnicas de elaboração de croquis técnicos de modelos de vestuário.

11.  Aplicar os métodos e as técnicas de elaboração de planificações de modelos de vestuário.

12.  Aplicar os métodos, as técnicas e os procedimentos de modelação de componentes de modelos de vestuário.

13.  Aplicar os métodos, as técnicas e os procedimentos de confeção de componentes e de modelos de vestuário.

14.  Identificar e caracterizar os diferentes moldes base.

15.  Identificar e caracterizar os princípios básicos da confeção.
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16.  Aplicar os métodos adequados ao planeamento e desenvolvimento de coleções de vestuário para bebé e criança.

17.  Utilizar os métodos e as técnicas de apresentação de propostas de produtos de vestuário para bebé e criança aos respon-
sáveis da empresa.

18.  Exprimir¬se oralmente e por escrito, de forma a facilitar a comunicação com clientes e com outros interlocutores.

19.  Utilizar a documentação técnica respeitante ao registo da atividade desenvolvida.

20.  Aplicar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental respeitantes à atividade profissional.

SABERES-SER

1.  Adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a novas tecnologias.

2.  Revelar criatividade, iniciativa, abertura à mudança e espírito de equipa.

3.  Demonstrar sentido estético na combinação de formas, cores e texturas.

4.  Integrar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.

5.  Comunicar e interagir com os outros e com o meio.

6.  Decidir sobre soluções mais adequadas na resolução de situações concretas.
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TÉCNICO/A DE DESIGN DE MODA

DESCRIÇÃO GERAL

Planear, conceber e desenhar novos produtos de vestuário e coleções para homem, senhora, criança, jeanswear e streetwear, ten-
do em conta as tendências de mercado e de moda internacionais, os padrões de qualidade, os requisitos funcionais, as condicio-
nantes técnicas de produção, entre outros fatores.

ATIVIDADES

1.  Analisar o mercado, as tendências da moda, as condicionantes técnicas e os padrões de qualidade, com vista ao planea-
mento e conceção de novos produtos de vestuário e coleções:
1.1.  Estudar as tendências da moda internacionais, nomeadamente, em termos de design, cor e características das ma-

térias-primas e acessórios, nomeadamente, consultando revistas e cadernos de tendências e visitando exposições 
nacionais e

internacionais da especialidade;
1.2.  Recolher, na área do vestuário, as informações relativas ao mercado, nomeadamente, o perfil do consumidor e o con-

texto em que o modelo de vestuário vai ser usado;
1.3.  Analisar as condicionantes técnicas de produção, por forma a viabilizar os processos de modelagem e de confeção;
1.4.  Analisar os padrões de qualidade e os requisitos funcionais do produto, nomeadamente, da ideia original e da estra-

tégia da empresa, incluindo os objetivos comerciais.

2.  Planear coleções para os vários setores do vestuário, nomeadamente, estruturando as coleções e definindo os modelos a 
desenvolver.
3.  Conceber, manualmente e/ou com recurso a meios informáticos, os modelos de vestuário que irão constituir acoleção:
3.1.  Desenhar modelos de vestuário, traçando os seus elementos constituintes;
3.2.  Seleccionar as matérias-primas, as cores e os acessórios do modelo;
3.3.  Elaborar fichas técnicas com informações relativas à definição do modelo, nomeadamente, o traçado, a natureza da 

matéria-prima, as cores, as medidas, acessórios, os forros, as costuras e as etiquetas.

4.  Acompanhar a execução do protótipo do modelo, nas fases de modelagem e confeção, verificando a sua conformidade 
com as especificações técnicas e com os padrões de qualidade definidos, nomeadamente, ao nível das matérias-primas, 
do corte, das costuras e dos acabamentos, propondo eventuais alterações sempre que necessário.

5.  Apresentar o modelo de vestuário e/ou o seu protótipo ao cliente ou aos responsáveis pela empresa, com vista à sua apro-
vação e proceder a eventuais adaptações.

6.  Desenvolver, junto dos destinatários, atividades de promoção das coleções de vestuário:
6.1.  Seleccionar e conjugar os modelos de vestuário a promover nos diversos meios de divulgação, nomeadamente, em 

desfiles e em catálogos de coleção;
6.2.  Participar na organização da exposição da coleção de vestuário, com vista ao seu lançamento.

7.  Elaborar relatórios e outros documentos de controlo, relativos à sua atividade.
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COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Marketing. Conhecimentos de:

2.  Língua inglesa.

3.  Informática na ótica do utilizador.

4.  Tendências de moda.

5.  História da moda.

6.  Teoria da cor.

7.  Figura humana.

8.  Ilustração de moda.

9.  Desenho assistido por computador.

10.  Processos de recolha e de análise de informação.

11.  Metodologia de planeamento de coleções.

12.  Modelagem.

13.  Tecnologia e processos de confeção.

14.  Organização e apresentação de coleções.

15.  Normas e procedimentos de qualidade.

16.  Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho.

Conhecimentos aprofundados de:

17.  Design de moda aplicado aos vários setores de vestuário.

18.  Desenho geral e técnico.

19.  Características e comportamentos das matérias-primas.

SABERES-FAZER

1.  Utilizar processos de recolha e análise de informação para a conceção de modelos e coleções de vestuário.

2.  Interpretar e utilizar a informação na conceção de modelos e coleções de vestuário.

3.  Aplicar os métodos de planeamento de coleções.

4.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho manual de modelos de vestuário.

5.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho assistido por computador de modelos de vestuário.

6.  Utilizar as técnicas de seleção de matérias-primas e acessórios, com vista à sua conjugação no modelo de vestuário a confecionar.

7.  Identificar e combinar cores e texturas.

8.  Determinar os elementos relativos à definição do modelo, com vista à elaboração de fichas técnicas.

9.  Aplicar métodos e técnicas de elaboração de fichas técnicas.

10.  Aplicar normas e procedimentos de qualidade adequados à conceção de modelos de vestuário.

11.  Aplicar os métodos e as técnicas de lançamento e promoção das coleções.

12.  Utilizar a documentação técnica respeitante ao registo da atividade desenvolvida.

13.  Aplicar as normas e os procedimentos de segurança, higiene e saúde e de proteção ambiental respeitantes à actividade profissional.
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SABERES-SER

1. Adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a novas tecnologias.

2. Revelar criatividade, iniciativa, abertura à mudança e espírito de equipa.

3. Integrar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.

4. Demonstrar sentido estético na combinação de formas, cores e texturas.

5. Comunicar e interagir com os outros e com o meio. 

6. Decidir sobre soluções mais adequadas na resolução de situações concretas.
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TÉCNICO/A DE ENOBRECIMENTO TÊXTIL

DESCRIÇÃO GERAL

Coordenar e distribuir as atividades da área da tinturaria, da estamparia ou do acabamento e elaborar receitas dos banhos de tin-
gimento, das pastas e espessantes ou dos banhos de acabamento.

ATIVIDADES

1.  Executar a programação diária da produção, tendo em conta as encomendas, os stocks de matérias-primas, os equipamen-
tos e os meios humanos disponíveis.
1.1.  Definir sequências e métodos de trabalho, em função dos meios humanos, das matérias-primas, dos equipamentos e 

do produto pretendido, de forma a otimizar o processo produtivo;
1.2.  Colaborar na determinação dos meios humanos, dos equipamentos e das matérias-primas a afetar à secção, de acor-

do com os recursos da empresa e os objetivos de produção.

2.  Distribuir, orientar e controlar a execução dos trabalhos da secção de tinturaria ou de estamparia ou de acabamento, ao 
nível da qualidade, prazos de realização e cumprimento das normas de segurança, higiene e saúde, tendo em conta a pro-
gramação diária da produção e propondo medidas alternativas em função dos desvios detetados.

3.  Elaborar receitas destinadas à preparação dos banhos de tingimento, identificando as quantidades e os componentes que 
os constituem, nomeadamente, água, corantes e produtos auxiliares, tendo em conta o tipo de matéria-prima e a coloração 
pretendida.

4.  Elaborar receitas destinadas à preparação de pastas e espessantes, tendo em conta o tipo de matéria-prima e o processo 
de estampagem.
4.1.  Calcular as diferentes proporções de pastas e de espessantes;
4.2.  Identificar as quantidades e os componentes que constituem as pastas e os espessantes, nomeadamente, água, co-

rantes e produtos auxiliares.

5.  Elaborar receitas destinadas à preparação dos banhos de acabamento, identificando as quantidades e os componentes 
que os constituem, nomeadamente, água, produtos de acabamento e produtos auxiliares, tendo em conta o tipo de maté-
ria-prima e o acabamento pretendido.

6.  Determinar os parâmetros de programação das máquinas de tinturaria, nomeadamente, temperatura, pressão e duração do 
processo, tendo em conta as características da matéria-prima e o processo de tingimento.

7.  Determinar os parâmetros de programação das máquinas de estamparia, nomeadamente, pressão e velocidade, tendo em 
conta as características da matéria-prima e o processo de estampagem.

8.  Determinar os parâmetros de programação das máquinas de acabamento, nomeadamente, temperatura, velocidade e du-
ração do processo, tendo em conta as caraterísticas  da matéria-prima e o processo de acabamento.

9.  Verificar, visualmente e/ou utilizando instrumentos de medida, a conformidade das amostras resultantes do processo de 
tingimento com o produto pretendido, nomeadamente, ao nível da cor, do pH e da densidade, tendo em conta as especifi-
cações técnicas e os padrões de qualidade definidos.

10.  Verificar, visualmente e/ou utilizando instrumentos de medida, a conformidade das amostras resultantes do processo de 
estampagem com o produto pretendido, nomeadamente, ao nível do desenho ou padrão estampado e da cor, tendo em 
conta as especificações técnicas e os padrões de qualidade definidos.

11.  Verificar, visualmente e/ou utilizando instrumentos de medida, a conformidade das amostras resultantes do processo de 
acabamento com o produto pretendido, nomeadamente, ao nível da textura, da largura e da gramagem, tendo em conta as 
especificações técnicas e os padrões de qualidade definidos.

12.  Registar informações de caráter técnico relativas às deficiências das amostras, anomalias dos processos e disfuncionamen-
tos dos equipamentos.
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13.  Assegurar a gestão de stocks da secção de tinturaria ou de estamparia ou de acabamento, providenciando o armazena-
mento das matérias-primas, verificando a sua qualidade e quantidade e orientando a sua distribuição.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Conhecimentos de:

1.  Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicada à atividade profissional.

2.  Inglês técnico.

3.  Planeamento e organização do trabalho.

4.  Gestão da produção.

5.  Gestão de recursos humanos.

6.  Técnicas de liderança.

7.  Processos e tecnologia têxteis.

8.  Conservação das máquinas de tinturaria.

9.  Conservação das máquinas de estamparia.

10.  Conservação das máquinas de acabamento.

11.  Normas e procedimentos de controlo de qualidade.

12.  Gestão de stocks.

13.  Informática na ótica do utilizador.

Conhecimentos aprofundados de:

14.  Química têxtil.

15.  Colorimetria.

16.  Caráterização dos processos de tingimento.

17.  Caráterização dos processos de estampagem.

18.  Caráterização dos processos de acabamento.

19.  Caraterísticas, propriedades e preparação dos banhos de tingimento.

20.  Caraterísticas, propriedades e preparação das pastas e espessantes.

21.  Caraterísticas, propriedades e preparação dos banhos de acabamento.

22.  Tipologia, caraterísticas e comportamentos dos materiais têxteis.

23.  Tipologia, funcionamento e regulação das máquinas de tinturaria.

24.  Tipologia, funcionamento e regulação das máquinas de estamparia.

25.  Tipologia, funcionamento e regulação das máquinas de acabamento.

26.  Processos de tinturaria computorizados.

27.  Processos de estamparia computorizados.

28.  Processos de acabamento computorizados.
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SABERES-FAZER

1.  Utilizar técnicas de planeamento e organização do trabalho desenvolvido na secção. 

2.  Identificar as diversas fases do trabalho a executar e as atividades inerentes às mesmas.

3.  Identificar os meios humanos, os equipamentos e as matérias-primas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos da 
secção.

4.  Orientar tecnicamente os trabalhos da secção de tinturaria.

5.  Orientar tecnicamente os trabalhos da secção de estamparia.

6.  Orientar tecnicamente os trabalhos da secção de acabamento.

7.  Diagnosticar anomalias nos processos e desvios à programação da produção.

8.  Identificar os componentes que constituem os diferentes banhos de tingimento, suas caraterísticas e propriedades.

9.  Identificar as diferentes proporções de pastas e espessantes, os componentes que os constituem, suas caraterísticas e 
propriedades.

10.  Identificar os componentes que constituem os diferentes banhos de acabamento, suas caraterísticas e propriedades.

11.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, caraterísticas e comportamentos dos materiais têxteis e suas limitações técnicas.

12.  Identificar e caráterizar os diferentes processos de tingimento, nomeadamente, processos contínuos, semicontínuos e por 
esgotamento.

13.  Identificar e caráterizar os diferentes processos de estampagem, nomeadamente, estampagem a quadros e a rolos.

14.  Identificar e caráterizar os diferentes processos de acabamento, nomeadamente, ramolagem, cardação, calandragem, la-
minagem e esmerilagem.

15.  Identificar e utilizar os diferentes tipos de máquinas de tinturaria, nomeadamente, jets, autoclaves, jiggers, barcas e foulards 
e respetivos componentes e funções.

16.  Identificar e utilizar os diferentes tipos de máquinas de estamparia, nomeadamente, máquinas de quadros, de rolos e mistas 
e respetivos componentes e funções.

17.  Identificar e utilizar os diferentes tipos de máquinas de acabamento, nomeadamente, râmolas, cardas, calandras, laminado-
ras, esmeriladoras, hidroextractores, secadores, batanos, lavadeiras e tesouras e respetivos componentes e funções.

18.  Definir os parâmetros de programação das máquinas de tinturaria.

19.  Definir os parâmetros de programação das máquinas de estamparia.

20.  Definir os parâmetros de programação das máquinas de acabamento.

21.  Detectar deficiências nas amostras e disfuncionamentos nos equipamentos.

22.  Aplicar as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.

23.  Utilizar as técnicas de gestão de stocks.

SABERES-SER

1.  Tomar a iniciativa no sentido de encontrar, atempadamente, soluções adequadas na resolução de situações concretas.

2.  Coordenar equipas de trabalho, garantindo o cumprimento de normas e assegurando os níveis de responsabilidade e de 
motivação dos colaboradores.

3.  Compreender e adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a diferentes grupos.

4.  Adaptar-se a novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas utilizados.
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TÉCNICO/A DE MALHAS  MÁQUINAS RETAS

DESCRIÇÃO GERAL

Montar, programar, afinar e reparar os diversos tipos de teares de tecelagem ou de teares de malhas.

ATIVIDADES

1.  Analisar os documentos técnicos relativos aos teares de tecelagem ou de malhas, a fim de identificar, nomeadamente, os 
componentes dos diversos tipos de teares e as respetivas funções.

2.  Elaborar planos de manutenção dos diversos tipos de teares de tecelagem ou de malhas, em função das tendências cau-
sais das anomalias, definindo, nomeadamente, a periodicidade, as operações a realizar, os componentes e outros materiais 
utilizados na manutenção.

3.  Efectuar a montagem dos diversos tipos de teares de tecelagem ou de malhas, utilizando os procedimentos e as ferra-
mentas adequadas, tendo em conta os documentos técnicos relativos aos teares e as normas de segurança e higiene do 
trabalho, por forma a assegurar as condições de funcionamento e de utilização das mesmas.

4.  Proceder à programação dos diversos tipos de teares de tecelagem, em função das operações a realizar, do produto a 
obter e das características da matéria-prima.
4.1.  Participar na definição dos parâmetros de programação dos teares de tecelagem, nomeadamente, velocidade, núme-

ro de passagens, comprimento, largura e desenho a obter;
4.2.  Programar os teares de tecelagem, introduzindo os parâmetros de programação definidos;
4.3.  Testar o funcionamento dos teares, verificar a conformidade da amostra obtida com as especificações técnicas e proce-

der, quando necessário, aos ajustamentos dos parâmetros de programação, por forma a corrigir os desvios detetados.

5.  Proceder à programação dos diversos tipos de teares de malhas, em função das operações a realizar, do produto a obter 
e das caraterísticas da matéria-prima.
5.1.  Participar na determinação dos parâmetros de programação dos teares de malhas, nomeadamente, velocidade, tipo 

de malha, comprimento, largura e desenho a obter;
5.2.  Programar os teares de malhas, introduzindo os parâmetros de programação definidos;
5.3.  Testar o funcionamento dos teares, verificar a conformidade da amostra obtida com as especificações técnicas e proce-

der, quando necessário, aos ajustamentos dos parâmetros de programação, por forma a corrigir os desvios detetados.

6.  Proceder a afinações dos teares de tecelagem, em função das operações a realizar, do produto a obter e das caraterísticas 
da matéria-prima, ajustando, nomeadamente, a velocidade e o número de passagens e procedendo à desmontagem e 
montagem das partes constituintes dos mesmos, utilizando os procedimentos e as ferramentas adequadas.

7.  Proceder a afinações dos teares de malhas, em função das operações a realizar, do produto a obter e das caraterísticas da 
matéria-prima, ajustando, nomeadamente, a velocidade e procedendo à desmontagem e montagem das partes constituin-
tes dos mesmos, utilizando os procedimentos e as ferramentas adequadas.

8.  Efectuar manutenções preventivas e reparações dos diversos tipos de teares de tecelagem ou de malhas, utilizando os 
procedimentos e as ferramentas adequados, tendo em conta os documentos técnicos relativos aos teares e às normas de 
segurança e higiene do trabalho, por forma a assegurar o seu correto funcionamento.
8.1.  Verificar, periodicamente, o estado de conservação e o desempenho dos componentes mecânicos, dos sistemas 

elétricos, eletrónicos e pneumáticos dos teares, em função do plano de manutenção, desmontando e montando as 
partes constituintes dos mesmos e procedendo aos ensaios necessários;

8.2.  Diagnosticar avarias nos componentes mecânicos, nos sistemas elétricos, eletrónicos e pneumáticos dos teares;
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8.3.  Corrigir as avarias dos teares, efetuando, nomeadamente, operações de reparação e de substituição de peças, de 
componentes elétricos, eletrónicos e pneumáticos, substituições de óleo e lubrificações de rotina, procedendo às 
operações dedesmontagem e montagem necessárias.

9.  Registar informações de caráter técnico relativas às operações de manutenção e reparação efetuadas, nomeadamente, 
substituições de peças, substituição de componentes e reparações, por forma a manter atualizada a informação referente 
aos diversos tipos de teares.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Desenho técnico e esquemático.

Conhecimentos de:

2.  Mecânica.

3.  Electricidade e eletromecânica.

4.  Electrónica industrial.

5.  Sistemas pneumáticos.

6.  Automação industrial.

7.  Inglês técnico.

8.  Caráterização das fases do processo de tecelagem.

9.  Caráterização das fases do processo de tricotagem.

10.  Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicada à atividade profissional.

11.  Normas e procedimentos de controlo de qualidade.

12.  Informática na ótica do utilizador.

Conhecimentos aprofundados de:

13.  Tipologia, funcionamento e regulação dos teares de tecelagem.

14.  Tipologia, funcionamento e regulação dos teares de malhas.

15.  Processos de programação dos teares tecelagem.

16.  Processos de programação dos teares de malhas.

17.  Processos de afinação dos teares de tecelagem.

18.  Processos de afinação dos teares de malhas.

19.  Processos de manutenção e reparação dos teares de tecelagem.

20.  Processos de manutenção e reparação dos teares de malhas.

21.  Tipologia e caraterísticas das ferramentas utilizadas na manutenção e reparação dos teares.

SABERES-FAZER

1.  Interpretar desenhos, esquemas e outra documentação técnica respeitante aos teares de tecelagem.

2.  Interpretar desenhos, esquemas e outra documentação técnica respeitante aos teares de malhas.

3.  Definir e caraterizar a periodicidade, as operações, os componentes e outros materiais utilizados na manutenção dos teares 
de tecelagem.

4.  Definir e caráterizar a periodicidade, as operações, os componentes e outros materiais utilizados na manutenção dos teares 
de malhas.
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5.  Identificar e caráterizar as fases do processo de tecelagem.

6.  Identificar e caráterizar as fases do processo de tricotagem.

7.  terpretar especificações técnicas relativas às matérias-primas e aos produtos a obter na fase de tecelagem. 

8.  Interpretar especificações técnicas relativas às matérias-primas e aos produtos a obter na fase de tricotagem.

9.  Identificar os sistemas, os circuitos e os componentes constituintes dos diferentes tipos de teares de tecelagem.

10.  Identificar os sistemas, os circuitos e os componentes constituintes dos diferentes tipos dos teares de malhas.

11.  Identificar os princípios de funcionamento e de regulação dos diferentes tipos de teares de tecelagem.

12.  Identificar os princípios de funcionamento e de regulação dos diferentes tipos de teares de malhas.

13.  Definir os parâmetros de programação dos teares de tecelagem.

14.  Definir os parâmetros de programação dos teares de malhas.

15.  Utilizar as técnicas de programação dos teares de tecelagem.

16.  Utilizar as técnicas de programação dos teares de malhas.

17.  Utilizar as técnicas de afinação dos teares de tecelagem.

18.  Utilizar as técnicas de afinação dos teares de malhas.

19.  Utilizar os métodos e astécnicas adequados à deteção de avarias dos teares de tecelagem.

20.  Utilizar os métodos e as técnicas adequados à deteção de avarias dos teares de malhas.

21.  Utilizar as técnicas de manutenção e reparação dos teares de tecelagem.

22.  Utilizar as técnicas de manutenção e reparação dos teares de malhas.

23.  Utilizar as ferramentas adequadas à manutenção e reparação dos teares.

24. Aplicar as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.

SABERES-SER

1.  Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns.

2.  Adaptar-se a novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas utilizados.

3.  Tomar iniciativa no sentido de encontrar, atempadamente, soluções adequadas na resolução de situações anómalas.
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TÉCNICO/A DE MÁQUINAS DE CONFEÇÃO

DESCRIÇÃO GERAL

Montar, programar, afinar e reparar os diversos tipos de máquinas de corte, de costura e de acabamento.

ATIVIDADES

1.  Analisar os documentos técnicos relativos às máquinas de corte, de costura e de acabamento, a fim de identificar, nomea-
damente os componentes e as funções dos diversos tipos de máquinas de confeção.

2.  Elaborar planos de manutenção das máquinas de corte, de costura e de acabamento em função das tendências causais 
das anomalias, definindo, nomeadamente, a periodicidade, as operações a realizar, os componentes e outros materiais 
utilizados na manutenção.

3.  Efectuar a montagem das máquinas de corte, de costura e de acabamento, utilizando os procedimentos e as ferramentas 
adequadas, tendo em conta os documentos técnicos relativos às máquinas e as normas de segurança e higiene do traba-
lho, por forma a assegurar as condições de funcionamento e de utilização das mesmas.

4.  Proceder à programação das máquinas de corte, de costura e de acabamento, em função das operações a realizar.
4.1.  Determinar os parâmetros de programação das máquinas de corte, de costura e de acabamento, nomeadamente, 

velocidade do corte, afiamentos da lâmina, tipo de costura, número, comprimento e largura dos pontos, distância 
entre pontos, quantidade de linha, desenho e localização dos bordados, número e localização dos botões, número e 
distância entre “casas”;

4.2.  Programar as máquinas de corte, de costura e de acabamento, introduzindo os parâmetros de programação definidos 
em função das operações a realizar.

5. Proceder a afinações das máquinas de corte, de costura e de acabamento, em função das características das operações a 
realizar, do produto, da matéria-prima e do operador, efetuando, nomeadamente, afinações da folga do guia e do bloco da 
lâmina de corte, das tensões da correia, da lançadeira, do curso da laçada, do transporte e da velocidade das máquinas 
e procedendo à desmontagem e montagem das partes constituintes das mesmas, utilizando os procedimentos e as ferra-
mentas adequadas.

6.  Efectuar manutenções preventivas e reparações das máquinas de corte, de costura e de acabamento, utilizando os proce-
dimentos, as ferramentas e os instrumentos de medição adequados, tendo em conta os documentos técnicos relativos às 
máquinas e às normas de segurança e higiene do trabalho, por forma a assegurar o seu correto funcionamento.
6.1.  Verificar, periodicamente, o estado de conservação e o desempenho dos componentes mecânicos, dos sistemas elé-

tricos, eletrónicos e pneumáticos e dos circuitos de vapor e condensados das máquinas, em função do plano de ma-
nutenção, desmontando e montando as partes constituintes das mesmas e procedendo às medições e aos ensaios 
necessários;

6.2.  Diagnosticar avarias nos componentes mecânicos, nos sistemas elétricos, eletrónicos e pneumáticos e nos circuitos 
de vapor e condensados das máquinas;

6.3.  Corrigir as avarias das máquinas, efetuando, nomeadamente, operações de reparação e de substituição de peças, 
de componentes elétricos, eletrónicos e pneumáticos, de circuitos de vapor e condensados, substituições de óleo e 
lubrificações de rotina, procedendo às operações de desmontagem e montagem necessárias.

7.  Registar informações de caráter técnico relativas às operações de manutenção e reparação efetuadas, nomeadamente, 
substituições de peças, substituição de componentes e reparações, por forma a manter atualizada a informação referente 
às máquinas de corte, de costura e de acabamento.
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COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Desenho técnico e esquemático.

Conhecimentos de:

2.  Mecânica.

3.  Electricidade e eletromecânica.

4.  Electrónica industrial.

5.  Sistemas pneumáticos.

6.  Circuitos de vapor e condensados.

7.  Automação industrial.

8.  Inglês técnico.

9.  Fases do processo de confeção.

10.  Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde aplicada à atividade profissional.

11.  Normas e procedimentos de controlo de qualidade.

12.  Informática na ótica do utilizador.

Conhecimentos aprofundados de:

13.  Tipologia, funcionamento e regulação das máquinas de corte, de costura e de acabamento.

14.  Processos de programação de máquinas de corte, de costura e de acabamento.

15.  Processos de afinação de máquinas de corte, de costura e de acabamento.

16.  Processos de manutenção e reparação de máquinas de corte, de costura e de acabamento.

17.  Tipologia e caraterísticas dos instrumentos de medição e das ferramentas utilizadas na manutenção e reparação de máqui-
nas de corte, de costura e de acabamento.

SABERES-FAZER

1.  Definir e caráterizar a periodicidade, as operações, os componentes e outros materiais utilizados na manutenção das má-
quinas de corte, de costura e de acabamento.

2.  Interpretar desenhos, esquemas e outra documentação técnica respeitante às máquinas de corte, de costura e de acaba-
mento.

3.  Identificar e caráterizar as fases do processo de confeção.

4.  Identificar os sistemas, os circuitos e os componentes constituintes dos diferentes tipos de máquinas de corte, de costura 
e de acabamento.

5.  Identificar os princípios de funcionamento e de regulação dos diferentes tipos de máquinas de corte, de costura e de aca-
bamento.

6.  Utilizar os instrumentos de medição e as ferramentas adequadas à manutenção e reparação de máquinas de corte, de 
costura e de acabamento.

7.  Definir os parâmetros de programação das máquinas de corte, de costura e de acabamento.

8.  Utilizar as técnicas de programação das máquinas de corte, de costura e de acabamento. 

9.  Utilizar as técnicas de afinação de máquinas de corte, de costura e de acabamento.

10.  Utilizar os métodos e as técnicas adequados à deteção de avarias das máquinas de corte, de costura e de acabamento.
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11.  Utilizar as técnicas de manutenção e reparação de máquinas de corte, de costura e de acabamento.

12.  Aplicar as normas de Segurança, Higiene e Saúde no trabalho e de proteção do ambiente.

SABERES-SER

1.  Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns.

2.  Adaptar-se a novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas utilizados.

3.  Tomar iniciativa no sentido de encontrar, atempadamente, soluções adequadas na resolução de situações anómalas.
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TÉCNICO/A DE TECELAGEM

DESCRIÇÃO GERAL

Coordenar e distribuir as atividades da área da fiação, da tecelagem ou da tricotagem.

ATIVIDADES

1.  Executar a programação diária da produção, tendo em conta as encomendas, os stocks de matérias-primas, os equipamen-
tos e os meios humanos disponíveis.
1.1.  Definir sequências e métodos de trabalho, em função dos meios humanos, das matérias-primas, dos equipamentos e 

do produto pretendido, de forma a otimizar o processo produtivo;
1.2.  Colaborar na determinação dos meios humanos, dos equipamentos e das matérias-primas a afetar à secção, de acor-

do  com os recursos da empresa e os objetivos de produção.

2.  Distribuir, orientar e controlar a execução dos trabalhos da secção de fiação ou de tecelagem ou de tricotagem, ao nível 
da qualidade, dos prazos de realização e do cumprimento das normas de Segurança, Higiene e Saúde, tendo em conta a 
programação diária da produção e propondo medidas alternativas em função dos desvios detetados.

3.  Determinar os parâmetros de programação das máquinas de fiação, nomeadamente, velocidade da máquina, tendo em 
conta o processo de fiação, as caraterísticas  da matéria-prima e a espessura do fio a obter.

4.  Determinar os parâmetros de programação das máquinas de tecelagem, nomeadamente, velocidade da máquina, gra-
duação do pente, número de passagens e tensão dos fios, tendo em conta o processo de tecelagem, as caraterísticas  da 
matéria-prima e o desenho a obter.

5.  Determinar os parâmetros de programação das máquinas de tricotagem, nomeadamente, velocidade da máquina, tensão 
dos fios e tipo de ponto, tendo em conta o processo de tricotagem, as caraterísticas  da matéria-prima e o desenho a obter.

6.  Verificar, visualmente e/ou utilizando instrumentos de medida, a conformidade das amostras resultantes do processo de 
fiação com o produto pretendido, nomeadamente, ao nível da gramagem, da resistência e da espessura do fio, tendo em 
conta as especificações técnicas e os padrões de qualidade definidos.

7.  Verificar, visualmente e/ou utilizando instrumentos de medida, a conformidade das amostras resultantes do processo de 
tecelagem com o produto pretendido, nomeadamente, ao nível da apresentação do tecido, das dimensões, da gramagem 
e do desenho obtido, tendo em conta as especificações técnicas e os padrões de qualidade definidos.

8.  Verificar, visualmente e/ou utilizando instrumentos de medida, a conformidade das amostras resultantes do processo de 
tricotagem com o produto pretendido, nomeadamente, ao nível da apresentação da malha, da gramagem e do desenho 
obtido, tendo em conta as especificações técnicas e os padrões de qualidade definidos.

9.  Registar informações de caráter técnico relativas às deficiências das amostras, anomalias dos processos e disfuncionamen-
tos dos equipamentos.

10.  Assegurar a gestão de stocks da secção de fiação ou de tecelagem ou de tricotagem, providenciando o abastecimento das 
matérias-primas, verificando a sua qualidade e quantidade e orientando a sua distribuição.
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COMPETÊNCIAS

SABERES

Conhecimentos de:

1.  Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde aplicada à atividade profissional

2.  Inglês técnico.

3.  Planeamento e organização do trabalho.

4.  Gestão da produção.

5.  Gestão de recursos humanos.

6.  Técnicas de liderança.

7.  Processos e tecnologia têxteis.

8.  Conservação das máquinas da área de fiação.

9.  Conservação das máquinas da área de tecelagem.

10.  Conservação das máquinas da área de tricotagem.

11.  Normas e procedimentos de controlo de qualidade.

12.  Gestão de stocks.

13.  Informática na ótica do utilizador.

Conhecimentos aprofundados de:

14.  Física têxtil.

15.  Caráterização dos processos de fiação.

16.  Caráterização dos processos de tecelagem.

17.  Caráterização dos processos de tricotagem.

18.  Tipologia, caraterísticas  e comportamentos dos materiais têxteis.

19.  Tipologia, funcionamento e programação de máquinas da área de fiação.

20.  Tipologia, funcionamento e programação das máquinas da área de tecelagem.

21.  Tipologia, funcionamento e programação das máquinas da área de tricotagem.

22.  Processos de fiação computorizados.

23.  Processos de tecelagem computorizados.

24.  Processos de tricotagem computorizados.

SABERES-FAZER

1.  Utilizar técnicas de planeamento e organização do trabalho desenvolvido na secção.

2.  Identificar as diversas fases do trabalho a executar e as atividades inerentes às mesmas.

3.  Identificar os meios humanos, os equipamentos e as matérias-primas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos da 
secção.

4.  Orientar tecnicamente os trabalhos da secção de fiação.

5.  Orientar tecnicamente os trabalhos da secção de tecelagem.

6.  Orientar tecnicamente os trabalhos da secção de tricotagem.

7.  Diagnosticar anomalias nos processos e desvios à programação da produção.

8.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, caraterísticas e comportamentos dos materiais têxteis e suas limitações técnicas.
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9.  Identificar e caráterizar os diferentes processos de fiação.

10.  Identificar e caráterizar os diferentes processos de tecelagem.

11.  Identificar e caráterizar os diferentes processos de tricotagem.

12.  Identificar e utilizar os diferentes tipos de máquinas da área de fiação, nomeadamente, abridores, cardas, contínuos e bo-
binadeiras e respetivos componentes e funções.

13.  Identificar e utilizar os diferentes tipos de máquinas da área de tecelagem, nomeadamente, urdideiras, máquinas de enco-
lar, teares, máquinas de remeter e atar e respetivos componentes e funções.

14.  Identificar e utilizar os diferentes tipos de máquinas da área de tricotagem, nomeadamente, teares retos, teares circulares 
e teares de peúgas e meias e respetivos componentes e funções. 

15.  Definir os parâmetros de programação das máquinas da área de fiação.

16.  Definir os parâmetros de programação das máquinas da área de tecelagem.

17.  Definir os parâmetros de programação das máquinas da área de tricotagem.

18.  Detectar deficiências nas amostras e disfuncionamentos nos equipamentos.

19.  Aplicar as normas de Segurança, Higiene e Saúde no trabalho e de proteção do ambiente.

20.  Utilizar as técnicas de gestão de stocks. 

SABERES-SER

1.  Tomar a iniciativa no sentido de encontrar, atempadamente, soluções adequadas na resolução de situações concretas.

2.  Coordenar equipas de trabalho, garantindo o cumprimento de normas e assegurando os níveis de responsabilidade e de 
motivação dos colaboradores.

3.  Compreender e adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a diferentes grupos.

4.  Adaptar-se a novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas utilizados.
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM COMÉRCIO MODA

DESCRIÇÃO GERAL

Preparar, planificar e executar diversas tarefas no âmbito das vendas de produtos/serviços em empresas industriais têxteis, de 
vestuário e/ou empresas de distribuição de produtos moda.

ATIVIDADES

1.  Participar na elaboração da estratégia e planos de marketing e comercial da empresa.

2.  Executar o planeamento comercial de visitas/contactos com clientes.

3.  Vender de produtos têxteis e de vestuário.

4.  Efectuar a assistência pós venda a clientes, nomeadamente acompanhamento da implementação dos produtos e a análise 
e encaminhamento das sugestões/reclamações.

5.  Participar em feiras e outros eventos envolvendo clientes.

6.  Efectuar o Interface entre clientes e o departamento de desenvolvimento de produto da empresa

7.  Elaborar relatórios com base em pesquisa de informação relativos a novos materiais, produtos e à evolução dos mercados

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Matemática.

2.  Planeamento, organização e gestão. 

Conhecimentos de:

3.  Inglês técnico.

4.  Estatística descritiva.

5.  Técnicas de comunicação nas relações comerciais.

6.  Comportamento organizacional.

7.  Direito e ética.

8.  Estruturas têxteis convencionais

9.  Introdução ao marketing.

10.  Modelação.

11.  Comércio eletrónico e ebusiness.

12.  Custeio e gestão orçamental.

13.  Qualidade e organização da produção.

14.  Gestão de empresas e empreendedorismo.

15.  Análise económica e financeira de projetos.

16.  Tecnologia do vestuário.

17.  Logística e distribuição de moda18. Têxteis técnicos e funcionais.
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Conhecimentos aprofundados de:

19.  Métodos e práticas de negociação.

20.  Marketing de moda.

21.  Língua inglesa – indústria têxtil.

22.  Coleções têxteis e de vestuário.

23.  Introdução ao negócio da moda.

24.  Marketing de serviços e atendimento ao público.

25.  Gestão de projetos.

26.  Metodologias de desenvolvimentos de projetos.

SABERES-FAZER

1.  Avaliar o mercado, as tendências da moda, as condicionantes técnicas e os padrões de qualidade estabelecidos.

2.  Aplicar técnicas de organização e divulgação da informação.

3.  Identificar as diferentes funções e responsabilidades numa empresa de forma a estabelecer uma boa comunicação interna.

4.  Aplicar técnicas de comunicação nas relações empresariais.

5.  Identificar aspetos legais nas transações comerciais em termos de mercado nacional e internacional.

6.  Identificar as fases do processo de negociação e aplicar estratégias de negociação.

7.  Utilizar o correio eletrónico e o ebusiness como apoio às relações comerciais.

8.  Identificar e aplicar técnicas comerciais e de marketing para promover a atividade empresarial.

9.  Aplicar técnicas de gestão de projetos.

10.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, características e comportamentos dos materiais têxteis e suas limitações técnicas.

11.  Identificar e interpretar técnicas básicas de modelação.

12.  Utilizar as várias operações e os vários tipos de equipamento ao longo da fileira da ITV.

13.  Avaliar o desempenho dos tecidos, malhas e entrançados, através da relação entre as características estruturais e as suas 
propriedades.

14.  Analisar e identificar os parâmetros estruturais dos tecidos, malhas e entrançados.

15.  Identificar aplicações, produtos e processos dos têxteis técnicos e funcionais.

16.  Identificar técnicas, produtos e formas de funcionalização.

17.  Interpretar dossiers técnicos de produtos de vestuário.

18.  Adequar sequências e métodos de trabalho em função das encomendas, dos meios humanos, das matérias-primas, dos 
equipamentos e das especificações técnicas do produto.

19.  Calcular os consumos de tecidos e matérias secundárias numa encomenda para a elaboração do custo final da encomenda 
ao cliente e analisar possíveis reduções com base em dados reais da empresa.

20.  Confeccionar peças de vestuário.

21.  Implementar registos de controlo para quantificação dos custos.

22.  Efectuar cálculos para determinação do preço final dos produtos.

23.  Reconhecer as diferentes características técnicas e a sua implicação no preço final dos produtos.

24.  Alterar e negociar características dos produtos de modo a criar a industrialização dos produtos.

25.  Coordenar coleções com o designer na seleção dos temas principais, tecidos ou malhas base, moda e guia de preços para 
cada mercado.

26.  Explicar as diferentes características de cada coleção e organizála para cada mercado.
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27.  Argumentar as vantagens e inconvenientes de cada coleção e discutilas com os designers de modo a tornálas mais comer-
ciais. 28. Aplicar técnicas de elaboração de relatórios dos vários assuntos abordados.

29.  Aplicar as normas de ambiente, segurança e higiene exigidas na atividade profissional.

SABERES-SER

1.  Aconselhar as equipas de trabalho, garantindo o cumprimento de normas e assegurando os níveis de responsabilidade e 
de motivação dos colaboradores.

2.  Adequarse à evolução das tecnologias.

3.  Adequar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.

4.  Trabalhar em equipa, partilhando saberes e responsabilidades.

5.  Abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criatividade.

6.  Demonstrar criatividade e iniciativa para conceber novos produtos têxteis

7.  Demonstrar responsabilidade pelos objetivos da qualidade (produtos, serviços, …) e da produção.

8.  Demonstrar confiança em si próprio.

9.  Demonstrar hábitos de trabalho e persistência.

10.  Demonstrar sentido de responsabilidade individual para com as regras ambientais.

11.  Demonstrar espírito crítico a escolha e estudo de soluções.

12.  I ntervir na dinamização de atividades e na resolução de problemas.

13.  Demonstrar tolerância e cooperação.

14.  Agir em conformidade com a ética profissional.

15.  Adaptar-se a mudanças de tecnologia, de produto, de matérias-primas e de organização de trabalho.

16.  Agir em conformidade com as regras de ambiente, energia e segurança
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 
DESIGN TÊXTIL PARA ESTAMPARIA

DESCRIÇÃO GERAL

Criar e desenvolver produtos e coleções têxteis para o setor da estamparia, considerando as tendências de moda, mercado e via-
bilidade produtiva/comercial.

ATIVIDADES

1.  Analisar o mercado, as tendências da moda, as condicionantes técnicas e os padrões de qualidade estabelecidos, com 
vista à conceção de novos produtos têxteis, ao nível da estamparia.
1.1.  Estudar as tendências da moda, consultando diversas fontes de tendências e visitando feiras nacionais e internacio-

nais da especialidade, assim como, recolher informações relativas às características do mercado;
1.2.  Analisar as condicionantes técnicas de produção e os padrões de qualidade estabelecidos, nomeadamente ao nível 

dos processos de produção e das tecnologias disponíveis, de forma a analisar a viabilidade do fabrico de novos pro-
dutos têxteis.

2.  Conceber e desenvolver, manualmente e/ou com recurso a meios informáticos, os estampados para coleções.
2.1.  Efectuar a seleção de bases têxteis para aplicar os estampados a criar e desenvolver;
2.2.  Efectuar a simulação de novos estampados, aplicando técnicas e processos para a ilustração de estamparia e explo-

rando capacidades criativas e expressivas;
2.3.  Elaborar fichas técnicas com informações relativas à definição da estampagem, nomeadamente, ao nível dos proces-

sos e métodos de estampagem.

3.  Acompanhar a fabricação da amostra do estampado, verificando a sua conformidade com as especificações técnicas e com 
os padrões de qualidade estabelecidos.

4.  Apresentar o desenho do produto têxtil e/ou a sua amostra aos responsáveis pela empresa, com vista à sua aprovação e 
proceder a eventuais adaptações.

5.  Organizar as coleções têxteis, nomeadamente, por gamas e linhas, para a sua apresentação.

6.  Elaborar relatórios ou outra documentação técnica, relativos à sua atividade.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Matemática.

2.  Legislação aplicada à atividade profissional.

Conhecimentos de:

3.  Língua inglesa (utilização de vocabulário técnico específico).

4.  Planeamento e organização de coleções de produtos têxteis.

5.  História da moda e dos têxteis.

6.  Marketing.



55

Q
U

A
LI

FI
C

A
Ç

Õ
ES

 P
R

O
FI

S
S

IO
N

A
IS

7.  Tendências de moda.

8.  Teoria da cor.

9.  Informática na ótica do utilizador.

10.  Desenho assistido por computador. 
11.  Processos de recolha e de análise de informação.

12.  Relações interpessoais.

13.  Técnicas de comunicação.

14.  Design têxtil.

15.  Caracterização de produtos têxteis.

16.  Segurança, higiene, saúde e proteção ambiental aplicadas à atividade profissional.

17.  Tipologia, características e propriedades das matérias têxteis e dos materiais aplicados na estamparia.

18.  Tipologia e funcionamento dos equipamentos utilizados na estamparia.

19.  Caracterização do processo de produção de estampados.

Conhecimentos aprofundados de:

20.  Técnicas de estamparia.

21.  Desenho técnico.

22.  Técnicas de desenho têxtil aplicado à estamparia.

23.  Projectos criativos de estamparia.

SABERES-FAZER

1.  Identificar as tendências de evolução do design têxtil, bem como, de novos produtos têxteis.

2.  Identificar as motivações e interesses dos consumidores.

3.  Utilizar processos de recolha e de análise de informação para a conceção e desenvolvimento de produtos têxteis.

4.  Identificar as condicionantes técnicas de produção e os padrões de qualidade estabelecidos.

5.  Interpretar e utilizar a informação de mercado e de moda na conceção de produtos têxteis.

6.  Identificar e caracterizar os produtos têxteis.

7.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho manual.

8.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho assistido por computador.

9.  Utilizar os métodos adequados à conceção e desenvolvimento de estampados.

10.  Utilizar os métodos e as técnicas de elaboração de fichas técnicas para a produção de estampados.

11.  Identificar e caracterizar os diferentes tipos de equipamentos, matérias-primas e materiais adequados à estamparia.

12.  Identificar e caracterizar as diferentes fases do processo de produção de estampados.

13.  Identificar e caracterizar as diferentes técnicas de estamparia.

14.  Aplicar normas e procedimentos de qualidade adequados à conceção e desenvolvimento de estampados.

15.  Apresentar coleções de produtos têxteis aos responsáveis da empresa.

16.  Aplicar as técnicas de comunicação.

17.  Utilizar as técnicas de organização de coleções de produtos têxteis.

18.  Utilizar a documentação técnica respeitante ao registo da atividade desenvolvida.

19.  Aplicar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental respeitantes à atividade profissional.
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SABERES-SER

1.  Adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a novas tecnologias.

2.  Revelar criatividade, iniciativa, abertura à mudança e espírito de equipa.

3.  Demonstrar sentido estético na combinação de cores, texturas e padrões.

4.  Integrar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.

5.  Comunicar e interagir com os outros e com o meio.

6.  Decidir sobre soluções mais adequadas na resolução de situações concretas.
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 
DESIGN TÊXTIL PARA MALHAS

DESCRIÇÃO GERAL

Criar e desenvolver produtos e coleções têxteis para o setor das malhas, considerando as tendências de moda, mercado e viabili-
dade produtiva/comercial.

ATIVIDADES

1.  Analisar o mercado, as tendências da moda, as condicionantes técnicas e os padrões de qualidade estabelecidos, com 
vista à conceção de novos produtos têxteis, ao nível das malhas.
1.1.  Estudar as tendências da moda, consultando as diversas fontes de tendências e visitando feiras nacionais e interna-

cionais da especialidade, assim como, recolher informações relativas às características do mercado;
1.2.  Analisar as condicionantes técnicas de produção e os padrões de qualidade estabelecidos, nomeadamente ao nível 

dos processos de produção e das tecnologias disponíveis, de forma a analisar a viabilidade do fabrico de novos pro-
dutos têxteis.

2.  Conceber e desenvolver, manualmente e/ou com recurso a meios informáticos, as malhas para coleções de vestuário.
2.1.  Efectuar a seleção das matérias-primas a utilizar na conceção e desenvolvimento de novas malhas;
2.2.  Efectuar a simulação de novas malhas, aplicando técnicas e processos para a ilustração de malhas e explorando ca-

pacidades criativas e expressivas;
2.3.  Elaborar fichas técnicas com informações relativas à definição do produto em malha, nomeadamente ao nível do tipo 

de malha e da peça.

3.  Acompanhar a fabricação da amostra da malha, verificando a sua conformidade com as especificações técnicas e com os 
padrões de qualidade estabelecidos.

4.  Apresentar o desenho do produto têxtil e/ou a sua amostra aos responsáveis pela empresa, com vista à sua aprovação e 
proceder a eventuais adaptações.

5.  Organizar as coleções têxteis, nomeadamente, por gamas e linhas, para a sua apresentação.

6.  Elaborar relatórios ou outra documentação técnica, relativos à sua atividade.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de: 

1.  Matemática.

2.  Legislação aplicada à atividade profissional.

Conhecimentos de:

3.  Língua inglesa (utilização de vocabulário técnico específico).

4.  Planeamento e organização de coleções de produtos têxteis.

5.  História da moda e dos têxteis.
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6.  Marketing.

7.  Tendências de moda.

8.  Tendências de têxtil e moda.

9.  Teoria da cor.

10.  Informática na ótica do utilizador. 11. Desenho assistido por computador.

12.  Processos de recolha e de análise de informação.

13.  Relações interpessoais.

14.  Técnicas de comunicação.

15.  Design têxtil.

16.  Caracterização de produtos têxteis.

17.  Segurança, higiene, saúde e proteção ambiental aplicadas à atividade profissional.

18.  Tipologia, características e propriedades das matérias têxteis.

19.  Tipologia e funcionamento dos equipamentos utilizados na produção de malhas.

20.  Caracterização do processo de produção de malhas.

Conhecimentos aprofundados de:

21.  Técnicas de tricotagem de malhas.

22.  Desenho técnico.

23.  Técnicas de desenho têxtil aplicado às malhas.

24.  Projectos criativos de malhas.

SABERES-FAZER

1.  Identificar as tendências de evolução do design têxtil, bem como, de novos produtos têxteis.

2.  Identificar as motivações e interesses dos consumidores.

3.  Utilizar processos de recolha e de análise de informação para a conceção e desenvolvimento de produtos têxteis.

4.  Identificar as condicionantes técnicas de produção e os padrões de qualidade estabelecidos.

5.  Interpretar e utilizar a informação de mercado e de moda na conceção de produtos têxteis.

6.  Identificar e caracterizar os produtos têxteis.

7.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho manual.

8.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho assistido por computador.

9.  Utilizar os métodos adequados à conceção e desenvolvimento de malhas.

10.  Utilizar os métodos e as técnicas de elaboração de fichas técnicas para a produção de produtos em malha.

11.  Identificar e caracterizar os diferentes tipos de equipamentos e matérias-primas adequados à produção de malhas.

12.  Identificar e caracterizar as diferentes fases do processo de produção de malhas.

13.  Identificar e caracterizar as diferentes técnicas de tricotagem de malhas.

14.  Aplicar normas e procedimentos de qualidade adequados à conceção e desenvolvimento de malhas.

15.  Apresentar coleções de produtos têxteis aos responsáveis da empresa.

16.  Aplicar as técnicas de comunicação.

17.  Utilizar as técnicas de organização de coleções de produtos têxteis.

18.  Utilizar a documentação técnica respeitante ao registo da atividade desenvolvida.

19.  Aplicar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental respeitantes à atividade profissional.
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SABERES-SER

1.  Adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a novas tecnologias.

2.  Revelar criatividade, iniciativa, abertura à mudança e espírito de equipa.

3.  Demonstrar sentido estético na combinação de cores, texturas e padrões.

4.  Integrar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.

5.  Comunicar e interagir com os outros e com o meio6. Decidir sobre soluções mais adequadas na resolução de situações 
concretas.
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 
DESIGN TÊXTIL PARA TECELAGEM

DESCRIÇÃO GERAL

Criar e desenvolver produtos e coleções têxteis para o setor de tecelagem, considerando as tendências de moda, mercado, viabi-
lidade produtiva/comercial.

ATIVIDADES

1.  Analisar o mercado, as tendências da moda, as condicionantes técnicas e os padrões de qualidade estabelecidos, com 
vista à conceção de novos produtos têxteis, ao nível da tecelagem.
1.1.  Estudar as tendências da moda, consultando as diversas fontes de informação detendências e visitando feiras nacio-

nais e internacionais da especialidade, assim como, recolher informações relativas às características do mercado;
1.2.  Analisar as condicionantes técnicas de produção e os padrões de qualidade estabelecidos, nomeadamente ao nível 

dos processos de produção e das tecnologias disponíveis, de forma a analisar a viabilidade do fabrico de novos pro-
dutos têxteis.

2.  Conceber e desenvolver, manualmente e/ou com recurso a meios informáticos, tecidos para coleções.
2.1.  Efectuar a seleção das matérias-primas a utilizar na conceção e desenvolvimento de novos tecidos;
2.2.  Efectuar a simulação de novos tecidos, aplicando técnicas e processos para a ilustração de tecelagens e explorando 

capacidades criativas e expressivas;
2.3.  Elaborar fichas técnicas com informações relativas à definição do tecido, nomeadamente, ao nível da contextura.

3.  Acompanhar a fabricação da amostra do tecido, verificando a sua conformidade com as especificações técnicas e com os 
padrões de qualidade estabelecidos.

4.  Apresentar o desenho do produto têxtil e/ou a sua amostra aos responsáveis pela empresa, com vista à sua aprovação e 
proceder a eventuais adaptações.

5.  Organizar as coleções têxteis, nomeadamente, por gamas e linhas, para a sua apresentação.

6.  Elaborar relatórios ou outra documentação técnica, relativos à sua atividade.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Matemática.

2.  Legislação aplicada à atividade profissional.

Conhecimentos de:

3.  Língua inglesa (utilização de vocabulário técnico específico).

4.  Planeamento e organização de coleções de produtos têxteis.

5.  História da moda e dos têxteis.

6.  Marketing.

7.  Tendências de têxtil e moda.
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8.  Tendências de moda.

9.  Teoria da cor.

10.  Informática na ótica do utilizador.

11.  Desenho assistido por computador. 
12.  Processos de recolha e de análise de informação.

13.  Relações interpessoais.

14.  Técnicas de comunicação.

15.  Design têxtil.

16.  Caracterização de produtos têxteis.

17.  Segurança, higiene, saúde e proteção ambiental aplicadas à atividade profissional.

18.  Tipologia, características e propriedades das matérias têxteis.

19.  Tipologia e funcionamento dos equipamentos utilizados na tecelagem.

20.  Caracterização do processo de produção de tecidos.

Conhecimentos aprofundados de:

21.  Técnicas de tecelagem.

22.  Desenho técnico.

23.  Técnicas de desenho têxtil aplicado à tecelagem.

24.  Projectos criativos de tecelagem.

SABERES-FAZER

1.  Identificar as tendências de evolução do design têxtil, bem como, de novos produtos têxteis.

2.  Identificar as motivações e interesses dos consumidores.

3.  Utilizar processos de recolha e de análise de informação para a conceção e desenvolvimento de produtos têxteis.

4.  Identificar as condicionantes técnicas de produção e os padrões de qualidade estabelecidos.

5.  Interpretar e utilizar a informação de mercado e de moda na conceção de produtos têxteis.

6.  Identificar e caracterizar os produtos têxteis.

7.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho manual.

8.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho assistido por computador.

9.  Utilizar os métodos adequados à conceção e desenvolvimento de tecidos.

10.  Utilizar as técnicas e os métodos de elaboração fichas técnicas para a produção de tecidos.

11.  Identificar e caracterizar os diferentes tipos de equipamentos e matérias-primas adequados à tecelagem.

12.  Identificar e caracterizar as diferentes fases do processo de produção de tecidos.

13.  Identificar e caracterizar as diferentes técnicas de tecelagem.

14.  Aplicar normas e procedimentos de qualidade adequados à conceção e desenvolvimento de tecidos.

15.  Apresentar de coleções de produtos têxteis aos responsáveis da empresa.

16.  Aplicar as técnicas de comunicação.

17.  Utilizar as técnicas de organização de coleções de produtos têxteis.

18.  Utilizar a documentação técnica respeitante ao registo da atividade desenvolvida.

19.  Aplicar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental respeitantes à atividade profissional.
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SABERES-SER

1.  Adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a novas tecnologias.

2.  Revelar criatividade, iniciativa, abertura à mudança e espírito de equipa.

3.  Demonstrar sentido estético na combinação de cores, texturas e padrões.

4.  Integrar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.

5.  Comunicar e interagir com os outros e com o meio.

6.  Decidir sobre soluções mais adequadas na resolução de situações concretas.



63

Q
U

A
LI

FI
C

A
Ç

Õ
ES

 P
R

O
FI

S
S

IO
N

A
IS

TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 
GESTÃO DO PROCESSO TÊXTIL

DESCRIÇÃO GERAL

Acompanhar, coordenar e apoiar o processo de produção de materiais têxteis e potenciar/dinamizar a conceção e desenvolvi-
mento de novas estruturas têxteis, promovendo a articulação entre a área de inovação e desenvolvimento e a área produtiva.

ATIVIDADES

1.  Coordenar e participar na análise e otimização dos fluxos produtivos têxteis, tendo em consideração as características e 
possibilidades produtivas dos equipamentos instalados, os materiais têxteis utilizados, o layout das instalações, as neces-
sidades de mão de obra e o consumo energético associado.

2.  Participar na análise e proposta de melhoria dos sistemas de planeamento, gestão e controlo de produção em unidades 
industriais têxteis.

3.  Analisar a viabilidade de produção industrial de novos produtos têxteis, atendendo às tecnologias existentes, aos proces-
sos estabelecidos, às especificações técnicas, custos e padrões de qualidade requeridos por esses novos produtos.

4.  Coordenar e participar nas atividades de produção ao nível de distribuição de trabalho e supervisão de equipas e verifica-
ção de níveis de produtividade, qualidade, adequação das tecnologias e custos de produção.

5.  Elaborar relatórios de balanço das atividades para a direção da produção.

6.  Promover e verificar os procedimentos de higiene e segurança no trabalho nas secções produtivas, organização dos mé-
todos de trabalho e ergonomia dos postos.

7.  Promover e verificar os procedimentos ambientais e energéticos nas secções produtivas.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1. Matemática.

2.  Química.

3.  Física.

4.  Planeamento, organização e gestão.

Conhecimentos de:

5.  Inglês técnico.

6.  Comportamento organizacional.

7.  Modo de funcionamento de empresas e organizações no contexto do sector têxtil e do vestuário.

8.  Eventos relacionados com a atividade profissional.

9.  Gestão da qualidade.

10.  Conceito Lean (Lean Production).

11.  Ambiente, energia e segurança.

12.  Estrutura e análise de custos.
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13.  Gestão de projeto. 
14.  Sistemas CAD  área têxtil.

Conhecimentos aprofundados de:

15.  Tecnologia dos materiais têxteis.

16.  Tecnologia de fiação.

17.  Tecnologia de tecelagem.

18.  Tecnologia de tricotagem.

19.  Estruturas de tecidos fundamentais e compostas.

20.  Produção de tecidos.

21.  Têxteis técnicos e funcionais.

22.  Química têxtil.

23.  Colorimetria.

24.  Química da cor e dos corantes.

25.  Tecnologia de tinturaria.

26.  Tecnologia de estamparia.

27.  Tecnologia de acabamentos.

28.  Acabamentos inovadores.

29.  Organização e gestão da produção para o setor têxtil.

30.  Metodologias de desenvolvimentos de projetos.

SABERES-FAZER

1.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, características e comportamentos dos materiais têxteis, bem como limitações 
técnicas e custos destes materiais.

2.  Identificar as diferentes operações associadas aos processos de fiação de fibras longas e de fibras curtas.

3.  Definir a tecnologia e respetiva sequência operativa mais apropriada para a produção de diferentes tipos de fios.

4.  Classificar tecnicamente um fio com vista à sua posterior produção industrial.

5.  Aplicar fórmulas de cálculos de produção, necessárias ao planeamento de produção e ao equilíbrio entre operações pro-
dutivas ao longo da fiação.

6.  Definir e especificar um plano de controlo de qualidade de um fio e analisar os resultados desse controlo tendo em conta 
as operações subsequentes e a qualidade final do produto.

7.  Utilizar sistemas CAD para criação de padrões e para otimizar a produtividade na realização de coleções/catálogos, dimi-
nuindo os custos de produção.

8.  Definir a tecnologia e respetiva sequência operativa mais apropriada para a produção de diferentes tipos de tecidos e malhas.

9.  Especificar tecnicamente um tecido ou uma malha com vista à sua posterior produção industrial.

10.  Elaborar cálculos de produção necessários ao planeamento de produção e ao equilíbrio entre operações produtivas ao  
longo da tecelagem ou tricotagem.

11.  Definir e especificar um plano de controlo de qualidade de um tecido ou malha e analisar os resultados desse controlo 
tendo em conta as operações subsequentes e a qualidade final do produto.

12.  Identificar as especificações técnicas relativas às análises e ensaios de produtos têxteis.
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13.  Identificar os diferentes tipos de equipamentos, utensílios, produtos e substâncias adequados à realização de análises e 
ensaios.

14.  Aplicar os métodos e as técnicas de preparação de soluções e reagentes.

15.  Aplicar as técnicas de preparação, medição e pesagem de produtos para análise.

16.  Aplicar as técnicas de preparação de amostras e soluções para realização de análises físicoquímicas e os respectivos cál-
culos. 

17.  Executar a preparação do material têxtil para realização das leituras colorimétricas.

18.  Manipular com os processos computorizados de medição da cor.

19.  Identificar anomalias nos processos e desvios à programação da reprodução e produção de cores.

20.  Produzir receituários de tingimento, estampagem e de acabamentos têxteis, selecionando os componentes que constituem 
as pastas e calcular as diferentes proporções de pigmento/corante, espessante, ligantes, amaciador, etc.).

21.  Identificar e classificar os diferentes processos de tingimento (esgotamento e impregnação).

22.  Reconhecer as diferentes operações do processo de tingimento e estampagem, bem como as tecnologias associadas.

23.  Definir os parâmetros de programação das máquinas de tingir ou estampar.

24.  Operar com processos de tinturaria, estamparia e acabamentos computorizados.

25.  Classificar os diferentes processos de acabamento (mecânicos, químicos, mistos).

26.  Definir sequências de operações de acabamento, adequadas a cada tipo de acabamento têxtil.

27.  Manusear os diferentes tipos de máquinas de acabamentos e respetivos componentes e funções.

28.  Utilizar processos de recolha e análise de informação para a conceção de fichas de especificações técnicas de produto e 
processo de fabrico.

29.  Identificar os meios humanos, os equipamentos e as matérias-primas necessárias à produção de produtos têxteis.

30.  Reconhecer as diferentes características técnicas e a sua implicação no preço final dos produtos.

31.  Aplicar as técnicas de planeamento e organização na implementação do sistema de garantia da qualidade.

32.  Aplicar técnicas de elaboração de relatórios dos vários assuntos abordados.

33.  Utilizar os diferentes tipos de equipamentos, utensílios, produtos e substâncias adequados à realização de análises e en-
saios físicoquímicos de produtos têxteis.

34.  Aplicar normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.

SABERES-SER

1.  Adequar-se à evolução das tecnologias.

2.  Agir em conformidade com as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua actividade 
profissional.

3.  Trabalhar em equipa.

4.  Abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criatividade.

5.  Demonstrar criatividade e iniciativa para conceber novos produtos têxteis.

6.  Demonstrar responsabilidade pelos objetivos da qualidade (produtos, serviços, …) e da produção.

7.  Mostrar hábitos de trabalho e persistência.

8.  Adaptar-se a mudanças de tecnologia, de produto, de matérias-primas e de organização de trabalho.

9.  Demonstrar espírito crítico a escolha e estudo de soluções.

10.  Intervir na dinamização de atividades e na resolução de problemas.

11.  Demonstrar capacidade de tolerância e cooperação.
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 
INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO MODA

DESCRIÇÃO GERAL

Acompanhar, coordenar e apoiar o processo de desenvolvimento de produtos têxteis e potenciar/dinamizar a conceção e desen-
volvimento de novos produtos, efetuando a articulação entra a área criativa e a área produtiva.

ATIVIDADES

1.  Colaborar em estudos de mercado e seleção de produto com base em sistemas de informação de marketing.

2.  Colaborar em projetos de conceção e desenvolvimento de novos produtos aplicando metodologias, técnicas e ferramentas 
que facilitem o seu desenvolvimento.

3.  Participar no desenvolvimento de coleções de vestuário.

4.  Participar em feiras e outros eventos envolvendo clientes e outros players neste processo.

5.  Construir moldes base das principais peças de vestuário e desenvolver/interpretar a modelação de novos modelos de for-
ma manual e utilizando CAD.

6.  Promover atividades de inovação e desenvolvimento de forma a apoiar a direção da empresa nestas atividades de valori-
zação do produto, através da indução de novas características/propriedades proporcionadas pela utilização de materiais 
técnicos e funcionais.

7.  Corroborar no estudo do trabalho, no planeamento e organização da produção, na previsão/análise de custos usando ins-
trumentos/programas, com o objetivo de apoiar a direção da produção no planeamento geral de atividades e competências 
nos setores de corte, costura e acabamento.

8.  Coordenar e participar nas atividades de produção ao nível de distribuição de trabalho e supervisão de equipas e verifica-
ção de níveis de produtividade, qualidade e adequação das tecnologias.

9.  Promover e verificar os procedimentos de higiene e segurança no trabalho nas secções produtivas, organização dos mé-
todos de trabalho e ergonomia dos postos.

10.  Elaborar relatórios de balanço das atividades e competências da equipa de trabalho para a direção da produção.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Matemática.

2.  Inglês.

3.  Moda.

Conhecimentos de:

4.  Inglês técnico.

5.  Comportamento organizacional.

6.  Modo de funcionamento de empresas e organizações no contexto do setor têxtil e do vestuário.

7.  Eventos relacionados com a atividade profissional. 
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8.  Logística.

9.  Organização e gestão de empresas.

10.  Materiais e processos têxteis.

11.  Estrutura e análise de custos.

12.  Planeamento e organização da produção em confeção.

13.  Gestão da qualidade.

14.  Controlo da qualidade em confeção.15. Higiene, segurança e ergonomia.

Conhecimentos aprofundados de:

16.  Conceção e desenvolvimento de coleções.

17.  Modelação.

18.  Tecnologia de confeção.

19.  Metodologia de desenvolvimento de novos produtos.

20.  Análise de mercado e seleção do produto.

21.  Estudo do trabalho.

22.  Métodos e tempos.

23.  Marketing do produto.

24.  Têxteis técnicos e funcionais.

25.  Projecto.

SABERES-FAZER

1.  Aplicar técnicas de organização e divulgação da informação.

2.  Aplicar técnicas de planeamento e organização do trabalho.

3.  Utilizar as ferramentas de gestão das diversas atividades logísticas nas empresas da ITV.

4.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho assistido por computador de modelos de vestuário.

5.  Preparar e reconhecer os diferentes tipos, características e comportamentos dos materiais têxteis e suas limitações técnicas.

6.  Aplicar as técnicas de seleção de matérias-primas e acessórios, com vista à sua conjugação no modelo de vestuário a con-
fecionar.

7.  Elaborar fichas técnicas e croquis.

8.  Aplicar normas e procedimentos de qualidade adequados à conceção de modelos de vestuário.

9.  Aplicar os métodos de planeamento de coleções.

10.  Aplicar métodos e técnicas de lançamento e promoção de produtos/coleções.

11.  Organizar e apresentar coleções.

12.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho de modelos de vestuário.

13.  Reproduzir moldes.

14.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho geral e técnico na construção, transformação e reprodução de moldes.

15.  Optimizar os métodos e as técnicas de estendimento, corte e costura de tecidos em função das características do produto final.

16.  Identificar anomalias nos processos e desvios à programação da produção.

17.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, características e comportamentos dos materiais têxteis e suas limitações técnicas.

18.  Aplicar as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.

19.  Efectuar operações nos diferentes equipamentos das etapas do processo de costura. 
20.  Efectuar operações nos equipamentos de acabamento em confeção.

21.  Aplicar metodologias de desenvolvimento de novos produtos.
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22.  Reproduzir o design de moda aos vários setores de vestuário.

23.  Utilizar processos de recolha e análise de informação para a conceção e industrialização de modelos de artigos têxteis e 
de Vestuário.

24.  Aplicar os métodos de planeamento de desenvolvimento de produtos.

25.  Aplicar normas e procedimentos de qualidade adequados à conceção de modelos de vestuário.

26.  Utilizar processos de recolha e análise de informação para a conceção de fichas de especificações técnicas de produto e 
processo de fabrico.

27.  Diferenciar as especificações e valores de tolerância de matérias-primas e acessórios, com vista à sua conjugação no mo-
delo de vestuário a confecionar.

28.  Aplicar métodos e técnicas de elaboração de fichas técnicas.

29.  Preparar os meios humanos, os equipamentos e as matérias-primas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos.

30.  Optimizar os recursos humanos e os equipamentos disponíveis.

31.  Desenhar esboços, desenhos técnicos ou outras representações relativos aos produtos de vestuário para controlo de mé-
todos e tempos.

32.  Adequar sequências de operações e modos operatórios, em função das especificações técnicas do produto, das matérias
-primas, dos meios humanos e dos equipamentos disponíveis.

33.  Aplicar os métodos e as técnicas de determinação de tempos de produção e indicadores de produtividade.

34.  Utilizar os diferentes tipos de equipamentos, utensílios, produtos e substâncias adequados à realização de análises e en-
saios de produtos têxteis.

35.  Aplicar normas e procedimentos da qualidade, nacionais e internacionais.

36.  Aplicar técnicas de elaboração de relatórios dos vários assuntos abordados.

SABERES-SER

1.  Aconselhar as equipas de trabalho, garantindo o cumprimento de normas e assegurando os níveis de responsabilidade e 
de motivação dos colaboradores.

2.  Adequarse à evolução das tecnologias.

3.  Adequar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.

4.  Trabalhar em equipa, partilhando saberes e responsabilidades.

5.  Demonstrar criatividade e iniciativa para conceber novos produtos têxteis.

6.  Demonstrar responsabilidade pelos objetivos da qualidade (produtos, serviços, …) e da produção.

7.  Demonstrar confiança em si próprio.

8.  Demonstrar hábitos de trabalho e persistência.

9.  Demonstrar sentido de responsabilidade individual para com as regras ambientais.

10.  Demonstrar espírito crítico a escolha e estudo de soluções.

11.  Intervir na dinamização de atividades e na resolução de problemas.

12.  Demonstrar tolerância e cooperação.

13.  Agir em conformidade com a ética profissional.

14.  Adaptar-se a mudanças de tecnologia, de produto, de matérias-primas e de organização de trabalho.

15.  Agir em conformidade
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 
TÊXTEIS TÉCNICOS E FUNCIONAIS

DESCRIÇÃO GERAL

Conceber e desenvolver produtos têxteis técnicos e funcionais recorrendo a materiais, processos e tecnologias emergentes, apli-
cados em vários setores de atividade.

ATIVIDADES

1.  Participar em estudos de mercado na área dos têxteis técnicos e funcionais.

2.  Participar em atividade de vigilância tecnológica e de mercados que envolvam fornecedores, clientes e outros players nes-
te processo.

3.  Interagir com os diferentes agentes a operar em cada um dos setores de aplicação dos têxteis técnicos e funcionais.

4.  Colaborar em projetos de conceção e desenvolvimento de novos produtos aplicando metodologias, técnicas e ferramentas 
que facilitem o seu desenvolvimento.

5.  Incutir atividades de inovação e desenvolvimento de forma a apoiar a direção da empresa nas atividades de valorização do 
produto.

6.  Corroborar no estudo do trabalho, no planeamento e organização da produção, na previsão/análise de custos usando ins-
trumentos/programas adequados.

7.  Produzir têxteis técnicos e funcionais utilizando as diferentes tecnologias de processamento.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Matemática.

2.  Ferramentas estatísticas de análise e tratamento de resultados.

3.  Química.

4.  Física.

5.  Electrónica.

Conhecimentos de:

6.  Inglês técnico.

7.  Comportamento organizacional.

8.  Modo de funcionamento de empresas e organizações no contexto do setor têxtil e do vestuário.

9.  Eventos relacionados com a atividade profissional.

10.  Materiais e processos têxteis.

11.  Gestão de projetos.

12.  Análise de Custos.

13.  Controlo da qualidade.
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14.  Ambiente, energia e segurança.

15.  Química têxtil.

16.  Marketing de têxteis técnicos e funcionais. Conhecimentos aprofundados de:

17.  Mercado dos têxteis técnicos e funcionais.

18.  Estruturas têxteis convencionais.

19.  Estruturas têxteis não convencionais.

20.  Têxteis interativos.

21.  Polímeros, fibras e fios de alto desempenho.

22.  Não – tecidos.

23.  Metodologia de otimização e desenvolvimento de produtos e processos.

24.  Aplicações de têxteis técnicos e funcionais.

25.  Nanotecnologia aplicada ao processo de fabrico.

26.  Funcionalização de substratos têxteis.

27.  Coating e Laminagem.

28.  União de peças por processos não convencionais.

SABERES-FAZER

1.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, características e comportamentos de materiais têxteis.

2.  Identificar e selecionar os diferentes tipos, características e comportamentos das estruturas têxteis e suas limitações técnicas.

3.  Identificar deficiências nas amostras e disfuncionamentos nos equipamentos.

4.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, características e comportamentos de têxteis técnicos e funcionais utilizados 
nos vários domínios de aplicação.

5.  Definir especificações de têxteis técnicos e funcionais para utilização em diversas áreas.

6.  Identificar necessidades em cada uma das áreas de aplicação dos têxteis técnicos e funcionais.

7.  Identificar oportunidades para o desenvolvimento de têxteis técnicos e funcionais em diversas áreas.

8.  Avaliar o desempenho de têxteis técnicos e funcionais.

9.  Identificar os meios humanos, os equipamentos e as matérias-primas necessárias ao desenvolvimento de têxteis técnicos 
e funcionais.

10.  Efectuar ensaios de controlo de qualidade específicos para estruturas têxteis convencionais e não convencionais.

11.  Executar operações de união de peças por costuras convencionais e não convencionais.

12.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos de processos têxteis avançados e suas limitações técnicas.

13.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos de polímeros, fibras e fios avançados e suas propriedades.

14.  Reconhecer os processos de extrusão de fibras avançadas.

15.  Classificar fibras de alto desempenho.

16.  Selecionar fios e fibras avançados em função das propriedades.

17.  Identificar e caracterizar os diferentes processos de funcionalização de materiais têxteis.

18.  Desenhar um projeto.

19.  Analisar as necessidades e viabilidade de mercado e identificar produtos/processos a desenvolver.

20.  Identificar as fases e atividades envolvidas na otimização e desenvolvimento de produtos e processos.

21.  Interpretar o dossier técnico e as especificações técnicas do produto e processo.

22.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, características e comportamentos de têxteis interativos.
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23.  Definir os parâmetros de incorporação de dispositivos eletrónicos em têxteis.

24.  Utilizar tecnologias têxteis capazes de integrar dispositivos eletrónicos em estruturas têxteis.

25.  Identificar e caracterizar os diferentes processos de coating e laminagem

26.  Reconhecer os nanomateriais e o seu potencial de aplicação em substratos têxteis.

27.  Utilizar os diferentes tipos de equipamentos, utensílios, produtos e substâncias adequados à realização de análises e en-
saios físicoquímicos de produtos têxteis.

28.  Aplicar os métodos, as técnicas e os procedimentos de realização de análises físicas e químicas de têxteis técnicos e fun-
cionais.

29.  Utilizar processos sustentáveis.

30.  Identificar e utilizar as tecnologias emergentes.

31.  Aplicar normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.

SABERES-SER

1.  Aconselhar as equipas de trabalho, garantindo o cumprimento de normas e assegurando os níveis de responsabilidade e 
de motivação dos colaboradores.

2.  Adequarse à evolução das tecnologias.

3.  Adequar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.

4.  Trabalhar em equipa, partilhando saberes e responsabilidades.

5.  Abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criatividade.

6.  Demonstrar criatividade e iniciativa para conceber novos produtos têxteis

7.  Demonstrar responsabilidade pelos objetivos da qualidade (produtos, serviços, …) e da produção.

8.  Demonstrar confiança em si próprio.

9.  Demonstrar hábitos de trabalho e persistência.

10.  Demonstrar sentido de responsabilidade individual para com as regras ambientais.

11.  Demonstrar espírito crítico a escolha e estudo de soluções.

12.  Intervir na dinamização de atividades e na resolução de problemas.

13.  Demonstrar tolerância e cooperação.

14.  Agir em conformidade com a ética profissional.

15.  Adaptar-se a mudanças de tecnologia, de produto, de matérias-primas e de organização de trabalho.

16.  Agir em conformidade com as regras de ambiente, energia e segurança
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM PROCESSOS 
DE COLORAÇÃO E ACABAMENTOS TÊXTEIS

DESCRIÇÃO GERAL

Conceber e desenvolver processos e produtos inovadores de Ultimação nomeadamente de colorimetria, tinturaria, estamparia e 
acabamentos utilizando adequadas metodologias de organização, gestão e controlo e recorrendo às tecnologias têxteis emergentes. 

ATIVIDADES

1.  Corroborar no planeamento da produção com base em multifactores de influência, usando instrumentos/programas, com o 
objetivo de apoiar a direção da produção no planeamento geral de atividades e competências nos setores de reprodução 
de cores, tinturaria, estamparia e acabamento.

2.  Participar na implementação de Sistemas de Planeamento e Controlo da Produção ao nível de definição de processos de 
fabrico, estratégias de gestão da produção e elaboração de relatórios de previsão/análise de custos.

3.  Coordenar e participar nas atividades de produção ao nível de distribuição de trabalho e supervisão de equipas e verifica-
ção de níveis de produtividade qualidade e adequação das tecnologias.

4.  Promover e verificar os procedimentos de higiene e segurança no trabalho nas secções produtivas, organização dos mé-
todos de trabalho e ergonomia dos postos.

5.  Promover e verificar os procedimentos ambientais e energéticos nas secções produtivas.

6.  Elaborar medidas para controlar e/ou minimizar os impactes ambientais.

7.  Elaborar relatórios de balanço das atividades e competências da equipa de trabalho para a direção da produção.

8.  Coordenar e participar nas atividades laboratoriais de apoio à produção, estabelecendo receituário adequado ao substrato 
têxtil a processar em função do tipo de fibra, estrutura têxtil, tecnologias instaladas e requisitos propostos.

9.  Participar na formação dos colaboradores do laboratório e produção sobre processos e métodos de trabalho, nomeada-
mente ao nível de matérias-primas, adequação de tecnologias, acerto de receituário, remontas.

10.  Colaborar em projetos de conceção de novos produtos/novas tecnologias/ novos métodos de trabalho a utilizar nas áreas 
de tinturaria, estamparia e acabamentos.

11.  Colaborar no processo de organização e apresentação de coleções de produtos têxteis.

12.  Promover atividades de inovação e desenvolvimento de forma a apoiar a direção da empresa nestas atividades de valori-
zação do produto, através da indução de novas características/propriedades proporcionadas pela tinturaria, estamparia e 
acabamentos, materiais técnicos e funcionais.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Matemática.

2. Química.

3.  Física

4.  Planeamento, Organização e Gestão
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Conhecimentos de:

5.  Inglês técnico.

6.  Comportamento organizacional.

7.  Modo de funcionamento de empresas e organizações no contexto do setor têxtil e do vestuário.

8.  Eventos relacionados com a atividade profissional.

9.  Materiais e processos têxteis.

10.  Planeamento e organização da manutenção.

11.  Organização e gestão de empresas.

12.  Custeio e gestão orçamental.

13.  Controlo da qualidade.

14.  Gestão da qualidade.

15.  Detecção, análise e correção de defeitos industriais.

16.  Organização e gestão da produção.

17. Moda e design.

18.  Ambiente, energia e segurança.

Conhecimentos aprofundados de:

19.  Colorimetria.

20.   Química da cor e dos corantes.

21. Tecnologia de tinturaria.

22.  Tecnologia inovadora de tinturaria.

23. Tecnologia de estamparia.

24. Efeitos inovadores de estamparia.

25. Tecnologia de acabamentos.

26. Acabamentos inovadores.

27.  Têxteis técnicos e funcionais.

28.   Gestão e controlo de processos de ultimação (tinturaria, estamparia e acabamentos).

29.   Metodologias de desenvolvimentos de projetos.

SABERES-FAZER

1.  Organizar e desenvolver trabalho de planeamento, vigilância tecnológica, execução experimental, crítica e análise de resultados.

2.  Aplicar técnicas de elaboração de relatórios dos vários assuntos abordados.

3.  Aplicar técnicas de organização e divulgação da informação.

4.  Calcular parâmetros de medida da fiabilidade de um sistema.

5.  Preparar o material têxtil para realização das leituras colorimétricas.

6.  Identificar anomalias nos processos e desvios à programação da reprodução e produção de cores.

7.  Identificar e classificar os diferentes processos de avaliação de cor.

8.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, características e comportamentos dos materiais têxteis e suas limitações técni-
cas na reprodução e medição da cor.

9.  Manipular com processos de medição de cor computorizados.

10.  Identificar especificações técnicas relativas às análises e ensaios de produtos têxteis.
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11.  Identificar os diferentes tipos de equipamentos, utensílios, produtos e substâncias adequados à realização de análises e 
ensaios.

12.  Identificar e classificar os diferentes processos de tingimento (esgotamento e impregnação) 13. Aplicar técnicas de gestão 
de stocks em armazém.

14.  Sistematizar dados referentes à contabilidade e análise de custos.

15.  Implementar registos de controlo para quantificação dos custos.

16.  Adequar sequências e métodos de trabalho em função das encomendas, dos meios humanos, das matérias-primas, dos 
equipamentos e das especificações técnicas do produto.

17.  Adequar desenhos e fichas técnicas e outras representações relativos a produtos e processos de ultimação (tinturaria, 
estamparia e acabamentos).

18.  Aplicar normas e procedimentos da qualidade, nacionais e internacionais.

19.  Aplicar técnicas de elaboração de procedimentos de controlo da qualidade do produto, de calibração, de manutenção do 
equipamento e de controlo e registo da informação.

20.  Definir e implementar ações corretivas e preventivas.

21.  Adequar ferramentas informáticas específicas na gestão do sistema da qualidade.

22.  Avaliar o mercado, as tendências da moda, as condicionantes técnicas e os padrões de qualidade estabelecidos, com vista 
à conceção de novos produtos têxteis.

23.  Operar com processos de tinturaria, estamparia e acabamentos computorizados.

24.  Seleccionar os componentes que constituem as pastas e calcular as diferentes proporções de pigmento/corante.

25.  Manusear os diferentes tipos de máquinas de acabamentos e respetivos componentes e funções.

26.  Identificar e utilizar técnicas e produtos e inovadores.

27.  Utilizar processos inovadores de coloração, tinturaria e estamparia em materiais têxteis.

28.  Desenhar produtos e processos de funcionalização com especial ênfase em efeitos especiais.

29.  Avaliar o mercado, as tendências da moda, as condicionantes técnicas e os padrões de qualidade estabelecidos, com vista 
à conceção de novos produtos têxteis.

30.  Utilizar processos sustentáveis.

31.  Identificar e utilizar as tecnologias emergentes.

32.  Aplicar normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.

33.  Desenvolver projetos criativos de cor e estamparia.

34. Desenhar um projeto.

SABERES-SER

1.  Aconselhar as equipas de trabalho, garantindo o cumprimento de normas e assegurando os níveis de responsabilidade e 
de motivação dos colaboradores.

2.  Adequarse à evolução das tecnologias.

3.  Adequar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.

4.  Trabalhar em equipa, partilhando saberes e responsabilidades.

5.  Abordar situações novas com interesse, espírito de iniciativa e criatividade.

6.  Demonstrar criatividade e iniciativa para conceber novos produtos têxteis

7.  Demonstrar responsabilidade pelos objetivos da qualidade (produtos, serviços, …) e da produção.

8.  Demonstrar confiança em si próprio.

9.  Demonstrar hábitos de trabalho e persistência.
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10.  Demonstrar sentido de responsabilidade individual para com as regras ambientais.

11.  Demonstrar espírito crítico a escolha e estudo de soluções.

12.  Intervir na dinamização de atividades e na resolução de problemas.

13.  Demonstrar tolerância e cooperação.

14.  Agir em conformidade com a ética profissional15. Adaptar-se a mudanças de tecnologia, de produto, de matérias-primas e 
de organização de trabalho.

16.  Agir em conformidade com as regras de ambiente, energia e segurança
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TÉCNICO/A DA QUALIDADE

DESCRIÇÃO GERAL

Organizar e pôr em prática os diferentes procedimentos que garantem a qualidade das matérias-primas, dos meios de produção, 
dos produtos semiacabados e dos produtos acabados da empresa e participar na melhoria dos métodos de produção, da organiza-
ção da produção e dos equipamentos e máquinas, tendo em vista a qualidade.

ATIVIDADES

1.  Participar com os órgãos responsáveis pela qualidade, na implementação do Sistema de Garantia de Qualidade.
1.1.  Colaborar na elaboração do Manual da Qualidade, tendo em conta as normas referentes à Garantia da Qualidade;
1.2.  Colaborar na melhoria dos procedimentos de produção e da forma de organização da produção.

2.  Definir os procedimentos relativos ao controlo da qualidade para cada área funcional, de acordo com as necessidades e 
objetivos da empresa.
2.1.  Analisar informações técnicas referentes a especificações do produto e processo produtivo;
2.2.  Elaborar procedimentos de controlo da qualidade do produto e as folhas de registo necessárias;
2.3.  Elaborar procedimentos de calibração e manutenção do equipamento utilizado na fabricação do produto e as folhas 

de registo necessárias;
2.4.  Elaborar procedimentos de controlo e registo da documentação;
2.5.  Elaborar procedimentos de controlo do processo produtivo;
2.6.  Elaborar os planos de auditorias internas;
2.7.  Elaborar procedimentos de tratamento estatístico de controlo da qualidade.

3.  Implementar e acompanhar os procedimentos de controlo da qualidade.
3.1.  Divulgar os procedimentos, prestando os esclarecimentos necessários a cada área funcional da empresa;
3.2.  Assegurar o cumprimento da aplicação dos procedimentos da qualidade;
3.3.  Assegurar o cumprimento dos procedimentos de calibração e manutenção estabelecidos;
3.4.  Propor ações de informação/formação específica em qualidade ou em áreas determinantes para esta, em função das 

necessidades de formação diagnosticadas.

4.  Avaliar os resultados da aplicação dos procedimentos de controlo da qualidade da empresa.
4.1.  Identificar nãoconformidades dos produtos e do processo produtivo e diagnosticar as respetivas causas;
4.2.  Definir ações corretivas e preventivas das nãoconformidades e acompanhar a sua implementação;
4.3.  Avaliar a eficácia dos resultados das ações corretivas desenvolvidas, adequando os procedimentos elaborados;
4.4.  Desenvolver auditorias internas, verificando as condições e os procedimentos da qualidade nas várias fases do ciclo 

de produção, segundo um plano preestabelecido e elaborar os relatórios respectivos;
4.5.  Acompanhar as equipas de auditorias externas, prestando informações e esclarecimentos necessários.

COMPETÊNCIAS
SABERES

Noções de:

1.  Gestão da Produção.

2.  Gestão de Recursos Humanos. 3. Química e Física.
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Conhecimentos de:

4.  Língua estrangeira (interpretação de documentação técnica).

5.  Informática na ótica do utilizador.

6.  Normalização e legislação específica da qualidade.

7.  Enquadramento sócioeconómico do setor, nacional e internacional.

8.  Técnicas de Planeamento e Organização.

9.  Tecnologia dos materiais, dos equipamentos e processo produtivo.

10.  Gestão e garantia da qualidade.

11.  Segurança, higiene e saúde do trabalho.

12.  Métodos de diagnóstico.

13.  Comunicação e relações interpessoais.

Conhecimentos Aprofundados de:

14.  Métodos de análise estatística.

15.  Ferramentas da qualidade.

16.  Métodos de diagnóstico.

SABERES-FAZER

1.  Interpretar e sistematizar informações técnicas e organizacionais da empresa.

2.  Interpretar normas e procedimentos da qualidade, nacionais e internacionais.

3.  Identificar materiais e respetivas especificações técnicas para a definição dos procedimentos e das operações de controlo 
a realizar.

4.  Aplicar técnicas de elaboração de procedimentos de controlo da qualidade do produto, de calibração e manutenção do 
equipamento e de controlo e registo da informação.

5.  Utilizar as técnicas de planeamento e organização na implementação do sistema de garantia da qualidade.

6.  Aplicar técnicas de controlo dos documentos e dados relativos ao controlo da qualidade.

7.  Detectar nãoconformidades dos produtos e processo produtivo e diagnosticar as causas. 

8.  Definir e implementar ações corretivas/preventivas.

9.  Aplicar técnicas de avaliação da eficácia das ações corretivas/preventivas.

10.  Aplicar procedimentos de auditoria interna.

11.  Apoiar auditorias externas no sentido de disponibilizar informação e outros meios necessários.

12.  Aplicar técnicas de organização e divulgação da informação.

13.  Aplicar as ferramentas informáticas específicas na gestão do sistema da qualidade.

SABERES-SER

1.  Tomar a iniciativa no sentido de encontrar, atempadamente, soluções adequadas na resolução de situações concretas.

2.  Compreender e adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a diferentes grupos.

3.  Motivar os trabalhadores e as equipas na adoção de comportamentos de qualidade no exercício da atividade profissional.

4.  Facilitar o relacionamento interpessoal com os interlocutores internos e externos com vista ao desenvolvimento de um bom 
nível de cooperação.

5.  Comunicar, de forma clara e precisa, a nível individual e em público.

6.  Adaptar-se ás inovações técnicas e organizacionais.
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TÉCNICO/A DE ANÁLISE LABORATORIAL

DESCRIÇÃO GERAL

Realizar análises e/ou ensaios químicos, físicos e microbiológicos de acordo com o(s) método(s) analíticos(s) mais adequado(s), 
garantindo a fiabilidade dos resultados.

ATIVIDADES

1.  Analisar as instruções que acompanham cada um dos trabalhos a realizar.

2.  Preparar os materiais e equipamentos necessários à realização de análises e/ou ensaios, tendo em conta a natureza e os 
objetivos do trabalho.
2.1.  Preparar equipamentos, reagentes, meios de cultura e soluções de acordo com o trabalho a realizar;
2.2.  Preparar, medir ou determinar a massa dos produtos a analisar e/ou ensaiar;
2.3.  Preparar o equipamento de acordo com os métodos e práticas indicados.

3.  Realizar análises e/ou ensaios químicos, físicos e microbiológicos, de acordo com o estabelecido.
3.1.  Recolher e preparar as amostras de substâncias e produtos para análise, sempre que a sua especificidade assim o 

justifique;
3.2.  Registar as observações de dados, os métodos aplicados e os resultados (intermédios e finais) obtidos pela observa-

ção dos fenómenos com vista à sua transmissão a outros serviços;
3.3.  Classificar e distribuir as amostras segundo o tipo de análise, teste ou ensaio a efetuar.

4.  Avaliar os resultados das análises e/ou ensaios realizados, detetando e comunicando as anomalias/desvios relativamente 
ao estabelecido, caso existam.

5.  Elaborar relatórios, efetuando cálculos e registando em tabelas e gráficos os dados relativos às operações de controlo dos 
ensaios realizados.

6.  Providenciar para que o equipamento esteja em boas condições de utilização.
6.1.  Verificar as condições de funcionamento dos equipamentos;
6.2.  Efetuar a limpeza dos equipamentos ou requisitar a intervenção do serviço de manutenção.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Calibração – Técnicas e procedimentos.

Conhecimentos de:

2.  Língua inglesa – utilização de vocabulário técnico.

3.  Gestão de resíduos tóxicos.

Conhecimentos aprofundados de:

4.  Química e Bioquímica.

5.  Física – Mecânica, termodinâmica e eletromagnetismo.

6.  Microbiologia.
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7.  Metrologia.

8.  Estatística

9.  Matemática – Cálculo numérico e algébrico, teorias de cálculo.

10.  Controlo de qualidade.

11.  Tecnologia dos materiais e dos equipamentos de laboratório.

12.  Métodos e técnicas laboratoriais, análises e ensaios – Tipos, características e aplicações.

13.  Informática na ótica do utilizador.

14.  Normas de segurança, higiene e saúde no trabalho aplicadas à indústria química.

15.  Normas de qualidade e proteção ambiental.

SABERES-FAZER

1.  Ler e interpretar as especificações técnicas relativas aos trabalhos a realizar.

2.  Seleccionar o método de análise adequado à realização de um dado ensaio.

3.  Aplicar técnicas de recolha de amostras para as análises.

4.  Aplicar os procedimentos adequados às análises e/ou ensaios a efectuar

5.  Aplicar técnicas de preparação de equipamentos.

6.  Aplicar técnicas de preparação, medição e pesagem.

7.  Avaliar os resultados das análises realizadas e sua fiabilidade.

8.  Utilizar métodos e técnicas de análises qualitativas, quantitativas e instrumentais.

9.  Utilizar, testar e avaliar equipamentos de análise de diversas bases tecnológicas, instrumentos e materiais de laboratório

10.  Utilizar equipamento informático para processamento de dados e de resultados.

11.  Aplicar técnicas dos procedimentos de controlo de qualidade.

12.  Detectar as anomalias e os desvios dos parâmetros.

13.  Utilizar as técnicas de manutenção dos equipamentos.

14.  Aplicar as normas e procedimentos de segurança, higiene e saúde no trabalho, no exercício das suas funções.

SABERES-SER

1.  Demonstrar capacidade de análise na procura de soluções para os problemas.

2.  Agir com rigor e precisão.

3.  Estabelecer relações técnicas e funcionais e cooperar com outras áreas da empresa, de forma a responder às solicitações 
do serviço.

4.  Adaptar-se à evolução das tecnologias, procedimentos, materiais e métodos analíticos.

5.  Agir com responsabilidade sobre os equipamentos, processos, pessoas e meio ambiente.

6.  Agir em conformidade com as normas e procedimentos de qualidade, proteção ambiental, segurança, higiene e saúde no 
trabalho.
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TÉCNICO/A DE APOIO À GESTÃO

DESCRIÇÃO GERAL

Assegurar a aplicação dos procedimentos técnico – administrativos necessários à elaboração, aplicação e atualização, dos instru-
mentos gerais de gestão, na empresa ou serviço público. 

ATIVIDADES

1.  Recolher, selecionar e preparar a informação contabilística e financeira, para posterior análise e cumprimento das obriga-
ções da gestão.
1.1.  Selecionar informação previsional dos e para os departamentos funcionais de forma a permitir a elaboração de planos 

de atividade, dos orçamentos operacionais e financeiros;
1.2.  Selecionar informação de natureza diversa para a elaboração dos relatórios de gestão/atividades, contas anuais e 

balanço social;
1.3.  Compilar os dados necessários à elaboração de projetos de investimento/financiamento;
1.4.  Classificar e imputar documentos contabilísticos aos respetivos centros de custos.

2.  Colaborar na identificação das necessidades de aprovisionamento e na escolha de equipamentos e materiais necessários 
ao desenvolvimento da atividade da empresa ou serviço público.
2.1.  Participar na uniformização de parâmetros de aprovisionamento e na previsão de consumos, nomeadamente anali-

sando a sua evolução;
2.2.  Elaborar ou participar na elaboração de processos de aquisição e de cadernos de encargos.

3.  Colaborar no desenvolvimento da política de marketing.
3.1.  Participar na organização e na operacionalização de ações de marketing e de campanhas publicitárias;
3.2.  Organizar a informação necessária à elaboração de estudos e prospeções de mercado;

4.  Colaborar na organização e controlo dos procedimentos definidos para a aplicação e a manutenção do Sistema de Gestão 
da Qualidade.

5.  Executar e/ou assegurar a execução de tarefas administrativas de apoio à gestão de recursos humanos.
5.1.  Colaborar na organização do processo de recrutamento, seleção e admissão de pessoal;
5.2.  Executar e/ou orientar o processamento e pagamento de vencimentos, o registo e conferência dos dados relativos à 

assiduidade e o preenchimento de documentação relacionada com as obrigações legais;
5.3.  Colaborar na elaboração de planos e relatórios de formação, aplicando os procedimentos administrativos decorrentes 

da lei laboral.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Legislação comercial e comércio internacional.

2.  Licenciamento industrial.

3.  Procedimentos de elaboração de projetos financeiros.

4.  Gestão das relações interpessoais.
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Conhecimentos de:

5.  Organização e manutenção de arquivo. 6. Língua Portuguesa.

7.  Língua estrangeira.

8.  Organização do trabalho e gestão do tempo.

9.  Informática na ótica do utilizador – Aplicações informáticas de gestão.

10.  Legislação laboral.

11.  Legislação fiscal.

12.  Gestão administrativas de recursos humanos.

13.  Contabilidade geral.

14.  Contabilidade analítica e controlo orçamental.

15.  Cálculo comercial e financeiro.

16.  Gestão de stocks e aprovisionamento.

17.  Marketing e publicidade.

18.  Segurança, higiene e saúde no trabalho.

19.  Sistema de gestão da qualidade.

20.  Materiais e equipamentos da área administrativa.

Conhecimentos Aprofundados de:

21.  Estrutura organizacional e funcionamento da empresa/serviço público.

SABERES-FAZER

1.  Aplicar as técnicas de organização e pesquisa da informação financeira.

2.  Aplicar os procedimentos definidos para a classificação de documentos contabilísticos.

3.  Identificar e aplicar metodologias de planeamento, execução e controlo de projetos financeiros.

4.  Aplicar os procedimentos técnicos, administrativos e logísticos à função de aprovisionamento.

5.  Utilizar as técnicas de elaboração de cadernos de encargos e de processos de aquisição.

6.  Utilizar as técnicas de desenvolvimento de ações de marketing e de campanhas publicitárias.

7.  Aplicar técnicas de pesquisa e organização de informação sobre o mercado onde a empresa ou serviço público atuam.

8.  Identificar e aplicar os procedimentos e documentos de suporte definidos para a operacionalização do sistema de gestão 
da qualidade.

9.  Identificar e aplicar os procedimentos administrativos adequados à organização de processos de recrutamento, seleção e 
admissão de pessoal.

10.  Aplicar os procedimentos administrativos de controlo de assiduidade.

11.  Aplicar os procedimentos necessários ao preenchimento de documentação bancária, comercial, fiscal e outra.

12.  Aplicar as técnicas de cálculo nas diferentes áreas de intervenção. 

13.  Identificar, selecionar e utilizar os materiais e equipamentos de escritório necessários à sua atividade.

14.  Aplicar técnicas de recolha e tratamento de dados necessários à elaboração de relatórios de apoio à gestão.

15.  Aplicar as técnicas de organização do trabalho no desenvolvimento das rotinas.

16.  Identificar os diferentes tipos de documentos e o circuito de documentação.

17.  Utilizar as aplicações informáticas adequadas à atividade.

18.  Aplicar as competências linguísticas na comunicação e no processamento de texto em Língua Portuguesa e em língua 
estrangeira.

19.  Aplicar as normas de segurança, higiene e saúde no exercício da sua atividade.
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SABERES-SER

1.  Manter organizado o posto de trabalho de forma a permitir responder às solicitações do serviço

2.  Facilitar o relacionamento com diferentes interlocutores.

3.  Tomar iniciativa na resolução de situações concretas.

4.  Gerir o tempo em função das prioridades da gestão.
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TÉCNICO/A DE GESTÃO DO AMBIENTE

ATIVIDADES

1.  Inventariar e caracterizar as variáveis ambientais biofísicas e socioeconómicas.

2.  Proceder ao levantamento, organização e tratamento de informação em estudos ambientais.

3.  Propor medidas preventivas e soluções sustentáveis para a resolução de problemas ambientais.

4.  Propor e apoiar o desenvolvimento de medidas de valorização ambiental e do território.

5.  Participar em programas de monitorização e controlo da qualidade geral do ambiente: gua; solo; resíduos; energia, ar e ruído.

6.  Promover a utilização de energias renováveis e da mobilidade sustentável e apresentar medidas para a utilização eficiente 
da energia com ênfase para as tecnologias de produção renovável.

7.  Apoiar na conceção, organização e operacionalização de campanhas de informação, sensibilização e educação ambiental.

8.  Participar em projetos de conservação da natureza, da promoção da biodiversidade, das florestas, da fauna, flora e habitats.

9.  Apoiar na implementação de sistemas de gestão ambiental.

10.  Conceber e planear atividades turísticas a desenvolver em áreas protegidas.

11.  Conceber propostas de construção e valorização de uma parcela de território, integrando os conceitos dos instrumentos 
de ordenamento do território.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  História da relação do Homem com a Natureza

2.  Origem e causas dos atuais problemas ambientais

3.  Problemas da atualidade (escala local/regional e escala global)

4.  Características ecológicas das plantas

5.  Coberto vegetal

6.  Ciclo da água

7.  Taxonomia animal

8.  Fauna cinegética e piscícola

9.  Biodegradação

10.  Saneamento básico11. Zonas de distribuição fitogeográficas

12.  Recursos florestais

13.  Valorização de resíduos, tratamento e destino final

14.  Plantas e as suas principais funções fisiológicas

15.  Ondas sonoras

Conhecimentos de:

16.  Estrutura e o funcionamento dos ecossistemas

17.  Eficiência ecológica

18.  Ambientes naturais nacionais
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19.  Disponibilidades hídricas superficiais e/ou subterrâneas

20.  Normas de prevenção, proteção e defesa da floresta contra incêndios

21.  Indicadores de sustentabilidade da floresta

22.  Parâmetros de distribuição das florestas, clima, relevo, exposição, altitude

23.  Avaliação ambiental

24.  Impacto ambiental

25.  Fatores do clima e a sua influência na agricultura

26.  Produção renovável

27.  Processos de eliminação, valorização e tratamento de resíduos

28.  Tipos de resíduos: sólidos urbanos, hospitalares, industriais, perigosos

29.  Tipos de deposição e recolha

30.  Classificação dos resíduos de acordo com a lista europeia de resíduos (LER)

31.  Regras de manuseamento de resíduos perigosos

32.  Composição da atmosfera e caraterísticas das várias camadas

33.  Animais em risco de extinção ou ameaçados

34.  Gestão adequada dos espaços naturais e das populações faunísticas

35.  Recursos energéticos

36. I mpactes ambientais associados às energias fósseis

37.  Turismo sustentável

38.  Órgãos e sistemas de tratamento de uma estação de tratamento de águas (ETA) e de uma estação de tratamento de águas 
residuais (ETAR)

Conhecimentos aprofundados de:

39.  Qualidade do ambiente, poluição e meio recetor

40.  Desenvolvimento sustentável

41.  Ecologia

42.  Variáveis biofísicas e a ocupação do solo

43.  Gestão dos recursos hídricos

44.  Fatores de poluição água, solos, ar

45.  Indicadores de poluição

46.  Inventários florísticos

47.  Qualidade ambiental

48.  Energia e as alterações climáticas

49.  Fontes de gases de efeito de estufa

50.  Políticas de conservação da natureza51. Poluição atmosférica e fontes de poluição

52.  Boas práticas ambientais

53.  Ordenamento do território e cartografia

54.  Biofísica de um território

55.  Variáveis biofísicas

56.  Espaços verdes no território humanizado

57.  Enquadramento legal dos instrumentos de ordenamento do território

58.  Sistema de Posicionamento Global (GPS)
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59.  Sistemas de referência terrestre

60.  Rede de conservação da natureza

61.  Controlo de qualidade de uma água

62.  Enquadramento legislativo aplicável à qualidade da água

63.  Elementos constituintes de um solo

64.  Características dos principais tipos de solo

65.  Solo

66.  Propriedades físicas e químicas de diferentes tipos de solos

67.  Causas e fatores de degradação e poluição do solo

68.  Boas práticas de gestão e conservação do solo

69.  Fatores que influenciam a sua produtividade e conservação do solo

70.  Produção agrícola sustentável

71.  Parâmetros e grandezas utilizadas em acústica e medição do ruído

72.  Níveis de pressão sonora

73.  Legislação e normalização aplicável do ruído

74.  Gestão ambiental e conservação da natureza

75.  Educação e animação ambiental

76.  Fontes de poluição atmosférica

77.  Qualidade do ar

78.  Gestão ambiental e qualidade do ambiente

79.  Legislação e programas de implementação de sistemas de gestão ambiental

80.  Normas gerais de ambiente, segurança e saúde no trabalho como meio de prevenção os acidentes

81.  Saneamento básico

SABERES-FAZER

1.  Aplicar técnicas de análises climáticas relacionando elementos e fatores climáticos

2.  Identificar situações de degradação ambiental

3.  Identificar situações de poluição de água, selecionando os indicadores mais adequados e nomeando as suas fontes e efeitos

4.  Interpretar resultados e classificar a qualidade de uma água segundo os normativos legais

5.  Utilizar sistemas de informação geográfica

6.  Aplicar técnicas de elaboração de inventários florísticos e levantamento de coberto vegetal

7.  Aplicar técnicas de análise de tipos de poda: a poda de formação, a poda de manutenção

8.  Aplicar técnicas de projeção, construção e conservação de jardins

9.  Identificar as principais zonas de distribuição fitogeográficas e diferentes tipos de propagação de plantas

10.  Aplicar técnicas de instalação, gestão e ordenamento dos recursos florestais

11.  Aplicar técnicas de amostragens simples e análises físico químicas ao solo, inferindo a sua qualidade

12.  Aplicar estratégias de minimização dos consumos e de otimização da exploração e consumo dos recursos energéticos

13.  Realizar cálculos de consumos energéticos e respetivas faturas

14.  Identificar políticas de conservação da natureza e respetivos instrumentos de implementação e fiscalização 15. Analisar as 
etapas de uma política de conservação da natureza

16.  Caracterizar a situação nacional, a situação comunitária e a situação mundial em termos de conservação da natureza
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17.  Aplicar estratégias de gestão ambiental com vista à conservação da natureza e redução dos impactos ambientais

18.  Indicar medidas de prevenção e minimização da poluição atmosférica

19.  Identificar fatores meteorológicos que influenciam a concentração e a dispersão dos poluentes

20.  Identificar o funcionamento de sistemas de remoção de poluentes quer gasosos quer particulados

21.  Aplicar as principais ferramentas de gestão e decisão ambiental

22.  Aplicar técnicas de estudo, avaliação e a certificação ambiental

23.  Identificar os riscos profissionais e ambientais relacionados com o meio de trabalho e as condições de segurança no de-
sempenho da atividade profissional

24.  Aplicar técnicas de conceção de planos de amostragem

25.  Aplicar técnicas de recolha e conservação de amostras

26.  Aplicar técnicas de manutenção e calibração de medidores portáteis e outros equipamentos.

27.  Efetuar uma determinação analítica quer “in situ”, quer no laboratório

28.  Analisar a qualidade da água com significado dos parâmetros obtidos

29.  Interpretar os dados analíticos da qualidade da água obtidos tendo em conta a legislação aplicável

30.  Aplicar técnicas de eliminação e tratamento de resíduos e efluentes da exploração agrícola

31.  Identificar os diferentes tipos de ruído e os seus efeitos do ruído na saúde humana

32.  Utilizar o equipamento de análise de ruído e efetuar medições

33.  Identificar medidas de prevenção e controlo do ruído

34.  Aplicar técnicas de análise de cartas de solos

35.  Aplicar técnicas de estudo do espaço verde com base nas componentes que o caracterizam

36.  Analisar variáveis e condicionantes por área de impacto, tendo em vista a optimização da sua aplicação em termos de inte-
gração para um dos meios: rural ou urbano

37.  Aplicar técnicas de tratamento de dados georreferenciados integrando os a partir de aplicações comerciais

38.  Aplicar técnicas de importação de dados do Sistema de Posicionamento Global (GPS) de forma estática e dinâmica

39.  Digitalizar e indexar os respetivos dados a partir de imagens  fotografias aéreas, ortofotos ou satélite

40.  Aplicar técnicas de produção de cartas temáticas em ambiente e ordenamento

41.  Aplicar técnicas de georreferenciação de pontos a partir dos dados do Sistema de Posicionamento Global (GPS)

42.  Aplicar técnicas de exportação de dados para sistemas de informação geográfica – formato digital

SABERES-SER

1.  Trabalhar com orientação para objetivos e prazos

2.  Demonstrar capacidade de iniciativa no sentido de encontrar soluções adequadas na resolução de situações imprevistas

3.  Demonstrar capacidade de iniciativa no âmbito das suas atividades, nomeadamente, sugerindo ações corretivas e melho-
rias no contexto de desempenho profissional

4.  Demonstrar disponibilidade para a inovação e para a aprendizagem ao longo da vida

5.  Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns

6.  Demonstrar capacidade de planeamento e organização, respeitando o cumprimento de regras, normas e níveis derespon-
sabilidade

7.  Comunicar de forma clara e assertiva

8.  Agir em conformidade com a ética profissional e com normas de qualidade

9.  Agir em conformidade com as regras de ambiente, segurança e saúde no trabalho
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TÉCNICO/A DE SISTEMAS DE 
TRATAMENTO DE ÁGUAS

DESCRIÇÃO GERAL

Executar operações complexas associadas à gestão, exploração e manutenção de sistemas de tratamento e transporte de águas 
(de abastecimento e/ou residuais), de acordo com os procedimentos implementados, com base nas normas e regulamentos de 
higiene, qualidade, segurança e protecção ambiental.

ATIVIDADES

1.  Desenvolver e executar o programa de rotinas de operação e outras especificações técnicas, a fim de adotar os procedi-
mentos adequados ao trabalho a realizar.

2.  Assegurar a rotina diária de higiene e arrumação do posto de trabalho.

3.  Executar operações complexas associadas à exploração nas áreas de captação, elevação, tratamento e transporte de 
águas e monitorizar o funcionamento e regulação de máquinas e equipamentos.
3.1.  Introduzir e verificar os parâmetros de funcionamento e regulação das máquinas e equipamentos de acordo com as 

instruções recebidas e o programa de rotinas de operação;
3.2.  Assegurar e controlar a alimentação das máquinas e dos equipamentos com os produtos de tratamento adequados;
3.3.  Acompanhar o funcionamento dos sistemas de supervisão e de telegestão, dos diversos processos dos sistemas de 

tratamento e transporte de água.
3.4.  Vigiar e controlar o funcionamento das máquinas e equipamentos, verificando desvios nos parâmetros e procedendo 

aos ajustamentos necessários;
3.5.  Reportar e efetuar correções na regulação dos parâmetros das máquinas e equipamentos, ao longo dos sistemas 

de transporte e tratamento das águas de abastecimento e/ou residuais, de acordo com as instruções recebidas e os 
procedimentos estabelecidos.

4.  Verificar a qualidade da água de acordo com os parâmetros em vigor.
4.1.  Efetuar amostras de água para posterior análise, em função dos parâmetros a avaliar;

5.  Executar ensaios de controlo de água, de acordo com os parâmetros a avaliar.

6.  Assegurar o aprovisionamento dos sistemas de tratamento e transporte de águas
6.1.  Proceder à receção e armazenamento de reagentes, materiais e meios auxiliares;
6.2.  Verificar a quantidade e qualidade de reagentes, materiais e meios auxiliares.

7.  Assegurar tarefas de manutenção complexa das máquinas e equipamentos.
7.1.  Providenciar para que os órgãos, máquinas e equipamentos estejam em boas condições de utilização;
7.2.  Efetuar as operações de manutenção preventiva das máquinas e equipamentos, de acordo com o plano de inspeção 

e lubrificação;
7.3.  Efetuar as operações complexas de manutenção corretiva das máquinas, órgãos e equipamentos, detetando e corri-

gindo anomalias;
7.4.  Preencher a documentação técnica de controlo da atividade, sobre procedimentos adotados, anomalias detetadas, 

operações de manutenção realizadas e outra informação relevante sobre o trabalho desenvolvido;
7.5.  Reportar os registos associados.

8.  Atuar e reportar situações de acidentes ou incidente ao nível da qualidade, ambiente e segurança, de acordo com as ins-
truções recebidas e os procedimentos estabelecidos.  
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COMPETÊNCIAS

SABERES

Conhecimento de:

1.  Água e seus princípios – ciclo urbano da água

2.  Qualidade da água nas origens e do meio recetor

3.  Licenças de descarga e captação

4.  Valorização e aplicação de lamas na agricultura ou outro destino final

5.  Qualidade do ar

6.  Ruído ambiente e do posto de trabalho

7.  Fontes de poluição (parâmetros Nitratos: NO3, CBO5, CQO) e seus efeitos sobre o meio envolvente

8.  Normas de segurança, higiene e saúde no trabalho

9.  Preservação do ambiente

10.  Sistemas de gestão ambiental

11.  Sistemas de gestão da qualidade

12.  Sistemas de gestão de responsabilidade empresarial

13.  Plano de segurança da água

14.  Normas ISSO

15.  Física e química

16.  Biologia

17.  Princípios de funcionamento e conservação das máquinas e equipamentos de ETA e ETAR

18.  Origem e categorias de resíduos

19.  Planeamento e organização do trabalho

20.  Gestão de stocks e aprovisionamento

21.  Fontes de fornecimento de água

22.  Riscos ambientais e de higiene e segurança

23.  Métodos de organização do trabalho

24.  Eletricidade

25.  Princípios de funcionamento da telegestão e automação

26.  Requisitos de segurança da água

Conhecimentos aprofundados de:

27.  Princípios de robótica

28.  Metrologia e Calibração

29.  Hidráulica

30.  Sistemas de tratamento e transporte de águas e de águas residuais

31.  Organização e funcionamento de ETA/ETAR

32.  Características e funcionamento de ETA e ETAR

33.  Constituição de ETA e ETAR

34.  Classificação e tipos de águas

35.  Características das águas (relacionado com a Saúde Humana) – captação, água residual, água para consumo humano, água 
residual tratada, outros usos da água além do consumo humano, águas industriais.
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36.  Tipos, processos e produtos de tratamento de águas

37.  Controlo de qualidade das águas

38.  Valores paramétricos da qualidade da água

39.  Tipos de parâmetros da qualidade da água

40.  Tipos de pesticidas

41.  Processos de operação e regulação de parâmetros das máquinas e equipamentos

42.  Técnicas de recolha de amostras e ensaios

43.  Tipos de recipientes para recolha de amostras

44.  Métodos de preservação/conservação de amostras

45. Tipos de amostras

46.  Procedimentos de recolha e análise de amostras

47.  Requisitos do transporte de amostras de água  controlo da temperatura

48.  Armazenamento de amostras

49.  Parâmetros de análise da água

50.  Técnicas de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos

51.  Processos de operação e regulação das máquinas e equipamentos

SABERES-FAZER

1.  Analisar o programa de rotinas de operação dos sistemas de tratamento e transporte de águas e outras especificações 
técnicas.

2.  Atuar de acordo com o programa de rotinas de operação.

3.  Aplicar as técnicas de rotina diária de higiene e arrumação do posto de trabalho.

4.  Utilizar as técnicas de regulação e funcionamento das máquinas e equipamentos.

5.  Utilizas as técnicas de alimentação das máquinas e dos equipamentos de ETA e de ETAR.

6.  Interpretar as informações disponibilizadas pelos indicadores de funcionamento das máquinas e equipamentos.

7.  Identificar desvios nos parâmetros das máquinas e equipamentos e sistemas de tratamento e transporte de água.

8.  Aplicar os procedimentos de registo de dados.

9.  Aplicar as técnicas de recolha e análise de amostras de água.

10.  Aplicar as técnicas de ensaio de amostras de águas.

11.  Aplicar as técnicas de identificação e registo de amostras.

12.  Aplicar as técnicas de preservação/conservação de amostras.

13.  Aplicar as técnicas de acondicionamento e transporte de amostras e registos associados.

14.  Aplicar as técnicas de registo de resultados.

15.  Aplicar técnicas de controlo dos parâmetros da água.

16.  Aplicar técnicas de introdução de medidas corretivas e verificar a qualidade da água após introdução das mesmas.

17.  Aplicar as técnicas de registo de resultados.

18.  Aplicar as técnicas de aprovisionamento e gestão de stocks.

19.  Aplicar as técnicas de diagnóstico de anomalias no funcionamento das máquinas e equipamentos.

20.  Aplicar as técnicas de avaliação de riscos ambientais.

21.  Aplicar as técnicas de manutenção preventiva e corretiva das máquinas e equipamentos.
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22.  Aplicar as técnicas complexas de manutenção corretiva das máquinas e equipamentos.

23.  Aplicar técnicas de reparação e substituição complexa de peças e acessórios das máquinas e equipamentos.

24.  Proceder à substituição e limpeza de peças e acessórios e verificar os níveis dos fluídos das máquinas e equipamentos.

SABERES-SER

1.  Interagir com os outros elementos da equipa de trabalho, com vista a responder às solicitações do serviço.

2.  Demonstrar pontualidade, iniciativa, autonomia e rigor.

3.  Adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a novas tecnologias, métodos e equipamentos dos sistemas de trata-
mento e transporte de águas.

4.  Cumprir com responsabilidade os procedimentos, normas e regulamentos estipulados.

5.  Decidir sobre as soluções mais adequadas na resolução de problemas.

6.  Integrar as boas práticas de higiene, segurança e proteção ambiental na realização das operações dos sistemas de trata-
mento e transporte de águas.
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM GESTÃO DA 
QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA

DESCRIÇÃO GERAL

Planeia, coordena, assegura e promove a implementação e melhoria contínua dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Ambiente e 
Segurança, em conformidade com os referenciais normativos e legislação aplicável, contribuindo para a eficiência e competiti-
vidade das organizações.

ATIVIDADES

1.  Implementar sistemas de gestão da qualidade, ambiente e segurança de acordo com os referenciais normativos e exigên-
cias regulamentares e estatutários aplicáveis
1.1.  Apoiar a Gestão de topo no controlo dos aspetos que respeitam à qualidade, ao ambiente e à segurança na organi-

zação.
1.2.  Participar, em conjunto com a Gestão de topo, na definição da política e objetivos da qualidade, ambiente e segurança 

e na identificação dos processos e dos recursos necessários à implementação do sistema de gestão tendo em conta 
a política e os objetivos definidos.

1.3.  Articular, com a gestão de topo e com as restantes áreas funcionais, a estratégia de gestão da qualidade, ambiente e 
segurança de forma a que os objetivos possam convergir no desenvolvimento da estratégia global da organização.

1.4.  Controlar a documentação, registos e a análise dos dados do sistema de gestão da qualidade, ambiente e segurança.
1.5.  Controlar os dispositivos de monitorização e medição.
1.6.  Dinamizar a comunicação interna e externa nos aspetos relevantes do sistema de gestão da qualidade, ambiente e  

segurança.
1.7.  Participar no tratamento de não conformidades e desenvolver programas de ações corretivas e preventivas.
1.8.  Desenvolver e implementar programas de melhoria contínua.

2.  Apoiar a Gestão de Recursos Humanos
2.1.  Identificar as necessidades de formação relacionadas com a qualidade, ambiente e segurança.
2.2.  Identificar as competências necessárias para o recrutamento e seleção de colaboradores para o desempenho de 

funções que afetem a qualidade do produto/serviço.
2.3.  Apoiar a gestão de recursos humanos no planeamento, organização e avaliação da eficácia das ações de formação 

definidas pelo plano de formação.

3.  Gerir o programa de auditorias e atuar como auditor interno
3.1.  Elaborar e coordenar o programa de auditorias, duma organização, que contribua para a determinação da eficácia do 

seu sistema de gestão.
3.2.  Realizar as auditorias ao sistema de gestão da qualidade, do ambiente e da segurança, de acordo com os referenciais 

NP EN ISSO 9001, NP EN ISO 14001, OHSAS 18001 e legislação aplicável.
3.3.  Acompanhar as entidades certificadoras e/ou auditorias externas no processo de certificação.

4.  Colaborar na seleção, aprovação e avaliação de fornecedores, de acordo com os critérios previamente definidos.

5.  Colaborar na análise e avaliação da satisfação do cliente, através das técnicas da gestão da Qualidade, de acordo com os 
referenciais normativos aplicáveis.

6.  Colaborar na revisão dos sistemas de gestão da qualidade, ambiente e segurança.
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COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Matemática.

2.  Português.

3.  Inglês.

Conhecimentos de:

4.  Sistema português da qualidade.

5.  Gestão de conflitos e gestão de equipas.

6.  Informática aplicada.

7.  Aprovisionamento e logística.

8.  Ferramentas da Qualidade.

9.  Métodos estatísticos aplicados à Qualidade.

10.  Metrologia e calibração.

11.  Técnicas de medição e monitorização da satisfação do cliente.

12.  Microbiologia geral e ambiental.

13.  Agentes químicos, biológicos e físicos.

14.  Legislação ambiental e de segurança e saúde do trabalho.

15.  Avaliação e controlo de riscos.

16.  Prevenção ambiental e da poluição.

17.  Prevenção em contexto laboral.

18.  Higiene e segurança no trabalho.

19.  Organização de emergências.

Conhecimentos aprofundados de:

20.  Sistemas de Gestão da Qualidade.

21.  Sistemas de Gestão do Ambiente.

22.  Sistemas de Gestão da Segurança.

23.  Gestão de processos.

24.  Integração de Sistemas de Gestão.

25.  Gestão de formação.

26.  Auditorias a Sistemas de Gestão.

27.  Técnicas de melhoria da qualidade.

SABERES-FAZER

1.  Identificar as melhores opções estratégicas nos mais diversos contextos e situações na perspetiva da gestão da Qualidade, 
Ambiente e Segurança.

2.  Pesquisar e aplicar a legislação, regulamentos e normas inerentes aos diferentes setores específicos de intervenção.

3.  Planear, coordenar e promover as etapas da implementação de sistemas de gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança.

4.  Elaborar documentação técnica e específica e determinar a sua implementação.
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5.  Conceber suportes documentais diversos de disseminação de informação a todos os níveis da organização, no âmbito dos 
sistemas de gestão da qualidade, ambiente e segurança.

6.  Gestão de processos e implementação de indicadores de medição e monitorização.

7.  Planear e coordenar a implementação de sistemas integrados de gestão.

8.  Determinar as necessidades de compra, selecionar e avaliar os fornecedores e definir os respetivos procedimentos de 
aquisição de bens e/ou serviços.

9.  Utilizar técnicas de controlo estatístico de processos. 10. Controlar e manusear os equipamentos de medição, monitoriza-
ção e controlo.

11.  Determinar os parâmetros estatísticos e de fiabilidade aplicáveis.

12.  Controlar a conformidade metrológica dos equipamentos de monitorização e de medição.

13.  Utilizar técnicas de diagnóstico de desempenho ambiental das instituições.

14.  Elaborar e aplicar listas de verificação de cumprimento de legislação em contexto real de trabalho.

15.  Elaborar e aplicar listas de verificação para identificação dos perigos e avaliação dos riscos.

16.  Aplicar técnicas de identificação, controlo e avaliação de riscos.

17.  Implementar um programa de controlo de riscos profissionais em ambiente industrial.

18.  Aplicar as normas e os procedimentos de atuação em situações de emergência.

19.  Aplicar as técnicas de comunicação adequadas ao contexto de intervenção.

20.  Aplicar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental respeitantes à atividade profissional.

21.  Utilizar técnicas de auditoria a sistemas de gestão.

22.  Utilizar técnicas de análise e avaliação da satisfação do cliente.

23.  Avaliar a eficácia das medidas implementadas, em função dos resultados obtidos pela empresa e do processo de avaliação 
da satisfação do cliente.

24.  Utilizar técnicas de desenvolvimento e implementação de programas de melhoria associados à qualidade, ao ambiente e á 
segurança.

SABERES-SER

1.  Gerir equipas de trabalho, demonstrando capacidade de liderança e assegurando os níveis de responsabilidade e de mo-
tivação dos colaboradores.

2.  Demostrar capacidade de comunicação.

3.  Adaptar-se às evoluções técnicas e metodológicas.

4.  Assegurar o cumprimento das normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua actividade 
profissional.

5.  Assegurar o cumprimento das normas e procedimentos de sistemas integrados de gestão Qualidade, Ambiente e Segurança.

6.  Comunicar com interlocutores diferenciados, facilitando o relacionamento interpessoal a nível interno e externo.

7.  Adotar comportamentos de estabilidade emocional e resistência ao stress.

8.  Trabalhar com orientação para objetivos e sob pressão de prazos.

9.  Demonstrar espírito crítico, adaptabilidade e flexibilidade a novas situações

10.  Decidir as soluções adequadas para a resolução de Conflitos, problemas e de situações imprevistas.

11.  Demonstrar proatividade, assertividade e orientação para resultados.

12.  Agir em função de princípios de tolerância e cooperação.

13.  Demonstrar responsabilidade, iniciativa, autonomia e liderança.

14.  Demonstrar capacidade de cumprimento de prazos, horários e procedimentos prédefinidos.
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 
INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTO MODA

DESCRIÇÃO GERAL

Acompanhar, coordenar e apoiar o processo de desenvolvimento de produtos têxteis e potenciar/dinamizar a conceção e desen-
volvimento de novos produtos, efetuando a articulação entra a área criativa e a área produtiva.

ATIVIDADES

1.  Colaborar em estudos de mercado e seleção de produto com base em sistemas de informação de marketing.

2.  Colaborar em projetos de conceção e desenvolvimento de novos produtos aplicando metodologias, técnicas e ferramentas 
que facilitem o seu desenvolvimento.

3.  Participar no desenvolvimento de coleções de vestuário.

4.  Participar em feiras e outros eventos envolvendo clientes e outros players neste processo.

5.  Construir moldes base das principais peças de vestuário e desenvolver/interpretar a modelação de novos modelos de for-
ma manual e utilizando CAD.

6.  Promover atividades de inovação e desenvolvimento de forma a apoiar a direção da empresa nestas atividades de valori-
zação do produto, através da indução de novas características/propriedades proporcionadas pela utilização de materiais 
técnicos e funcionais.

7.  Corroborar no estudo do trabalho, no planeamento e organização da produção, na previsão/análise de custos usando ins-
trumentos/programas, com o objetivo de apoiar a direção da produção no planeamento geral de atividades e competências 
nos setores de corte, costura e acabamento.

8.  Coordenar e participar nas atividades de produção ao nível de distribuição de trabalho e supervisão de equipas e verifica-
ção de níveis de produtividade, qualidade e adequação das tecnologias.

9.  Promover e verificar os procedimentos de higiene e segurança no trabalho nas secções produtivas, organização dos mé-
todos de trabalho e ergonomia dos postos.

10.  Elaborar relatórios de balanço das atividades e competências da equipa de trabalho para a direção da produção.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Matemática.

2.  Inglês.

3.  Moda.

Conhecimentos de:

4.  Inglês técnico.

5.  Comportamento organizacional.

6.  Modo de funcionamento de empresas e organizações no contexto do setor têxtil e do vestuário.
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7.  Eventos relacionados com a atividade profissional. 
8.  Logística.

9.  Organização e gestão de empresas.

10.  Materiais e processos têxteis.

11.  Estrutura e análise de custos.

12.  Planeamento e organização da produção em confeção.

13.  Gestão da qualidade.

14.  Controlo da qualidade em confeção.

15.  Higiene, segurança e ergonomia.

Conhecimentos aprofundados de:

16.  Conceção e desenvolvimento de coleções.

17.  Modelação.

18.  Tecnologia de confeção.

19.  Metodologia de desenvolvimento de novos produtos.

20.  Análise de mercado e seleção do produto.

21.  Estudo do trabalho.

22.  Métodos e tempos.

23.  Marketing do produto.

24.  Têxteis técnicos e funcionais.

25.  Projecto.

SABERES-FAZER

1.  Aplicar técnicas de organização e divulgação da informação.

2.  Aplicar técnicas de planeamento e organização do trabalho.

3.  Utilizar as ferramentas de gestão das diversas atividades logísticas nas empresas da ITV.

4.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho assistido por computador de modelos de vestuário.

5.  Preparar e reconhecer os diferentes tipos, características e comportamentos dos materiais têxteis e suas limitações técnicas.

6.  Aplicar as técnicas de seleção de matérias-primas e acessórios, com vista à sua conjugação no modelo de vestuário a con-
fecionar.

7.  Elaborar fichas técnicas e croquis.

8.  Aplicar normas e procedimentos de qualidade adequados à conceção de modelos de vestuário.

9.  Aplicar os métodos de planeamento de coleções.

10.  Aplicar métodos e técnicas de lançamento e promoção de produtos/coleções.

11.  Organizar e apresentar coleções.

12.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho de modelos de vestuário.

13.  Reproduzir moldes.

14.  Aplicar os métodos e as técnicas de desenho geral e técnico na construção, transformação e reprodução de moldes.

15.  Optimizar os métodos e as técnicas de estendimento, corte e costura de tecidos em função das características do produto final.

16.  Identificar anomalias nos processos e desvios à programação da produção.

17.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos, características e comportamentos dos materiais têxteis e suas limitações técnicas.

18.  Aplicar as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.
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19.  Efectuar operações nos diferentes equipamentos das etapas do processo de costura. 
20.  Efectuar operações nos equipamentos de acabamento em confeção.

21.  Aplicar metodologias de desenvolvimento de novos produtos.

22.  Reproduzir o design de moda aos vários setores de vestuário.

23.  Utilizar processos de recolha e análise de informação para a conceção e industrialização de modelos de artigos têxteis e 
de Vestuário.

24.  Aplicar os métodos de planeamento de desenvolvimento de produtos.

25.  Aplicar normas e procedimentos de qualidade adequados à conceção de modelos de vestuário.

26.  Utilizar processos de recolha e análise de informação para a conceção de fichas de especificações técnicas de produto e 
processo de fabrico.

27.  Diferenciar as especificações e valores de tolerância de matérias-primas e acessórios, com vista à sua conjugação no mo-
delo de vestuário a confecionar.

28.  Aplicar métodos e técnicas de elaboração de fichas técnicas.

29.  Preparar os meios humanos, os equipamentos e as matérias-primas necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos.

30.  Optimizar os recursos humanos e os equipamentos disponíveis.

31.  Desenhar esboços, desenhos técnicos ou outras representações relativos aos produtos de vestuário para controlo de mé-
todos e tempos.

32.  Adequar sequências de operações e modos operatórios, em função das especificações técnicas do produto, das matérias
-primas, dos meios humanos e dos equipamentos disponíveis.

33.  Aplicar os métodos e as técnicas de determinação de tempos de produção e indicadores de produtividade.

34.  Utilizar os diferentes tipos de equipamentos, utensílios, produtos e substâncias adequados à realização de análises e en-
saios de produtos têxteis.

35.  Aplicar normas e procedimentos da qualidade, nacionais e internacionais.

36.  Aplicar técnicas de elaboração de relatórios dos vários assuntos abordados.

SABERES-SER

1.  Aconselhar as equipas de trabalho, garantindo o cumprimento de normas e assegurando os níveis de responsabilidade e 
de motivação dos colaboradores.

2.  Adequarse à evolução das tecnologias.

3.  Adequar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.

4.  Trabalhar em equipa, partilhando saberes e responsabilidades.

5.  Demonstrar criatividade e iniciativa para conceber novos produtos têxteis.

6.  Demonstrar responsabilidade pelos objetivos da qualidade (produtos, serviços, …) e da produção.

7.  Demonstrar confiança em si próprio.

8.  Demonstrar hábitos de trabalho e persistência.

9.  Demonstrar sentido de responsabilidade individual para com as regras ambientais.

10.  Demonstrar espírito crítico a escolha e estudo de soluções.

11.  Intervir na dinamização de atividades e na resolução de problemas.

12.  Demonstrar tolerância e cooperação.

13.  Agir em conformidade com a ética profissional.

14.  Adaptar-se a mudanças de tecnologia, de produto, de matérias-primas e de organização de trabalho.

15.  Agir em conformidade
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OPERADOR/A DE DISTRIBUIÇÃO

DESCRIÇÃO GERAL

Efetuar as operações de receção, arrumação, exposição e reposição, inventariação de mercadorias e atendimento e venda ao 
cliente de acordo com as regras de segurança no trabalho e a segurança alimentar.

ATIVIDADES

1.  Efetuar as operações de receção de mercadorias em armazém:
1.1.  Descarregar as mercadorias, em local previamente definido, tendo em atenção o tipo de mercadoria, seu grau de 

rotatividade e aplicando as regras segurança no trabalho e segurança alimentar;
1.2.  Verificar a guia de remessa, nota de encomenda ou outra documentação, confirmando se as mercadorias que dão 

entrada em armazém se encontram de acordo com o pedido efetuado;
1.3.  Verificar o estado dos produtos que dão entrada no armazém, designadamente defeitos, conservação e prazos de 

validade;
1.4.  Efetuar a devolução dos produtos que não se encontrem em conformidade com a documentação respetiva ou que o 

seu estado o justifique, após ter comunicado superiormente as anomalias detetadas;
1.5.  Efetuar o registo e etiquetagem das mercadorias entradas em armazém.

2.  Armazenar as mercadorias e assegurar a sua manutenção e conservação:
2.1.  Arrumar e acondicionar as mercadorias no local apropriado, de acordo com procedimentos técnicos, funcionais e de 

segurança definidos, utilizando eficazmente o espaço;
2.2.  Arrumar os equipamentos e materiais nos locais designados;
2.3.  Efetuar a rotação dos artigos por forma a minimizar a quebra;
2.4.  Organizar e efetuar a limpeza do armazém.

3.  Efetuar as operações de organização do espaço, limpeza e exposição/reposição das mercadorias:
3.1.  Repor os produtos em loja, respeitando os layouts definidos.
3.2.  Preparar os espaços para a exposição de produtos, seguindo instruções definidas.
3.3.  Efetuar a limpeza no decurso do processo de reposição/exposição;

4.  Efetuar operações de atendimento e venda ao cliente.

5.  Efetuar a inventariação das mercadorias e assegurar o registo em sistema.

6.  Movimentar cargas respeitando as regras de segurança no trabalho.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Organização do trabalho.

2.  Prevenção de quebras das mercadorias.

3.  Marketing aplicado ao espaço de venda.

4.  Sistemas tecnológicos da área comercial.

5.  Comunicação na empresa6. Legislação comercial.
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7.  Informática enquanto utilizador.

8.  Língua inglesa.

Conhecimentos de:

9.  Layout da loja e do armazém.

10.  Procedimentos de receção, conservação, armazenagem e exposição/reposição de mercadorias.

11.  Transformação de alimentos em loja.

12.  Inventário.

13.  Materiais e equipamentos de loja

14.  Produtos e suas características.

15.  Normas da qualidade e de segurança alimentar

16.  Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho.

17.  Técnicas de atendimento e venda

SABERES-FAZER

1.  Aplicar os procedimentos de carga e descarga das mercadorias em armazém, cumprindo a legislação em vigor.

2.  Manusear diversos tipos de mercadorias perecíveis e não perecíveis, respeitando as respetivas regras de higiene e segu-
rança alimentar.

3.  Aplicar as técnicas de receção, manuseamento, armazenagem e conservação das mercadorias.

4.  Aplicar os procedimentos de devolução de mercadorias.

5.  Utilizar os equipamentos de movimentação manual de cargas existentes de acordo com procedimentos técnicos e de se-
gurança definidos.

6.  Aplicar as técnicas de organização e planeamento do trabalho no desenvolvimento da sua atividade.

7.  Efetuar a arrumação e organização do armazém, de acordo com as regras de gestão das mercadorias.

8.  Identificar quebras, a sua origem e aplicar os procedimentos de prevenção da quebra.

9.  Utilizar os materiais e equipamentos necessários à adequada exposição e reposição de produtos.

10.  Efetuar a exposição / reposição de acordo com as localizações prédefinidas e promover a arrumação e boa apresentação 
permanente da loja.

11.  Aplicar as regras de exposição /reposição, nomeadamente garantindo todos os requisitos para a venda, em termos de  
qualidade, validade e precificação.

12.  Efetuar a exposição/reposição e atendimento ao cliente que promovam a venda.

13.  Aplicar as técnicas de acondicionamento, e embalamento de mercadorias de acordo com as especificidades das mesmas.

14.  Aplicar as técnicas para identificação das necessidades dos clientes e para a promoção da venda.

15.  Aplicar as técnicas de venda sugestiva e venda cruzada.

16.  Assegurar a organização dos ciclos promocionais da secção.

17.  Gerir reclamações de clientes, de acordo com as técnicas adequadas.

18.  Utilizar os equipamentos informáticos e as aplicações específicas da atividade.

19.  Preparar os produtos de acordo com as necessidades do cliente.

20.  Aplicar os procedimentos de rotulagem, precificação e etiquetagem de produtos.

21.  Utilizar os equipamentos de proteção e aplicar as normas de saúde e segurança da atividade comercial.

22.  Aplicar as normas de proteção ambiental.

23.  Aplicar as regras de higiene e segurança alimentar.

24.  Aplicar os procedimentos de realização de inventários. 
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SABERES-SER

1.  Trabalhar com orientação para objetivos e prazos.

2.  Definir prioridades e organizar o trabalho.

3.  Demonstrar autonomia na organização e realização do trabalho.

4.  Gerir o tempo em função do plano de trabalho e das prioridades.

5.  Adaptar-se a novas tecnologias e materiais.

6.  Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns.

7.  Comunicar de forma clara e assertiva

8.  Demonstrar iniciativa no âmbito das suas atividades, nomeadamente, sugerindo ações corretivas e de melhoria da sua 
atividade.

9.  Agir em conformidade com a ética profissional e com normas de qualidade.

10.  Agir em conformidade com as regras de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho.
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OPERADOR/A DE LOGÍSTICA

DESCRIÇÃO GERAL

Efetuar as operações de receção, preparação, armazenagem, expedição e inventariação de mercadorias.

ATIVIDADES

1.  Efetuar as operações receção de mercadorias em armazém:
1.1.  Descarregar as mercadorias, em local previamente definido, tendo em atenção o tipo de mercadoria e o seu grau de 

rotatividade;
1.2.  Verificar a guia de remessa, nota de encomenda ou outra documentação, confirmando se as mercadorias que dão 

entrada em armazém se encontram de acordo com o pedido efetuado;
1.3.  Verificar o estado dos produtos que dão entrada no armazém, designadamente defeitos, conservação e prazos de validade;
1.4.  Efetuar a devolução dos produtos que não se encontrem em conformidade com a documentação respetiva ou que o 

seu estado o justifique, após ter comunicado superiormente as anomalias detetadas;
1.5.  Registar e etiquetar as mercadorias entradas em armazém.

2.  Efetuar a armazenagem das mercadorias no armazém e assegurar a sua manutenção e conservação:
2.1.  Arrumar e acondicionar as mercadorias em prateleiras ou noutro local apropriado, de acordo com procedimentos 

técnicos, funcionais e de segurança definidos, utilizando eficazmente o espaço;
2.2.  Efetuar o abastecimento de lugares de preparação de encomendas.

3.  Efetuar a preparação de encomendas

4.  Participar na elaboração de inventários, executando atividades de identificação e de controlo das mercadorias e dos materiais.

5.  Efetuar as operações de expedição de mercadorias:
5.1.  Preparar a expedição de cargas
5.2.  Executar as operações de carga de mercadorias para transporte.
5.3.  Preencher a documentação referente à expedição das mercadorias e efetuar o registo de saída das mesmas;

6.  Executar operações de movimentação, manobra e operação de empilhadores de acordo com as regras e normas estabelecidas.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Organização do trabalho, nomeadamente planificação, adaptação e controlo.

2.  Comunicação na empresa.

3.  Legislação comercial.

4.  Legislação laboral.

5.  Informática enquanto utilizador, nomeadamente folha de cálculo

6.  Língua inglesa

Conhecimentos de:

7.  Cadeia de abastecimento.

8.  Processos de armazenagem.

9.  Layout do armazém.



101

Q
U

A
LI

FI
C

A
Ç

Õ
ES

 P
R

O
FI

S
S

IO
N

A
IS

10.  Procedimentos de receção, preparação e expedição de mercadorias.

11.  Documentação utilizada no funcionamento do armazém.

12.  Inventários.

13.  Materiais e equipamentos de armazém.

14.  Sistemas tecnológicos da cadeia de abastecimento

15.  Prevenção de quebras das mercadorias

16.  Produtos e suas características.

17.  Manuseamento, armazenamento e conservação de mercadorias.

18.  Noções e normas da qualidade

19.  Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho.

SABERES-FAZER

1.  Aplicar as técnicas de organização do trabalho no desenvolvimento da atividade.

2.  Utilizar os equipamentos de movimentação e elevação de cargas existentes de acordo com procedimentos técnicos e de 
segurança definidos.

3.  Aplicar as técnicas de manuseamento, armazenagem e conservação das mercadorias.

4.  Implementar medidas de prevenção da quebra de mercadorias.

5.  Identificar quebras, a sua origem e aplicar os procedimentos de prevenção da quebra.

6.  Utilizar os materiais e equipamentos necessários ao adequado funcionamento do armazém.

7.  Utilizar os equipamentos informáticos e as aplicações das áreas comercial e logística específicas da atividade.

8.  Aplicar os procedimentos de carga e descarga das mercadorias em armazém.

9.  Aplicar os procedimentos de codificação, registo e etiquetagem de mercadorias.

10.  Aplicar os procedimentos de devolução de mercadorias.

11.  Identificar os fatores críticos de preparação de encomendas.

12.  Aplicar as técnicas de acondicionamento, e embalamento de mercadorias de acordo com as especificidades das mesmas.

13.  Identificar os tipos de inventário.

14.  Aplicar os procedimentos de elaboração de inventários.

15.  Aplicar as normas de segurança, higiene e saúde da atividade comercial e as respeitantes às mercadorias em armazém.

16.  Aplicar as normas de proteção ambiental.

SABERES-SER

1.  Definir prioridades e organizar o trabalho.

2.  Demonstrar autonomia na organização e realização do trabalho.

3.  Gerir o tempo em função do plano de trabalho e das prioridades.

4.  Adaptar-se a novas tecnologias e materiais.

5.  Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns.

6.  Demonstrar iniciativa no âmbito das suas atividades, nomeadamente, sugerindo ações corretivas.

7.  Agir em conformidade com a ética profissional e com normas de qualidade.

8.  Agir em conformidade com as regras de ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho
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ELETROMECÂNICO/A DE 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

DESCRIÇÃO GERAL

Desenvolver as atividades relacionadas com a instalação, montagem, regulação, manutenção, reparação e ensaio, em equipa-
mentos industriais e respetivos componentes ou sistemas mecânicos, elétricos, eletromecânicos e de automação (pneumáticos e 
hidráulicos), de acordo com as especificações técnicas de segurança e qualidade definidas.

ATIVIDADES

1.  Proceder à montagem e colocação em condições de funcionamento dos subconjuntos e conjuntos mecânicos, elétricos, 
eletromecânicos e de automação (pneumáticos e hidráulicos), a partir dos desenhos, esquemas e especificações técnicas 
específicas de cada equipamento industrial;

2.  Diagnosticar as avarias dos elementos nos sistemas mecânicos, elétricos, eletromecânicos e de automação, aplicando os 
procedimentos estabelecidos, para comprovação do estado de funcionamento dos equipamentos e do alcance dos defeitos;

3.  Restituir as condições funcionais nos sistemas mecânicos, elétricos, eletromecânicos e de automação, recorrendo à re-
paração e/ou substituição de peças e elementos dos referidos sistemas, estabelecendo o processo de desmontagem /
montagem requerido, com recurso aos manuais de instruções e esquemas específicos dos equipamentos;

4.  Realizar a montagem, instalação e colocação em marcha dos equipamentos, com recurso aos desenhos e especificações 
técnicas dos conjuntos fabricados e cumprimento das normas de segurança relacionadas com os riscos laborais e meio – 
ambientais;

5.  Realizar a conservação e manutenção preventiva dos equipamentos, a partir da documentação técnica e manuais de ma-
nutenção, com registo e preenchimento das fichas de intervenção específicas

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Desenho técnico.

2.  Física.

3.  Matemática.

4.  Língua inglesa (utilização de vocabulário técnico específico).

5.  Soldadura.

6.  Pneumática, electropneumática e hidráulica.

7.  Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicadas à atividade profissional.

8.  Normas e padrões de qualidade.

9.  Informática na ótica do utilizador.

Conhecimentos de:

10.  Electricidade.

11.  Eletrónica analógica e digital.
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12.  Eletromecânica.

13.  Automação.

14.  Tecnologia dos materiais. 5. Instrumentos de medida e controlo (amperímetros, voltímetros e wattímetros).

Conhecimentos aprofundados de:

16.  Tipologia e funcionamento de equipamentos e sistemas elétricos.

17.  Técnicas de instalação e ensaio de sistemas elétricos.

18.  Técnicas de manutenção de sistemas elétricos.

19.  Tipologia e funcionamento de equipamentos e sistemas eletrónicos.

20.  Técnicas de instalação e ensaio de equipamentos eletrónicos.

21.  Técnicas de manutenção de equipamentos eletrónicos.

22.  Tipologia e funcionamento de equipamentos e sistemas eletromecânicos.

23.  Técnicas de instalação e ensaio de equipamentos eletromecânicos.

24.  Técnicas de manutenção de equipamentos eletromecânicos.

25.  Tipologia e funcionamento de equipamentos e sistemas automatizados.

26.  Técnicas de instalação e ensaio de equipamentos e sistemas automatizados.

27.  Técnicas de manutenção de equipamentos e sistemas automatizados

SABERES-FAZER

1.  Interpretar desenhos, esquemas e outra documentação técnica de equipamentos, sistemas e instalações de natureza elé-
trica, eletromecânica e eletrónica.

2.  Identificar os materiais e as ferramentas a utilizar em função do tipo de intervenção.

3.  Identificar e utilizar os diferentes tipos de instrumentos de medida e controlo.

4.  Identificar as características e os princípios de funcionamento de equipamentos e sistemas elétricos de baixa tensão, de 
órgãos de proteção e de instrumentos de medida.

5.  Utilizar as técnicas de instalação de sistemas elétricos de baixa tensão e de órgãos de proteção.

6.  Utilizar as técnicas de instalação de instrumentos de medida.

7.  Utilizar as técnicas de ensaio de sistemas elétricos.

8.  Utilizar as técnicas de manutenção de equipamentos e sistemas elétricos.

9.  Identificar as características e os princípios de funcionamento de equipamentos e sistemas automatizados.

10.  Utilizar as técnicas de instalação de equipamentos de automação.

11.  Utilizar as técnicas de ensaio de equipamentos de automação.

12.  Utilizar as técnicas de manutenção de equipamentos e sistemas automatizados.

13.  Identificar as características e os princípios de funcionamento de equipamentos e sistemas eletromecânicos.

14.  Utilizar as técnicas de instalação de equipamentos eletromecânicos.

15.  Utilizar as técnicas de ensaio de equipamentos eletromecânicos.

16.  Utilizar as técnicas de manutenção de equipamentos e sistemas eletromecânicos.

17.  Identificar as características e os princípios de funcionamento de equipamentos e sistemas eletrónicos.

18.  Utilizar as técnicas de instalação de equipamentos eletrónicos.

19.  Utilizar as técnicas de ensaio de equipamentos eletrónicos.

20.  Utilizar as técnicas de manutenção de equipamentos e sistemas eletrónicos.

21.  Utilizar a documentação técnica respeitante ao registo da atividade desenvolvida.

22.  Aplicar as normas e os procedimentos de segurança, higiene, saúde e de proteção do ambiente respeitantes à actividade 
profissional.
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SABERES-SER

1.  Interagir com outros intervenientes no processo de instalação e manutenção dos equipamentos, de forma a responder às 
solicitações do serviço.

2.  Integrar as normas e os procedimentos de segurança, higiene, saúde e de proteção do ambiente no exercício da sua ativi-
dade profissional.

3.  Adaptar-se a novas tecnologias
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TÉCNICO/A DE ELETROTECNIA

DESCRIÇÃO GERAL

Organizar, orientar e executar, a instalação, manutenção e reparação de máquinas e instalações elétricas de utilização, de baixa 
e média tensão e de distribuição de energia elétrica, instalações de telecomunicações em edifícios, de automação e comando, 
força motriz, sinalização e proteção, de acordo com as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho, de proteção ambiental 
e regulamentos específicos em vigor.

ATIVIDADES

1.  Preparar e organizar o trabalho a fim de efetuar a instalação, manutenção e/ou reparação de instalações elétricas de utiliza-
ção de baixa e média tensão, de alimentação, automação e comando, força motriz, sinalização e proteção, de distribuição 
de energia elétrica e instalações de telecomunicações em edifícios.
1.1.  Analisar projetos e desenhos esquemáticos de equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas e de insta-

lações de telecomunicações em edifícios, nomeadamente, instruções técnicas, regulamentação específica e manuais 
de fabricante, a fim de proceder à sua instalação, manutenção ou reparação;

1.2.  Verificar e preparar os equipamentos, as ferramentas e os materiais adequados à instalação e/ou reparação de equi-
pamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas de utilização de baixa e média tensão, de alimentação, automa-
ção e comando, força motriz, sinalização e proteção, de distribuição de energia elétrica e instalações de telecomuni-
cações em edifícios.

2.  Orientar e/ou efetuar a instalação de equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas de utilização de baixa e 
média tensão, de alimentação, automação e comando, força motriz, sinalização e proteção e de distribuição de energia 
elétrica, de acordo com as instruções técnicas e plano de instalação.
2.1.  Efetuar a montagem e a ligação dos equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas de utilização de baixa 

e média tensão, de alimentação, automação e comando, força motriz, sinalização e proteção e de distribuição de 
energia elétrica, de acordo com as instruções técnicas, manuais de fabricante e plano de instalação;

2.2.  Efetuar ensaios e colocar em funcionamento os equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas de utili-
zação de baixa e média tensão, de alimentação, automação e comando, força motriz, sinalização e proteção e de 
distribuição de energia elétrica, verificando a operacionalidade dos sistemas, efetuando as correções e regulações 
necessárias, a fim de garantir o seu correto funcionamento.

3.  Orientar e/ou efetuar manutenções preventivas e corretivas em equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas 
de utilização de baixa e média tensão, de alimentação, automação e comando, força motriz, sinalização e proteção e de 
distribuição de energia elétrica, utilizando tecnologias, técnicas e instrumentos adequados, a fim de otimizar o seu funcio-
namento, assegurando a qualidade do serviço prestado, respeitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos.
3.1.  Verificar, periodicamente, quando planeado, as condições de funcionamento e diagnosticar eventuais deficiências e/

ou avarias de máquinas, equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas, efetuando os ensaios e as medi-
ções adequadas;

3.2.  Reparar e/ou corrigir deficiências em máquinas elétricas, equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas, 
substituindo e/ou reparando os componentes e equipamentos danificados, a fim de garantir o seu correto funciona-
mento e os padrões de qualidade exigidos.

4.  Efetuar a instalação de equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios, utilizando tecnologias, técnicas e 
instrumentos adequados, de acordo com as instruções técnicas, regulamentação específica e manuais de fabricante, res-
peitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos.
4.1. Instalar equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios, executando a instalação dos sistemas de gestão 

técnica centralizada em edifícios, de acordo com a regulamentação específica e as instruções planeadas;
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4.2.  Colocar em funcionamento os equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios e efetuar os ensaios ade-
quados, a fim de garantir o seu correto funcionamento e os padrões de qualidade exigidos. 

5.  Efetuar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios, utilizando 
tecnologias, técnicas e instrumentos adequados, a fim de assegurar o seu correto funcionamento, respeitando as normas 
de segurança de pessoas e equipamentos.
5.1.  Diagnosticar anomalias, deficiências e/ou avarias em equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios, 

efetuando testes de funcionamento, a fim de identificar falhas ou confirmar anomalias detetadas pelo cliente e/ou 
serviço;

5.2.  Corrigir deficiências em equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios, efetuando a respetiva correcção 
necessária para o seu adequado funcionamento.

6.  Efetuar orçamentos relativos à execução, manutenção e/ou reparação de instalações elétricas, efetuando, nomeadamente, 
os cálculos de materiais, equipamentos, mão de obra e tempos de trabalho.

7.  Prestar assistência técnica a clientes esclarecendo possíveis dúvidas sobre o funcionamento de equipamentos elétricos/
eletrónicos e instalações elétricas  intervencionadas.

8.  Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à atividade desenvolvida.

 

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Soldadura.

2.  Inglês técnico.

3.  Orçamentação.

4.  Informática na ótica do utilizador.

Conhecimentos de:

5.  Matemática.

6.  Física e Química.

7.  Desenho esquemático.

8.  Electrónica analógica e digital.

9.  Optoelectrónica.

10.  Fibras óticas.

11.  Técnicas de manutenção.

12.  Electromecânica.

13.  Máquinas elétricas.

14.  Automatismos eletromecânicos.

15.  Automação e programação com autómatos programáveis.

16.  Sistemas de refrigeração e aquecimento.

17.  Infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED).

18.  Produção, transporte, transformação e distribuição de energia elétrica.

19.  Normas e padrões de qualidade.

20.  Aparelhos de teste e de medida – características e aplicações.

21.  Planeamento e organização do trabalho.
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22. Gestão de equipas.

23. Segurança, higiene, saúde e proteção ambiental aplicadas à atividade profissional.

24. Legislação aplicada à atividade profissional. 

25. Projetos de instalações elétricas e sistemas elétricos industriais.

26.  Tipologia e funcionamento de instalações, máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

27.  Tipologia e caracterização dos materiais e ferramentas aplicados à instalação, manutenção e reparação de instalações, 
máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

28.  Tipologia e funcionamento de equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios.

Conhecimentos aprofundados de:

29.  Eletricidade.

30.  Tecnologia e características das ferramentas e materiais utilizados em eletricidade.

31.  Esquemas elétricos de comando e potência.

32.  Normas e regulamentos aplicáveis em instalações elétricas e na instalação, manutenção e reparação de máquinas e equi-
pamentos e sistemas elétricos e eletrónicos.

33.  Tecnologia dos equipamentos e ferramentas utilizados na instalação, manutenção e reparação de instalações, máquinas e 
sistemas elétricos e eletrónicos. 

34.  Técnicas de instalação e ensaio de equipamentos, instalações, máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

35.  Técnicas de reparação de equipamentos, instalações, máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

36.  Técnicas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, instalações, máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

37.  Princípios de funcionamento e regulação de instalações, máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

38.  Princípios de funcionamento e regulação de equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações de telecomunicações em 
edifícios.

39.  Tecnologias dos equipamentos e ferramentas utilizadas na instalação, manutenção e reparação de equipamentos elétricos/
eletrónicos e instalações de telecomunicações em edifícios.

40.  Técnicas de instalação e ensaio de equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios.

41.  Técnicas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios.

SABERES-FAZER

1.  Seleccionar componentes, materiais e equipamentos, com base nas suas características tecnológicas e de acordo com as 
normas e os regulamentos existentes.

2.  Identificar e avaliar as propriedades, características e aplicações dos materiais, ferramentas, instrumentos e equipamentos 
utilizados na instalação, manutenção e reparação de instalações elétricas, máquinas e equipamento elétrico e eletrónico.

3.  Interpretar e utilizar manuais, esquemas e outra literatura técnica fornecida pelos fabricantes.

4.  Interpretar anomalias de funcionamento de equipamento eletrónico industrial e formular hipóteses de causas prováveis.

5.  Aplicar e respeitar as normas e os regulamentos relacionados com a atividade que desenvolve.

6.  Aplicar e respeitar as normas de proteção do ambiente e de prevenção, higiene e segurança no trabalho.

7.  Interpretar e avaliar o funcionamento e utilizar as técnicas de reparação de pequenas instalações de baixa e média tensão, 
de alimentação, utilização, força motriz, automação e comando e de sinalização e proteção.

8.  Identificar e interpretar as características e os princípios de funcionamento de equipamentos e sistemas elétricos/eletróni-
cos, industriais e de automação e comando.

9.  Propor a racionalização de energia elétrica e a utilização de fontes de energia alternativas.

10.  Avaliar os princípios básicos da luminotecnia.
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11.  Interpretar projetos e esquemas de instalações elétricas e de comunicações em edifícios.

12.  Interpretar anomalias de funcionamento de instalações elétricas, máquinas e equipamento elétrico e eletrónico e formular 
hipóteses de causas prováveis.

13.  Avaliar as necessidades da manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas, máquinas e equipamento elétrico/
eletrónico.

14.  Definir os métodos de trabalho, os meios humanos e materiais necessários à instalação, manutenção e reparação de insta-
lações elétricas e equipamento elétrico/eletrónico.  

15.  Utilizar os métodos e as técnicas de verificação e ensaio do funcionamento de máquinas e equipamento elétrico/eletrónico.

16.  Orientar tecnicamente os trabalhos de instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamento elétrico/eletróni-
co.

17.  Utilizar os processos e as técnicas de instalações de baixa e média tensão de alimentação, força motriz, automação e co-
mando, sinalização e proteção e os processos e as técnicas associados às operações de manutenção e reparação.

18.  Utilizar os métodos e as técnicas de ensaio, aferição e calibração de equipamentos, máquinas, instrumentos e acessórios 
elétricos industriais.

19.  Interpretar os resultados de testes, ensaios, aferição e calibração de instrumentos, máquinas e equipamentos elétricos.

20.  Utilizar os métodos e as técnicas de estimativas de custos e de elaboração de orçamentos relativos a instalações elétricas 
e à sua reparação.

21.  Utilizar os processos e as técnicas de instalação de equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações de telecomunicações 
em edifícios.

22.  Utilizar os métodos e as técnicas de verificação e ensaio do funcionamento e diagnóstico de deficiências de instalações de 
telecomunicações em edifícios.

23.  Utilizar os processos e as técnicas associados às manutenções preventivas e corretivas em equipamentos elétricos/ele-
trónicos e instalações de telecomunicações em edifícios.

24.  Utilizar a documentação técnica respeitante à atividade desenvolvida e os procedimentos relativos à elaboração de relató-
rios.

SABERES-SER

1.  Trabalhar em equipas multidisciplinares e multifuncionais.

2.  Comunicar conceitos e ideias de forma clara.

3.  Adaptar-se aos novos materiais, processos e tecnologias de conceção e produção.

4.  Integrar as normas e procedimentos de segurança, higiene e saúde no exercício da sua atividade profissional.

5.  Agir com iniciativa e demonstrar capacidade de análise no sentido de encontrar soluções na resolução de problemas téc-
nicos.

6.  Interagir com outros intervenientes no processo de instalação e/ou manutenção e reparação, de forma a responder às 
solicitações do serviço.

7.  Demonstrar criatividade, autonomia e espírito inovador
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SERRALHEIRO/A MECÂNICO/A

DESCRIÇÃO GERAL

Fabricar, reparar, conservar, montar e ajustar peças e componentes de máquinas, motores e outros equipamentos, por processos 
manuais ou mecânicos.

ATIVIDADES

1.  Preparar e organizar o trabalho a fim de fabricar, reparar, conservar, montar ou ajustar peças.
1.1.  Ler e interpretar desenhos, normas e tabelas a fim de identificar as dimensões, tolerâncias, formas e outros dados 

técnicos das peças a fabricar, assim como a natureza dos materiais;
1.2.  Seleccionar e preparar os materiais necessários, instrumentos de medida e controlo e ferramentas de montagem ou 

corte, manuais ou mecânicas, afiando-as quando necessário;
1.3.  Assegurar a limpeza da máquina/ferramenta, verificar os sistemas de lubrificação e de refrigeração e montar os aces-

sórios e ferramentas adequados ao tipo de peça a fabricar ou reparar.

2.  Fabricar peças para conjuntos mecânicos, utilizando equipamentos e ferramentas adequados.
2.1.  Traçar na superfície do material as linhas e pontos de referência necessários à execução da peça, utilizando utensílios 

apropriados e certificando-se da sua conformidade com os desenhos, ficha de trabalho ou peça modelo;
2.2.  Executar a peça, utilizando ferramentas manuais ou máquina(s)ferramenta(s) apropriada(s), efetuando operações de 

desbaste, furação, escareamento, roscagem ou escatelagem;
2.3.  Efetuar soldaduras e enchimentos, por processo oxiacetilénico ou arco elétrico com elétrodos revestidos, tendo em 

conta as especificações técnicas;
2.4.  Enformar peças na bancada ou prensa, executando configurações em perfis ou chapa, a frio ou a quente;
2.5.  Efetuar o ajustamento da(s) peça(s) em conjuntos mecânicos;
2.6.  Efetuar o acabamento de superfície da peça, esmerilando, limando e/ou polindo.

3.  Reparar, conservar ou substituir peças para conjuntos mecânicos, sistemas hidráulicos ou pneumáticos, utilizando equipa-
mentos e ferramentas adequados.
3.1.  Detectar as anomalias ou validade de funcionamento da(s) peça(s), funcionamento, tendo em conta as especificações 

técnicas;
3.2.  Desmontar e marcar a(s) peça(s), utilizando os equipamentos, ferramentas e utensílios adequados;
3.3.  Inspeccionar a(s) peça(s) desmontada(s), visualmente ou por meio de instrumentos de medida e controlo, de modo a 

identificar as causas e tipos das anomalias detectadas;
3.4.  Corrigir as anomalias, reparando a(s) peça(s) danificada(s), utilizando ferramentas e equipamentos apropriados, ou 

substituindo a(s) peça(s) defeituosas por sobressalentes.

4.  Montar e ajustar as diferentes peças nos conjuntos mecânicos, sistemas hidráulicos ou pneumáticos, utilizando ferramentas 
e parafusos, porcas ou freios adequados.
4.1.  Cobrir a(s) superfície(s) de contacto com giz, tinta ou outro material análogo;
4.2.  Colocar as peças em posição de trabalho, de acordo com as especificações técnicas;
4.3.  Proceder ao ajustamento e alinhamento das peças;
4.4.  Ensaiar os movimentos a que as peças irão ser sujeitas e corrigir, se necessário, as anomalias do contacto, limando, 

lixando ou rascando.

5.  Verificar a peça, visualmente e utilizando instrumentos de medida, durante as diferentes fases de fabrico, reparação ou 
montagem, procedendo ao controlo das dimensões, formas, estados de superfície e outras características, comparando-as 
com as especificações técnicas. 
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COMPETÊNCIAS

SABERES

1.  Matemática aplicada  noções de cálculo e geometria.

2.  Conhecimentos aprofundados de mecânica geral.

3.  Desenho técnico geral  normas, tabelas, traçados e projeções.

4.  Metrologia e traçagem.

5.  Materiais, ferramentas manuais e mecânicas, instrumentos de medida, verificação e controlo – características e aplicações.

6.  Equipamentos de elevação e transporte  características e aplicações.

7.  Soldaduras e enchimentos, pelos processos de electroarco com elétrodos revestidos e oxiacetilénico  características e 
aplicações.

8.  Sistemas hidráulicos e pneumáticos, características e aplicações.

9.  Noções de tratamentos térmicos.

10.  Qualidade  noções gerais aplicadas à atividade.

11.  Normas de Higiene, Prevenção e Segurança no trabalho.

SABERES-FAZER

1.  Ler e interpretar desenhos, normas, tabelas e fichas técnicas de produção.

2.  Seleccionar e preparar materiais, equipamentos e ferramentas a utilizar nas operações a realizar na bancada.

3.  Seleccionar e preparar materiais, equipamentos e ferramentas a utilizar nas operações a efetuar com a máquina e ferramenta.

4.  Seleccionar e utilizar instrumentos de medição, verificação e controlo.

5.  Calcular ângulos e dimensões lineares aplicando noções de cálculo e geometria.

6.  Marcar nas peças a fabricar, as linhas e pontos de referência em função das especificações técnicas e dos cálculos efetuados.

7.  Operar aparelhos de elevação e transporte.

8.  Diagnosticar anomalias de funcionamento de conjuntos mecânicos.

9.  Fabricar peças na bancada, utilizando ferramentas manuais de desbaste e acabamento.

10.  Determinar a velocidade de rotação, avanço e profundidade da máquina/ferramenta a utilizar em função do material e tipo 
de ferramenta de corte.

11.  Montar peças, materiais, ferramentas, sistemas de refrigeração e lubrificação, acessórios e dispositivos na máquina/ferra-
menta.

12.  Executar operações simples nas máquinas/ferramentas, pelos diferentes processos de fabrico de arranque de apara.

13.  Executar operações de soldadura e enchimento, pelos processos de electroarco com elétrodos revestidos e oxiacetilénico.

14.  Montar, ajustar, afinar e ensaiar conjuntos mecânicos.

15.  Montar e/ou reparar sistemas hidráulicos ou pneumáticos.

16.  Controlar, visualmente ou utilizando instrumentos de medida e verificação, as diferentes características da peça, ao longo 
e no final do processo de fabrico, de acordo com as especificações técnicas.

SABERES-SER

1.  Responder às solicitações do serviço interagindo com os outros elementos de trabalho.
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SERRALHEIRO/A MECÂNICO/A 
DE MANUTENÇÃO

DESCRIÇÃO GERAL

Efetuar a instalação, reparação e manutenção de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos, procedendo à regulação, 
afinação e substituição de peças, órgãos e dispositivos auxiliares, de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos e 
respeitando as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.

ATIVIDADES

1.  Preparar e organizar o trabalho a efetuar.
1.1.  Analisar e interpretar documentação técnica relativa às máquinas e equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráu-

licos, nomeadamente desenhos, esboços, esquemas, normas e regulamentos;
1.2.  Seleccionar os materiais e as ferramentas a utilizar, tendo em conta o tipo de intervenção a realizar.

2.  Efetuar a instalação, regulação e afinação de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos e dispositivos auxiliares, 
utilizando os equipamentos e ferramentas adequados.
2.1.  Executar as operações de instalação de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos e dispositivos auxiliares, 

de acordo com as especificações técnicas;
2.2.  Efetuar os ensaios de funcionamento dos equipamentos e dispositivos auxiliares e proceder às regulações e afina-

ções necessárias, com vista à otimização do seu funcionamento.

3.  Colaborar no planeamento da manutenção dos equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos, de acordo com as 
suas caraterísticas  técnicas e tendo em conta as ferramentas de gestão da manutenção.

4.  Proceder à inspeção e manutenção periódicas dos equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos, de acordo com o 
plano de manutenção estabelecido.
4.1.  Verificar o funcionamento dos equipamentos, procedendo aos ensaios necessários;
4.2.  Efetuar substituições e lubrificações de peças e componentes e proceder às afinações dos equipamentos, de modo 

a assegurar o seu correto funcionamento.

5.  Efetuar a reparação de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos,utilizando as máquinas e ferramentas adequadas.
5.1.  Detectar as avarias dos equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos, efetuando os ensaios adequados à 

tecnologia dos equipamentos;
5.2.  Reparar as anomalias detetadas nos equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos, substituindo as peças e os 

órgãos defeituosos, com vista à otimização do seu funcionamento.

6.  Registar informações de caráter técnico relativas às informações efetuadas.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Desenho técnico.

2.  Matemática.
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3.  Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicadas à atividade profissional.

4.  Normas e padrões de qualidade.

5.  Informática na ótica do utilizador

Conhecimentos de:

6.  Automatismos pneumáticos e hidráulicos.

7.  Mecânica geral.

8.  Tecnologia dos materiais.

9.  Organização e planeamento da manutenção.

10.  Electricidade, sistemas e motores elétricos.

Conhecimentos aprofundados de:

11.  Tipologia e funcionamento de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos.

12.  Técnicas de instalação e regulação de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos.

13.  Técnicas de manutenção preventiva de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos.

14.  Técnicas de reparação de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos.

15.  Tipologia e funcionamento de dispositivos auxiliares.

16.  Técnicas de instalação, regulação e manutenção de dispositivos auxiliares.

SABERES-FAZER

1.  Interpretar desenhos, esquemas e outra documentação técnica relativa a equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráu-
licos dispositivos auxiliares.

2.  Identificar os materiais e as ferramentas a utilizar em função do tipo de intervenção.

3.  Identificar as caraterísticas  e os princípios de funcionamento de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos.

4.  Identificar as caraterísticas  e os princípios de funcionamento de dispositivos auxiliares.

5.  Utilizar as técnicas de instalação e regulação de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos.

6.  Identificar as caraterísticas  e os princípios de funcionamento de sistemas e motores elétricos.

7.  Utilizar as técnicas de instalação e regulação de dispositivos auxiliares.

8.  Utilizar as técnicas de organização e planeamento da manutenção.

9.  Utilizar as técnicas de manutenção preventiva de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos.

10.  Utilizar as técnicas de reparação de equipamentos mecânicos, pneumáticos e hidráulicos.

11.  Utilizar a documentação técnica respeitante ao registo da atividade desenvolvida.

12.  Aplicar as normas e os procedimentos de segurança, higiene, saúde e de proteção do ambiente respeitantes à actividade 
profissional.

SABERES-SER

1.  Interagir com outros intervenientes no processo de instalação, manutenção e reparação dos equipamentos, de forma a 
responder às solicitações do serviço.

2.  Integrar as normas e os procedimentos de segurança, higiene, saúde e de proteção do ambiente no exercício da sua ativi-
dade profissional.

3.  Adaptar-se a novas tecnologias
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SERRALHEIRO/A MECÂNICO/A

DESCRIÇÃO GERAL

Fabricar, reparar, conservar, montar e ajustar peças e componentes de máquinas, motores e outros equipamentos, por processos 
manuais ou mecânicos.

ATIVIDADES

1.  Preparar e organizar o trabalho a fim de fabricar, reparar, conservar, montar ou ajustar peças.
1.1.  Ler e interpretar desenhos, normas e tabelas a fim de identificar as dimensões, tolerâncias, formas e outros dados 

técnicos das peças a fabricar, assim como a natureza dos materiais;
1.2.  Seleccionar e preparar os materiais necessários, instrumentos de medida e controlo e ferramentas de montagem ou 

corte, manuais ou mecânicas, afiando-as quando necessário;
1.3.  Assegurar a limpeza da máquina/ferramenta, verificar os sistemas de lubrificação e de refrigeração e montar os aces-

sórios e ferramentas adequados ao tipo de peça a fabricar ou reparar.

2.  Fabricar peças para conjuntos mecânicos, utilizando equipamentos e ferramentas adequados.
2.1.  Traçar na superfície do material as linhas e pontos de referência necessários à execução da peça, utilizando utensílios  

apropriados e certificando-se da sua conformidade com os desenhos, ficha de trabalho ou peça modelo;
2.2.  Executar a peça, utilizando ferramentas manuais ou máquina(s)/ferramenta(s) apropriada(s), efetuando operações de 

desbaste, furação, escareamento, roscagem ou escatelagem;
2.3.  Efetuar soldaduras e enchimentos, por processo oxiacetilénico ou arco elétrico com elétrodos revestidos, tendo em 

conta as especificações técnicas;
2.4.  Enformar peças na bancada ou prensa, executando configurações em perfis ou chapa, a frio ou a quente;
2.5.  Efetuar o ajustamento da(s) peça(s) em conjuntos mecânicos;
2.6.  Efetuar o acabamento de superfície da peça, esmerilando, limando e/ou polindo.

3.  Reparar, conservar ou substituir peças para conjuntos mecânicos, sistemas hidráulicos ou pneumáticos, utilizando equipa-
mentos e ferramentas adequados.
3.1.  Detectar as anomalias ou validade de funcionamento da(s) peça(s), funcionamento, tendo em conta as especificações 

técnicas;
3.2.  Desmontar e marcar a(s) peça(s), utilizando os equipamentos, ferramentas e utensílios adequados;
3.3.  Inspeccionar a(s) peça(s) desmontada(s), visualmente ou por meio de instrumentos de medida e controlo, de modo a 

identificar as causas e tipos das anomalias detectadas;
3.4.  Corrigir as anomalias, reparando a(s) peça(s) danificada(s), utilizando ferramentas e equipamentos apropriados, ou 

substituindo a(s) peça(s) defeituosas por sobressalentes.

4.  Montar e ajustar as diferentes peças nos conjuntos mecânicos, sistemas hidráulicos ou pneumáticos, utilizando ferramentas 
e parafusos, porcas ou freios adequados.
4.1.  Cobrir a(s) superfície(s) de contacto com giz, tinta ou outro material análogo;
4.2.  Colocar as peças em posição de trabalho, de acordo com as especificações técnicas;
4.3.  Proceder ao ajustamento e alinhamento das peças;
4.4.  Ensaiar os movimentos a que as peças irão ser sujeitas e corrigir, se necessário, as anomalias do contacto, limando, 

lixando ou rascando.

5.  Verificar a peça, visualmente e utilizando instrumentos de medida, durante as diferentes fases de fabrico, reparação ou 
montagem, procedendo ao controlo das dimensões, formas, estados de superfície e outras características, comparando-as 
com as especificações técnicas. 
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COMPETÊNCIAS

SABERES

1.  Matemática aplicada  noções de cálculo e geometria.

2.  Conhecimentos aprofundados de mecânica geral.

3.  Desenho técnico geral  normas, tabelas, traçados e projeções.

4.  Metrologia e traçagem.

5.  Materiais, ferramentas manuais e mecânicas, instrumentos de medida, verificação e controlo – características e aplicações.

6.  Equipamentos de elevação e transporte,  características e aplicações.

7.  Soldaduras e enchimentos, pelos processos de electroarco com elétrodos revestidos e oxiacetilénico, características e 
aplicações.

8.  Sistemas hidráulicos e pneumáticos , características e aplicações.

9.  Noções de tratamentos térmicos.

10.  Qualidade  noções gerais aplicadas à atividade.

11.  Normas de Higiene, Prevenção e Segurança no trabalho.

SABERES-FAZER

1.  Ler e interpretar desenhos, normas, tabelas e fichas técnicas de produção.

2.  Seleccionar e preparar materiais, equipamentos e ferramentas a utilizar nas operações a realizar na bancada.

3.  Seleccionar e preparar materiais, equipamentos e ferramentas a utilizar nas operações a efetuar com a máquina/ferramenta.

4.  Seleccionar e utilizar instrumentos de medição, verificação e controlo.

5.  Calcular ângulos e dimensões lineares aplicando noções de cálculo e geometria.

6.  Marcar nas peças a fabricar, as linhas e pontos de referência em função das especificações técnicas e dos cálculos efetuados.

7.  Operar aparelhos de elevação e transporte.

8.  Diagnosticar anomalias de funcionamento de conjuntos mecânicos.

9.  Fabricar peças na bancada, utilizando ferramentas manuais de desbaste e acabamento.

10.  Determinar a velocidade de rotação, avanço e profundidade da máquina/ferramenta a utilizar em função do material e tipo 
de ferramenta de corte.

11.  Montar peças, materiais, ferramentas, sistemas de refrigeração e lubrificação, acessórios e dispositivos na máquina/ferra-
menta.

12.  Executar operações simples nas máquinas/ferramentas, pelos diferentes processos de fabrico de arranque de apara.

13.  Executar operações de soldadura e enchimento, pelos processos de electroarco com elétrodos revestidos e oxiacetilénico.

14.  Montar, ajustar, afinar e ensaiar conjuntos mecânicos.

15.  Montar e/ou reparar sistemas hidráulicos ou pneumáticos.

16.  Controlar, visualmente ou utilizando instrumentos de medida e verificação, as diferentes características da peça, ao longo 
e  no final do processo de fabrico, de acordo com as especificações técnicas.

SABERES-SER

1.  Responder às solicitações do serviço interagindo com os outros elementos de trabalho.
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TÉCNICO/A DE ELETROTECNIA

DESCRIÇÃO GERAL

Organizar, orientar e executar, a instalação, manutenção e reparação de máquinas e instalações elétricas de utilização, de baixa 
e média tensão e de distribuição de energia elétrica, instalações de telecomunicações em edifícios, de automação e comando, 
força motriz, sinalização e proteção, de acordo com as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho, de proteção ambiental 
e regulamentos específicos em vigor.

ATIVIDADES

1.  Preparar e organizar o trabalho a fim de efetuar a instalação, manutenção e/ou reparação de instalações elétricas de utiliza-
ção de baixa e média tensão, de alimentação, automação e comando, força motriz, sinalização e proteção, de distribuição 
de energia elétrica e instalações de telecomunicações em edifícios.
1.1.  Analisar projetos e desenhos esquemáticos de equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas e de insta-

lações de telecomunicações em edifícios, nomeadamente, instruções técnicas, regulamentação específica e manuais 
de fabricante, a fim de proceder à sua instalação, manutenção ou reparação;

1.2.  Verificar e preparar os equipamentos, as ferramentas e os materiais adequados à instalação e/ou reparação de equi-
pamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas de utilização de baixa e média tensão, de alimentação, automa-
ção e comando, força motriz, sinalização e proteção, de distribuição de energia elétrica e instalações de telecomuni-
cações em edifícios.

2.  Orientar e/ou efetuar a instalação de equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas de utilização de baixa e 
média tensão, de alimentação, automação e comando, força motriz, sinalização e proteção e de distribuição de energia 
elétrica, de acordo com as instruções técnicas e plano de instalação.
2.1.  Efetuar a montagem e a ligação dos equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas de utilização de baixa 

e média tensão, de alimentação, automação e comando, força motriz, sinalização e proteção e de distribuição de 
energia elétrica, de acordo com as instruções técnicas, manuais de fabricante e plano de instalação;

2.2.  Efetuar ensaios e colocar em funcionamento os equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas de utili-
zação de baixa e média tensão, de alimentação, automação e comando, força motriz, sinalização e proteção e de 
distribuição de energia elétrica, verificando a operacionalidade dos sistemas, efetuando as correções e regulações 
necessárias, a fim de garantir o seu correto funcionamento.

3.  Orientar e/ou efetuar manutenções preventivas e corretivas em equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas 
de utilização de baixa e média tensão, de alimentação, automação e comando, força motriz, sinalização e proteção e de 
distribuição de energia elétrica, utilizando tecnologias, técnicas e instrumentos adequados, a fim de otimizar o seu funcio-
namento, assegurando a qualidade do serviço prestado, respeitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos.
3.1.  Verificar, periodicamente, quando planeado, as condições de funcionamento e diagnosticar eventuais deficiências e/

ou avarias de máquinas, equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas, efetuando os ensaios e as medi-
ções adequadas;

3.2.  Reparar e/ou corrigir deficiências em máquinas elétricas, equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações elétricas, 
substituindo e/ou reparando os componentes e equipamentos danificados, a fim de garantir o seu correto funciona-
mento e os padrões de qualidade exigidos.

4.  Efetuar a instalação de equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios, utilizando tecnologias, técnicas e 
instrumentos adequados, de acordo com as instruções técnicas, regulamentação específica e manuais de fabricante, res-
peitando as normas de segurança de pessoas e equipamentos.
4.1.  Instalar equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios, executando a instalação dos sistemas de gestão 

técnica centralizada em edifícios, de acordo com a regulamentação específica e as instruções planeadas;
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4.2.  Colocar em funcionamento os equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios e efetuar os ensaios ade-
quados, a fim de garantir o seu correto funcionamento e os padrões de qualidade exigidos. 

5.  Efetuar manutenções preventivas e corretivas de equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios, utilizando 
tecnologias, técnicas e instrumentos adequados, a fim de assegurar o seu correto funcionamento, respeitando as normas 
de segurança de pessoas e equipamentos.
5.1.  Diagnosticar anomalias, deficiências e/ou avarias em equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios, 

efetuando testes de funcionamento, a fim de identificar falhas ou confirmar anomalias detetadas pelo cliente e/ou 
serviço;

5.2.  Corrigir deficiências em equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios, efetuando a respetiva correcção 
necessária para o seu adequado funcionamento.

6.  Efetuar orçamentos relativos à execução, manutenção e/ou reparação de instalações elétricas, efetuando, nomeadamente, 
os cálculos de materiais, equipamentos, mão deobra e tempos de trabalho.

7.  Prestar assistência técnica a clientes esclarecendo possíveis dúvidas sobre o funcionamento de equipamentos elétricos/
eletrónicos e instalações elétricas intervencionadas.

8.  Elaborar relatórios e preencher documentação técnica relativa à atividade desenvolvida.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Soldadura.

2.  Inglês técnico.

3.  Orçamentação.

4.  Informática na ótica do utilizador.

Conhecimentos de:

5.  Matemática.

6.  Física e Química.

7.  Desenho esquemático.

8.  Electrónica analógica e digital.

9.  Optoelectrónica.

10.  Fibras óticas.

11.  Técnicas de manutenção.

12.  Electromecânica.

13.  Máquinas elétricas.

14.  Automatismos eletromecânicos.

15.  Automação e programação com autómatos programáveis.

16.  Sistemas de refrigeração e aquecimento.

17.  Infraestruturas de telecomunicações em edifícios (ITED).

18.  Produção, transporte, transformação e distribuição de energia elétrica.

19.  Normas e padrões de qualidade.

20.  Aparelhos de teste e de medida – características e aplicações.

21.  Planeamento e organização do trabalho.
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22.  Gestão de equipas.

23.  Segurança, higiene, saúde e proteção ambiental aplicadas à atividade profissional.

24.  Legislação aplicada à atividade profissional. 25. Projetos de instalações elétricas e sistemas elétricos industriais.

26.  Tipologia e funcionamento de instalações, máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

27.  Tipologia e caracterização dos materiais e ferramentas aplicados à instalação, manutenção e reparação de instalações, 
máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

28.  Tipologia e funcionamento de equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios.

Conhecimentos aprofundados de:

29.  Eletricidade.

30.  Tecnologia e características das ferramentas e materiais utilizados em eletricidade.

31.  Esquemas elétricos de comando e potência.

32.  Normas e regulamentos aplicáveis em instalações elétricas e na instalação, manutenção e reparação de máquinas e equi-
pamentos e sistemas elétricos e eletrónicos.

33.  Tecnologia dos equipamentos e ferramentas utilizados na instalação, manutenção e reparação de instalações, máquinas e  
sistemas elétricos e eletrónicos.

34.  Técnicas de instalação e ensaio de equipamentos, instalações, máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

35.  Técnicas de reparação de equipamentos, instalações, máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

36.  Técnicas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, instalações, máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

37.  Princípios de funcionamento e regulação de instalações, máquinas e sistemas elétricos e eletrónicos.

38.  Princípios de funcionamento e regulação de equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações de telecomunicações em 
edifícios.

39.  Tecnologias dos equipamentos e ferramentas utilizadas na instalação, manutenção e reparação de equipamentos elétricos/
eletrónicos e instalações de telecomunicações em edifícios.

40.  Técnicas de instalação e ensaio de equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios.

41.  Técnicas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e sistemas de telecomunicações em edifícios.

SABERES-FAZER

1.  Seleccionar componentes, materiais e equipamentos, com base nas suas características tecnológicas e de acordo com as 
normas e os regulamentos existentes.

2.  Identificar e avaliar as propriedades, características e aplicações dos materiais, ferramentas, instrumentos e equipamentos 
utilizados na instalação, manutenção e reparação de instalações elétricas, máquinas e equipamento elétrico e eletrónico.

3.  Interpretar e utilizar manuais, esquemas e outra literatura técnica fornecida pelos fabricantes.

4.  Interpretar anomalias de funcionamento de equipamento eletrónico industrial e formular hipóteses de causas prováveis.

5.  Aplicar e respeitar as normas e os regulamentos relacionados com a atividade que desenvolve.

6.  Aplicar e respeitar as normas de proteção do ambiente e de prevenção, higiene e segurança no trabalho.

7.  Interpretar e avaliar o funcionamento e utilizar as técnicas de reparação de pequenas instalações de baixa e média tensão, 
de alimentação, utilização, força motriz, automação e comando e de sinalização e proteção.

8.  Identificar e interpretar as características e os princípios de funcionamento de equipamentos e sistemas elétricos/eletróni-
cos, industriais e de automação e comando.

9.  Propor a racionalização de energia elétrica e a utilização de fontes de energia alternativas.

10.  Avaliar os princípios básicos da luminotecnia.

11.  Interpretar projetos e esquemas de instalações elétricas e de comunicações em edifícios.
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12.  Interpretar anomalias de funcionamento de instalações elétricas, máquinas e equipamento elétrico e eletrónico e formular 
hipóteses de causas prováveis.

13.  Avaliar as necessidades da manutenção preventiva e corretiva de instalações elétricas, máquinas e equipamento elétrico/
eletrónico.

14.  Definir os métodos de trabalho, os meios humanos e materiais necessários à instalação, manutenção e reparação de insta-
lações elétricas e equipamento elétrico/eletrónico. 15. Utilizar os métodos e as técnicas de verificação e ensaio do funcio-
namento de máquinas e equipamento elétrico/eletrónico.

16.  Orientar tecnicamente os trabalhos de instalação, manutenção e reparação de máquinas e equipamento elétrico/eletrónico.

17.  Utilizar os processos e as técnicas de instalações de baixa e média tensão de alimentação, força motriz, automação e co-
mando, sinalização e proteção e os processos e as técnicas associados às operações de manutenção e reparação.

18.  Utilizar os métodos e as técnicas de ensaio, aferição e calibração de equipamentos, máquinas, instrumentos e acessórios 
elétricos industriais.

19.  Interpretar os resultados de testes, ensaios, aferição e calibração de instrumentos, máquinas e equipamentos elétricos.

20.  Utilizar os métodos e as técnicas de estimativas de custos e de elaboração de orçamentos relativos a instalações elétricas 
e à sua reparação.

21.  Utilizar os processos e as técnicas de instalação de equipamentos elétricos/eletrónicos e instalações de telecomunicações 
em edifícios.

22.  Utilizar os métodos e as técnicas de verificação e ensaio do funcionamento e diagnóstico de deficiências de instalações de 
telecomunicações em edifícios.

23.  Utilizar os processos e as técnicas associados às manutenções preventivas e corretivas em equipamentos elétricos/ele-
trónicos e instalações de telecomunicações em edifícios. 

24.  Utilizar a documentação técnica respeitante à atividade desenvolvida e os procedimentos relativos à elaboração de relató-
rios.

SABERES-SER

1.  Trabalhar em equipas multidisciplinares e multifuncionais.

2.  Comunicar conceitos e ideias de forma clara.

3.  Adaptar-se aos novos materiais, processos e tecnologias de conceção e produção.

4.  Integrar as normas e procedimentos de segurança, higiene e saúde no exercício da sua atividade profissional.

5.  Agir com iniciativa e demonstrar capacidade de análise no sentido de encontrar soluções na resolução de problemas téc-
nicos.

6.  Interagir com outros intervenientes no processo de instalação e/ou manutenção e reparação, de forma a responder às 
solicitações do serviço.

7.  Demonstrar criatividade, autonomia e espírito inovador
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TÉCNICO/A COMERCIAL

DESCRIÇÃO GERAL

Vender produtos e/ou serviços em estabelecimentos comerciais, tendo em vista a satisfação dos clientes.

ATIVIDADES

1.  Estudar os produtos e/ou serviços da empresa, caracterizar o tipo de clientes e recolher informação sobre a concorrência 
e o mercado em geral, de forma a responder adequadamente às necessidades dos clientes.

2.  Atender e aconselhar clientes, tendo em vista a sua fidelização e a satisfação das suas necessidades.
2.1.  Acolher o cliente, identificar as suas necessidades, dar indicações sobre a localização dos produtos e acompanhá-lo 

quando necessário;
2.2.  Apresentar os produtos e/ou serviços, suas características e modos de utilização, indicando e demonstrando, quando 

necessário, as potencialidades dos mesmos e informar os clientes sobre as condições de venda e serviço pós venda;
2.3.  Aconselhar o cliente na compra, orientando-o na sua escolha e apresentando alternativas ao produto e/ou serviço, 

quando necessário.

3.  Processar a venda de produtos e/ou serviços, recorrendo a equipamento informático e outros meios disponíveis.
3.1.  Calcular o valor da venda dos produtos e/ou serviços, tendo em conta preços, promoções, descontos, créditos, devo-

luções e outras condições a aplicar;
3.2.  Preencher a documentação relativa ao processo de venda, nomeadamente, recibos, garantias e outros;
3.3.  Cobrar a despesa ao cliente procedendo de acordo com diferentes formas de pagamento, nomeadamente, numerá-

rio, cartões de crédito e débito, cheques e vales;
3.4.  Embalar o produto, acondicionando-o de forma adequada, e entregá-lo ao cliente ou providenciar, sempre que neces-

sário, pelo seu transporte.

4.  Controlar a caixa, procedendo à sua abertura e fecho.
4.1.  Proceder à abertura de caixa, contando o dinheiro e outros valores existentes, verificando se o total corresponde ao 

valor indicado na folha de caixa e providenciando pela existência de trocos;
4.2.  Proceder ao fecho de caixa, contando o dinheiro e outros valores e preenchendo a folha de caixa com o apuramento 

dos resultados.

5.  Participar na organização e animação do estabelecimento comercial.
5.1.  Participar na criação de um ambiente atrativo do estabelecimento, expondo e repondo os produtos e informação so-

bre os produtos e/ou serviços nas prateleiras e expositores, de acordo com técnicas de exposição que os valorizem, 
e providenciando pelas condições ambientais adequadas, nomeadamente, de iluminação, temperatura e limpeza;

5.2.  Participar no desenvolvimento de ações de animação no ponto de venda, com vista à promoção e divulgação de 
produtos e/ou serviços.

6.  Efetuar o controlo quantitativo e qualitativo de produtos do estabelecimento comercial.
6.1.  Receber e conferir os produtos e efetuar devoluções quando necessário;
6.2.  Colocar as etiquetas nos produtos e sempre que necessário, mecanismos de segurança magnética nos mesmos;
6.3.  Efetuar o controlo de existências, providenciando pela reposição de faltas;
6.4.  Participar na elaboração de inventários.

7.  Colaborar na definição e composição do sortido, apresentando propostas, tendo em conta, nomeadamente a procura dos 
clientes e a existência de novos produtos e/ou serviços no mercado. 
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8.  Assegurar o serviço pós venda, recebendo e analisando reclamações com vista à sua resolução, procedendo à troca de 
produtos e a reembolsos, tratando de devoluções e de outras situações colocadas pelos clientes.

9.  Proceder à organização da documentação relativa ao processo de venda.
9.1.  Garantir os procedimentos para o arquivo da documentação utilizada;
9.2.  Elaborar e manter atualizadas as fichas de clientes.

COMPETÊNCIAS

SABERES

1.  Conhecimentos de língua portuguesa.

2.  Conhecimentos de língua inglesa adequados à atividade comercial.

3.  Noções de língua francesa ou outra língua estrangeira adequadas à atividade comercial.

4.  Conhecimentos sobre o setor do comércio.

5.  Conhecimentos sobre a atividade e funcionamento comercial das empresas.

6.  Conhecimentos de organização do trabalho, nomeadamente organização e comunicação na empresa e planificação, adap-
tação e controlo do trabalho.

7.  Noções de análise de mercado.

8.  Conhecimentos de merchandising.

9.  Conhecimentos de logística, nomeadamente de gestão de stocks e aprovisionamento.

10.  Conhecimentos de comunicação, promoção e animação do ponto de venda.

11.  Conhecimentos de atendimento e venda.

12.  Conhecimentos de segurança, higiene e saúde aplicados à atividade profissional.

13.  Noções de legislação comercial.

14.  Noções de legislação laboral.

15.  Conhecimentos de documentação comercial e preenchimento da documentação relativa ao processo de venda.

16.  Conhecimentos de informática enquanto utilizador, nomeadamente, de equipamentos e aplicações informáticas específi-
cas da área comercial e de leitura ótica.

17.  Conhecimentos de operações de caixa.

18.  Conhecimentos de cálculo comercial.

19.  Conhecimentos sobre técnicas de argumentação.

20.  Noções de relacionamento interpessoal nomeadamente as que visam ultrapassar as situações de conflito.

21.  Conhecimentos sobre os produtos, suas características, finalidades, modos de utilização, especificações e critérios de clas-
sificação.

22.  Conhecimentos sobre manuseamento, armazenamento e conservação de produtos.

SABERES-FAZER

1.  Aplicar as técnicas de organização do trabalho no desenvolvimento da atividade comercial.

2.  Identificar as características, finalidades, modos de utilização, específicações e critérios de classificação dos produtos e/ou 
serviços do ramo em que atua.

3.  Identificar o tipo de cliente e de mercado em que a empresa atua, através de observação direta ou por consulta a várias 
fontes.
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4.  Utilizar técnicas de recolha de informação sobre a concorrência e sua atuação tendo em vista a análise de mercado.

5.  Interpretar listagens de produtos e/ou serviços, os respetivos preçários e outra documentação respeitante à actividade 
comercial. 

6.  Utilizar as técnicas de venda no atendimento de clientes.

7.  Utilizar as técnicas do serviço pós venda, nomeadamente as relativas a troca de produtos e a reembolsos.

8.  Aplicar as operações de cálculo comercial no processamento da venda de produtos e/ou serviços.

9.  Aplicar as técnicas de merchandising na organização e animação do ponto de venda.

10.  Identificar os documentos comerciais e utilizar os relativos ao processo de venda.

11.  Utilizar os equipamentos informáticos e as aplicações específicas da área comercial nomeadamente os de leitura ótica.

12.  Utilizar os procedimentos relativos às operações de caixa.

13.  Aplicar as técnicas de controlo de stocks, inventariação e registo de produtos.

14.  Aplicar as competências linguísticas na comunicação em língua portuguesa.

15.  Aplicar as competências linguísticas na comunicação em língua inglesa e francesa ou outra língua estrangeira adequadas 
à atividade comercial.

16.  Utilizar as técnicas de argumentação no atendimento de clientes.

17.  Aplicar as normas de segurança, higiene e saúde da atividade comercial e as respeitantes aos produtos comercializados.

SABERES-SER

1.  Manter organizado o posto de trabalho de forma a responder às solicitações dos clientes.

2.  Demonstrar disponibilidade e cortesia no relacionamento com interlocutores diferenciados.

3.  Gerir o tempo em função do fluxo de clientes.

4.  Adoptar comportamentos assertivos na relação com os públicos.

5.  Adaptar a linguagem às características dos interlocutores.

6.  Integrar as normas de segurança, higiene e saúde da atividade comercial e as respeitantes aos produtos comercializados, 
no exercício da sua função.

7.  Tomar iniciativa na resolução de problemas.

8.  Demonstrar disponibilidade para a inovação e para a aprendizagem ao longo da vida.
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TÉCNICO/A DE COMUNICAÇÃO MARKETING, 
RELAÇÕES PÚBLICAS E PUBLICIDADE

DESCRIÇÃO GERAL

Participar no planeamento e desenvolvimento de estratégias de marketing e de comunicação da organização, quer na vertente 
interna quer na vertente externa, através das relações públicas e da publicidade.

ATIVIDADES

1.  Acompanhar as tendências do mercado nacional e internacional.

2.  Participar na conceção e elaboração de estratégias e planos de marketing da organização.

3.  Assessorar no planeamento, organização e definição de objetivos de comunicação de acordo com os objetivos de marke-
ting préestabelecidos/definidos.

4.  Operacionalizar as linhas de atuação em todas as áreas pertinentes e que sejam decorrentes da estratégia da organização 
e respetivo plano de comunicação.

5.  Participar na execução das ações/táticas de comunicação dirigidas aos diferentes públicos tendo em conta as suas atitu-
des, comportamentos e necessidades.

6.  Cooperar na gestão dos processos comunicacionais e promocionais com os diferentes públicos da organização.

7.  Participar na organização e operacionalização de contextos/eventos que visem a promoção comercial ou institucional, com 
base em técnicas de relações públicas dirigidas aos públicos (interno e externo) da organização.

8.  Colaborar e participar na conceção e finalização de campanhas de publicidade, nomeadamente, pela integração ativa em 
equipas criativas ou de produção;

9.  Elaborar um plano de media e desenvolver relações de cooperação positiva com os diferentes suportes de comunicação 
social.

10.  Participar na conceção, produção e seleção, de acordo com o modelo determinado, dos elementos de comunicação gráfi-
ca, escrita, visual ou multimédia, necessários para a relação com os públicos e que dão suporte a operações relacionais.

(ver técnico de marketing)
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TÉCNICO/A DE DISTRIBUIÇÃO

DESCRIÇÃO GERAL

Assegurar as condições para o adequado funcionamento das atividades operacionais da loja, contribuindo para a otimização da 
venda, tendo em conta as normas de qualidade, higiene, segurança e ambiente no trabalho.

ATIVIDADES

1.  Planear as atividades de operação de loja:
1.1.  Organizar a equipa de acordo com o fluxo de loja;
1.2.  Gerir materiais e equipamentos.

2.  Coordenar as operações de receção de mercadorias:
2.1.  Coordenar as encomendas/aprovisionamento;
2.2.  Coordenar e supervisionar as devoluções.

3.  Coordenar a armazenagem das mercadorias e assegurar a sua manutenção e conservação:
3.1.  Coordenar a alocação dos artigos em armazém;
3.2.  Supervisionar a organização do armazém;
3.3.  Supervisionar a limpeza e arrumação do armazém.

4.  Coordenar a exposição/reposição, de modo a garantir uma apresentação atrativa dos produtos e a estimular a compra:
4.1.  Supervisionar a organização do espaço de venda;
4.2.  Supervisionar o processo de promoção de produtos;

5.  Efetuar a inventariação das mercadorias e assegurar o correto registo em sistema.

6.  Assegurar a gestão de stocks:
6.1.  Efetuar a avaliação e o controlo de stocks.
6.2.  Monitorizar indicadores de stocks e implementar medidas corretivas.

7.  Efetuar operações de atendimento e venda ao cliente.

8.  Coordenar as equipas de trabalho.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Métodos de planeamento, organização e coordenação do trabalho da área.

2.  Evolução e características do mercado da distribuição.

3.  Cadeia de abastecimento.

4.  Legislação comercial.

5.  Gestão de recursos humanos.

6.  Legislação laboral

7.  Organização e coordenação de equipas.

8.  Língua inglesa.
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Conhecimentos de:

9.  Layout da loja.

10.  Procedimentos de Receção, manuseamento, armazenamento e conservação de produtos.

11.  Procedimentos de exposição e reposição de mercadorias.

12.  Procedimentos de atendimento e venda.

13.  Operações de transformação de alimentos.

14.  Materiais e equipamentos de loja.

15.  Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicados à atividade profissional.

16.  Informática enquanto utilizador.

17.  Sistemas de qualidade.

18.  Segurança alimentar.

Conhecimentos aprofundados de:

19.  Planeamento e gestão dos recursos associados à operação de loja.

20.  Gestão de armazém.

21.  Gestão de stocks e de indicadores.

22.  Prevenção de quebras da mercadoria.

23.  Inventário.

24.  Manuseamento, armazenamento e conservação de mercadorias.

25.  Reposição/exposição, merchandising e marketing operacional.

26.  Campanhas promocionais.

27.  Produtos e suas características.

28.  Comunicação e relações interpessoais.

29.  Liderança e gestão de equipas.

30.  Serviço ao cliente.

SABERES-FAZER

1.  Aplicar os procedimentos de receção, manuseamento, armazenagem e conservação dos produtos.

2.  Utilizar os equipamentos de movimentação e elevação de cargas existentes de acordo com procedimentos técnicos e de 
segurança definidos.

3.  Utilizar os materiais e equipamentos necessários ao manuseamento, armazenagem, conservação e exposição dos produ-
tos;

4.  Utilizar os equipamentos informáticos e as aplicações da área comercial específicas da actividade;

5.  Aplicar os procedimentos de devolução de mercadorias.

6.  Efetuar a arrumação e organização do armazém, de acordo com as regras de gestão das mercadorias

7.  Identificar e quantificar os meios humanos, materiais e técnicos afetos à operação de loja.

8.  Utilizar as técnicas de planeamento e gestão dos recursos associados ao à operação de loja.

9.  Aplicar as técnicas de organização do trabalho no desenvolvimento da sua atividade.

10.  Aplicar as técnicas de liderança e gestão de equipas.

11.  Aplicar as técnicas de prevenção da quebra.

12.  Aplicar os procedimentos de elaboração de inventário.

13.  Aplicar as técnicas de gestão de stocks e indicadores de gestão.
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14.  Aplicar procedimentos de exposição e reposição dos produtos

15.  Aplicar técnicas de exposição que estimulem a compra.

16.  Aplicar as técnicas de acondicionamento e embalamento dos produtos, de acordo com as especificidades das mesmas.

17.  Aplicar os procedimentos de rotulagem, precificação e etiquetagem dos produtos.

18.  Preparar o produto de acordo com as necessidades do cliente.

19.  Assegurar a organização dos ciclos promocionais da secção.

20.  Aplicar as normas de higiene e segurança alimentar.

21.  Utilizar os equipamentos de protecção e aplicar as normas de segurança e saúde da atividade comercial e as respeitantes 
às mercadorias em armazém.

22.  Aplicar as normas de proteção ambiental.

23.  Aplicar as técnicas para identificação das necessidades dos clientes e para a promoção da venda.

24.  Aplicar técnicas de venda sugestiva e venda cruzada.

25.  Aplicar os procedimentos do serviço ao cliente e gestão das reclamações;

SABERES-SER

1.  Trabalhar com orientação para objetivos e prazos.

2.  Tomar decisões em situações imprevistas.

3.  Demonstrar iniciativa no âmbito das suas atividades, nomeadamente, sugerindo ações corretivas e melhorias para a unidade.

4.  Demonstrar disponibilidade para a inovação e para a aprendizagem ao longo da vida.

5.  Definir prioridades e organizar o trabalho da equipa.

6.  Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns.

7.  Demonstrar capacidade de dinamização de grupos de trabalho, assegurando a motivação, o cumprimento das normas, o 
nível de responsabilidade e um bom clima relacional.

8.  Comunicar de forma clara e assertiva.

9.  Agir em conformidade com a ética profissional e com normas de qualidade.

10.  Agir em conformidade com as regras de ambiente, segurança alimentar, segurança e saúde no trabalho.
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TÉCNICO/A DE LOGÍSTICA

DESCRIÇÃO GERAL

Assegurar o adequado funcionamento das atividades logísticas da empresa, contribuindo para a otimização dos fluxos de infor-
mação, serviços, matérias-primas, bem como produtos acabados, tendo em conta as normas de qualidade, higiene, segurança e 
ambiente no trabalho.

ATIVIDADES

1.  Analisar as necessidades da organização, de forma a implementar as soluções logísticas mais adequadas aos objetivos, 
estratégias e recursos da empresa.
1.1.  Analisar e avaliar indicadores inerentes às operações logísticas.
1.2.  Programar e preparar a distribuição a clientes e o aprovisionamento da produção com base em critérios de otimização 

dos fluxos de serviços, matérias-primas e produtos acabados, utilizando sistemas de informação integrados.
1.3.  Estabelecer com os fornecedores, internos e externos, os esquemas de fluxos e o calendário de expedição, necessá-

rios ao processo logístico, em função do plano de produção;
1.4.  Planear a distribuição dos produtos e serviços aos clientes, tendo em conta as necessidades destes, as capacidades 

da organização e a otimização do processo logístico.

2.  Coordenar e supervisionar as atividades de receção, preparação de encomendas, armazenagem e expedição, de acordo 
com as normas de qualidade, higiene segurança e ambiente e as relações de trabalho.
2.1.  Organizar o fluxo da operação do entreposto (receção, aprovisionamento /reaprovisionamento), preparação, carga e 

expedição).
2.2.  Organizar a distribuição do trabalho das equipas, com o fim de assegurar os níveis de produção e a qualidade preten-

didos.
2.3.  Orientar o trabalho das equipas sob a sua responsabilidade, promovendo e controlando a qualidade de desempenho.
2.4.  Gerir os recursos associados ao processo logístico, nomeadamente equipamento de armazenagem e de manusea-

mento de mercadorias, meios de transporte e sistemas de informação;
2.5.  Promover ações de melhoria das condições de armazenagem e acondicionamento das mercadorias e materiais;
2.6.  Participar na análise e implementação de melhoria contínua dos processos, em colaboração com os intervenientes ma 

cadeia logística, nomeadamente clientes e fornecedores.
2.7.  Assegurar os procedimentos de qualidade, ambiente, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico, nomeada-

mente, relativos à proteção de pessoas, produtos e mercadorias contra roubos, danos e deteriorações e respeitantes 
a condições ambientais do armazém.

3.  Assegurar a gestão de stocks.
3.1.  Efetuar a avaliação e o controlo de stocks.
3.2.  Monitorizar indicadores de stocks e implementar medidas corretivas.

4.  Coordenar e executar operações de movimentação, manobra e operação de empilhadores de acordo com as regras e 
normas estabelecidas.

5.  Apoiar o serviço de assistência a clientes, prestando as informações necessárias e adequando o serviço logístico às neces-
sidades do cliente.

6.  Elaborar relatórios da sua atividade, organizando e sistematizando a informação técnica referente à sua área de interven-
ção.
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COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Legislação laboral.

2.  Gestão de recursos humanos.

Conhecimentos de:

3.  Cadeia de abastecimento

4.  Língua inglesa – gestão de stocks e logística.

5.  Atividade logística das empresas.

6.  Produtos e suas características.

7.  Métodos de organização do trabalho.

8.  Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicados à atividade profissional.

9.  Informática enquanto utilizador, nomeadamente, de equipamentos e aplicações informáticas específicas da área logística.

10.  Sistemas de qualidade e segurança.

Conhecimentos aprofundados de:

11.  Planeamento e gestão dos recursos associados ao processo logístico.

12.  Comunicação e relações interpessoais.

13.  Gestão do equipamento e maquinaria do processo logístico.

14.  Sistema de informação logística.

15.  Gestão de armazém.

16.  Gestão de stocks.

17.  Gestão de indicadores.

18.  Gestão ambiental.

19.  Processos e preparação de encomendas.

20.  Logística internacional

21.  Gestão de transportes.

22.  Serviço ao cliente.

23.  Movimentação, armazenamento e conservação de mercadorias.

SABERES-FAZER

1.  Identificar e quantificar os meios humanos, materiais e técnicos afetos ao processo logístico.

2.  Utilizar as técnicas de planeamento e gestão dos recursos associados ao processo logístico.

3.  Aplicar as técnicas de gestão de stocks.

4.  Aplicar as técnicas de gestão de recursos humanos.

5.  Aplicar as técnicas de gestão de transportes.

6.  Aplicar as técnicas de controlo e otimização dos fluxos das mercadorias.

7.  Aplicar as técnicas de organização do trabalho no desenvolvimento da sua atividade.

8.  Utilizar a documentação técnica respeitantes à atividade do processo logístico.

9.  Aplicar as técnicas de gestão dos equipamentos e maquinaria do processo logístico. 
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10.  Utilizar os equipamentos informáticos e as aplicações específicas da área logística.

11.  Aplicar os procedimentos do serviço ao cliente.

12.  Aplicar as técnicas de movimentação, armazenamento e conservação de mercadorias.

13.  Aplicar os procedimentos de elaboração de inventários.

14.  Identificar as características dos produtos movimentados no processo log

15.  Aplicar os procedimentos de elaboração de relatórios técnicos associados à sua atividade.

SABERES-SER

1.  Trabalhar em equipa.

2.  Dinamizar grupos de trabalho, assegurando a motivação, o cumprimento das normas, o nível de responsabilidade e um 
bom clima relacional.

3.  Trabalhar com orientação para objetivos e prazos.

4.  Tomar decisões em situações imprevistas.

5.  Demonstrar capacidade de iniciativa.

6.  Demonstrar disponibilidade para a inovação e para a aprendizagem ao longo da vida.
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TÉCNICO/A DE MARKETING

DESCRIÇÃO GERAL

Colaborar na definição de estratégias de marketing, operacionalizar as políticas de gestão de marketing mix e de clientes e par-
ticipar na elaboração de estudos de mercado, com vista a definir/redefinir segmentos de mercado, permitindo o ajustamento 
permanente da atividade da empresa às necessidades e satisfação dos clientes.

ATIVIDADES

1.  Colaborar na elaboração do plano de Marketing da empresa, bem como no planeamento e implementação de ações de 
Marketing pontuais, nomeadamente recolhendo e organizando os elementos necessários à sua execução.

2.  Operacionalizar as políticas de gestão do Marketing mix da empresa executando tarefas respeitantes à análise das vendas, 
preços e produtos.
2.1.  Acompanhar a evolução das vendas, relacionando-a com a tipologia dos clientes, hábitos de consumo, concorrência 

ou  outros factores;
2.2.  Analisar os preços dos produtos no mercado e acompanhar a sua evolução;
2.3.  Analisar o sortido/gama de produtos da empresa em relação aos produtos da concorrência, à evolução do mercado 

ou a outras variáveis internas e externas;
2.4.  Elaborar relatórios dos dados recolhidos.

3.  Operacionalizar as políticas de comunicação da empresa, nomeadamente contactando com clientes, fornecedores ou ou-
tras entidades ligadas direta ou indiretamente à atividade da empresa.

4.  Operacionalizar as políticas de apresentação dos produtos no ponto de venda:
4.1.  Acompanhar os pontos de venda a fim de garantir o cumprimento da política de marketing da empresa;
4.2.  Propor o material promocional necessário ao desenvolvimento de ações de marketing;
4.3.  Colaborar na execução de ações promocionais e de animação de loja.

5.  Colaborar na definição de políticas de atendimento, acompanhamento e fidelização de clientes.
5.1.  Participar na elaboração de ficheiros e bases de dados de clientes;
5.2.  Analisar os ficheiros ou bases de dados de clientes, identificando os seus perfis e a sua segmentação, cruzandoos 

com os ficheiros de vendas e de produtos;
5.3.  Proceder à análise da pertinência de reclamações, de forma a propor práticas e medidas correctivas;
5.4.  Participar em ações de marketing direto, nomeadamente em campanhas de fidelização de clientes.

6.  Colaborar na elaboração e realização de estudos de mercado.
6.1.  Participar no planeamento de estudos de mercado e outro tipo de sondagens, nomeadamente colaborando no levan-

tamento de necessidades e de custos, bem como em todos os procedimentos necessários à sua realização;
6.2.  Participar na realização de estudos de mercado, nomeadamente colaborando diretamente na recolha de respostas a 

inquéritos;
6.3.  Elaborar quadros, gráficos e relatórios, de acordo com a planificação do estudo.
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COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Língua francesa ou outra língua estrangeira adequada à sua atividade.

2.  Logística.

3.  Planeamento de marketing.

4.  Legislação comercial.

5.  Legislação laboral.

6.  Documentação comercial.

7.  Cálculo comercial.

Conhecimentos de:

8.  Língua portuguesa.

9.  Língua inglesa adequada à sua atividade.

10.  Comércio.

11.  Atividade e funcionamento comercial das empresas.

12.  Organização do trabalho, nomeadamente organização e comunicação na empresa

13.  Análise de mercado.

14.  Comunicação, promoção e animação do ponto de venda.

15.  Estatística.

16.  Merchandising.

17.  Publicidade

18.  Gestão de marketing mix e de clientes.

19.  Segurança, higiene e saúde aplicados à atividade profissional.

20.  Informática enquanto utilizador, nomeadamente, de aplicações informáticas necessárias da sua atividade.

21.  Comunicação em marketing.

22.  Produtos e serviços, suas características, finalidades, modos de utilização.

SABERES-FAZER

1.  Aplicar as técnicas de organização do trabalho no desenvolvimento da sua atividade.

2.  Segmentar o mercado em que a empresa atua, através de observação direta ou por consulta de várias fontes.

3.  Utilizar técnicas de pesquisa e recolha de informação tendo em vista a análise de mercado.

4.  Interpretar listagens de produtos e/ou serviços, os respetivos preçários e outra documentação respeitante à actividade 
comercial.

5.  Aplicar as técnicas de “merchandising” na organização e animação do ponto de venda.

6.  Aplicar as técnicas de gestão marketing mix e de clientes.

7.  Aplicar métodos e técnicas de elaboração de relatórios.

8.  Utilizar técnicas de elaboração e análise de quadros, gráficos e matrizes de análise relativas a produtos, preços, clientes e 
vendas.

9.  Utilizar os equipamentos informáticos e as aplicações necessárias à sua atividade.

10.  Aplicar as competências linguísticas na comunicação em língua portuguesa.
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11.  Aplicar as competências linguísticas na comunicação em língua inglesa e francesa ou outra língua estrangeira adequadas 
à sua atividade.

12.  Aplicar as normas de segurança, higiene e saúde respeitantes à sua atividade.

SABERES-SER

1.  Adaptar-se a diferentes situações e contextos.

2.  Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns. 3. Revelar capacidade de observação de comportamentos.

4.  Demonstrar criatividade e capacidade para propor ideias novas e soluções.

5.  Demonstrar disponibilidade para a inovação e para a aprendizagem ao longo da vida.
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TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM 
COMÉRCIO INTERNACIONAL

DESCRIÇÃO GERAL

Contribuir para o desenvolvimento internacional sustentável da empresa, através da pesquisa e monitorização dos mercados in-
ternacionais nos quais a empresa se movimenta, da prospeção/promoção, negociação, realização e acompanhamento das vendas 
dos seus produtos e ou serviços nos mercados estrangeiros e da otimização de processos de importação.

ATIVIDADES

1.  Elaborar estudos de mercado relativos aos segmentos estratégicos do mercado alvo da empresa, posicionamento e estra-
tégia de marketing nos mercados externos:
1.1.  Recolher e analisar informações variadas, de forma sistemática e regular, sobre os produtos/serviços, os clientes, a 

concorrência da empresa e outros fatores contextuais com importância para a política de internacionalização da em-
presa;

1.2.  Analisar o mercado dos produtos/serviços em que opera, recorrendo a fontes internas e externas à empresa;
1.3.  Preparar a tomada de decisão.

2.  Gerir as vendas em contexto internacional (exportação):
2.1.  Prospetar para definir uma oferta comercial ajustada;
2.2.  Vender para mercados estrangeiros;
2.3.  Assegurar o acompanhamento das vendas.

3.  Gerir as compras em contexto internacional (importação):
3.1.  Elaborar uma base de dados dos potenciais fornecedores;
3.2.  Participar no processo de negociação das compras;
3.3.  Assegurar o acompanhamento das compras.

4.  Coordenar os serviços de apoio à importação e à exportação:
4.1.  Montar as operações de importexport;
4.2.  Assegurar o acompanhamento administrativo, processual e documental das operações de importexport;
4.3.  Coordenar o controlo da qualidade e garantir a utilização de práticas leais e éticas.

5.  Gerir relações profissionais em contexto multicultural:
5.1.  Criar elementos comunicacionais integrando aspetos de cariz multicultural;
5.2.  Constituir e dinamizar uma rede de contactos multicultural.

COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de:

1.  Língua espanhola.

2.  Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho.

3.  Gestão e motivação de equipas.
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4.  Legislação comercial, laboral e fiscal.

5.  Direito comunitário e internacional.

6.  Economia e finanças internacionais. 

7.  Mercados financeiros internacionais.

8.  Relações comerciais internacionais e política internacional.

9.  Análise estatística.

Conhecimentos de:

10.  Língua portuguesa.

11.  Comunicação empresarial (interpessoal e escrita).

12.  Empresa comercial: atividade, organização e funcionamento.

13.  Informática na ótica do utilizador.

14.  Sistemas de informação de suporte à gestão das operações de importexport.

15.  Planeamento e organização do trabalho (individual e em equipa).

16.  Organização do comércio internacional (princípios, indicadores, tendências).

17.  Processo de internacionalização.

18.  Estudos de mercado.

19.  Marketing internacional.

20.  Técnicas de pesquisa de informação.

21.  Logística internacional e gestão de aprovisionamentos.

22.  Instrumentos de gestão e monitorização da atividade comercial: orçamentais, financeiros e de tesouraria.

23.  Planeamento e controlo de gestão: previsão e controlo de vendas/importações; cálculos de custos de venda/importação, 
margens e rentabilidades.

Conhecimentos aprofundados de:

24.  Comércio.

25.  Língua inglesa aplicada à atividade profissional.

26.  Prospeção internacional.

27.  Propostas comerciais internacionais.

28.  Técnicas de venda e de negociação em contexto internacional.

29.  Qualidade de serviço e serviços pós venda.

30.  Sistemas de pagamento e cobranças internacionais.

31.  Fiscalidade e documentação nas operações de comércio internacional.

32.  Incoterms.

33.  Seguros na atividade internacional.

34.  Regimes e procedimentos aduaneiros.

35.  Transportes e armazenagem no comércio internacional.

36.  Gestão de riscos.

37.  Gestão e comunicação intercultural.
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SABERES-FAZER

1.  Pesquisar, selecionar e interpretar dados e informações de mercado, nomeadamente no que se refere a produtos/serviços, 
clientes, concorrentes e fornecedores, apoiando a definição e/ou implementação da estratégia de internacionalização da 
empresa.

2.  Identificar os constrangimentos regulamentares dos mercados estrangeiros.

3.  Elaborar o caderno de encargos para a subcontratação de estudos de mercado e assegurar a coordenação da sua imple-
mentação no mercado estrangeiro.

4.  Utilizar técnicas de pesquisa e recolha de informação tendo em vista a obtenção de informação de mercado, disponível nos 
mais diversos suportes. 

5.  Organizar e avaliar o processo de recolha e de tratamento da informação.

6.  Utilizar e atualizar bases de dados de contactos profissionais (clientes, fornecedores, prestadores de serviços, serviços 
oficiais competentes).

7.  Atualizar e alimentar regularmente sistemas de informação/monitorização das atividades de importexport.

8.  Identificar e propor ações de política comercial, tendo em conta os objetivos de internacionalização da empresa, a atracão 
e satisfação do cliente e o desenvolvimento das vendas.

9.  Definir recomendações para o estabelecimento de um plano de ação operacional em conformidade com a política comer-
cial da empresa e com as conclusões da análisediagnóstico do mercado estrangeiro.

10.  Identificar e selecionar os mercados alvo de acordo com as características específicas dos mercados estrangeiros.

11.  Aplicar técnicas de organização do trabalho no desenvolvimento da atividade de importexport.

12.  Efetuar, acompanhar e avaliar a prospeção de clientes.

13.  Elaborar uma oferta comercial ajustada.

14.  Preparar e organizar a venda.

15.  Negociar, com clientes/parceiros estrangeiros.

16.  Identificar e selecionar potenciais fornecedores.

17.  Redigir um pedido de proposta/consulta a fornecedores pré selecionados.

18.  Avaliar propostas de fornecimento e fornecedores.

19.  Preparar e organizar negociações com fornecedores estrangeiros.

20.  Pesquisar e identificar prestadores de serviços para as operações de comércio internacional (seguros, logística, financia-
mento).

21.  Avaliar o desempenho de prestadores de serviços.

22.  Preparar e fornecer os elementos necessários aos serviços competentes da empresa, tendo por objetivo a realização de 
contratos de parceria ou de prestação de serviços.

23.  Elabora e/ou monitoriza o processo administrativo das compras e das vendas.

24.  Controlar a qualidade dos produtos/serviços vendidos ou comprados e dos serviços prestados pelos prestadores de servi-
ços de comércio internacional.

25.  Assegurar a gestão da qualidade do serviço a clientes.

26.  Reunir, analisar e selecionar informações acerca dos processos de tomada de decisão e acerca dos métodos de negocia-
ção nos diferentes países.

27.  Reunir informações acerca das práticas sociais e culturais de forma a comunicar eficazmente com contactos estrangeiros.

28.  Dinamizar, implementar e gerir uma carteira de clientes e uma rede de contactos internacionais.
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SABERES-SER

1.  Definir prioridades e organizar o trabalho.

2.  Demonstrar autonomia na organização e realização do trabalho.

3.  Gerir o tempo em função do plano de trabalho e das prioridades.

4.  Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns.

5.  Demonstrar atenção às oportunidades e ameaças existentes no mercado.

6.  Demonstrar capacidade de análise metódica de informação crítica.

7.  Demonstrar capacidade de persuasão e de estabelecer relações estáveis com clientes, fornecedores e outros prestadores 
de serviços.

8.  Demonstrar disponibilidade, cortesia e respeito pelos outros no relacionamento com interlocutores diferenciados.

9.  Demonstrar flexibilidade adaptando-se a diferentes situações e contextos profissionais (nomeadamente interculturais) e 
evitando situações de conflito ou confronto.

10.  Adaptar a linguagem às características dos interlocutores. 11. Reagir a situações novas e ambíguas aparentando pouco 
desconforto.

12.  Tolerar a ambiguidade e a diferença cultural.

13.  Demonstrar inovação e criatividade na resolução e antecipação de problemas ou na abordagem a situações novas.

14.  Adequar as normas de segurança, higiene e saúde ao exercício da sua atividade profissional.

15.  Demonstrar lealdade e consideração pelos interesses da empresa/organização.

16.  Agir em conformidade com a ética profissional e com normas de qualidade.

17.  Adaptar-se e acompanhar a evolução tecnológica na sua atividade profissional.

18.  Demonstrar sentido de responsabilidade pelos resultados do trabalho.

19.  Demonstrar capacidade para capitalizar a sua experiência e implementar boas práticas.
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TÉCNICO/A DE VENDAS

DESCRIÇÃO GERAL

Promover e efetuar a venda de produtos e/ou serviços, através de contactos estabelecidos com clientes, com vista à sua satisfação.

ATIVIDADES

1.  Estudar os produtos e/ou serviços da empresa, caracterizar o tipo de clientes e recolher informação sobre a concorrência 
e o mercado em geral, de forma a responder adequadamente às necessidades dos clientes.

2.  Preparar ações de venda, em função dos objetivos e da política da empresa.
2.1.  Analisar informação sobre os clientes, procurando caracterizar o seu perfil e detetar as suas necessidades e motiva-

ções para a compra;
2.2.  eparar as visitas a efetuar, o itinerário de deslocação, os objetivos das mesmas e o portfólio de produtos a apresentar.

3.  Promover e efetuar a venda de produtos e/ou serviços junto dos clientes, tendo em vista a satisfação das suas necessidades.
3.1.  Apresentar o produto e/ou serviço, referindo as suas vantagens e características, demonstrando quando necessário 

as potencialidades do mesmo e informando sobre o serviço pós venda;
3.2.  Negociar preços, modalidades de pagamento e condições de venda dos produtos e/ou serviços em função de parâ-

metros préestabelecidos;
3.3.  Registar a encomenda, formalizar o contrato quando necessário, transmitir a encomenda efetuada pelos clientes aos 

serviços competentes e assegurar que tudo decorrerá conforme o acordado com o cliente.

4.  Assegurar o serviço de apoio ao cliente.
4.1.  Colaborar com o cliente no merchandising, dando sugestões sobre a exposição dos produtos, com vista à otimização 

da sua venda;
4.2.  Manter o cliente informado e prestar esclarecimentos, nomeadamente, sobre o serviço pós venda, novos produtos e 

promoções, procurando a resolução de problemas e a fidelização do cliente.

5.  Organizar a informação decorrente da sua atividade.
5.1.  Elaborar relatório de visita, segundo as normas da empresa, identificando o cliente, o motivo e o resultado da mesma, 

e preencher a documentação administrativa referente à deslocação;
5.2.  Organizar e gerir os ficheiros dos clientes de modo a manter atualizada a informação sobre os resultados da sua ati-

vidade.

6.  Colaborar na angariação de novos clientes, identificando e localizando potenciais clientes e oportunidades de negócio, 
transmitindo esta informação à empresa.

COMPETÊNCIAS

SABERES

1.  Conhecimentos de língua portuguesa.

2.  Conhecimentos de língua inglesa adequados à atividade comercial.

3.  Noções de língua francesa ou outra língua estrangeira adequadas à atividade comercial.

4.  Conhecimentos sobre o setor do comércio.

5.  Conhecimentos sobre a atividade e funcionamento comercial das empresas.
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6.  Conhecimentos de informática enquanto utilizador, nomeadamente, de equipamentos e aplicações informáticas específi-
cas da área comercial.

7.  Conhecimentos de organização do trabalho, nomeadamente organização e comunicação na empresa e planificação, adap-
tação e controlo do trabalho.

8.  Conhecimentos de análise de mercado.

9.  Conhecimentos de marketing.

10.  Conhecimentos de merchandising.

11.  Noções de logística, nomeadamente de gestão de stocks e aprovisionamento.

12.  Noções de comunicação, promoção e animação do ponto de venda.

13.  Conhecimentos aprofundados de venda.

14.  Conhecimentos de técnicas de negociação.

15.  Conhecimentos de técnicas de argumentação.

16.  Noções de relacionamento interpessoal nomeadamente as que visam ultrapassar as situações de conflito.

17.  Conhecimentos de segurança, higiene e saúde aplicados à atividade profissional.

18.  Noções de legislação comercial.

19.  Noções de legislação laboral.

20.  Conhecimentos da tipologia e do preenchimento de documentação comercial relativa ao processo de venda.

21.  Conhecimentos de cálculo comercial.

22.  Conhecimentos sobre os produtos, suas características, finalidades, modos de utilização, especificações e critérios de clas-
sificação.

23.  Conhecimentos sobre manuseamento, armazenamento e conservação de produtos.

SABERES-FAZER

1.  Aplicar as técnicas de organização do trabalho no desenvolvimento da atividade comercial.

2.  Identificar as características, finalidades, modos de utilização, especificações e critérios de classificação dos produtos e/ou 
serviços do ramo em que atua.3. Identificar o tipo de cliente e de mercado em que a empresa atua, através da observação 
direta ou por consulta a várias fontes.

4.  Utilizar as técnicas de análise de mercado na recolha de informação sobre a concorrência e sua atuação.

5.  Identificar e utilizar informação sobre os mercados, produtos e/ou serviços e atuação da concorrência.

6.  Identificar as necessidades e motivações dos clientes para a compra.

7.  Identificar os diferentes tipos de documentos comerciais e utilizar os relativos à sua atividade profissional.

8.  Interpretar listagens de produtos e/ou serviços, os respetivos preçários e outra documentação respeitante à actividade 
comercial.

9.  Utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação necessárias ao desenvolvimento da sua atividade profissional.

10.  Utilizar as técnicas de venda, na promoção e comercialização de produtos e/ou serviços.

11.  Utilizar as técnicas de argumentação e negociação com vista à concretização da venda dos produtos e/ou serviços.

12.  Aplicar as competências linguísticas na comunicação em língua portuguesa.

13.  Aplicar as competências linguísticas na comunicação em língua inglesa e francesa ou outra língua estrangeira adequadas 
à atividade comercial.

14.  Identificar e localizar potenciais clientes e oportunidades de negócio na sua área de intervenção.

15.  Aplicar as operações de cálculo comercial no processamento da venda de produtos e/ou serviços.

16.  Utilizar as técnicas de organização e exposição para aconselhamento dos clientes na apresentação de produtos e/ou ser-
viços.
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17.  Identificar as características do funcionamento do armazém e respetiva logística.

18.  Aconselhar o cliente sobre as normas de segurança, higiene e saúde respeitantes aos produtos comercializados. 

19.  Aplicar as normas de segurança, higiene e saúde respeitantes à sua atividade profissional.

SABERES-SER

1.  Gerir o tempo em função do plano de trabalho.

2.  Adaptar-se a diferentes situações e contextos.

3.  Demonstrar disponibilidade e cortesia no relacionamento com interlocutores diferenciados.

4.  Demonstrar capacidade de persuasão junto dos clientes.

5.  Adaptar a linguagem às características dos interlocutores.

6.  Integrar as normas de segurança, higiene e saúde da atividade comercial e as respeitantes aos produtos comercializados, 
no exercício da sua atividade profissional.

7.  Demonstrar disponibilidade para a inovação e para a aprendizagem ao longo da vida.

8.  Tomar a iniciativa na resolução de problemas.
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COSTUREIRO/A INDUSTRIAL DE MALHAS

DESCRIÇÃO GERAL 

Efetuar as operações de confeção relativas à produção de artigos de vestuário de malha.

ACTIVIDADES

1.  Preparar e organizar o trabalho a fim de efetuar as operações de confeção relativas à rodução de artigos de vestuário de 
malha.
1.1.  Analisar as fichas técnicas e outra documentação de trabalho, com o objetivo de identificar, nomeadamente, o tipo de 

artigo de vestuário de malha, os materiais, as medidas e outros dados relativos à produção de artigos de vestuário de 
malha;

1.2.  Seleccionar, verificar e preparar os equipamentos, as ferramentas e os materiais adequados à execução das opera-
ções de confeção, relativas à produção de artigos de vestuário de malha, nomeadamente, tesouras, malhas e agulhas;

1.3.  Regular os equipamentos, designadamente, máquinas de costura, fixando o tipo de ponto e a tensão da linha em 
função das especificações técnicas, das caraterísticas dos materiais e do tipo de costura pretendido. 

2.  Confeccionar artigos de vestuário de malha tricotada em tear circular, utilizando os equipamentos, as ferramentas e os 
procedimentos adequados. 
2.1.  Executar a preparação de componentes de artigos de vestuário de malha tricotada em tear circular, nomeadamente, 

de mangas, bolsos e decotes;
2.2.  Executar a montagem de componentes e o acabamento de artigos de vestuário de malha tricotada em tear circular, 

nomeadamente, pregar mangas e bolsos, casear, engomar e prensar.

3.  Confeccionar artigos de vestuário de malha tricotada em tear reto, utilizando os equipamentos, as ferramentas e os proce-
dimentos adequados.
3.1.  Executar as operações de remalhado em componentes de artigos de vestuário de malha tricotada em tear reto, uti-

lizando a remalhadeira tradicional em conformidade com as especificações técnicas nomeadamente, remalhando 
carcelas e golas;

3.2.  Executar operações de falso remalhado em componentes de artigos de vestuário de malha tricotada em tear reto, uti-
lizando a máquina de falso remalhado em conformidade com as especificações técnicas, nomeadamente, pregando 
tiras em decotes redondos e bico e em cavas;

3.3.  Executar a preparação de componentes de artigos de vestuário de malha tricotada em tear reto, nomeadamente, de 
tiras em frentes de casaco, paletas e bolsos;

3.4.  Executar a montagem de componentes e o acabamento de artigos de vestuário de malha tricotada em tear reto, no-
meadamente, pregar golas, carcelas e botões e mosquear.

4.  Efetuar o controlo de qualidade dos artigos de vestuário de malha produzidos, verificando a sua conformidade com as 
especificações técnicas e detetando deficiências nas malhas e defeitos de confeção e caso seja necessário, proceder aos 
acertos adequados.

5.  Efetuar tarefas de costura manual, quando necessário, utilizando os utensílios e materiais adequados.

6.  Proceder à limpeza e conservação dos equipamentos e das ferramentas, efetuando, nomeadamente, lubrificações de roti-
na, limpezas de acessórios e substituição de peças elementares desgastadas.

7.  Registar informações de caráter técnico, relativas à sua atividade.
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COMPETÊNCIAS

SABERES

Noções de: 

1.  Matemática.

2.  Relações interpessoais e comunicação.

3.  Legislação aplicada à atividade profissional.

4.  Técnicas de conservação e limpeza de equipamentos e de ferramentas utilizados nas operações de confeção relativas à 
produção de artigos de vestuário de malha.

Conhecimentos de:

5.  Caráterização das fases do processo de execução de artigos de vestuário de malha.

6.  Caráterização dos componentes de artigos de vestuários de malha.

7.  Controlo de qualidade.

8.  Segurança, higiene, saúde e proteção ambiental aplicadas à atividade profissional.

9.  Tipologia e caráterização dos materiais aplicados nas operações de confeção relativas à produção de artigos de vestuário 
de malhas.

10.  Tipologia e caráterização das ferramentas utilizadas nas operações de confeção relativas à produção de artigos de vestuá-
rio de malha.

11.  Tipologia e funcionamento dos equipamentos utilizados nas operações de confeção relativas à produção de artigos de 
vestuário de malha.

Conhecimentos aprofundados de:

12.  Técnicas de confeção de artigos de vestuário de malha.

SABERES-FAZER

1.  Interpretar especificações técnicas relativas às operações de confeção relativas à produção de artigos de vestuário de malha.

2.  Utilizar as técnicas e os processos de seleção e de preparação de equipamentos, ferramentas e materiais adequados à 
realização das operações de confeção relativas à produção de artigos de vestuário de malha.

3.  Utilizar as técnicas de regulação de máquinas de costura.

4.  Identificar e caráterizar os diferentes tipos de equipamentos, ferramentas e materiais aplicados na realização das opera-
ções de confeção relativas à produção de artigos de vestuário de malha.

5.  Utilizar os equipamentos, as ferramentas e os materiais necessários à realização das operações de confeção relativas à 
produção de artigos de vestuário de malha.

6.  Identificar os componentes de artigos de vestuário de malha.

7.  Identificar e caraterizar as diferentes fases do processo de produção de artigos de vestuário de malha. 

8.  Aplicar os métodos, as técnicas e os procedimentos de execução da preparação de componentes de artigos de vestuário 
de malha tricotada em tear circular.

9.  Aplicar os métodos, as técnicas e os procedimentos de execução da montagem de componentes de artigos de vestuário 
de malha tricotada em tear circular.

10.  Aplicar os métodos, as técnicas e os procedimentos de execução de acabamentos nos artigos de vestuário de malha trico-
tada em tear circular.

11.  Utilizar os métodos, as técnicas e os procedimentos de execução de operações de remalhado tradicional em componentes 
de artigos de vestuário de malha tricotada em tear reto.
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12.  Utilizar os métodos, as técnicas e os procedimentos de execução de operações de remalhado falso em componentes de 
artigos de vestuário de malha tricotada em tear reto.

13.  Aplicar os métodos, as técnicas e os procedimentos de execução da preparação de componentes de artigos de vestuário 
de malha tricotada em tear reto.

14.  Aplicar os métodos, as técnicas e os procedimentos de execução da montagem de componentes de artigos de vestuário 
de malha tricotada em tear reto.

15.  Aplicar os métodos, as técnicas e os procedimentos de execução de acabamentos nos artigos de vestuário de malha trico-
tada em tear reto. 

16.  Utilizar processos de costura manual.

17.  Identificar não conformidades nas malhas e nos artigos de vestuário de malha.

18.  Utilizar os métodos, as técnicas e os procedimentos de controlo de qualidade de artigos de vestuário de malha.

19.  Detectar anomalias e disfuncionamentos nos equipamentos utilizados.

20.  Utilizar os processos de conservação e limpeza dos equipamentos e ferramentas.

21.  Utilizar os procedimentos de registo de informação relativa à sua atividade.

22.  Aplicar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental respeitantes à atividade profissional.

SABERES-SER

1.  Adaptar-se a tarefas repetitivas e rotineiras.

2.  Interagir com os outros elementos da equipa, de forma a responder às solicitações do serviço.

3.  Integrar as normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.

4.  Adaptarse a novas tecnologias e à variedade de materiais e de artigos de vestuário de malha
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COSTUREIRO/A INDUSTRIAL DE TECIDOS

DESCRIÇÃO GERAL

Operar máquinas de costura e outras com vista à confeção de artigos de vestuário e outros.

ACTIVIDADES

1.  Efetuar o estendimento e o corte da matéria-prima.
1.1.  Estender camadas de tecido por processos manuais e/ou alimentar e vigiar máquinas de estendimento automático;
1.2.  Cortar as diferentes peças de artigo de vestuário com instrumento manual ou mecânico, seguindo o traçado do corte 

e contemplando a margem suficiente para a costura, e/ou vigiar máquinas de corte automático.

2.  Preparar máquinas de costura de acordo com as operações de costura a realizar.
2.1.  Analisar fichas técnicas e outra documentação de trabalho de modo a identificar os dados relativos ao trabalho a 

realizar;
2.2.  Seleccionar materiais e acessórios das máquinas a utilizar, nomeadamente linhas, agulhas e canelas e posicioná-las e 

ajustá-las na máquina;
2.3.  Regular as máquinas de costura, fixando o tipo de ponto e a tensão da linha em função das especificações técnicas, 

das características dos materiais e do tipo de costura pretendido; 
2.4.  Determinar nas peças a localização das operações de costura a efetuar, medindo as distâncias necessárias de acordo 

com as medidas definidas.

3.  Operar diferentes tipos de máquinas de costura a fim de unir peças de artigos de vestuário e efetuar outras operações 
necessárias à sua confeção.
3.1.  Posicionar, de forma adequada, as peças na máquina de costura;
3.2.  Orientar, manualmente, a deslocação das peças consoante a posição da costura, simultaneamente, a velocidade da 

máquina, pressionando o pedal de comando;
3.3.  Controlar, continuamente, a qualidade do trabalho realizado, efetuando os ajustamentos necessários.

4.  Efetuar tarefas simples de costura manual, utilizando os utensílios e materiais adequados.

5.  Efetuar várias operações de termocolagem , utilizando máquina adequada.

6.  Efetuar o acabamento de artigos de vestuário.
6.1.  Engomar e prensar artigos de vestuário, utilizando ferro de engomar e/ou colocando o artigo em máquina apropriada 

e operando e vigiando o seu funcionamento;
6.2.  Verificar a qualidade dos artigos fabricados, detetando deficiências do tecido e defeitos de confeção e retirando ou 

cortando sobras de linhas.

7.  Proceder à limpeza e conservação das máquinas, efetuando, nomeadamente, lubrificações de rotina e substituição de pe-
ças elementares desgastadas.

COMPETÊNCIAS

SABERES

1.  Noções básicas de Matemática (cálculo aritmético).

2.  Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicada à atividade profissional.

3.  Caracterização das fases do processo de confeção.
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4.  Características e comportamentos das matérias-primas 

5.  Tipologia e funcionamento de máquinas e ferramentas de estender e cortar tecidos.

6.  Tipologia e estrutura das máquinas de costurar, termo colar, engomar e prensar artigos de vestuário.

7.  Princípios de funcionamento de máquinas de costurar, termocolar, engomar e prensar artigos de vestuário.

8.  Tipologia e processos de estendimento e corte de tecidos.

9.  Tipologia e processos de costura na confeção.

10.  Tipologia e processos de termo colagem, engomagem e de prensagem de artigos de vestuário.

11.  Normas e procedimentos de controlo de qualidade.

12.  Noções de conservação das máquinas de confeção.

13.  Informática na ótica do utilizador.

SABERES-FAZER

1.  Interpretar fichas técnicas e outros documentos de trabalho relativos à produção.

2.  Utilizar instrumentos simples de medida de distâncias.

3.  Aplicar as operações básicas do cálculo aritmético.

4.  Identificar e reconhecer os diferentes tipos e qualidades de fibras têxteis.

5.  Identificar e caracterizar os diferentes tipos de máquinas de confeção e seus acessórios.

6.  Utilizar os processos e ferramentas de estendimento e de corte manual e mecânico de tecidos.

7.  Detectar anomalias e disfuncionamentos nos processos de estendimento e corte automáticos.

8.  Utilizar técnicas de montagem e regulação de acessórios e componentes das máquinas de costura.

9.  Utilizar os métodos e as técnicas de condução das máquinas de costura.

10.  Aplicar os métodos e as técnicas de costura adequados à confeção de artigos de vestuário.

11.  Utilizar máquinas de termo colar, engomar e prensar.

12.  Utilizar os métodos e as técnicas de engomar e prensar.

13.  Adequar os métodos e as técnicas de estendimento, corte, costura, termo colagem, engomagem e prensagem em função 
das características da matéria-prima e do tipo de operação a realizar.

14.  Detectar deficiências do tecido e defeitos de confeção dos artigos.

15.  Detectar anomalias e disfuncionamentos nos equipamentos utilizados.

16.  Utilizar os processos de conservação e limpeza das máquinas e utensílios.

17.  Utilizar processos simples de costura manual.

SABERES-SER

1.  Adaptar-se a tarefas repetitivas e rotineiras.

2.  Trabalhar em equipa e cooperar para objetivos comuns.

3.  Adaptar-se a novas tecnologias, à variedade de matérias-primas, produtos e máquinas utilizados.
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Categorias e 
Perfis Profissionais

É importante esclarecer que todo o trabalho de recolha, analise e compilação rea-
lizado aos perfis e qualificações profissionais não tem qualquer pretensão de apro-
ximação às categorias profissionais integrantes do CCT já caducado. 

Em causa estão competências a considerar para determinar o perfil profissional 
dos profissionais, sem relação direta a um específico posto de trabalho, tarefa ou 
função. 

As tarefas e funções que constituem cada categoria profissional publicada em 
CCT são únicas e inconfundíveis e não são objeto deste Manual. Contudo é possí-
vel apresentar uma correspondência, mas esta teria apenas como ponto de partida 
a semelhança de algumas das respetivas atividades, constituindo isto e conforme 
referido uma singela sugestão. 
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EMPRESAS PERFIS PROFISSIONAIS  (CNQ)

Diretor Técnico/a especialista em gestão do processo têxtil

Chefias Intermédias
Técnico/a especialista em gestão da qualidade, ambiente e segurança

Técnico/a de Tecelagem

Preparador de Fiação Operador/a de fiação

Fiandeiro Técnico/a de tecelagem

Preparador de Tecelagem Operador/a de tecelagem

Tecelão Técnico/a de tecelagem

Acabador de fios e tecidos

Operador/a de tinturaria

Técnico/a de enobrecimento têxtil

Técnico/a especialista em processos de coloração e acabamentos têxteis

Preparador de Estamparia Operador/a de tinturaria

Estampador Técnico/a de enobrecimento têxtil

Preparador de Confeção Operador/a de tecelagem

Costureira
Costureiro/a industrial de malhas

Costureiro/a industrial de tecidos

Profissional Qualificado

Técnico/a de máquinas de confecção

Técnico/a de malhas  máquinas retas

Eletromecânico/a de manutenção industrial

Técnico Qualificado  

Técnico/a de desenho de vestuário

Técnico/a especialista em industrialização de produto moda

Técnico/a especialista em design têxtil estamparia/malha e tecela-
gem 

Técnico/a especialista em processos de coloração e acabamentos têxteis

Técnico/a da qualidade

Técnico/a especialista em têxteis técnicos e funcionais

Técnico Fabril Técnico/a de análise laboratorial

Técnico/a especialista em processos de coloração e acabamentos têxteis

Técnico Comercial Técnico/a especialista em comércio moda

Responsável de loja Operador/a de distribuição

Operador de Armazém Operador/a de logística

Operador de Tratamento de águas Técnico/a de sistemas de tratamento de águas
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Profissões
A Classificação Portuguesa das Profissões de 2010, abreviadamente designada 
por CPP/2010, elaborada a partir da Classificação Internacional Tipo de Pro-
fissões de 2008 (CITP/2008) pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE, 
I.P.), e outras, destina-se a substituir a Classificação Nacional de Profissões de 
1994 (CNP/94) do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) har-
monizada com a CITP/1988. 

A CPP/2010, cuja estrutura foi aprovada pela 14ª Deliberação do Conselho 
Superior de Estatística (CSE), de 5 de Maio de 2010, posteriormente publicada 
na II Série do Diário da República nº 106, de 01 de Junho de 2010, estabelece 
o novo quadro das profissões1, tarefas e funções mais relevantes integrado na 
CITP/2008, classificação recomendada aos Estados-Membros para produzir e 
divulgar estatísticas por profissões a nível da União Europeia (UE), pela Reco-
mendação da Comissão de 29 de Outubro de 2008. O Grupo de Trabalho das 
Classificações Económicas e Sociais (GT CES) do CSE teve uma participação 
activa na definição da metodologia de concepção2 .

A seguir serão apenas identificadas as profissões que podem ser consideradas 
no âmbito do N/ sector e auxiliam ao correto preenchimento do relatório úni-
co, no âmbito do cumprimento da obrigatoriedade legislativa.

   1  “conjunto de postos de trabalho cujas principais tarefas e funções detêm um elevado grau de afinidade e pressupõe conhecimentos semelhantes” in Classificação Portugue-

sa das Profissões(CPP/2010)

2  Directiva 2005/36/CE do parlamento europeu e do conselho de 7 de setembro de 2005
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Contabilista , auditor, revisor oficial de contas e similar

2411.0p Contabilista 2.4.1.1.05

2411.0p Outros contabilistas 2.4.1.1.90

2411.0p Revisor oficial de contas 2.4.4.1.10

Especialista em recursos humanos 2423.0p Técnico de recursos humanos 2.4.1.2.05

Analista de sistemas
2511.0p Analista de sistemas - informática 2.1.3.1.20 

2511.0p Engenheiro de sistemas - informática 2.1.3.1.05

Programador de software
2512.0p Engenheiro técnico de informática 2.1.3.1.10

2512.0p Programador - informática 3.1.2.1.05 

Programador Web e de multimédia 
2513.0p Engenheiro técnico de informática 2.1.3.1.10

2513.0p Programador - informática 3.1.2.1.05 

Outros analistas e programadores, de software e aplicações 2519.0
Outros analistas de sistema e outros especialistas de 

informática
2.1.3.1.90

Administrador e especialista de concepção de base de dados  
2521.0p Engenheiro técnico de informática 2.1.3.1.10

Administrador de sistemas 
2522.0p Engenheiro técnico de informática 2.1.3.1.10

2522.0p
Outros analistas de sistema e outros especialistas de 

informática
2.1.3.1.90Especialista de redes informáticas 2523.0

Outros especialistas em base de dados e redes 2529.0

Economista 2631.0p Economista 2.4.4.1.05

Intérprete e outros linguistas 2643.3p Correspondente em línguas estrangeiras 3.4.3.1.15

Tesoureiro 3313.1 Tesoureiro 3.4.3.3.10

Outros técnicos administrativos de contabilidade  3313.2p Outros técnicos de contabilidade e trabalhadores similares 3.4.3.3.90

Chefe de escritório 3341.1 Chefe de secção 3.4.3.1.05 

Outros supervisores de pessoal administrativo 
3341.6p

Outros empregados administrativos de contabilidade e 

trabalhadores similares
4.1.2.1.90

3341.6p Outros secretários 4.1.1.5.90

Secretário administrativo e executivo 3343.0 Secretário de administração 3.4.3.1.10

Técnico de apoio aos utilizadores das TIC 3512.0 Técnico de manutenção - informática 3.1.2.1.10

Técnico em redes e sistemas de computadores 3513.0
Outros programadores de informática e trabalhadores similares 3.1.2.1.90

Técnico da Web 3514.0p

Empregado de escritório em geral 4110.0p Escriturário, em geral 4.1.2.2.00

Técnico de secretariado 4120.0p Outros secretários 4.1.1.5.90

Técnico de secretariado 4120.0p Secretário 4.1.1.5.05

Dactilógrafo e operador de processamento de texto 4131.0p Dactilógrafo 4.1.1.1.05

Operador de registo de dados 4132.0p Operador de registo de dados 4.1.1.3.05

Recepcionista, excepto de hotel 4226.0 Recepcionista, em geral 4.2.2.2.00 

Operador de contabilidade e escrituração comercial 4311.0p Escriturário de contabilidade 4.1.2.1.05

Auxiliar de apoio administrativo (contínuo) 9621.3 Contínuo (auxiliar de apoio administrativo) 9.1.5.1.10 

Área Administrativa
DESIGNAÇÃO e Classificação Nova DESIGNAÇÃO e Classificação Antiga



148

GUIA PARA AS QUALIFICAÇÕES

Engenheiro industrial e de produção 2141.0p Engenheiro técnico mecânico - produção 2.1.4.5.30

Engenheiro do ambiente 2143.0 Engenheiro químico 2.1.4.6.05

Engenheiro mecânico 2144.0p

Engenheiro mecânico 2.1.4.5.00

Engenheiro mecânico - produção 2.1.4.5.10

Engenheiro técnico mecânico 2.1.4.5.20

Outros engenheiros mecânicos e engenheiros técnicos 

mecânicos

2.1.4.5.90 

Engenheiro químico 2145.0p

Engenheiro químico 2.1.4.6.05

Engenheiro técnico químico 2.1.4.6.10

Outros engenheiros químicos e engenheiros técnicos químicos 2.1.4.6.90 

Engenheiro electrotécnico 2151.0p

Engenheiro electrotécnico 2.1.4.3.00

Engenheiro electrotécnico - automação,  controlo, 

instrumentação
2.1.4.3.10

Designer de produto industrial ou de equipamento 2163.1p
Desenhador criador industrial 2.4.5.2.40

Desenhador modelista industrial 3.4.7.1.05

Designer de têxteis e moda 2163.2p

Debuxador 3.4.7.1.30 

Desenhador criador industrial 2.4.5.2.40

Desenhador modelista industrial 3.4.7.1.05

Estilista 3.4.7.1.10

Figurinista 3.4.7.1.25

Médico de especialidades médicas 2212.2p Médico do trabalho 2.2.2.1.42

Especialista em higiene e saúde, ambiental e laboral 2263.0p
Outros especialistas em assuntos de pessoal e informação 

profissional
2.4.1.2.90

Especialista em publicidade e marketing 2431.0p

Gestor de produto 2.4.1.9.30

Outras profissões administrativas ou comerciais não 

classificados em outra parte
2.4.1.9.90

Técnico das ciências químicas 3111.2p Analista de laboratório - análises químicas 3.1.1.1.05

Técnico de electricidade 3113.0p

Outros técnicos de electricidade 3.1.1.3.90

Técnico de instalações eléctricas 3.1.1.3.05

Técnico de manutenção - electricidade 3.1.1.3.15

Técnico de electrónica 3114.0p Técnico de electrónica industrial 3.1.1.4.15

Outros técnicos das ciências físicas e de engenharia, n.e. 3119.2p

Agente de métodos 3.1.1.9.10

Planificador 3.1.1.9.20

Técnico da produção 3.1.1.9.05

Inspectores e técnicos, da saúde, do trabalho e ambiente 3257.0p

Outros inspectores e técnicos de segurança do trabalhador, 

higiene, controlo de qualidade e trabalhadores similares
3.1.5.2.90

Técnico em higiene industrial e segurança do meio ambiente 3.1.1.6.05

Representante comercial 3322.0p
Agente comercial 3.4.2.9.10 

Técnico de vendas 3.4.1.5.25

Outros agentes de negócios 3339.0p
Outras profissões administrativas ou comerciais não 

classificados em outra parte
2.4.1.9.90

Encarregado de armazém 3341.2 Encarregado de armazém 4.1.3.1.20 

Área Apoio à Administração
DESIGNAÇÃO e Classificação Nova DESIGNAÇÃO e Classificação Antiga
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Empregado de aprovisionamento 4321.1p

Empregado de serviços de expedição e recepção de 

mercadorias
4.1.3.1.05

Outros empregados de aprovisionamento e armazém 4.1.3.1.90

Empregado de armazém 4321.2p Fiel de armazém 4.1.3.1.15

Empregado de serviços de apoio à produção 4322.0p
Apontador 4.1.3.2.10

Escriturário - apoio à produção 4.1.3.2.05

Cozinheiro 5120.0p Cozinheiro 5.1.2.2.10

Comerciante de loja (estabelecimento) 5221.0 Outros directores e gerentes do comércio grossista e retalhista 1.3.1.4.90

Encarregado de loja (estabelecimento) 5222.0 Outros vendedores e demonstradores 5.2.2.0.90

Vendedor em loja (estabelecimento) 5223.0 Outros vendedores e demonstradores 5.2.2.0.90

Outros trabalhadores relacionados com vendas, n.e. 5249.0p Outros vendedores e demonstradores 5.2.2.0.90 

Segurança (vigilante privado), outros porteiros e similares 5414.2p Porteiro, em geral 9.1.5.2.00

Electromecânico, electricista e outros instaladores de máquinas 

e equipamentos eléctricos 
7412.4p Electricista de manutenção de equipamentos industriais 7.2.4.1.70

Operador de máquinas a vapor e caldeiras
8182.0p Operador de caldeiras a vapor (fogueiro de caldeiras a vapor) 8.1.6.2.05

8182.0p Outros operadores de máquinas a vapor e caldeiras 8.1.6.2.90

Motorista de automóveis ligeiros e carrinhas 8322.2p

Motorista de automóveis ligeiros - mercadorias 8.3.2.2.10

Motorista de automóveis ligeiros - passageiros 8.3.2.2.05

Outros condutores de veículos ligeiros 8.3.2.2.90 

Motorista de veículos pesados de mercadorias 8332.0p
Motorista de veículos pesados - mercadorias 8.3.2.4.05

Outros condutores de veículos pesados de mercadorias 8.3.2.4.90 

Trabalhador de limpeza em escritórios, hotéis e outros 

estabelecimentos 
9112.0p

Auxiliar de limpeza (servente de limpeza) 9.1.3.2.05

Outro pessoal de limpeza de escritórios, hotéis e 

trabalhadores similares

9.1.3.2.90 

DESIGNAÇÃO e Classificação Nova DESIGNAÇÃO e Classificação Antiga
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Director geral e gestor executivo, de empresas 1120.0p Director geral 1.2.1.0.05

Director financeiro 1211.0p

Director financeiro 1.2.3.1.10 

Outros directores de serviços administrativos e financeiros 1.2.3.1.10 

Director de recursos humanos 1212.0p

Director comercial 1.2.3.2.90

Outros directores de recursos humanos e relações de trabalho 1.2.3.2.05

Directores de estratégia e planeamento 1213.0p Director administrativo 1.2.3.1.05

Directores de estratégia e planeamento 1213.0p Outros directores de serviços administrativos e financeiros 1.2.3.1.90

Director de vendas 1221.1p Outros directores de vendas e comercialização 1.2.3.3.10 

Director de marketing 1221.2p Director de vendas 1.2.3.3.05

Directores de investigação e desenvolvimento 1223.0p Director do controlo de qualidade 1.2.3.7.05

Director das indústrias transformadoras 1321.0p

Director de produção - indústria transformadora, excepto 

indústria alimentar
1.2.2.2.05

Director e gerente da produção industrial 1.3.1.2.15

Outros directores e gerentes de produção industrial 1.3.1.2.90 

Director de compras 1324.1p Chefe de compras 3.4.1.6.05 

Director e gerente do comércio a retalho 1420.1p

Director - comércio retalhista 1.2.2.4.05

Director e gerente - comércio retalhista 1.3.1.4.10

Outros directores do comércio grossista e retalhista 1.2.2.4.90

Outros directores e gerentes do comércio grossista e retalhista 1.3.1.4.90 

Director e gerente do comércio por grosso 1420.2p

Director - comércio grossista 1.2.2.4.10

Director e gerente - comércio grossista 1.3.1.4.05

Outros directores do comércio grossista e retalhista 1.2.2.4.90

Outros directores e gerentes do comércio grossista e retalhista 1.3.1.4.90

Encarregados das indústrias têxteis, do vestuário, calçado e 

curtumes
3122.2p

Chefe de linha - confecção de vestuário 7.4.3.6.25

Encarregado - afinadores, preparadores e operadores de 

teares (tecelões)
8.2.6.2.80

Encarregado - confecção de vestuário, bordados e 

trabalhadores similares
7.4.3.6.50

Encarregado - fiação, torção e bobinagem 8.2.6.1.80

Encarregado - operadores de máquinas para confecção 8.2.6.3.20

Encarregado - operadores de máquinas têxteis e de vestuário 

não classificados em outra parte

8.2.6.9.50 

Encarregado - preparação de fibras 7.4.3.1.55

Encarregado - riscadores e cortadores de moldes 7.4.3.5.40

Área Chefias
DESIGNAÇÃO e Classificação Nova DESIGNAÇÃO e Classificação Antiga
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Outros trabalhadores manuais de artigos têxteis, couro e 

materiais similares
7318.3p

Outros tecelões de teares manuais e trabalhadores similares
7.4.3.2.90 

Passamaneiro manual 7.4.3.2.20

Tecelão manual 7.4.3.2.05

Tecelão manual - tapeçarias 7.4.3.2.10

Alfaiate e costureiro 7531.1p

Alfaiate - vestuário por medida 7.4.3.3.15

Alfaiate (modista) 7.4.3.3.10

Costureira - vestuário por medida 7.4.3.3.20

Outros alfaiates, costureiros e chapeleiros 7.4.3.3.90 

Riscador de moldes e cortador de tecidos 7532.1p

Cortador de tecidos 7.4.3.5.30

Estendedor manual 7.4.3.5.15

Estendedor mecânico 7.4.3.5.20

Outros riscadores e cortadores de moldes 7.4.3.5.90

Riscador 7.4.3.5.10

Riscador - sistema electrónico - confecções 8.2.6.3.05 

Riscador manual 7.4.3.5.05

Separador de trabalho - confecções 7.4.3.5.35

Modelista - vestuário 3.4.7.1.15

Riscador de moldes e cortador, de couros e similares 7532.2p Cortador de tecidos 7.4.3.5.30

Riscador de moldes e cortador, de couros e similares 7532.2p Estendedor mecânico 7.4.3.5.20

Riscador de moldes e cortador, de couros e similares 7532.2p Outros riscadores e cortadores de moldes 7.4.3.5.90 

Bordador 7533.1p Bordador à mão 7.4.3.6.15

Bordador 7533.1p Bordador à máquina 7.4.3.6.20

Bordador 7533.1p Outras costureiras, bordadeiras e trabalhadores similares 7.4.3.6.90 

Trabalhador de costura e similares 7533.2p Cerzidor de tecidos e malhas 7.4.3.6.45

Trabalhador de costura e similares 7533.2p Outras costureiras, bordadeiras e trabalhadores similares 7.4.3.6.90 

Colchoeiro 7534.2p Colchoeiro 7.4.3.7.15

Colchoeiro 7534.2p Enchedor de colchões 7.4.3.7.20

Área Produção
DESIGNAÇÃO e Classificação Nova DESIGNAÇÃO e Classificação Antiga
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Operador de máquinas para preparar, fiar e bobinar, fibras 

têxteis 
8151.0p

Abridor - amaciador de juta e lã 7.4.3.1.27

Abridor-batedor - algodão 7.4.3.1.32

Ajuntador ( juntador) 8.2.6.1.15

Batedor de lã 7.4.3.1.20

Bobinador - indústria têxtil 8.2.6.1.55

Caneleiro 8.2.6.1.75

Cardador 7.4.3.1.42

Desmeadeiro 8.2.6.1.65

Entrançadeiro - caneleiro 8.2.6.1.35

Esfarrapador 7.4.3.1.15

Fiandeiro 8.2.6.1.05

Gomador de fios (operador de máquina de gomar fios) 8.2.6.1.50

Maquinista de preparação de feltro 8.2.6.9.02

Novelador 8.2.6.1.70

Operador de máquina de fabricar cordão 8.2.6.1.25

Operador de máquina de tratamento do linho 7.4.3.1.02

Outros operadores de máquinas de fiar, torcer e bobinar 8.2.6.1.90

Penteador 7.4.3.1.50

Preparador de penteação e fiação 7.4.3.1.47

Torcedor (retorcedor) 8.2.6.1.20

Vaporizador de fios (operador de máquina de vaporizar fios) 8.2.6.1.45

Operador de máquinas de tecer e tricotar 8152.0p

Afinador de máquinas - malhas 8.2.6.2.15

Afinador de máquinas - preparação e fiação 8.2.6.2.10

Afinador de teares 8.2.6.2.05

Atador de teias 8.2.6.2.50

Encolador (engomador de teias) 8.2.6.2.35

Engomador (encolador) de teias 8.2.6.2.35

Maquinista de malhas (tecelão de malhas) 8.2.6.2.75

Maquinista de tecelagem (agulhador) de feltro 8.2.6.9.07

Operador de máquina de fabricar alcatifas 8.2.6.9.40

Operador de máquina de fabricar alcatifas - sistema compact 8.2.6.9.42 

Outros afinadores, preparadores e operadores de teares 

(tecelões)
8.2.6.2.90

Picador de cartões de debuxo 8.2.6.2.55

Picador de cartões de debuxo - malhas tubulares 8.2.6.2.60

Picador de pentes 8.2.6.2.45

Remetedor (repassador) 8.2.6.2.40

Tecelão - tecidos e produtos similares 8.2.6.2.65

Urdidor manual 8.2.6.2.25

Urdidor mecânico 8.2.6.2.20

Outros tecelões de teares manuais e trabalhadores similares 7.4.3.2.90

DESIGNAÇÃO e Classificação Nova DESIGNAÇÃO e Classificação Antiga
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Operador de máquinas de costura 8153.0p

Costureira, trabalho em série 7.4.3.6.05

Operador de máquina de acolchoar 7.4.3.7.25 

Operador de máquina de bordar 8.2.6.3.15

Operador de máquina de costura 8.2.6.3.10

Outros operadores de máquinas de confecção 8.2.6.3.90 

Operador de máquinas de branquear, tingir e limpar, tecidos e 

outros têxteis

8154.0p Acabador de rendas 8.2.6.4.55

8154.0p Acabador de tapeçarias 8.2.6.4.52

8154.0p Borrifador de tecidos 8.2.6.4.57

8154.0p Branqueador de produtos têxteis 8.2.6.4.02

8154.0p Desencolador de seda 8.2.6.4.10

8154.0p Empilhador de tecidos 8.2.6.4.62

8154.0p Enformador de peças de malha 8.2.6.4.40

8154.0p Engomador (calandrador) de tecidos 8.2.6.4.17

8154.0p Enrolador de tecidos 8.2.6.4.60

8154.0p Gomador (carregador) de seda 8.2.6.4.25

8154.0p Gomador de fitas 8.2.6.4.20

8154.0p Lavador de tecidos (lavador de fazenda) 8.2.6.4.07

8154.0p Operador de instalação de acabamentos - redes de pesca 8.2.6.4.47

8154.0p Operador de máquina de abrir malha 8.2.6.4.45

8154.0p Operador de máquina de cortar pêlo - veludo cotelé 8.2.6.4.30

8154.0p Operador de máquina de revestimento - tapeçarias 8.2.6.4.50

8154.0p Operador de máquina de tratar pêlo - tecidos e alcatifas 8.2.6.4.35

8154.0p Operador de máquinas de acabamentos - produtos têxteis 8.2.6.4.22

8154.0p Operador de rebarbadora (gazeador) 8.2.6.4.27

8154.0p Outros operadores de máquinas de tratamento de produtos 8.2.6.4.90

8154.0p Percheiro (cardador de tecidos) 8.2.6.4.32

8154.0p Pisoeiro (bataneiro) 8.2.6.4.15

8154.0p Plissador mecânico 8.2.6.4.65

8154.0p Pulverizador (ligador) de fibras 8.2.6.9.10

8154.0p Tintureiro- produtos têxteis 8.2.6.4.05

8154.0p Vaporizador de meias 8.2.6.4.37

8154.0p Vaporizador de tecidos 8.2.6.4.12

Outros operadores de máquinas para o fabrico de produtos 

têxteis, de pele com pêlo e couro
8159.0p

Operador de máquina automática de cortar tecidos 8.2.6.9.47

Outros operadores de máquinas têxteis e de vestuário não 

classificados em outra parte

8.2.6.9.90 

Revistador de cones de feltro 8.2.6.9.27

Revistador - enrolador de feltro 8.2.6.9.12

Lavadeiro e engomador de roupa 9121.0p Engomador manual 9.1.3.3.10

Outros trabalhadores não qualificados da indústria 

transformadora
9329.0p Auxiliar de laboratório 9.3.2.2.85



Categorias 
Profissionais 
Não obstante a caducidade da Convenção Coletiva de Trabalho outorgada entre 
a ATP e a FESETE12 e uma vez que as empresas usaram como referencia o seu 
conteúdo na identificação dos seus perfis profissionais, passamos a transcrever 
as categorias profissionais que constavam do ANEXO I Categorias Profissionais 
para os Sectores Malhas, Vestuário, Têxtil Algodoeira e Fibras, Grossistas e Re-
talhistas Têxteis, Têxteis-Lar, Rendas, Bordados e Passamanarias.

Promover a participação e envolvimento dos trabalhadores de uma empresa /
organização na definição das suas tarefas e consequentemente no conhecimento 
das categorias aplicáveis, resulta na motivação dos mesmos e no aparecimento 
de benefícios que poderão traduzir-se no aumento da produtividade e/ou quali-
dade do serviço prestado.

12  
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DIRETOR/A

Trabalhador/a que planeia, dirige e coordena atividades, seções ou serviços heterogéneos em natureza e objetivos numa área 
estratégica, que afeta significativamente o planeamento colectivo ou as operações. Dá orientações de acordo com os objetivos 
superiormente fixados

CHEFE DE DEPARTAMENTO

Trabalhador/a que integra e coordena operacional e conceptualmente atividades, seções ou serviços heterogéneos em natureza e 
objetivos numa área importante da organização. Dá orientações de acordo com os objetivos superiormente fixados.

CHEFE DE SEÇÃO

Trabalhador/a que supervisiona o pessoal que exerce a sua atividade num serviço, que pela sua dimensão poderá ter várias seções: 
organiza o trabalho e atualiza os processos e circuitos de modo a assegurar o correcto funcionamento do serviço; dá orientações 
de acordo com os objetivos superiormente fixados. Integra e coordena operacionalmente atividades ou seções relativamente ho-
mogéneas em natureza e objetivos.

CHEFE DE GRUPO

Trabalhador/a que, sob a orientação de superior hierárquico, é responsável por determinado sector de fabrico.

PREPARADOR/A DE FIAÇÃO

Trabalhador/a que desempenha funções na fase de transformação das ramas e matérias-primas, com vista à obtenção de um 
determinado tipo de fio.

FIANDEIRO/A 

Trabalhador/a que desempenha funções na condução dos vários tipos de equipamento adstritos à produção, acabamento e bo-
binagem de fio.

PREPARADOR/A DE TECELAGEM

Trabalhador/a que desempenha funções na preparação da tecelagem, nomeadamente, conduzindo máquinas de urdir e engomar 
teias, preparação e montagem de teias

TECELÃO/DEIRA

Trabalhador/a que desempenha funções na condução de equipamentos de tecer, malhas, tecidos, meias e peúgas, ata manual ou 
mecanicamente a teia e abastece os teares com bobines de trama
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ACABADOR/A DE FIOS E TECIDOS 

Trabalhador/a que desempenha funções na lavagem, tinturaria e acabamentos, conduzindo os diversos tipos de equipamentos, 
com o objectivo de lavar, tingir e acabar fios, tecidos

PREPARADOR/A DE ESTAMPARIA 

Trabalhador/a que desempenha funções na preparação da estamparia, nomeadamente, no reforço ou no retocar dos quadros da 
estamparia.

ESTAMPADOR/A 

Trabalhador/a que desempenha funções de estampar manualmente e/ou utilizando os diversos tipos de equipamento disponíveis.

PREPARADOR/A DE CONFECÇÃO 

Trabalhador/a que desempenha um conjunto de funções na preparação, corte e acabamento dos produtos confeccionados.

COSTUREIRA/O 

Trabalhador/a que desempenha funções manualmente ou na condução dos diversos tipos de máquina de confeccionar, total ou 
parcialmente, de todo o tipo de produtos têxteis e de vestuário

RENDAS, BORDADOS PASSAMANARIAS

Trabalhador/a que desempenha funções na condução de equipamentos de produção de rendas e bordados

OPERADOR/A NÃO ESPECIALIDADE

Trabalhador/a que presta serviços auxiliares para os quais não são necessárias ações de formação prévias.

PROFISSIONAL QUALIFICADO/A 

Trabalhadores/as cuja formação teórica e prática lhes permite preparar e executar trabalhos complexos ou delicados, envolvendo 
em regra, muitas operações frequentemente não rotineiras, tais como: executar trabalhos com tolerâncias mínimas ou especifi-
cações rigorosas, medidas de ensaios relativamente aprofundados, rever máquinas, rotinas ou processos de execução rigorosos
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TÉCNICO/A QUALIFICADO/A 

Trabalhadores/as que realizam trabalhos relacionados com a produção no âmbito da concepção e desenvolvimento de produtos 
têxteis tendo em conta as tendências da moda, padrões de qualidade, os requisitos funcionais, as tendências de venda e as condi-
cionantes técnicas de produção, entre outros factores

TÉCNICO/A FABRIL PRINCIPAL 

Trabalhadores/as que não interferem directamente na produção, mas realizam tarefas com ela relacionadas no âmbito das ciên-
cias e das tecnologias. Deverão ter formação escolar de nível superior/universitário (Técnico Fabril Principal e Superior) ou se-
cundário, ou então, conhecimentos técnicos ou práticos de nível complexo para o exercício das respectivas funções.

TÉCNICO/A COMERCIAL/MARKETING 

Promove, compra e vende produtos ou serviços, através de contactos estabelecidos com clientes: faz prospecção de clientes, ou 
fornecedores a fim de estabelecer novos contactos comerciais; informa sobre as características dos produtos ou serviços; avalia 
as necessidades expressas ou latentes dos clientes propondo soluções; enuncia preços e modalidades de pagamento e acompanha 
a execução da venda; elabora relatórios sobre as vendas efectuadas apoiando os serviços de pós-venda.

ASSISTENTE COMERCIAL/MARKETING 

Trabalhador/a que predominantemente promove e vende mercadorias por conta da entidade patronal; transmite as encomendas 
à administração e faz relatórios sobre as transacções efectuadas e as condições de mercado.

TÉCNICO/A NÃO ESPECIALIZADO/A

Trabalhador/a que se ocupa da confecção e preparação de amostras, mostruários ou cartazes para serem apresentados pelos ser-
viços comerciais de vendas ou que recolhe produtos que serão analisados no laboratório

RESPONSÁVEL DE LOJA 

Trabalhador/a que organiza e dirige um estabelecimento comercial, executa todas as outras funções e fica responsável por um 
número variado de lojas.

EMPREGADO/A BALCÃO

Trabalhador/a que recebe numerário em pagamento de mercadorias no comércio. Verifica as somas devidas, recebe o dinheiro ou 
cheque, passa recibo. Vende mercadorias, dá apoio ao cliente, compõe os expositores e decora o estabelecimento e pode fazer o 
inventário
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OPERADOR/A DE ARMAZÉM 1ª NÍVEL 

Para além das tarefas de recepção, controlo, arrumação e expedição de materiais ou produtos, acondicionando-os de acordo com 
as exigências de cada um deles, para o que deverá manobrar equipamentos apropriados. E também responsável por conferir ou 
separar lotes de mercadorias ou produtos com vista ao seu acondicionamento ou expedição, bem como pelo registo, verificação e 
controle dos suportes administrativos

OPERADOR/A DE ARMAZÉM 2ª NÍVEL 

Trabalhador/a que, segundo directrizes verbais ou escritas de um superior hierárquico, confere ou separa dos lotes mercadorias 
ou produtos com vista ao seu acondicionamento ou expedição, podendo registar a entrada e/ou saída de mercadorias

OPERADOR/A DE ARMAZÉM 

Trabalhador/a que assegura a recepção, controlo, arrumação e expedição de materiais ou produtos, acondicionando-os de acor-
do com as exigências de cada um deles, na área dos armazéns ou na área da produção. Para tal poderá manobrar equipamentos 
apropriados

OPERADOR/A DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 

Trabalhador/a que em empresas com instalação de tratamento químico de águas verifica toda a rede de distribuição e abasteci-
mento, e vigia ainda as águas dos tanques, que seguem para as secções

MOTORISTA DE PESADOS

Trabalhador/a que conduz todo o tipo de veículos motorizados, ligeiros ou pesados. Pode carregar e descarregar as mercadorias. 
Tem de estar habilitado com a carta de condução profissional de ligeiros e ou pesados.

MOTORISTA DE LIGEIROS

Trabalhador/a que conduz todo o tipo de veículos motorizados ligeiros. Tem de estar habilitado com a carta de condução profis-
sional de ligeiros

RESPONSÁVEL DE LOJA

Trabalhador/a que organiza e dirige um estabelecimento comercial, executa todas as outras funções e fica responsável por um 
número variado de lojas.
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EMPREGADO/A BALCÃO

Trabalhador/a que recebe numerário em pagamento de mercadorias no comércio.

Verifica as somas devidas, recebe o dinheiro ou cheque, passa recibo.

Vende mercadorias, dá apoio ao cliente, compõe os expositores e decora o estabelecimento e pode fazer o inventário

TÉCNICO/A SUPERIOR NA ÁREA SOCIAL / PROFISSIONAL ESPECIALIZADO/A

Trabalhador/a que executa tarefas específicas nas respetivas funções

PORTEIRO/A 

Trabalhador que atende os visitantes, informa-se das suas pretensões e anuncia-os ou indica-lhes os serviços a que se devem 
dirigir. Por vezes, é incumbido de controlar entradas e saídas de visitantes, mercadorias e veículos. Pode ser encarregado da re-
cepção da correspondência.

MÉDICO/A DE TRABALHO

Trabalhador/a que desenvolve estudos e acções sobre condições de higiene, saúde dos trabalhadores e ambiente do trabalho

ENFERMEIRA/O COORDENADOR/A

Trabalhador/a que presta cuidados de enfermagem, assiste os médicos na aplicação prática de medidas preventivas, curativas ou 
de reabilitação e presta cuidados de emergência na sua ausência. Coordena trabalhadores de qualificação inferior.

TÉCNICO/A SUPERIOR DE SHST

Trabalhador/a que sob orientação de superior hierárquico executa actividades de prevenção e de protecção contra riscos profis-
sionais, e outras

TÉCNICO/A DE SHST

Trabalhador/a que auxilia na elaboração e execução técnicas e dispositivos de segurança, tendo em vista a prevenção e protecção 
contra riscos profissionais, e outros.
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