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Introdução
Em toda a Europa, os países enfrentam o desafio de elevadas taxas de desemprego, que
atingem especialmente os jovens (16-29 anos) e adultos (+ 45 anos) com um baixo perfil de
qualificações, muitas vezes combinado com dificuldades sociais que podem causar
desistências e relutância em formação. Além disso, a Europa enfrenta a falta de competências
técnicas adaptadas para os sectores, bem como competências transversais orientadas para o
emprego, com vista a uma integração bem-sucedida do mercado de trabalho.
Neste contexto, a formação alternativa, incluindo a aprendizagem ou formação orientada de
trabalho de jovens e adultos menos jovens cresceu e muitos veem nesta, um compromisso
adaptado para resolver a questão do desemprego. É por isso que o modelo de sucesso de
"Escola de Produção" tem emergido e, chamou a atenção de muitos atores na Europa.
Desenvolvidas na Dinamarca e implementadas em diferentes países da União Europeia e no
mundo, as Escolas de Produção provaram a sua eficácia na luta contra as situações de
fragilidade dos jovens desistentes através da valorização do seu trabalho, como assalariados
na escola, aumentando assim a sua confiança e vontade de frequentarem formação ou ensino
formal novamente, e incentivando a aquisição de competências transversais que podem ser
valorizadas no mercado de trabalho.
O projecto PRO PULSE + pretende promover a criação de ambientes de aprendizagem
adaptados, que possam oferecer uma experiência qualitativa baseada no trabalho a grupos
prioritários de jovens que abandonaram o percurso escolar e que se caracterizam por estarem
numa situação NEET (não estudam, não trabalham nem estão em formação) bem como, aos
adultos que enfrentam uma situação de desemprego de longa duração. De acordo com o
relatório Society at a Glance 2014, divulgado pela OCDE, em Portugal a percentagem de
jovens NEET é de 15,3%, bem acima da média dos países desenvolvidos, que é de apenas
12,6%.
Para atingir o seu objetivo, o projeto conta com uma sólida parceria de organizações da
Áustria, Itália, França, Portugal e Turquia. Todos os parceiros são especialistas em VET e
representantes setoriais no domínio da formação profissional e das iniciativas de inserção,
nomeadamente para jovens e adultos com mais de 45 anos em situação de exclusão e
desemprego de longa duração. Estes parceiros têm um conhecimento muito bom dos gruposalvo envolvidos e podem confiar na longa experiência e na cooperação europeia para
desenvolver com êxito a sua proposta comum.
O Output 3 do Projeto “MODELO PRO PULSE+”, visa desenvolver uma nova geração de escolas
de produção, com base num modelo híbrido que abrange quatro aspetos inovadores:
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1) Novos grupos-alvo, adultos com baixas qualificações, além de jovens - ambos os
grupos com baixas qualificações foram severamente afetados pela atual crise
económica global. As taxas mais elevadas de desemprego de longa duração
encontram-se entre a população com menos qualificações, em todos os EstadosMembros. As pessoas com baixas qualificações também estão em maior risco de
exclusão social e pobreza.
2) Novas metodologias, incluindo a aprendizagem intergeracional - As “Escolas de
Produção” são por natureza construtivistas, baseadas no trabalho, orientadas para as
competências e centradas na pessoa. Tirando partido da criação de grupos mistos de
participantes, também será promovida a aprendizagem intergeracional, visando a
transferência de conhecimento, impulsionando relações de aprendizagem recíprocas
e contribuindo para o desenvolvimento do capital social e coesão social nas
sociedades em envelhecimento.
3) Novas áreas/workshops, para a produção ou serviço orientado - é crucial a
adequação entre qualificações e as necessidades do mercado. Para enfrentar essa
realidade, serão considerados cinco sectores diferentes: Assistente social para idosos
(Áustria); Representante de vendas (França), Serviços de promoção de alojamento e /
ou produtos turísticos (Itália); Costureira (Portugal); Assistente de design de interiores
(Turquia).
4) Implementar, em pequena escala, uma unidade de serviço/produção em vez de uma
“Escola de Produção” – a sustentabilidade é um fator crítico em qualquer projeto.
Embora o objetivo final de todos os parceiros seja criar uma “Escola de Produção”,
existem restrições burocráticas, legais, financeiras e de tempo, e objetivos realistas
devem ser resolvidos para o projeto PRO PULSE +. Nesse sentido, e com base no
recurso dos parceiros, serão criadas, testadas e estabelecidas cinco unidades de
produção/serviço durante a duração do projeto e mantidas após o seu término.

O MODELO PRO PULSE + baseia-se nos seguintes fatores chave de sucesso e nos aspetos de
qualidade identificados no âmbito do desenvolvimento do Output 1 MANUAL DE BOAS
PRÁTICAS e sobre as conclusões do Output 2 ESTADO DE ARTE RELATÓRIO TRANSNACIONAL:
 Trabalhar em cooperação com as organizações locais para identificar jovens
desfavorecidos e desempregados e adultos e encorajá-los a inscreverem-se na
unidade de produção;
 Dar prioridade ao ensino prático e à formação, explicando e ilustrando conceitos
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teóricos através da prática;
Atender às necessidades locais, selecionando uma área de produção/serviço
relacionada com a economia local (ou seja, procura/oferta de trabalho ou áreas
promissoras);
Oferecer um acompanhamento individual e personalizado (por exemplo, através da
criação de pequenos grupos nos workshops de formação);
Criar ligações fortes com as empresas locais para:
 Mobilizar as empresas para não verem as unidades como um concorrente, mas
como um prestador confiável de produtos/serviços;
 Estabelecer uma forte rede de trabalho com potenciais clientes;
 Incentivar os participantes a zelarem pela qualidade do seu trabalho (ou seja,
como os produtos/serviços foram encomendados por uma empresa real,
eventualmente serão vendidos);
 Facilitar o emprego destes participantes.
Contar com pessoas qualificadas/especializadas, com vários anos de experiência
profissional num sector específico e dispostas a transferirem os seus conhecimentos
para os participantes desfavorecidos;
Ter procedimentos de avaliação e qualidade, como:
 Implementação de processo orientados;
 Certificação internacional de acordo com o ISO 9001, ou outro;
 Certificação Nacional do Sistema da Qualidade para as atividades de formação;
 Sistema de acompanhamento e avaliação adaptado, que envolva todos os
intervenientes;
 Aplicação de diferentes ferramentas de monitorização e de controlo;
 Práticas de avaliação contínua através de metodologias de avaliação;
 Feedback 360 graus;
 Reuniões regulares com os participantes e a equipa de gestão.

O MODELO PRO PULSE + propõe também um quadro prático para a criação da nova geração
de escolas de produção nos países de destino, i. e. Áustria, França, Itália, Portugal e Turquia,
incluindo a estrutura da unidade, organigrama e descritores, regras, recursos, esquema dos
workshops, projeto pessoal, mapeamento de comunidades locais e componentes sociais.
A adaptação do MODELO PRO PULSE + ao contexto português será efetuada pelo CITEVE
(www.citeve.pt), com base na sua implementação sectorial e outras necessidades e
especificidades nacionais / organizacionais, incluindo a concepção de 3 workshops sectoriais
de produção / serviços relacionados (ver Anexo A) e definição de uma check list de
ferramentas sectoriais (ver Anexo B).
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Para apoiar a implementação prática do MODELO PRO PULSE +, o projeto também fornece o
Output 4 PRO PULSE + e.TOOLBOX e Output 5 GUIDELINES. Todas os outputs do projecto são
recursos educativos abertos disponíveis em inglês e português na plataforma PRO PULSE +
http://www.propulse-plus.eu.
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MODELO PRO PULSE +
O seguinte esquema destina-se a representar figurativamente o MODELO PRO PULSE + em
Portugal e os seus elementos-chave (novos públicos alvo, novas metodologias, novos sectores
e unidades de pequena dimensão, envolvimento de Stakeholders e garantia da qualidade).
No geral, estes seis elementos-base representam os pilares do modelo para uma nova
geração de “Escolas de Produção” para os participantes desenvolverem aptidões pessoais,
sociais, práticas e competências para o trabalho e a vida.

NOVOS
PUBLICOS
ALVO
jovens (16-29)
& adultos (45+)
com baixas
qualificações

GARANTIA DE
QUALIDADE
indicadores
EQAVET

ENVOLVIMENTO
DE
STAKEHOLDERS
redes locais

PRO PULSE+
"aprendizage
m através da
produção"

UNIDADES DE
PRODUÇÃO
estruturas
sustentáveis e
de pequena
escala

NOVAS
METODOLOGIAS
aprendizagem
intergeracional

NOVOS PERFIS
SECTORIAIS
POR PAÍS
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Filosofia e princípios didáticos
Os objetivos comuns de qualquer “Escola de Produção” Europeia são a estabilização, o
aumento da motivação, a transferência de competências profissionais, a (re) integração no
mercado de trabalho e o estabelecimento de uma educação contínua.
No âmbito do MODELO PRO PULSE +, as unidades de produção/serviço visam promover
ambientes de aprendizagem adaptados que possam promover:
 Inclusão
social
de
jovens
e
pessoas
com
45+
com
baixas
qualificações/desempregados/desfavorecidos;
 Entrada no mercado de trabalho;
 Desenvolvimento de aptidões e competências sociais e profissionais do sector
especifico;
 Capacitação dos participantes através do desenvolvimento da autonomia, iniciativa,
sentido de responsabilidade e pensamento;
 Desenvolvimento de competências de apresendizagem ao longo da vida;
 Criação de um plano de ação individual.
Para o conseguir, os seguintes nove princípios adaptados da Carta do modelo de “Escola de
Produção” dinamarquesa, destaca os principais aspetos a ter em consideração para a
implementação do MODELO PRO PULSE+ em Portugal:
1) As caracteristicas fundamentais das unidades do PRO PULSE+ são a aprendizagem
através da produção
O ambiente de trabalho e de produção podem dar reconhecimento e experiências
comuns. Os bens e serviços produzidos pelos participantes estão disponíveis, vendidos
ou não, para as comunidades locais, mercado e/ou potenciais clientes. Permite
planear os workshops com funções, cenários e situações específicas.
Os participantes descobrem e familiarizam-se com todos os processos importantes,
que fazem parte do trabalho e da produção - da decisão por via da ideia, planeamento,
execução e avaliação até a entrega.
2) A aprendizagem ocorre num ambiente intergeracional
A criação de um grupo misto de participantes, o objetivo da prática intergeracional é
reunir pessoas de diferentes gerações em atividades intencionais, mutuamente
benéficas, que promovem a transferência de conhecimento, estimulam relações de
aprendizagem recíprocas e contribuem para desenvolver o capital social e a coesão
social da sociedade em envelhecimento. A aprendizagem intergeracional promove o
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intercâmbio de experiências e conhecimentos práticos, estimula a tutoria entre pares
e a aprendizagem mútua.
3) A aprendizagem baseia-se em abordagens construtivistas, incluindo aprender
fazendo, aprendizagem baseada no trabalho e aprendizagem autodirigida.
A instrução teórica deve ser extensa e, tanto quanto possível, integrada no trabalho
prático e na produção de cada workshop. Quando os participantes se deparam com
situações em que a resolução prática de tarefas está relacionada com a teoria, o seu
interesse na parte teórica é despertado e o seu conhecimento na área em causa será,
assim reforçado.
4) Todos os participantes articulam com as equipas de gestão da formação e apoio
psicossocial.
Os participantes têm experiências muito diferentes do sistema escolar tradicional,
contudo, muitos deles têm em comum as dificuldades e as derrotas, o que confirma a
necessidade de uma maneira diferente de aprender. A criação de um ambiente
inclusivo para os participantes exige a presença e o empenho de todas as pessoas
envolvidas no processo, como tutores e conselheiros. Um pré-requisito essencial para
isso é que cada participante deve ter como referência dois membros do pessoal, um
da formação e outro das equipas psicossociais.
5) As unidades PRO PULSE + oferecem workshops vocacionais com diversidade
profissional e qualidade que refletem o mercado de trabalho e os perfis propostos.
As unidades podem incluir workshops sectoriais ou multissectoriais que representam
diferentes domínios e/ou perfis profissionais. No entanto, as áreas vocacionais devem
estar relacionadas com as necessidades específicas do mercado de trabalho, de modo
a permitir mais facilmente a empregabilidade dos participantes.
6) São disponibilizados aos participantes workshops transversais em diferentes
assuntos, como cultura e sociedade.
As unidades podem fornecer, sempre que necessário, uma formação complementar
para os participantes que necessitam de melhorar as suas competências-chave em
disciplinas gerais, como por exemplo as TIC ou línguas estrangeiras. Devem também
ser planeados e disponibilizados, de acordo com os interesses dos participantes,
workshops transversais no âmbito das competências de empregabilidade, sociedade,
cultura, artes, natureza, desporto, bem-estar, etc.
7) As unidades PRO PULSE + apoiam cada participante na definição e alcance de
objetivos realistas
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As unidades oferecem uma orientação individual que permite a cada participante
esclarecer, desenvolver e colocar em perspetiva as suas qualificações pessoais, sociais
e profissionais. A orientação deve apoiar os participantes na definição de
objetivos/metas com desafios realistas e no alcance dos mesmos durante o seu
percurso. Esta orientação diária está integrada nos processos psicossociais e
vocacionais. Com vista a um apoio e feedback contínuo, devem ser realizadas com
frequência reuniões de orientação.
8) Os resultados dos participantes são documentados num certificado PRO PULSE +
É importante que os conhecimentos, aptidões e competências que os participantes
adquirem nas unidades sejam formalizados e reconhecidos num certificado oficial
emitido pelo prestador de EFP ou outra entidade legal.
9) Administração, garantia de qualidade e sustentabilidade de cada unidade PRO

PULSE +
A implementação do MODELO PRO PULSE + pode ser organizado em curtas unidades
de produção/serviços em qualquer entidade de Formação Profissional nacionalmente
reconhecida. A estrutura legal depende da legislação nacional de cada país e deve ser
adaptada às necessidades especificas. Isto pode incluir organizações sem fins
lucrativos, serviço público ou empresas privadas. Garantir a qualidade através da
disponibilizaçãio do PRO PULSE + não é apenas um processo técnico, mas pressupõe
a definição de um sistema interno baseado em quadros de qualidade nacionais e/ou
europeus. A sustentabilidade é outro dos aspectos críticos de qualquer unidade,
devem ser considerados desde o início, os seguintes aspectos-chave, entre outros:
 Existem diferentes opções para financiar projectos, dependendo do contexto
local/regional/nacional
 Colaboração estratégica com diferentes stakeholders;
 Experiência e perfil do staff e da estrutura profissional;
 Boa reputação;
 Atraente e acessível para os (potenciais) participantes;
 Formação diferenciada;
 Compromisso de igualdade e diversidade;
 Combinação entre a abordagem de mercado e a excelente qualidade dos
produtos/serviços;
 Orientada para a economia social e o envolvimento da comunidade.
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QUADRO PRÁTICO PARA A CRIAÇÃO DE UNIDADES PRO PULSE + EM
PORTUGAL
Em Portugal, a unidade PRO PULSE +, relativa à área de Costura, será implementada no
âmbito das atividades desenvolvidas pelo CITEVE em Vila Nova de Famalicão.
A unidade proporcionará um ambiente de aprendizagem adaptado, que possa oferecer uma
aprendizagem qualitativa através de uma experiência de produção, a grupos-alvo prioritários
de jovens (16-29) que abandonaram a escola e que são caraterizados por NEET (não estudam,
não trabalham nem estão em formação), bem como de adultos (45+) desempregados de
longa duração.
Foi feito, pelo CITEVE, um diagnóstico local no início da implementação do projeto para apoiar
a estratégia de implementação do Modelo PRO PULSE + para responder a necessidades
específicas identificadas. Este diagnóstico envolveu gestores e coordenadores de atividades
de formação do CITEVE e reflete de forma objetiva o "retrato" local, em termos de aspetos
sócio-económicos e sócio-culturais.
Entre outras atividades, foram consideradas as seguintes:
 Pesquisa de informação e de dados estatísticos relevantes realizados nos últimos anos
ao nível da oferta de aprendiazagem e da oferta de emprego vs procura no sector
 Análise de iniciativas locais similares e/ou complementares
 Identificação dos Stakeholders
 Estabelecimento de novas formas de comunicação e cooperação
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Desenho do esquema da unidade
As unidades PRO PULSE + são um lugar onde tanto jovens como adultos com mais de 45 anos,
podem ter novas experiências e serem apoiados na transição da situação de desemprego para
a formação contínua e trabalho. A aprendizagem consiste principalmente em produzir
bens/serviços: os participantes aprendem assim o valor/uso do seu próprio trabalho.
A produção em si não é um fim, mas uma ferramenta pedagógica que constitui a base de um
modo de aprendizagem diferente. Portanto, é importante manter a produção como um fim
para que ele funcione como um meio.
Quando os participantes participam em workshops onde as tarefas devem ser feitas porque
são necessárias, estamos a desafiar a capacidade de responsabilidade e a habilidade de
cooperarem para terminarem uma tarefa. O trabalho deve, por conseguinte, ser organizado
de modo a incluir o participante numa comunidade de trabalho assente numa verdadeira
cooperação e responsabilidade conjunta, o que, ao mesmo tempo, faz sentido para cada
participante. Desta forma, o aprendizado estará integrado numa prática social que envolve e
desenvolve os participantes tanto profissionalmente, como socialmente e pessoalmente, por
exemplo, através da aprendizagem intergeracional, que é uma forma valiosa de promover
objetivos sociais, pessoais e profissionais.

Workshops
Vocacionais
Workshops
Transversais
Tutorias
Consultoria
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Cada unidade de produção/serviços integra quatro pilares:
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Workshops Vocacionais
As unidades podem incluir oficinas sectoriais ou multissectoriais que representam diferentes
domínios e/ou perfis profissionais. No entanto, as áreas vocacionais devem estar relacionadas
principalmente com as necessidades específicas do mercado de trabalho, a fim de permitir
um melhor emprego futuro dos participantes.
O CITEVE desenvolveu 3 workshops sobre a área da Costura (ver anexo A).
Workshops Transversais
As unidades podem fornecer, sempre que necessário, uma formação complementar para os
participantes que necessitam de melhorar as suas competências-chave em disciplinas gerais,
como por exemplo as TIC ou as línguas. Outros workshops transversais no âmbito das
competências de empregabilidade, sociedade, cultura, artes, natureza, desporto, bem-estar,
etc. devem também ser planeados e oferecidos a todos os participantes de acordo com os
seus interesses.
Tutoria
Um tutor pessoal, formador, professor, mentor (ou seja, membro da equipe de formação)
acompanha e apoia cada participante durante todo o tempo na unidade PRO PULSE +. O
objetivo é elaborar os objetivos, refletir sobre o que foi realizado, ou analisar as necessidades
dos participantes e planear os próximos passos.
Aconselhamento
O aconselhamento individual é central em qualquer unidade PRO PULSE +. Isso ocorre de
forma formal e informal e visa definir o projeto pessoal e fornecer todo o apoio psicossocial
necessário para um caminho bem-sucedido.
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Organograma e descritores
A equipa de profissionais que trabalha nas unidades PRO PULSE + encontar-se identificada no
esquema a seguir:

Equipa de Gestão

Equipa administrativa

Equipa de Formação

Equipa Psicossocial

As responsabilidades da equipa de profissionais são:
 Equipa de Gestão: responsável pela coordenação geral da unidade, incluindo
processos de garantia de qualidade e relações externas com as partes interessadas.
 Equipa Administrativa: responsável pelas equipas das várias unidades, interface com
os participantes, tarefas financeiras e administrativas.
 Equipa de Formação (ex.: formadores, professores, tutores, mentores com
experiência académica e professional relevante): responsável pela implementação de
workshops profissionais e desenvolvimento de competências- chave (ex.: TIC, línguas).
 Equipa Psicossocial (ex.: psicólogo, conselheiro, orientador, assitente social):
responsável pelo acompanhamento individual dos participantes e workshops
transversais sobre tópicos da sociedade.
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Regras básicas
Foram definidas, desde o início, as seguintes regras básicas para a implementação da Unidade
PRO PULSE +:
Acessibilidade: os participantes podem aceder a todas as informações necessárias.
Clareza: todos os potenciais interessados devem ser capazes de compreender e seguir
os processos.
Continuidade: os resultados devem ser valiosos para o projeto pessoal e devem
atender às expectativas.
Consistência: resultados concretos, consistentes e replicáveis, independentemente
dos indivíduos envolvidos no processo.
Igualdade: todos os participantes têm a mesma oportunidade de contribuir.
Integridade: a história de vida de cada indivíduo deve ser tratada discretamente e com
respeito.
Objetividade: os processos devem ser compreensíveis e transparentes.
Apoio: todos os participantes têm a possibilidade de tomar medidas individuais.
Sustentabilidade: a aprendizagem não termina o fim do percurso de uma unidade,
mas procura deixar impacto.
União: Cada percurso PRO PULSE + deve ser único e adaptado às necessidades de
cada participante.
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Recursos
Além dos recursos humanos acima mencionados, foram também considerarados os seguintes
recursos para a implementação das unidades PRO PULSE +:
 Instalações e equipamentos: as instalações onde serão desenvolvidas as unidades
PRO PULSE + respeitam as condições de acessibilidade e as consições de todos os
participantes. Todo o equipamento necessário para o desenvolvimento das unidades
estará disponível, assim como, os participantes terão acesso a outros recursos como:
biblioteca digital, diferentes materiais e ferramentas de apoio, acesso à internet,
recursos didáticos, etc.

 Financiamento: para a sustentabilidade da unidade de produção, será tomado em
consideração outros possíveis programas de financiamento, tanto a nível nacional como
regional, que possam apoiar o seu desenvolvimento.
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Esquema dos Workshops

6-8

2/3

participantes

produção

Aprender através da produção é a base do
Modelo PRO PULSE +. A produção de bens ou
serviços que podem ser vendidos ou não, em
termos do mercado, é o principal resultado. A
produção não é um fim em si mesma, mas se
não é percebida como um objetivo, não
funciona como um meio.

A aprendizagem baseada em workshops refere-se à criação de cenários dinâmicos e
diferentes ambientes de ensino para os participantes pouco qualificados que precisam de
uma nova perspetiva sobre o que significa ter conhecimento, habilidades e competências.
Há uma grande ênfase em, evitar qualquer marginalização adicional dos participantes que
tiveram dificuldades no sistema educacional clássico.
Os workshops oferecem aos participantes a oportunidade de entrar numa comunidade de
trabalho vinculativo, onde devem contribuir com habilidades para resolver as tarefas do
workshop e contribuir socialmente para a colaboração intergeracional. Por outras palavras,
as unidades de produção/serviços baseiam-se no princípio de que a aprendizagem deve ser
vista como uma prática social. É a tarefa didática da equipa de formação - baseada em
introspeções sobre educação, bem como aprender fazendo - explorar as oportunidades que
se encontram no trabalho específico a fim de garantir que as habilidades profissionais, sociais
e pessoais de cada participante são desenvolvidas. Um pré-requisito significativo para o
sucesso é manter o número de alunos por workshop bastante baixo (sugerido 6-8).
As tarefas devem ser organizadas de modo a envolver os participantes numa comunidade de
trabalho, construída sobre uma verdadeira cooperação e corresponsabilidade. A unidade de
produção/serviço integra o trabalho prático no workshop como algo que i) ocupa pelo menos
2/3 do tempo de formação; ii) proporciona experiências e reconhecimento partilhados; iii)
integra diferentes gerações na procura de um objetivo comum; iv) requer a participação ativa
de todos.
A totalidade do trabalho, pode ser dividido em quatro categorias, nas quais o aluno deve
ganhar experiência. Sendo estas:
1)
2)
3)
4)

Tomada de decisão
Planeamento
Execução
Valorização
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A perceção do trabalho num workshop baseia-se na crença de que o trabalho prático
contribui para i) experiências conjuntas e reconhecimento, ii) vinculação dos participantes a
um objetivo comum, iii) definição de status e identidade pessoal, iv) participação ativa, e v)
rotinas diárias. Assim, os participantes poderão ver que o seu trabalho, através da
participação ativa e dos produtos, é necessário para o objetivo comum do workshop.
A descoberta de que a aprendizagem pode ser feita em sintonia com o processo de trabalho,
faz com que os alunos ganhem consciência de que, para se ser bom em algo tem que se
praticar. A descoberta de que através da prática, uma pessoa está também a executar uma
profissão é também valiosa para o desenvolvimento dos participantes. Outro aspeto
importante da aprendizagem é que ela não acontece com base num indivíduo, mas com base
na colaboração com outros - numa prática social e intergeracional. Os participantes observam
como os outros fazem e podem ser inspirados na maneira como fazem o mesmo.
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Projeto pessoal
O projeto pessoal de cada participante será implementado através do apoio de ferramentas
específicas que obtêm o seu máximo efeito quando estão conectadas. Primeiro, a atual
situação do participante deve ser avaliada para aumentar a consciencialização: "Quais são os
meus pontos fortes e fracos? Qual é a minha formação e experiência profissional?". Com base
nesta informação, podem ser definidos objetivos específicos, um calendário e as medidas
necessárias. Existem três objetivos principais:
 Contextualização do histórico educacional, profissional e pessoal do participante
 Impulsionar a sua consciência sobre as expectativas, dúvidas, medos, desejos, metas
e necessidades em relação ao percurso PRO PULSE +
 Reflexão sobre a sua situação passada e atual e definição do caminho PRO PULSE +
O projeto pessoal fornece um propósito claro que alinha a rotina diária com as aspirações de
longo prazo do participante.

Passo 1Situação
atual

Passo 2Conhecer os
meus pontos
fortes

Passo 3Conhecer os
meus pontos
fracos

Passo 4Para onde
vou?

Passo 5Como lá
chegar?

Passo 6- O
que devo
aprender?

Componentes sociais
Os participantes recebem tanto aconselhamento formal como orientação integrada na
aprendizagem. Tanto as equipas de formação como as equipas psicossociais são responsáveis
por esta orientação diária, que faz parte dos processos sociais e laborais. A orientação diária
fornece a base para sessões de orientação mais formalmente organizadas e alguns workshops
transversais que asseguram uma avaliação contínua do percurso individual do participante na
unidade PRO PULSE +.
As “Escolas de Produção” baseiam-se na premissa de que a aprendizagem ocorre num
contexto social. É impossível aprender uma profissão sem utilizar as competências sociais e
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pessoais. É também praticamente impossível participar ativamente no mercado de trabalho
sem utilizar estas competências. É por isso que também é uma tarefa importante das
unidades PRO PULSE + ajudar os participantes a desenvolverem as soft skills.
O desenvolvimento das competências sociais e pessoais nas unidades de produção/ prestação
de serviços tem lugar, em grande medida, no âmbito do desenvolvimento das competências
profissionais. Neste contexto, o desenvolvimento das competências sociais e pessoais
também tem lugar fora do âmbito da formação profissional. O Modelo PRO PULSE + inclui
ainda workshops transversais com o objetivo de promover a educação geral.
Esta baseia-se num processo pelo qual a pessoa se torna capaz de superar seu próprio
horizonte e se torna um membro ativo da sua comunidade, não só como empregado, mas
também como cidadão na sociedade cívica e como ser humano. A educação geral tem o
propósito de ajudar os participantes a desenvolverem-se como "Ser humano completo", em
vários tópicos como: sociedade, cultura, artes, natureza, desporto, bem-estar, etc.
Além disso, a equipa psicossocial também pode fornecer aconselhamento individual e facilitar
nos serviços de apoio social e acompanhamento de assistência a todos os participantes das
unidades PRO PULSE +.
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Mapeamento de Stakeholders
Será estabelecida pelo CITEVE, uma rede de contactos tendo em consideração o nível de políticas
e instituições que governam e influenciam as atividades de desenvolvimento em sectores
relacionados, isto é:

 Nível macro: de grande dimensão (instituições e políticas a nível europeu e nacional)
 Nível meso: intermédio (instituições e políticas a nível regional / local)
 Nível micro: as bases (instituições e políticas de nível comunitário; indivíduos)
Nível macro
do contexto políticoeconómico

• redes europeias, IPSO
• parceiros sociais
• decisores políticos

• Câmara Municipal de Vila Nova de
Famalicão
Nível meso
• Câmaras de Comércio e Indústria
de fatores estruturantes Portuguesas
• Empresas

Nível micro
de comportamento
individual e ação

• equipa da unidade de produção
• jovens e adultos, participantes
• comunidades locais, instituições

Foram envolvidos os seguintes stakeholders, em diferentes fases, para assegurar a
implementação adequada da unidade PRO PULSE +:
STAKEHOLDER

BREVE DESCRIÇÃO

NÍVEL

WEBSITE

CITEVE

Centro Tecnológico da
Indústria Têxtil e do Vestuário

Meso

www.citeve.pt

CÂMARA
MUNICIPAL DE VILA
NOVA DE
FAMALICÃO

Câmara Municipal de Vila
Nova de Famalicão

Meso

www.cmvnfamalicao.pt
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STAKEHOLDER

BREVE DESCRIÇÃO

NÍVEL

WEBSITE

MODATEX

Centro de Formação
Profissional para o têxtil,
vestuário, confeção e lã.

Meso

www.modatex.pt

IEFP

Instituto deEmprego e
Formação Profissional

Macro

www.iefp.pt

GPSA Têxteis, S.A.

Indústria têxtil

Meso

www.tmg.pt

CIM do AVE

Associação de municípios

Macro

www.cim-ave.pt

Riopele – Têxteis,
S.A.

Indústria têxtil

Meso

www.riopele.pt

Indústrias Têxteis
Somelos, S.A.

Indústria têxtil

Meso

www.somelos.pt

Lameirinho –
Indústria Têxtil, S.A.

Indústria têxtil

Meso

www.lameirinho.pt

Coelima – Indústrias
Têxteis, S.A.

Indústria têxtil

Meso

www.moretextilegrou
p.com

Garantia de qualidade
A garantia de qualidade é uma abordagem sistemática e planeada para avaliar, monitorar e
melhorar a qualidade da unidade PRO PULSE + de forma contínua. Promove a confiança,
melhora as comunicações e permite uma compreensão mais clara das necessidades e
expectativas. Especificamente, a garantia de qualidade utilizada pelo CITEVE:





Está orientada para atender às necessidades e expectativas dos participantes
Foca-se na forma como a unidade funciona e como os workshops são fornecidos
Implementa normas para assegurar um nível aceitável de qualidade de cada unidade
Usa dados para analisar como as unidades PRO PULSE + estão a ser implementadas,
apoiando o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos participantes
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 Encoraja uma abordagem interdisciplinar em equipa para a resolução de problemas e
melhoria da qualidade

Exige que todos os profissionais interiorizem os conceitos de garantia de qualidade e os
pratiquem em todo o seu trabalho diário. A responsabilidade dos profissionais PRO PULSE +,
entre outros, podem incluir:






Participação ativa em grupos de trabalho e processos de supervisão
Acompanhamento do próprio desempenho
Adesão aos procedimentos e diretrizes operacionais padrão do PRO PULSE +
Manutenção de registos precisos
Seguir os princípios e regras básicas do PRO PULSE +

Na prática, a garantia de qualidade é um processo contínuo e o ciclo de qualidade pode ser
usado para orientar as atividades.
Neste sentido, o CITEVE é uma entidade certificada pela norma ISO 9001 e, é uma entidade
considerada pela DGERT como entidade equiparada, com competências para desenvolver
atividade formativa.

•Estabelecer metas e
objetivos claros,
adequados e mensuráveis
em termos de políticas,
procedimentos, tarefas e
recursos humanos

•Desenvolver
procedimentos para
atingir os resultados
visados e/ou novos
objetivos; melhoria
contínua
REVISÃO

PLANEAME
NTO

AVALIAR

IMPLEMENT
AR

•Estabelecer
procedimentos que
assegurem a realização de
metas e objetivos

•Conceber mecanismos
para a valiação de
realizações e resultados
através da recolha e
processamento de dados
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ANEXO A: WORKSHOPS SECTORIAIS
Workshop 1
WORKSHOP
Ser Costureira/o no Sec. XXI
SECTOR
PERFIL PROFISSIONAL
Têxtil
Costureira/o
País
Cidade
Portugal
Vila Nova de Famalicão
ENTIDADE FORMADORA
WEBSITE
CITEVE
www.citeve.pt / www.academia.citeve.pt
DURAÇÃO
8 horas (4 horas/dia)
BREVE DESCRIÇÃO dos objetivos do workshop
É objetivo geral deste workshop aperfeiçoar os conhecimentos sobre a profissão de costureira/o;
desenvolver novas competências e gerar a mudança.
RESULTADOS DA APRENDIZAGEM expressos em termos de conhecimento, aptidões e
competências
Pretende-se que no final do workshop os participantes sejam capazes de:
 Identificar forças, fraquezas, ameaças e oportunidades relativamente à profissão de
costureira/o;
 Aplicar os princípios de ergonomia ao posto de trabalho;
 Caracterizar as diferentes máquinas de costura.
ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM
PRODUTOS/SERVIÇOS a ser desenvolvidos
 Análise swot;
 Posto de trabalho – ergonomia:
Características do posto de trabalho;
Posição correta da/o operadora/o na
Não Aplicável
máquina de costura.
 Diferentes tipologias de máquinas que
existem na confeção (ponto preso,
corte e cose, manuais,
semiautomáticas, automáticas, …).
RECURSOS HUMANOS perfil e competências exigidas
1 – Técnico de formação na área das competências sociais
1 – Técnico de formação na área da costura
Necessário possuir preparação científica, técnica, tecnológica e prática, que garanta a qualidade e
o resultado final do processo de aprendizagem. Possuir o CCP - Certificado de Competências
Pedagógicas de Formador, emitido pelo IEFP.
Os formadores devem possuir as seguintes competências:
COMPETÊNCIAS PSICOSSOCIAIS:
- Possuir capacidade de relacionamento com os outros e consigo próprio, implicando
nomeadamente comunicação interpessoal, liderança, sentido ético pessoal e profissional.
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- Possuir capacidade de análise, de síntese, de planificação, de organização, de resolução de
problemas e da tomada de decisões.
- Ser flexível.
- Saber-estar em situação profissional no posto de trabalho.
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS:
- Ser capaz de adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a diferentes grupos de
formandos.
- Ser capaz de conduzir/mediar o processo de formação/aprendizagem em grupo de formação.
- Ser capaz de gerir a progressão na aprendizagem dos formandos, nomeadamente efetuar a
avaliação formativa.
- Ser capaz de avaliar a eficiência da formação.
PARTICIPANTES tamanho do grupo
Entre 6 a 8 participantes
RECURSOS/MATERIAIS necessários
Sala de formação
Quadro branco
Pc
Projetor
Máquinas de costura
COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS envolvidas
Pensamento critico
Persistência
Assertividade
Disponibilidade para aprendizagem contínua
Capacidade para ouvir
Autoconfiança
Atenção ao detalhe
Motivação
Iniciativa
Capacidade para questionar
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Workshop 2
WORKSHOP
Costuras 4.0
SECTOR
PERFIL PROFISSIONAL
Têxtil
Costureira/o
PAÍS
CIDADE
Portugal
Vila Nova de Famalicão
ENTIDADE FORMADORA
WEBSITE
CITEVE
www.citeve.pt / www.academia.citeve.pt
DURAÇÃO
8 horas (4 horas/dia)
BREVE DESCRIÇÃO dos objetivos do workshop
É objetivo geral deste workshop aperfeiçoar os conhecimentos de utilização das máquinas de
costura e realizar exercícios com diferentes materiais.
RESULTADOS DA APRENDIZAGEM expressos em termos de conhecimento, aptidões e
competências
Pretende-se que no final do workshop os participantes sejam capazes de:
 Caracterizar as diferentes máquinas de costura;
 Realizar exercícios com diferentes materiais.
ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM
PRODUTOS/SERVIÇOS a ser desenvolvidos
 Segurança e higiene das máquinas;
Enfiamento das máquinas;
Nomenclatura das agulhas e sua
Costuras em diferentes materiais
colocação nas máquinas; afinação das
máquinas (Regulação da tensão das
linhas; Regulação do comprimento do
ponto).
 Exercícios em diferentes materiais.
RECURSOS HUMANOS perfil e competências exigidas
1 – Técnico de formação na área da costura
Necessário possuir preparação científica, técnica, tecnológica e prática, que garanta a qualidade e
o resultado final do processo de aprendizagem. Possuir o CCP - Certificado de Competências
Pedagógicas de Formador, emitido pelo IEFP.
Os formadores devem possuir as seguintes competências:
COMPETÊNCIAS PSICOSSOCIAIS:
- Possuir capacidade de relacionamento com os outros e consigo próprio, implicando
nomeadamente comunicação interpessoal, liderança, sentido ético pessoal e profissional.
- Possuir capacidade de análise, de síntese, de planificação, de organização, de resolução de
problemas e da tomada de decisões.
- Ser flexível.
- Saber-estar em situação profissional no posto de trabalho.
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS:
- Ser capaz de adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a diferentes grupos de
formandos.
- Ser capaz de conduzir/mediar o processo de formação/aprendizagem em grupo de formação.
- Ser capaz de gerir a progressão na aprendizagem dos formandos, nomeadamente efetuar a
avaliação formativa.
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- Ser capaz de avaliar a eficiência da formação.
PARTICIPANTES tamanho do grupo
Entre 6 a 8 participantes
RECURSOS/MATERIAIS necessários
Máquinas de costura
Agulhas
Linhas
Tesoura
Malhas
COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS envolvidas
Trabalho em equipa
Pensamento critico
Persistência
Autocontrolo
Assertividade
Disponibilidade para aprendizagem contínua
Capacidade para ouvir
Autoconfiança
Atenção ao detalhe
Motivação
Iniciativa
Capacidade para questionar
Gestão de Tempo
Tolerância ao Stresse
Capacidade de planeamento
Tomada de decisões
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Workshop 3
WORKSHOP
Confeção de um protótipo 4.0
SECTOR
PERFIL PROFISSIONAL
Têxtil
Costureira/o
PAÍS
CIDADE
Portugal
Vila Nova de Famalicão
ENTIDADE FORMADORA
WEBSITE
CITEVE
www.citeve.pt / www.academia.citeve.pt
DURAÇÃO
8 horas (4 horas/dia)
BREVE DESCRIÇÃO dos objetivos do workshop
É objetivo geral deste workshop aperfeiçoar os conhecimentos de utilização das diferentes
máquinas de costura; criar um protótipo e desenvolver um pensamento positivo relativamente à
profissão de costureira/o.
RESULTADOS DA APRENDIZAGEM expressos em termos de conhecimento, aptidões e
competências
Pretende-se que no final do workshop os participantes sejam capazes de:
 Confecionar um protótipo;
 Identificar oportunidades na profissão de costureira/o.
ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM
PRODUTOS/SERVIÇOS a ser desenvolvidos
 Conceitos gerais de montagem de uma
T-shirt (mini)
peça de costura;
 Confeção de uma peça.
RECURSOS HUMANOS perfil e competências exigidas
1 – Técnico de formação na área da costura
Necessário possuir preparação científica, técnica, tecnológica e prática, que garanta a qualidade e
o resultado final do processo de aprendizagem. Possuir o CCP - Certificado de Competências
Pedagógicas de Formador, emitido pelo IEFP.
Os formadores devem possuir as seguintes competências:
COMPETÊNCIAS PSICOSSOCIAIS:
- Possuir capacidade de relacionamento com os outros e consigo próprio, implicando
nomeadamente comunicação interpessoal, liderança, sentido ético pessoal e profissional.
- Possuir capacidade de análise, de síntese, de planificação, de organização, de resolução de
problemas e da tomada de decisões.
- Ser flexível.
- Saber-estar em situação profissional no posto de trabalho.
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS:
- Ser capaz de adaptar-se a diferentes contextos organizacionais e a diferentes grupos de
formandos.
- Ser capaz de conduzir/mediar o processo de formação/aprendizagem em grupo de formação.
- Ser capaz de gerir a progressão na aprendizagem dos formandos, nomeadamente efetuar a
avaliação formativa.
- Ser capaz de avaliar a eficiência da formação.
PARTICIPANTES tamanho do grupo
Entre 6 a 8 participantes
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RECURSOS/MATERIAIS necessários
Máquinas de costura
Agulhas
Linhas
Tesouras
Malhas
COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS envolvidas
Trabalho em equipa
Pensamento critico
Persistência
Autocontrolo
Assertividade
Disponibilidade para aprendizagem contínua
Capacidade para ouvir
Autoconfiança
Atenção ao detalhe
Motivação
Iniciativa
Capacidade para questionar
Gestão de Tempo
Tolerância ao Stresse
Capacidade de planeamento
Tomada de decisões
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ANEXO B: CHECK LIST DE FERRAMENTAS DE ORIENTAÇÃO
SECTORIAIS
FERRAMENTA nome
Costureira/o no Séc. XXI
Costureiras de Elite
Costureiras de Elite
Ergonomia na confeção
Máquinas de costura
Confeção passo a passo
Costuras: agulhas, linhas e trapos
Testando conhecimentos
Avaliando os conhecimentos

TIPO de
ferramenta
Atividade
Estudo de Caso
Testemunho
Vídeo
demonstrativo
Atividade
Vídeo
demonstrativo
Exercícios
práticos
Exercícios
práticos
Atividade
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SECTOR

PERFIL PROFISSIONAL

Têxtil
Têxtil
Têxtil
Têxtil

Costureira/o
Costureira/o
Costureira/o
Costureira/o

Têxtil
Têxtil

Costureira/o
Costureira/o

Têxtil

Costureira/o

Têxtil

Costureira/o

Têxtil

Costureira/o

