
O Técnico de Design de Moda é um profissional que executa projetos de criação de novos produtos de vestuário e/ou 
acessórios e desenvolve produtos já existentes destinados à confeção em série e por medida, tendo em conta as 
tendências de moda nacional e internacional, os padrões de qualidade e as tendências de venda, entre outros. 
 
AS ATIVIDADES FUNDAMENTAIS A DESEMPENHAR POR ESTE TÉCNICO SÃO: 
#Estudar as tendências de moda nacional e internacional, nomeadamente, em termos de design, cor e características 
das matérias-primas e acessórios; 
# Selecionar as matérias-primas, cores e acessórios de um modelo; 
#Esboçar modelos de vestuário; 
#Desenhar modelos de vestuário e/ou acessórios, manual ou informaticamente, traçando os seus elementos 
constituintes; 
#Participar na elaboração de fichas técnicas com informações relativas à definição do modelo, nomeadamente, o 
traçado, a matéria-prima, a gama de gores, as medidas, o tipo de fechos, botões e outros acessórios, os forros e as 
costuras; 
#Participar na organização da exposição da coleção de vestuário, com vista ao seu lançamento; 
#Desenvolver moldes manual e informaticamente; 
#Elaborar planos de corte; 
#Elaborar escalas de moldes manual e informaticamente. 

DESTINATÁRIOS 
Jovens com o 9º ano de escolaridade 
 
CERTIFICAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL 
Qualificação profissional de nível 4 | Qualificação académica de nível secundário 
 
SUBSÍDIOS 
Bolsa de Estágio; Alimentação; Transporte/Alojamento e Seguro de Acidentes Pessoais. 
 
DURAÇÃO: 3 anos 
HORÁRIO: Diurno 

TÉCNICO
DE DESIGN DE MODA

CURSO PROFISSIONAL | homologado pela portaria 1291/2006 de 21 de Novembro (Diária da República - I Série N.º224) 

PLANO CURRICULAR 

COMPONENTE DE FORMAÇÃO DISCIPLINAS HORAS 

SOCIOCULTURAL 

Português 320 
Língua Estrangeira 220 
Área de Integração 220 
Tecnologias da Informação e Comunicação 100 
Educação Física 140 
SUBTOTAL 1000 

CIENTÍFICA 

História da Cultura e das Artes 200 
Geometria Descritiva 200 
Matemática 100 
SUBTOTAL 500 

TÉCNICA 

Desenho de Moda 489 
Organização de Coleções e marketing 108 
Tecnologias Produtivas 383 
Tecnologia dos Materiais 120 
Formação em Contexto de Trabalho 600 
SUBTOTAL 1700 

 TOTAL DE HORAS | CURSO 3200 

 


