
O Técnico de Gestão da Produção Têxtil e do Vestuário é um pro�ssional apto a coordenar e distribuir as atividades de corte, costura e 
acabamento de artigos de vestuário.

AS ATIVIDADES FUNDAMENTAIS A DESEMPENHAR POR ESTE TÉCNICO SÃO:

#Executar a programação diária da produção, tendo em conta as encomendas, os stocks ae matérias-primas, os equipamentos e meios 

humanos disponíveis;

#De�nir 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;

#Colaborar na determinação dos meios humanos, aos equipamentos e das matérias-primas a afetar à seção, de acordo com os recursos 

da empresa e os objetivos de produção;

#Analisar desennos técnicos, esquemas e outras especi�cações relativas aos modelos de vestuário a produzir;

#Distribuir, orientar e controlar a execução dos trabalhos de corte, costura e acabamento da área de confeção, ao nível da qualidade, dos 

prazos de realização e do cumprimento das normas de segurança, igiene e saúde, tendo em conta a programação diária da produção e 

propondo medidas alternativas em função dos desvios detetados;

#Determinar os parâmetros de programação das máquinas de corte, costura e acabamento, nomeadamente, velocidade, duração do 

processo e temperatura, tendo em conta as características da matéria- prima e o processo de confeção;

#Veri�car, ao longo do processo de produção, as características e a qualidade dos produtos produzidos, tendo em conta as especi�cações 

técnicas e os padrões de qualidade pré-de�nidos;

#Analisar informações de caráter técnico, registadas previamente, relativas aos defeitos dos artigos, anomalias dos processos e 

disfuncionamentos dos equipamentos e propor medidas com vista à sua correção;

#Assegurar a gestão de stocks da área de confeção, providenciando o abastecimento das matérias-primas, veri�cando a sua qualidade e 

quantidade e orientando a sua distribuição.
 
DESTINATÁRIOS
Jovens com o 9º ano de escolaridade

CERTIFICAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONAL
Quali�cação pro�ssional de nível 4 | Quali�cação académica de nível secundário

SUBSÍDIOS
Bolsa de Estágio; Alimentação; Transporte/Alojamento e Seguro de Acidentes Pessoais.

DURAÇÃO: 3 anos
HORÁRIO: Diurno

PLANO CURRICULAR:

TÉCNICO DE GESTÃO DA PRODUÇÃO 
TÊXTIL E DO VESTUÁRIO
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