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Novas Competências para

No que irá resultar o projeto, a curto e longo
prazo?

IMPACTO
Ins tuições
de
Ensino Superior

PMEs, Ins tutos de Inves gação,
Associações

Ligação entre IES e atores industriais no setor do
calçado europeu. Colaboração no desenvolvimento
de novos métodos de ensino e aprendizagem.
Desenvolvimento
de novas
competências
para a indústria
do calçado
Modernização do
currículo para
proﬁssões de
Designer de
Calçado e Gestor
de Produto
Licenciados de
alto nível para a
indústria do
calçado

Maior compreensão sobre conforto,
sustentabilidade, performance e
conceitos de moda
Base de conhecimentos extendida na
indústria
Produção de calçado de qualidade de
acordo com guias especíﬁcos
Designers e proﬁssionais ligados à
produção capazes de explorar novos
avanços cien ﬁcos e tecnológicos
Garan a de qualidade (auditoria) ou
avaliação de resultados e conteúdo,
bem como colaboração entre empresas

Bene cios a
longo prazo para
Consumidores e
Sociedade
Produção de calçado
moderno, mas com
um zelar pela saúde e
a ciência
Bene cios
decorrentes da
sustentabilidade, pela
seleção de material
conforme orientações
legais e técnicas,
reduzido desperdício
de produto e
reduzidas rejeições
pelo consumidor
devido a falta de
conforto e aumento
da durabilidade do
mesmo.
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Calçado no Século XXI

o Design de produtos de
calçado drasticamente
melhorados em termos de
conforto, sustentáveis,
orientados para a moda e
fundamentados na Ciência

Calçado no Séc. XXI: Novas Competências
para o Design de produtos de calçado
drasticamente melhorados em termos de
conforto, sustentáveis, orientados para a moda
e fundamentados na Ciência

Objetivos
Ÿ Análise do ciclo de vida do produto e dos parâmetros que afetam a

Ÿ

Desaos e Oportunidades
Globalização, Mão-de-obra barata, Mudanças no Es lo de Vida,
Preocupações Ambientais. A indústria do calçado na UE aponta para
elevadas normas de fabrico, sustentabilidade e de defesa do
consumidor. Deverá con nuar a inves r em inovações tecnológicas e
não-tecnológicas e promover elevado valor acrescentado.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Falta de escolas dedicadas e de infra-estrutura de formação na UE.
Os perﬁs de qualiﬁcação da indústria do calçado têm de se adaptar
à introdução de tecnologias avançadas (como 3D CAD - CAM - CAE,
scan 3D e protó pos rápidos), assim como orientações ambientais,
legais e de qualidade e sustentabilidade.

Todo o ciclo de vida do produto em termos de performance e
funcionalidade tem de ser reconsiderado para incluir a questão do
conforto do calçado para prevenir problemas de saúde nos seus
consumidores, tendo em vista uma maior esperança de vida. Além
disso, os consumidores requerem produtos personalizados e
diferenciados que sejam seguros e sustentáveis.

qualidade do calçado no que diz respeito a sua sustentabilidade,
conforto e performance;
Introduzir tecnologias e ferramentas informá cas inovadoras como
bio-modelos humanos e cenários de simulação;
Colaboração com ins tutos de ensino superior e de pesquisa com
empresas;
Seminários/workshops em Entrega de Conhecimento Inteligente nos
países parceiros;
Ações de Mobilidade de Aprendizagem;
Aprimorar e melhorar o currículo para Designers de Calçado e
Gestores de Produto;
Prestação dos pacotes educacionais credenciados produzidos às

Aliança no
Conhecimento

Aumentar a
compe vidade
das empresas de
calçado
Tornar o setor mais
atra vo para os
jovens

Impulsionada pela cria vidade e inovação, produtos
de calçado manufaturados na UE podem ser
considerados como produtos técnicos de base
cien ﬁca e de alta qualidade.
De modo a manter esta vantagem chave, a indústria
europeia tem de con nuar a inves r na inovação
tecnológica e não tecnológica e promover elevado
valor acrescentado.
Todo o ciclo de vida do produto é reconsiderado em
termos de performance e funcionalidade, algo que é
comummente encarado como o conforto do calçado.

O que é novo?

Melhorar a
cria vidade da mão
de obra

A indústria do Calçado na Europa é uma indústria
transformadora tradicional que produz produtos de
consumidor com elevado valor acrescentado, sendo
também parte das Indústrias Cria vas e da Cultura e
Património Europeus.

Desenvolver
percursos
proﬁssionais novos
na área do calçado
Melhoria das
qualiﬁcações em 3D
CAD/CAM/CAE,
digitalização 3D
e ferramenta de
proto pagem
rápida

Rever o ciclo de
vida do calçado, e
incorporar novo
conhecimento no
processo de design
de modo a
providenciar uma
base cien ﬁca para
a criação de
produtos
dras camente
melhorados,
sustentáveis e
confortáveis.

Plano de Trabalho
Preparação, gestão e coordenação
Análise do conforto e sustentabilidade do calçado
Análise das qualiﬁcações atuais
Deﬁnição de um QEQ para o Designer de Calçado e Gestor do Produto
Pacote educacional
Pacote piloto
Avaliação e Gestão da Qualidade
Disseminação e Exploração dos Resultados

Uma maior esperança média de vida requer especial
atenção no que diz respeito a prevenir e aliviar lesões
corporais. Para além disso, os hábitos de consumo e
prá cas de venda estão a encaminhar em direção à
sustentabilidade.
Além disso, os consumidores cada vez mais exigem
produtos diferenciados e personalizados, o que cria
oportunidades em termos de cria vidade ao mesmo
tempo que se assegura que estas preocupações com a
sustentabilidade e o conforto sejam sa sfeitas.
Novos materiais sustentáveis, eco-design e modelos
de marke ng são ferramentas poderosas para a
diferenciação do produto. É por isso uma prioridade
munir os designers de competências cria vas e de
inovação, assim como um entendimento mais
profundo das mecânicas que determinam o conforto
e sustentabilidade do calçado.
Nesta Aliança no Conhecimento, o ciclo de vida do
produto será revisto e novo conhecimento será
incorporado no processo de design de modo a
providenciar uma base cien ﬁca para moda
dras camente melhorada e produtos orientados para
o conforto e para a sustentabilidade.
Novas competências e percursos proﬁssionais na área
do calçado serão desenvolvidos (de acordo com a
QEQ) e irão melhorar a cria vidade e compe vidade
da mão de obra, tornando o setor mais atra vo para
os mais jovens.

