TCLF:
TECENDO O FUTURO.
PAIXÃO. CRESCIMENTO. OPORTUNIDADES.
ESTES SÃO OS ELEMENTOS QUE SE
ENCONTRAM NO ÂMBITO DOS SETORES
DOS TÊXTEIS, VESTUÁRIO, COURO E
CALÇADO NA EUROPA. UM UNIVERSO
INTEIRO FEITO DE HISTÓRIA E TRADIÇÃO
JUNTAMENTE COM A INOVAÇÃO, PESQUISA
E CRIATIVIDADE.

200+ MIL MILHÕES DE EUROS
225.000 EMPRESAS
2,2 MILHÕES DE TRABALHADORES
ESCOLHA O SEU FUTURO,
ABRA A SUA MENTE!
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QUER FAZER PARTE DESTA VIBRANTE
COMUNIDADE?

Descubra mais sobre a matéria em
openyourmind-tclf.eu

TÊXTEIS, VESTUÁRIO, COURO E CALÇADO
(TCLF) NA UE
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TCLF: herança mais capacitada através
da inovação

SEU FUTURO

O QUE VAI IMPULSIONAR OS
SETORES DOS TCLF NA EUROPA
NOS PRÓXIMOS ANOS?
Deixe a inovação sacudir as indústrias dos TCLF — Têxteis,
Vestuário, Couro e Calçado! A IA — Inteligência Artifícial,
blockchain (registo de transações feitas em bitcoin ou outra
criptomoeda), ﬁbra ótica e a impressão a 3D.
Uma experiência completamente nova para as empresas,
trabalhadores e consumidores. Trabalhe connosco!
1. Robótica e automação
As tecnologias automatizadas e os sistemas robóticos
trouxeram uma enorme alteração à indústria dosTCLF,
com muitos benefícios, tais como os processos de
produção racionalizados “just-in-time”, redução de
desperdícios e uma melhoria da qualidade do produto.
2. Digitalização
Desde a identiﬁcação por radiofrequência (RFID) às
etiquetas para sensores e à Internet das Coisas, a
digitalização é a fonte de novas e estimulantes
possibilidades nos setores dos TCLF.
3. Melhores materiais e produtos inteligentest
A pesquisa e a engenharia têm impulsionado profundas
alterações nas indústrias dos TCLF. Novas tecnologias têm
levado a materiais novos, com um desempenho otimizado
a nível ambiental e a uma melhoria na parte estética.
Bons para o ambiente e bons para os consumidores.

A inovação nasce e prospera a partir de uma forte
tradição. Sabia que os setores dos TCLF foram os
primeiros a utilizar métodos de produção modernos
durante a primeira revolução industrial? Sabia que o
mesmo acontece hoje em dia?
Faça parte do futuro!

Entre num mundo de trabalho atraente e
descubra novos caminhos proﬁssionais!

Num ambiente de trabalho seguro
e próspero

Os avanços tecnológicos e a crescente procura de produtos
sustentáveis abrem caminho para oportunidades de
emprego totalmente novas nas indústrias dos TCLF, não
apenas no fabrico, mas também no design, comercialização,
ﬁnanças, logística e na venda a retalho. Daí a necessidade
crescente de novos perﬁs proﬁssionais e de novas
competências. Dê-lhes uma oportunidade!

Novas técnicas de produção, tais como as cortadoras
a laser e as “sewbots” (robots usados no fabrico de
vestuário) estão a tornar o trabalho mais fácil e
mais rápido. Os empregadores e sindicatos europeus
também conseguiram estabelecer a regulamentação
mais segura do mercado de trabalho e estão mais
do que nunca interessados em investir na formação
e no desenvolvimento de competências.
Bom ambiente de trabalho, bons empregos!

Sustentando o planeta
As marcas, fabricantes e produtores de matérias
primas estão a adotar novas tecnologias e materiais
sustentáveis para se reduzir a carga ambiental sobre
o nosso planeta. Junte-se à revolução verde!

O que é o “Modelo para a cooperação
setorial em matéria de competências”?
Este folheto faz parte de uma campanha de
comunicação da COSME “Plano de ação para a
cooperação setorial em matéria de competências:
apresentando as carreiras existentes nos setores
dos têxteis/vestuário/couro/calçado”, um projeto
europeu lançado pela Executive Agency for Small
and Medium-sized Enterprises (EASME) (Agência
Executiva para as Pequenas e Médias Empresas) e
a Comissão Europeia em linha com a Agenda para
as Novas Competências para a Europa, com o
propósito de se melhorar o emprego e a
empregabilidade e se ultrapassarem lacunas,
carências e inadequações entre a oferta e a procura
de competências nos setores dos têxteis / vestuário /
couro / calçado (TCLF).

