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Nota introdutória 
A moda é um fenómeno que hoje se impõe no nosso quotidiano. Trata-se de um fenómeno 

que se inspira na cultura, na historia, na arquitectura, na literatura, na música, na fotografia, 

no cinema, nos hábitos, costumes e linguagens dos povos, entre tantas outras inspirações e 

motivos.  

Apesar da sua expressão se traduzir essencialmente em termos de objectos, roupas, 

acessórios, imagens e tendências que se pretendem incutir nos mercados e nos hábitos de 

consumo, seria no entanto redutor considerar a Moda como algo superficial, fútil ou 

epidérmico. Na verdade, actualmente a Moda constitui-se ela própria como um elemento de 

cultura, de identidade, de pertença e de comunicação, e através dela podemos identificar 

um grupo, um povo, um período da história, uma linguagem, um código.  

Neste sentido, além da perspectiva artística e estética que lhe é naturalmente inerente, o 

fenómeno da Moda é indissociável de uma perspectiva sociológica e antropológica. Na sua 

expressão mais ligada ao vestuário, aos acessórios e adereços usados pelos indivíduos, a 

Moda está ligada às dimensões e convicções do carácter humano, ao humor e ao gosto, 

reflectindo maneiras de ser e de estar, e servindo de elemento simbólico na construção de 

uma condição social e de uma identidade individual e colectiva.  

Numa perspectiva económica, a moda é uma indústria que se evidencia não só pelo volume 

de negócios e de actividades que envolve, em termos quantitativos e financeiros 

propriamente ditos, como também pelo recente reconhecimento do valor que comporta em 

termos de inovação e criatividade, enquanto sector integrado nas Indústrias (Culturais e) 

Criativas.  

Em qualquer dos casos, confirma-se a importância deste fenómeno e da sua imposição no 

nosso dia a dia, constituindo-se como um instrumento diário, elemento de identidade e uma 

poderosa forma de comunicação. 

É precisamente devido a este carácter multidisciplinar que reveste o fenómeno da Moda, 

que importa considerá-la como uma área com enorme potencial no contexto de ensino e de 

formação de jovens e adultos. Independentemente de uma abordagem mais teórica, mais 

artística ou mais técnica, trata-se de um tema que abrange um amplo leque de perspectivas, 
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de motivações e de vocações que podem ser potenciadas e desenvolvidas numa perspectiva 

de aprendizagem ao longo da vida. 

  

Nota metodológica 
Considerando as motivações expostas, o presente relatório pretende apresentar a 

disponibilidade de processos de aprendizagem associados à Moda, nomeadamente: mapear 

a oferta de ensino de Moda em Portugal; elencar algumas iniciativas formativas formais e 

não formais relacionadas com esta área; compreender, de uma forma geral, que tipos de 

abordagens são feitas sobre a Moda e que oportunidades criam, no contexto do ensino e da 

formação de jovens e adultos.  

A informação contida neste documento baseou-se essencialmente numa pesquisa e recolha 

de informações sobre escolas e instituições, públicas e privadas, procurando conhecer o que 

existe disponível actualmente em Portugal em termos de oferta de ensino e formação de 

adultos, nesta temática. Além deste levantamento, foram posteriormente realizados 

contactos com interlocutores das várias instituições e projectos mencionados, no sentido de 

poder conhecer mais aprofundadamente as suas iniciativas e procurando também 

desvendar aquilo que são os pontos fortes e as potencialidades desta temática, ao nível da 

formação e de uma aprendizagem ao longo da vida. 
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1. Levantamento da oferta de Ensino e formação em Moda, 

em Portugal 
Actualmente a oferta de ensino formal e formação nesta área distribui-se essencialmente a 

dois níveis: ensino superior e ensino profissional tecnológico  de nível secundário. Existe 

ainda outro formato intermédio, os Cursos de Especialização Tecnológica (CET), de nível pós-

secundário, não superior. 

 

Ensino Superior 

De acordo com a informação disponível no Portal Oficial de Acesso ao Ensino Superior, em 

Portugal, contam-se apenas quatro instituições de ensino superior público com uma oferta 

de cursos ao nível da Licenciatura e/ou de Mestrado relacionados especificamente com a 

Moda. São eles: 

 

 Universidade do Minho 

(http://www.design.uminho.pt/pt-PT/curso/Detalhes/)  

(Licenciatura em Design e Marketing de Moda e Mestrado em Comunicação de Moda). Para 

além destes, a Universidade oferece também cursos avançados de curta duração em Design 

de Acessórios e Modelação em Manequim; 

 
UM © Desenho de exposição Blow-up. 1º ano do curso Design e Marketing de Moda, 2010. 

 

http://www.acessoensinosuperior.pt/indcurso.asp?letra=D&frame=1
http://www.design.uminho.pt/pt-PT/curso/Detalhes/
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Pedro Costa/Helena Portela © Desfile dos projectos finais da Licenciatura Design e  

Marketing de Moda 2010. 

 

A abordagem do Design e Marketing de Moda nesta instituição apresenta uma dupla 

vertente, associando o design industrial e o estilismo ao conhecimento do mercado e à 

comunicação de marketing. As metodologias de ensino orientam-se “por projecto”, 

associando a aquisição de conhecimentos teóricos à sua aplicação simultânea em trabalhos 

interdisciplinares, realizados em equipa e com apoio tutorial. Os mestrados seguem os 

mesmos princípios com um maior nível de especialização. 

 

 Universidade da Beira Interior, Covilhã (http://www.ubi.pt) 

(Licenciatura e Mestrado em Design de Moda e o Mestrado em Branding e Design de Moda 

em parceria com o IADE);  

Vídeo institucional de apresentação disponível em:  

http://www.youtube.com/watch?v=-JrYnLD13EA 

Aqui, os planos curriculares do Design de Moda é igualmente multidisciplinar, procurando 

desenvolver competências nos diversos aspectos de um projecto de moda, da criação, ao 

marketing, o domínio de técnicas visuais, a selecção e manipulação de materiais segundo 

http://www.ubi.pt/
http://www.youtube.com/watch?v=-JrYnLD13EA
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critérios técnicos, estéticos, de sustentabilidade, procurando também desenvolver o espírito 

crítico e a capacidade de trabalho em equipa. 

 

 Universidade Técnica de Lisboa (www.fa.utl.pt)  

(Licenciatura e Mestrado em Design de Moda); 

 

 Instituto Politécnico de Castelo Branco (http://www.esart.ipcb.pt/) (Licenciatura 

em Design de Moda e Mestrado Design do Vestuário e Têxtil); 

Nesta instituição, o Design de Moda tem uma grande margem de liberdade no que diz 

respeito à orientação do plano curricular, através de inúmeras disciplinas opcionais que os 

alunos podem escolher de acordo com as suas preferências: Património e Cultura Regional, 

Criatividade e Inovação, Gravura, Volume e Espaço, Tapeçaria Contemporânea, Ilustração, 

Desenho de Figura, Vitrinismo, Tecnologias da Informação e Comunicação, Fotografia de 

Moda, Fotojornalismo e Publicidade, Imagem Digital e Produção de Moda. 

 

 Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos, - ensino privado - 

(http://www.esad.pt/pt/#) com a Licenciatura em Design de Moda, Licenciatura em 

Joalharia, e cursos avançados de curta duração em Modelação de Vestuário, Gestão de 

Moda, História da Moda e do Traje, Caracterização e Maquilhagem para Televisão e Moda);  

Apesar do plano curricular bastante abrangente e multidisciplinar, esta será 

porventura a oferta de ensino superior na área de Moda que desenvolve uma abordagem 

mais artística. 

 

A oferta de ensino superior público aqui elencada representa cerca de 300 vagas para novos 

alunos inscritos por ano, em licenciaturas e mestrados. 

Não obstante algumas diferenças de programas nestes cursos, o ensino Moda no contexto 

superior é, genericamente, abordado de uma forma multidisciplinar, procurando enquadrar 

conteúdos teóricos paralelamente com conhecimento mais práticos, permitindo aos jovens 

optar posteriormente por diferentes percursos profissionais. 

http://www.fa.utl.pt/
http://www.esart.ipcb.pt/
http://www.esad.pt/pt/
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Ensino Profissional e Tecnológico 

O Ensino Profissional e Tecnológico é o nível de ensino predominante no que diz respeito à 

oferta de cursos e formações especializados em Moda ou em outras actividades/profissões 

associadas.  

A Agência Nacional para a Qualificação define uma série de currículos programáticos, de 

componente essencialmente técnica, orientada para a formação das seguintes profissões: 

Modelista de Vestuário, Técnico de Produção e Coordenação de Moda, Técnico de Design de 

Moda, Técnico de Gestão de Produção Têxtil e de Vestuário e Técnico de Vitrinismo. 

Elencamos aqui as principais escolas encontradas, responsáveis pela aplicação deste tipo de 

programas, e pela oferta de ensino profissional e tecnológico de Moda, cujos cursos têm a 

homologação de instituições públicas como o Instituto de Emprego e Formação Profissional 

ou o próprio Ministério da Educação, permitindo aos seus formandos o reconhecimento de 

um certificado profissional enquanto “Técnico”.  

 

Começamos por enumerar duas escolas que se destacam pela diversidade e nível de 

especialização das acções de formação que disponibilizam. Tratam-se aliás de centros 

tecnológicos fortemente ligados à área têxtil, com projectos de investigação em parceria 

com a industria do sector: 

 

 Citex, Porto (http://www.citex.pt/) 

Disponibiliza inúmeros cursos modulares no âmbito de áreas como o Design e Marketing de 

Moda, Enobrecimento Têxtil, Corte e Confecção, Desenvolvimento de Produto, Malhas, 

Tecelagem e Qualidade/Laboratório; diversas acções de formação específicas no âmbito do 

Design de Moda, em moldes de cursos de Verão, formação de jovens e de adultos e 

formação para funcionários de empresas. 

 

http://www.anq.gov.pt/default.aspx
http://www.citex.pt/
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Citex © desfile de trabalhos de formandos 

 

 

 Civec - Centro de Formação Profissional da Indústria de Vestuário e Confecção, 

Lisboa http://www.civec.pt/homepage.php?counter=true 

Aqui, destacam-se acções de formação como Design de Moda, Técnicas de Desenho de 

Vestuário, Modelagem de Vestuário, Costureira Industrial, Costureira Modista, e também 

acções especificas para determinados nichos de mercado, nomeadamente: Marketing de 

Moda, Ilustração de Moda, Manipulação de Imagem, Composição Gráfica, Identificação de 

Tecidos e Malhas e Modelista de Chapéus.  

http://www.civec.pt/homepage.php?counter=true
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Citex © contextos de formação 

 

 

 

Outras escolas profissionais que, apesar do carácter técnico que partilham, oferecem cursos 

com diversas vertentes e abordagens: 
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 Academia de Moda do Porto (sem link disponível à data)  

Disponibiliza cursos de Modelismo e Técnico de Moda e Estilismo. 

 

 Escola de Moda do Porto (http://www.emp.pt/) 

Disponibiliza cursos de Design de Moda, Coordenação e Produção de Moda, Modelista de 

Vestuário e Costureira Industrial de Tecidos. Esta escola posiciona-se como uma escola de 

carácter técnico, muito vocacionada para a integração dos formandos na indústria do sector. 

 

 Magestil, Escola de Moda de Lisboa (http://www.escolamodalisboa.eu/) 

Escola orientada para o ensino de jovens, posicionando-se como uma “escola prática”. Além 

dos cursos de 3 anos de formação para técnicos (Design de Moda, Coordenação e Produção 

de Moda e Modelista de Vestuário), disponibiliza cursos avançados destinados a jovens e 

adultos a partir dos 18 anos, com ou sem experiência profissional na área (Ilustração de 

Moda, Conhecimento de Materiais Têxteis, Styling e Assessoria de Imagem, entre outros) e 

cursos de Verão, de nível inicial destinado a jovens dos 13 aos 18 (Fotografia de Moda, 

Restyling de Guarda Roupa, entre outros). Desta forma, esta escola, apesar do carácter 

técnico, introduz já uma vertente mais criativa, através destes últimos cursos. 

 

http://www.emp.pt/
http://www.escolamodalisboa.eu/
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EML © Desfile anual realizado pelos alunos finalistas de Design de Moda 2010. 

 

 
EML © Desenho de Acessório de aluna de Coordenação e Produção de Moda  

 

 

 

 ETIC, Escola Técnica de Imagem e Comunicação, Lisboa 

(http://www.etic.pt/cursos/cursos/design)  

Esta escola disponibiliza o curso de Produção de Moda e, do levantamento realizado, trata-

se do exemplo de curso com uma abordagem mais artística e visual, muito ligada à área de 

fotografia, à assistência de guarda-roupa em televisão e cinema, ao figurinismo em teatro e 

à área de eventos e publicidade. 

 

 

No mapa seguinte assinalamos a oferta de ensino e formação na área de Moda mencionada 

até aqui, ou seja, relativa ao ensino superior e ao ensino profissional e tecnológico. Estes 

dois níveis de ensino configuram a oferta de cursos que são desenvolvidos de uma forma 

regular e/ou permanente e procuramos visualizar a concentração / distribuição das 

http://www.etic.pt/cursos/cursos/design
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instituições por eles responsáveis no território nacional. 

 

 

Deste levantamento, aferimos que a oferta disponível se encontra bastante centralizada nas 

cidades de Lisboa e do Porto. 

É no entanto de referir que o Citex e do Civec estenderam ambas a sua oferta formativa a 

regiões mais desfavorecidas, criando pólos em cidades periféricas: O Citex (Porto) em 

Barcelos e Vila das Aves; e o Civec (Lisboa) em Santarém, Castelo Branco e Covilhã). Desta 

forma, e segundo as próprias escolas, combatem o desequilíbrio de acesso à formação nesta 

área, promovendo cursos que respondem às diferentes necessidades e características de 
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cada região, das empresas e profissionais do sector, em modalidades de formação inicial 

para jovens, formação contínua para activos e desempregados, e também formação à 

medida intra-empresas. 

 

 

Cursos de Especialização Tecnológica (CET) 

Os CET são cursos de nível intermédio, ou seja pós-secundário mas não superior, com um 

carácter mais técnico. A este nível, e no que diz respeito ao ensino relacionado com Moda, 

são de referir os seguintes cursos e instituições: 

  Citex http://www.citex.pt/ 

Este centro, de vocação especializada já descrita anteriormente, oferece formação de CET’s, 

nomeadamente de Design Têxtil para Estamparia e Design Têxtil para Tecelagem, integrados 

no âmbito do Design e Marketing de Moda. 

 

 Associação para a Formação Profissional e Tecnológica da Beira Interior 

(http://www.aftebi.pt/oferta-formativa/44-cursos-de-especializacao-tecnologica) 

disponibiliza CET’s de Comércio de Moda e de Industrialização de Produto de Moda. 

No primeiro caso, trata-se de uma formação técnica no âmbito das vendas de produtos em 

empresas industriais têxteis e de vestuário, ou em empresas de distribuição de produtos 

moda. No segundo caso, a orientação do curso é bastante abrangente, propondo-se formar 

e preparar técnicos para tarefas tão diversas como: o desenvolvimento de novos produtos e 

colecções; a análise de mercado e marketing do produto; a modelação industrial, materiais e 

processos têxteis; tecnologias de confecção, tecnologias têxtil e de controlo de qualidade; 

análise de custos e planeamento industrial; organização e gestão da produção e utilização de 

aplicações informáticas no desenvolvimento das suas actividades.  

http://www.citex.pt/
http://www.aftebi.pt/oferta-formativa/44-cursos-de-especializacao-tecnologica
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AFTEBI © imagens de contexto de formação 

 

 

 

 



 Attract Participation  

and Increase Learning Motivation  

of Young Adults 

 

  Page 15/27 

 Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado (http://www.cfpic.pt/), 

com os CET de Design de Calçado e Modelação de Calçado e Marroquinaria 

Este centro tem como objectivo a divulgação nacional e internacional de uma Escola de 

Calçado, que providencia o ensino de toda a parte criativa e de design, e também a 

componente técnica inerente a todo o processo de fabricação. 

Um dos pontos fortes desta instituição, e que resulta em mais valias para os seus cursos, é a 

participação em inúmeras parcerias internacionais, quer ao nível de concursos como de 

feiras, que constituem desde logo um grande factor de motivação para os formandos e uma 

eventual oportunidade de início de carreira para os mesmos. Aliás, muitos alunos desta 

escola têm vindo a ser reconhecidos com prémios no âmbito destas iniciativas, 

nomeadamente: a Medalha de Bronze no Euroskills 2010; os 2º, 3º e 4º lugares nas 

categorias de Design, Protótipo de Sapato de Senhora e Protótipo de Sapato Moda Jovem, 

respectivamente, no Concurso Internacional de Jovens Designers de Calçado organizado pelo 

Instituto de Enseñanza Secundaria de la Torreta, em Elda, Espanha e, os 1º e 2º prémios na 

categoria de Calçado de Homem, no concurso internacional Sulle Orme del Cuoio, em Itália.  

 

http://www.cfpic.pt/
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CFPIC © Proposta de formando distinguida em competição internacional. 

 
CFPIC © representação da escola em evento internacional. 

 

 

Cursos EFA (Educação e Formação de Adultos) 

 

Os cursos de Educação e Formação de Adultos têm sido um formato de ensino com 

crescente expressão em Portugal, com o objectivo de potenciar a empregabilidade e de 

certificar as competências adquiridas ao longo da vida, em particular da população com 

baixas qualificações escolares. 

Referimos alguns cursos EFA, disponíveis em instituições já mencionadas: 

 

 Citex (Técnico de Marketing e de Vitrinismo, no âmbito de Design e Marketing de Moda; 

técnico de Tecelagem e técnico de enobrecimento têxtil); 
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 Civec (Costura, design de Moda, Modelação de Vestuário, e técnicas comerciais associadas 

a Moda); 

 Cindor (Técnico de Joalharia e Técnico de Ourivesaria);  

 

Foi ainda possível encontrar um exemplo interessante, e que importa referenciar, pelo facto 

de ter sido uma actividade relacionada com a Moda, desenvolvida num curso EFA de 

carácter geral, que gerou grande centralidade e motivação entre os alunos: Moda Amiga do 

Ambiente - Iniciativa CAAL – Comunidade de Adultos Aprendentes de Lousada. 
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2. Outros formatos de ensino e iniciativas de formação 
Para melhor compreendermos o lugar da Moda no contexto de ensino e formação de 

adultos, procurámos outras iniciativas de formação fora do contexto escolar propriamente 

dito. Estas iniciativas acontecem de forma menos regular e mais pontual. Aqui, fazemos 

referência a dois exemplos que nos parecem ilustrativos e pertinentes no âmbito deste 

relatório:  

 CEARTE  - Centro de Formação Profissional do Artesanato Formação de Ecodesign: 

Criação/reconversão de acessórios e vestuário 

Este curso de formação, leccionado no pólo de Coimbra, é uma iniciativa interessante não só 

pela derivação da Moda para a temática da ecologia, mas também pelo facto de se destinar 

a uma ampla franja de públicos.  

Aberta a indivíduos dos 18 aos 65 anos de idade, este curso de formação confirma de facto a 

pertinência e adequação do tema a uma ampla faixa etária, em termos de interesse e de 

motivação para a aprendizagem. 

 

 Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Arada 

e Gralheira 

Projecto Comunitário NOW (Novas Oportunidades para as Mulheres)  Iniciativas 

Artesanais 

Iniciativa que permitiu às artesãs adquirirem novos conhecimentos e aperfeiçoarem os 

conhecimentos já detidos. Os módulos abordados (modelagem, confecção e estilismo; 

tecelagem; formação em criação e gestão de iniciativas empresariais no âmbito dos ofícios e 

micro-empresas artesanais; formação para o desenvolvimento e rentabilização de iniciativas 

empresariais, marketing e comercialização) pretenderam colmatar as dificuldades sentidas 

pelas artesãs, essencialmente relacionadas com a dependência que sentem em relação a 

outros profissionais na área (como por exemplo estilistas), e por outro lado a questão de 

escoamento e comercialização dos produtos. Desta forma, o curso aumentou os seus 

conhecimentos assim como a sua capacidade de autonomia. 
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Por outro lado, o facto de se tratar de um projecto transnacional permitiu que as formandas 

tivessem duas semanas de formação em Itália e também a oportunidade de visitar a Feira de 

Tecidos e Acessórios de Moda, em Milão. Experiências e contactos com novas realidades às 

quais estas formandas dificilmente poderiam ter acedido sem esta iniciativa. 

 

  Cursos de Joalharia em formato ocupacional  

Na área especifica da Joalharia encontramos mais frequentemente acções de formação em 

moldes mais diversos. Nomeadamente, a Escola Engenho & Arte que disponibiliza cursos de 

Joalharia de carácter ocupacional e workshops temáticos como o caso “Joalheiro por um 

dia” onde cada um pode contactar de forma prática com a área. 

 

A propósito deste último exemplo, introduzimos aqui informação sobre a área da Joalharia, 

a qual, enquanto tema paralelo à Moda, considerámos pertinente no âmbito deste relatório. 

Neste sentido, elencamos brevemente algumas possibilidades de formação nesta área 

específica que se enquadram em formatos de formação variados, da Licenciatura, aos cursos 

ocupacionais, aqui agrupados considerando apenas o critério temático:  

 

 Centro de Formação Profissional de Ourivesaria e Relojoaria (CINDOR) 

http://www.cindor.pt/ 

Cursos de formação modular Técnico de Ourivesaria e Joalharia 

 AR.CO – Centro de Arte e Comunicação Visual  (http://www.arco.pt/site/) 

Cursos de Joalharia completos (3 anos) ou pontuais (formato de workshop ou de blocos 

temáticos)  

 Escola Superior de Arte e Design de Matosinhos http://www.esad.pt/pt/ Licenciatura em 

Joalharia 

 Contacto Directo, Centro de Formação Profissional de Ourivesaria e Relojoaria, 

http://www.contactodirecto.org/ 

Formação Modular, Cursos Técnicos, Cursos Artísticos, Cursos ocupacionais e de 

aperfeiçoamento.  

http://www.cindor.pt/
http://www.arco.pt/site/
http://www.esad.pt/pt/
http://www.contactodirecto.org/
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 Escola Engenho & Arte, Escola de Joalharia Contemporânea  

http://www.engenhoearte.com/  

Curso Profissional (2 anos), Cursos Ocupacionais e Workshops  

3. A Moda num contexto formativo e vocacional não-formal 
Recentemente, e num contexto não escolar e não formal, devemos referir o crescente 

interesse pela Moda e por actividades com ela relacionadas que se tem vindo a evidenciar 

junto de um enorme público oriundo de diferentes formações, e de diversas faixas etárias.  

Tal tem acontecido por via do surgimento de inúmeros projectos individuais e 

independentes no âmbito de uma nova tendência de actividades artesanais/crafts, 

designadas de Artesanato Urbano.  

Por outro lado, é precisamente neste contexto, não formal, que as modalidades relacionadas 

com a Moda assumem um carácter mais livre e abrangente, associando outras temáticas e 

interesses pessoais como a ecologia, a reciclagem, a recriação de técnicas tradicionais, a 

criatividade, entre tantas outras. 

Aqui, as actividades são obviamente desenvolvidas a um nível descomprometido, sem o 

objectivo final do mercado de trabalho, não sendo porém este factor de menor importância 

no desenvolvimento (inter)pessoal. O factor de liberdade e descontracção associado a uma 

actividade que, à partida, é vista como um hobby, acaba por se revelar um elemento de 

forte motivação e dedicação por parte dos formandos / participantes. 

Alguns exemplos: workshops, oficinas e encontros desenvolvidos por: 

 

 Retrosaria / A ervilha cor de rosa http://aervilhacorderosa.com/ 

Projecto de Rosa Pomar, em Lisboa, onde se destacam o Workshops de Iniciação à costura, e 

o Workshop “Coser para Vestir” (Iniciação à Confecção), entre outras. Segundo a 

responsável, o público destas acções é muito diversificado, e com grande amplitude etária: 

dos 18 aos 70 anos, na maioria entre os 25 e os 40. 

 

http://www.engenhoearte.com/
http://aervilhacorderosa.com/
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Iniciação ao Tricot © Rosa Pomar 

 

 
Iniciação à Costura  © Rosa Pomar 

 

 

 Ovelha Negra http://www.ovelha-negra.com/ 

Projecto de Joana Nossa, no Porto, onde se destacam o Workshop de Iniciação ao Tricot, 

Cursos de Luvas e Meias em tricot, Iniciação ao Patchwork, entre outras. 

http://www.ovelha-negra.com/
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Ovelha Negra © Workshop de Tecelagem  

 

 
Ovelha Negra © Workshop de Pachwork   

 

 

 Costura criativa / oficina de roupa       

(http://oficinadaroupa77.blogspot.com) 

Este projecto desenvolve workshops de Corte e Costura, Roupa para crianças, Malas, Styling, 

Redesign de Roupa.  

http://oficinadaroupa77.blogspot.com/search/label/Os%20nossos%20workshops
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Oficina da Roupa © Workshop de Corte e Costura 

  
Oficina da Roupa © Oficina de Figurinos 
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De uma forma geral, consideramos que estes projectos proporcionam importantes 

experiências de aprendizagem, despertam a vontade de aprender e experimentar novas 

áreas e constituem elementos de motivação a vários níveis, sendo de destacar como 

vantagens destas iniciativas: 

 encontro e troca de saberes inter-geracional 

 integração de outras temáticas  

 liberdade de criação e de abordagens não convencionais  

 descoberta de capacidades e vocações  

 criação de perspectivas de negócio  

 criação de redes, de contactos, de parcerias e de colaborações  
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Considerações finais 
Com este relatório procurámos conhecer que cursos e iniciativas de formação existem em 

Portugal, relacionados com o ensino de Moda. No levantamento desta oferta considerámos 

diferentes contextos: do ensino superior ao ensino profissional e tecnológico, cursos de 

formação organizados por associações, empresas ou escolas privadas, assim como outras 

iniciativas e projectos que potenciam contextos de ensino não formal. No conjunto dos 

resultados encontrados, podemos confirmar a existência de alguma diversidade quer ao 

nível do tipo de formação, quer ao nível de programas e conteúdos desenvolvidos. É 

precisamente nesta perspectiva o projecto Fashion Talk - attract participation and increase 

learning motivation of young adults encontra o seu fundamento. A diversidade de 

especializações, vertentes e abordagens que a Moda alimenta do ponto de vista formativo 

traduz-se na capacidade desta temática atrair e motivar indivíduos para escolherem e 

construírem um percurso de aprendizagem. Na prática, destes dados decorre também que 

actualmente diferentes públicos, com interesses e expectativas próprias, podem optar por 

diferentes percursos e momentos de aprendizagem.  

Cada um dos exemplos mencionados ao longo deste levantamento constitui um passo válido 

na construção desse percurso, não só no sentido de dotar os indivíduos de novas 

competências, preparando-os para determinada função, mas também despertando neles 

novos interesses e motivações, num percurso de aprendizagem dinâmico em constante 

evolução. 
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Referências. Sites oficiais consultados: 
 

 

Agência Nacional para a Qualificação http://www.anq.gov.pt/default.aspx 

 

Portal Acesso ao ensino superior Portugal 

http://www.acessoensinosuperior.pt/indcurso.asp?letra=D&frame=1 

 

Instituições de Ensino Superior 

 

ESAD Escola Superior de Artes e Design http://www.esad.pt/pt/# 

 

Instituto politécnico de Castelo Branco http://www.esart.ipcb.pt/ 

 

Universidade da Beira Interior https://www.ubi.pt/ 

 

Universidade do Minho http://www.design.uminho.pt/pt-PT/curso/Detalhes/ 

 

Universidade Técnica de Lisboa http://www.fa.utl.pt/ 

 

 

Escolas Profissionais / Tecnológicas 

 

Academia do Moda do Porto http://academiademoda.net/ 

 

Citex http://www.citex.pt/ 

 

Civec – Centro de Formação Profissional da Indústria de Vestuário e Confecção 

http://www.civec.pt/homepage.php?counter=true 

 

Escola de Moda do Porto http://www.emp.pt/ 

 

Magestil, Escola de Moda de Lisboa www.magestil.pt 

 

Etic http://www.etic.pt/cursos/cursos/design 

 

http://www.anq.gov.pt/default.aspx
http://www.acessoensinosuperior.pt/indcurso.asp?letra=D&frame=1
http://www.esad.pt/pt/
http://www.esart.ipcb.pt/
https://www.ubi.pt/
http://www.design.uminho.pt/pt-PT/curso/Detalhes/
http://www.fa.utl.pt/
http://academiademoda.net/
http://www.citex.pt/
http://www.civec.pt/homepage.php?counter=true
http://www.emp.pt/
http://www.magestil.pt/
http://www.etic.pt/cursos/cursos/design
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Outros centros de formação 

 

AFTEBI - http://www.aftebi.pt/oferta-formativa/44-cursos-de-especializacao-tecnologica 

 

AR.CO Centro de Arte e Comunicação Visual http://www.arco.pt/site/ 

 

Centro de Formação Profissional da Indústria do Calçado 

http://www.cfpic.pt/ 

 

Centro de Formação Profissional de Ourivesaria e Relojoaria (CINDOR) 

http://www.cindor.pt/ 

 

Contacto Directo Escola de Joalheiros http://www.contactodirecto.org/ 

 

Escola de Joalharia Engenho & Arte http://www.engenhoearte.com/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.aftebi.pt/oferta-formativa/44-cursos-de-especializacao-tecnologica
http://www.arco.pt/site/
http://www.cfpic.pt/
http://www.cindor.pt/
http://www.contactodirecto.org/
http://www.engenhoearte.com/

