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CTCP promove formação sobre manufatura de calçado moda confortável e
saudável
O CTCP QUALIFICA vai promover uma Formação em manufatura de calçado, desta vez destinada à
produção de calçado moda confortável e saudável (OFICINA FIT2COMFORT). Esta oficina realiza-se
no CTCP em São João da Madeira, no ShoeFabLab, um espaço criado no âmbito do projeto
Step2footure e destina-se a pessoas com interesse e formação/experiência no setor do calçado
(design, modelação, produção, etc). É uma formação composta por 140 horas, divididas em formação
prática presencial e online, visitas a empresas e workshops, cujo objetivo principal é produzir calçado
de moda confortável e saudável e abrange as seguintes áreas: modelação, corte, pré-costura, costura,
montagem e acabamento de calçado.

Descrição da formação
Duração e Horário: 140 horas de formação - 112 horas de formação em sala/oficina e workshops e 28
horas em regime e-learning na plataforma www.fit2comfort.eu
9:30h-13:00h e 14:00h-17:30h , 7 horas p/ dia
Data de início/fim: 19 de novembro 2018 / 14 de dezembro 2018
Local: CTCP São João da Madeira
Destinatários: Pessoas com interesse e conhecimentos / experiência na área do calçado(design,
modelação e ou produção).
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Esta oficina é promovida pelo CTCP, no âmbito no âmbito do projeto FIT2COMFORT - ALIANÇA PARA
AS COMPETÊNCIAS NA PRODUÇÃO DE CALÇADO SAUDÁVEL E CONFORTÁVEL(www.fit2comfort.eu).
Projeto financiado pelo programa Erasmus+ da Comissão Europeia.
INSCRIÇÕES:
Esta formação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia em: qualifica.ctcp.pt.
(https://qualifica.ctcp.pt.)

Vagas limitadas. Associados do CTCP e empresas do setor do calçado e afins terão prioridade na
admissão.
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