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1. Introdução 

Este relatório pretende apresentar o ponto de situação do desenvolvimento das Ações Piloto 

na Carité, nomeadamente: 

 Ação Piloto 1 – Ação piloto nas esferas centrais (corte, pré-costura e costura, 

montagem, fixação da sola, acabamento) 

 Ação Piloto 2 – Ação piloto nas esferas periféricas (design e desenvolvimento técnico). 

O objetivo destas ações piloto é proporcionar à empresa uma experiência de aprendizagem 

em contexto de trabalho e a oportunidade de obter em primeira mão uma impressão prática 

sobre como é que este sistema de aprendizagem funciona. 

Foram por isso envolvidos aprendizes da empresa participante na experiência piloto, durante 

um período suficientemente longo para que possa constituir uma experiência profunda e 

significante. 

Foram também preparados e assistidos os tutores, disponibilizando material de suporte à 

função. 

Toda a ação piloto foi supervisionada pelos parceiros CTCP e CFPIC, sempre em estreita 

comunicação com os representantes da Carité. 

Os pontos que integram este relatório são: 

 Caraterização das Ações Piloto na Carité – duração prevista, estações de aprendizagem 

utilizadas, nº de aprendizes 

 Formação dos tutores - workshops 

 Plano da Ação Piloto – calendarização da distribuição das horas pelas estações de 

aprendizagem 

 Evidências do desenrolar das atividades (fotos) 

 Avaliação 

 



Integrating Companies in a Sustainable Apprenticeship System 
 

4 | 

2. Ação Piloto 1 – Ação Piloto nas Esferas Centrais  

2.1. Caracterização da Ação Piloto 1 na Carité 

 Duração total: 1000 horas 

o Teoria = 250 horas 

o Prática em contexto de trabalho = 750 horas 

 Início: 10/2018   Final: 05/2019 

 Unidades do perfil: Operador de Fabrico de Calçado / nível 2 

 Nº aprendizes – a Ação Piloto iniciou-se com 8 aprendizes, que participaram todos no 

módulo de Corte. Após este módulo, teve de ser feita uma seleção, tendo em atenção 

a impossibilidade da empresa os continuar a dispensar, dado ter-se iniciado um 

período de trabalho intenso. Ficou então definido que apenas 2 aprendizes iriam 

continuar com os restantes módulos. 

 Estações de Aprendizagem envolvidas na Ação Piloto: Corte, Pré-Costura e Costura, 

Montagem e Acabamento. 

2.2. Formação dos tutores - Workshops 

Durante o mês de outubro, e previamente ao início da Ação Piloto na Carité, foram 

organizados dois workshops destinados à formação dos tutores: 

Workshop 1 
“Comunicação e Liderança” 
Data: 16/10/2018 
Local: Carité 
Formadora: Ana Rodrigues 
Formandos: Tutores 

 

Workshop 2  
“Metodologia de Tutoria no Projeto ICSAS” 
Date: 25/10/2018 
Local: Carité 
Formadores: CTCP + CFPIC 
Formandos: Tutores 
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2.3. Plano da Ação Piloto 1 na Carité 

É apresentado o Plano da Ação Piloto na Carité, com a distribuição do número total de horas 

pelas Estações de Aprendizagem envolvidas e em cada uma, a distribuição do número de 

horas de teoria e de prática em contexto de trabalho.  

Estação de aprendizagem: CORTE 

Teoria / CFPIC  = 50 horas 

Prática / CFPIC + Empresa Carité  = 200 horas 

Total  = 200 horas 

 

Unidade Duração (h) Local 

8431 Processos e técnicas de corte 

de calçado 

50 Carité 

  Prática em contexto de 

trabalho: 

- Aplicação de técnicas de 

corte de calçado em 

diferentes peças e materiais 

- Corte de diferentes 

modelos de calçado 

- Operações de igualizar e 

vergar peças de calçado 

- Operações de timbrar, 

referenciar e marcar peças 

de calçado 

150 Carité 

+ 

Acompanhamento 

CTCP 

CFPIC 
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Estações de aprendizagem PRÉ – COSTURA e COSTURA 

Teoria / CFPIC  = 100 horas 

Prática / CFPIC + Empresa Carité  = 300 horas 

Total  = 400 horas 

 

Unidade Duração (h) Local 

8436 Operações de facear, vazar e 

aplicar reforços em peças de 

calçado 

50 Carité 

8440 Processos e técnicas de 

costura de calçado 

50 Carité 

  Prática em contexto de 

trabalho: 

- Costura, materiais e 

equipamentos 

- Operações de orlar e 

apontar peças 

- Preparação de costura de 

diferentes modelos de 

calçado 

- Aplicação de técnicas em 

diferentes peças de calçado 

- Costura de diferentes 

modelos de calçado 

300 Carité 

+ 

Acompanhamento 

CTCP 

CFPIC 
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Estações de aprendizagem: Montagem, Fixação da Sola e Acabamento 

Teoria / CFPIC  = 100 horas 

Prática /CFPIC + Empresa Carité  = 300 horas 

Total  = 400 horas 

 

Unidade Duração (h) Local 

8444 Montagem da biqueira, dos 

enfranques e da calcanheira 

de calçado 

50 Carité 

8448 Acabamento de calçado 50 Carité 

  Prática em contexto de 

trabalho: 

- Aplicação e moldagem de 

reforços de montagem de 

calçado 

- Preparação das superfícies 

das solas e dos cortes 

- Fixação de solados aos 

cortes de calçado 

- Montagem de diferentes 

modelos de calçado 

- Controlo da qualidade e 

embalamento de calçado 

300 Carité 

+ 

Acompanhamento 

CTCP 

CFPIC 
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Organização da Teoria/Prática em contexto de trabalho  

É apresentado de seguida um exemplo do esquema semanal de desenvolvimento da Ação 

Piloto na Carité – nos dois primeiros dias da semana (segunda e terça-feira) decorre a 

formação teórica (CFPIC) e nos restantes dias da semana os formandos estão nas seções a 

desenvolver a prática em contexto de trabalho sob a supervisão dos tutores respetivos. 

No exemplo apresentado, para o mês de dezembro/2018, as estações de aprendizagem em 

causa foram o Corte e a Pré-Costura. 
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2.4. Evidências do desenrolar das atividades - fotos 

Corte 
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Costura 
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Montagem e Fixação da sola 
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Acabamento 
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Formação em sala 
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2.5. Evidências das atividades - vídeos 

Foram produzidos dois vídeos como demonstração das atividades desenvolvidas ao longo 

desta ação piloto. Estes vídeos podem ser visualizados no website do projeto.  

2.6. Material de suporte: Manuais para Formadores/Tutores 

Foram apresentados e disponibilizados aos tutores os seguintes manuais como suporte da 

preparação e implementação da ação piloto:  

 Corte 

 Pré-costura 

 Costura 

 Pré-montagem 

 Montagem 

 Fixação da sola 

 Acabamento 

2.7. Avaliação/Feedback 

Conforme previsto na metodologia foram utilizados os seguintes instrumentos de avaliação 

formal: 

A.   Formação teórica – Grelha de avaliação – preenchida pelos formadores respetivos (CFPIC) 
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B.  Formação em contexto de trabalho - Grelha de avaliação em cada estação de aprendizagem 

– preenchida pelos tutores. 
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C.  Entrevista com cada formando no final de cada estação de aprendizagem 
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3. Ação Piloto 2 – Ação Piloto nas Esferas Periféricas (Design e 
Desenvolvimento Técnico) 

3.1. Caracterização da Ação Piloto 2 na Carité 

 Duração total: 40 hours 

 Início: 10/2019 Final: 11/2019 

 Teoria/Prática em contexto de trabalho  

 Nº aprendizes – a Ação Piloto 2 iniciou e terminou com 6 jovens colaboradores da 

Carité, a maior parte deles com funções relacionadas com o desenvolvimento técnico.  

 Estações de Aprendizagem envolvidas na Ação Piloto 2: Design e Desenvolvimento 

Técnico  

3.2. Objetivos e Programa da Ação Piloto 2 na Carité 

Objetivos específicos: 

 Esboçar modelos de calçado (desenhar no papel, desenhar na forma, exemplos de 

calçado dehoem e senhora)  

 Desenvolvimento manual de modelos de calçado através do planeamento, 

desenvolvimento, escalamento e extração dos moldes  

 Acompanhar a execução do protótipo 

 Avaliação final. 

Programa: 

 Noções básicas de desenho aplicadas 

 Abordagem à anatomia do pé 

 A forma: 

o tipos de formas 

o medidas da forma 

o pontos técnicos de referência na forma 

 Planeamento da forma 

 Desenho do modelo na forma (tipo de construção - colado) 

 Extração dos moldes 

 Itens técnicos a serem observados em termos de qualidade 

 Especificações técnicas dos moldes 

 Cálculo de consumos 

 Prototipagem 

 Acompanhamento do protótipo em produção. 
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3.3. Evidências das atividades - fotos 
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3.4. Evidência das atividades - vídeo 

Foi produzido um vídeo como demonstração das atividades desenvolvidas ao longo desta ação 

piloto. Este vídeo pode ser visualizado no website do projeto.  

3.5. Material de suporte: Manuais para Formadores/Tutores 

Foram apresentados e disponibilizados aos tutores os seguintes manuais como suporte da 

preparação e implementação da ação piloto:  

 Design 

 Desenvolvimento Técnico 

3.6. Avaliação/Feedback 

Conforme previsto na metodologia foram utilizados os seguintes instrumentos de avaliação 

formal: 
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A. Formação em contexto de trabalho - Grelha de avaliação em cada estação de aprendizagem 

– preenchida pelos tutores 

  

  



Integrating Companies in a Sustainable Apprenticeship System 
 

22 | 

B.  Entrevista com cada formando no final de cada estação de aprendizagem 
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4. Conclusões 

Deixamos aqui algumas conclusões, que consideramos relevantes, sobre a implementação 

destas ações piloto:  

 O sucesso das ações piloto confirma a adequabilidade do curriculo de formação 

desenhado especificamente para os objetivos das ações piloto  

 A WBL – a componente de Aprendizagem baseada no trabalho contribui para a 

motivação dos jovens envolvidos nas ações piloto 

 A preparação previa dos tutores foi crucial para o sucesso do piloto 

 Os manuais para os formadores, assim como as grelhas de avaliação, foram 

ferramentas de suporte importantes para os tutores durante a ação piloto.  

 

 


