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1. CURRICULUM ECVET 

1.1. OBJETIVO GERAL DO CURRÍCULO 

Esta produção intelectual tem como objetivo a criação de um CURRÍCULO ECVET, a definição de 

competências, conhecimentos e aptidões que os formadores da área do artesanato precisam para 

usar métodos de ensino-aprendizagem inovadores baseados nas TIC no EFP para os setores do 

Artesanato na Europa. 

O Currículo Europeu ECVET facilita o reconhecimento de competências em diferentes países, 

apoiando a mobilidade de formadores de Artesanato em toda a Europa e promovendo a 

aprendizagem ao longo da vida, certificação de competências e créditos de formação.  

Além disso, o impacto esperado do Currículo ECVET Europeu é estabelecer a base para o futuro 

processo de reconhecimento, validação e certificação de formadores de artesanato. 

O Currículo ECVET atuará como uma ferramenta complementar para o desenvolvimento dos outros 

resultados do projeto. Este currículo terá como suporte, módulos de formação inovadores (IO2) com 

um conjunto de materiais educacionais para superar as lacunas existentes nos métodos de ensino 

baseados nas TIC especificamente, adaptados para atividades de artesanato. 

1.2.  OBJETIVOS DO CURSO 

As principais áreas a serem abordadas por este curso para combinar o artesanato tradicional com a 

tecnologia da era digital são: 

- Módulo A: Introdução às competências TIC 

- Módulo B: Formação Digital e online para o artesanato  

- Módulo C: Ferramentas Digitais para os Artesãos  

- Módulo D: Ferramentas Digitais para Empresas de Artesanato   

1.3. GRUPO-ALVO  

O público-alvo deste curso é:  

 Formadores de artesanato que desejam acrescentar às suas competências pedagógicas com 

uma componente digital. O Artesanato é variado desde cerâmica, talha em madeira, têxteis 

(costura, patchwork), design ao restauro.  Os objectivos dos cursos também são muito variados, 

embora visem responder interesses ocupacionais dos formandos, destinam-se também a 

formandos com interesse profissional na área.  

 Artesãos profissionais, mentores ou indivíduos com formação no setor do Artesanato com 

interesse em serem formadores nesta área.   

 Organizações que ministram formação profissional na área do artesanato e pretendam ter 

uma estrutura e metodologia, que as mantém atualizadas em termos de tecnologia e 

desenvolvimentos mais recentes. 

 

1.4. PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

Os principais pré-requisitos sugeridos para a participação são: 

- Alguma experiência de formação pedagógica básica já implementada.  

- Um nível mínimo básico de proficiência nas TIC (em termos de trabalho básico com 

computadores, motores de busca e instalação de software, programas de processamento de 

texto e imagem). 

- Conhecimento do uso de aplicativos móveis e capacidade de usar aplicativos móveis.  

- Uma atitude positiva em relação às mudanças e atualização da prática. 
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2. ESTRUTURA CURRICULAR ECVET 

TÍTULO 
(MODULO/ UNIDADE / Resultados de aprendizagem) 

EQF  
(nível) 

Duração  
(horas) 

ECVET  
(creditos)1 

Módulo A: INTRODUÇÃO ÀS COMPETÊNCIAS TIC 5 100 4 

Unidade A.1: O POTENCIAL DA UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DIGITAL NO ARTESANATO 

Resultados de Aprendizagem A.1.1 O formando deve ser capaz de compreender os diferentes aspectos envolvidos na transição para a era digital. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Conhecer o impacto e potencial as tecnologias digital 
no setor artesanal. 

- Descobrir como as tecnologias digitais podem ter 
impacto no setor artesanal e transformá-lo. 

- Reconhecer os elementos que facilitam a 
transição para a era digital no artesanato.  

- Assumir a responsabilidade de melhorar as suas 
competências para iniciar a transição para a era 
digital 

Resultados de Aprendizagem A.1.2 O formando deve ser capaz de identificar o potencial do uso da tecnologia no ensino do artesanato. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Identificar o impacto e o potencial das tecnologias 
digital no ensino de artesanato. 

- Reconhecer as tecnologias digitais aplicadas ao 
ensino do artesanato 

- Examinar os recursos e ferramentas para melhorar 
suas próprias competências, a fim de facilitar 
aplicação de tecnologias digitais no Ensino do 
artesanato 

Resultados de Aprendizagem A.1.3 O formando deve ser capaz de identificar o potencial do uso da tecnologia na prática do artesanato. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Identificar o impacto e o potencial das tecnologias 
- digitais na prática artisanal. 

- Reconhecer tecnologias digitais aplicadas na 
prática de artesanato 

- Examinar recursos e ferramentas para melhorar as 
próprias Competências de forma a facilitar a 
aplicação de tecnologias digitais na Prática de 
Artesanato. 

Resultados de Aprendizagem A.1.4 O aluno deve ser capaz de identificar o potencial de uso da tecnologia no comércio de artesanato. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Identificar o impacto e o potencial das tecnologias 
digitais no Mercado do artesanato.   

- Reconhecer tecnologias digitais aplicadas aos 
negócios do artesanato.  

- Analisar recursos e ferramentas para melhorar as 
próprias competências de forma a facilitar a 
aplicação de tecnologias digitais nas 

                                                                    

1 Peso relativo das unidades  
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microempresas artesanais.  

 

 

 

 

Unit A.2: COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS PARA A ERA DIGITAL 

Resultados de Aprendizagem A.2.1 O formando deve ser capaz de usar meios de comunicação, rede e colaboração on-line. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Identificar as formas de comunicação online e 
redes sociais disponíveis 

- Explicar o que é comunicação online 
- Ilustrar por exemplo os aplicativos disponíveis para 

dispositivos móveis 

- Disposição para comunicar online (por exemplo, 
e-mails, fóruns, redes sociais) 

Resultados de Aprendizagem A.2.2 
O aluno será capaz de distinguir as diferentes soluções de armazenamento online com o objetivo de acesso rápido e fácil à 
informação. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Ter conhecimento de ferramentas para partilhar 
documentos online e enfatizar os direitos de 
propriedade dos documentos. 

- Selecionar soluções adequadas para armazenar, 
compartilhar e gerenciar dados online (por exemplo, 
clouds) 

- Usar as soluções disponíveis de partilha online, 
clouds e ferramentas de colaboração.  

Resultados de Aprendizagem A.2.3 O aluno deve ser capaz de implementar medidas de segurança Propriedade Intelectual, GPRD 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Ter conhecimentos de medidas de segurança, 
GPRD e procedimentos de segurança. 

- Esclarecer a noção de propriedade intelectual; 
Reconhecer e aplicar procedimentos de segurança e 
ferramentas de proteção de dados. 

- Assumir a responsabilidade pelos procedimentos 
de segurança; Adquirir autoconfiança para agir de 
forma independente. 

Resultados de Aprendizagem A.2.4 O aluno deve ser capaz de alcançar o desenvolvimento profissional contínuo na era digital. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Ter conhecimento de desenvolvimento profissional 
contínuo no contexto da Era Digital. 

- Descobrir e demonstrar modalidades de 
aprendizagem, atualizando tecnologias e ferramentas 

- Disponibilidade para atuar de forma 
independente, na atualização de competências, 
modalidades de aprendizagem, tecnologias e 
ferramentas existentes. 
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TÍTULO 
(MODULO/ UNIDADE / Resultados de aprendizagem) 

EQF  
(level) 

Duration  
(hours) 

ECVET  
(credits)2 

Módulo B: FORMAÇÃO ONLINE E DIGITAL PARA ARTESANATO 5 100 4 

Unidade B.1: MELHORAR A EXPERIÊNCIA DE APRENDIZAGEM ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM 

Resultados de Aprendizagem B.1.1 
O formando deve ser capaz de identificar um conjunto de ferramentas digitais para apoiar e melhorar a aprendizagem 
digital para um programa de estudo específico. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Ter conhecimento das principais características 
entre os diferentes tipos de ferramentas digitais que 
podem ser utilizadas para ensino e aprendizagem 

- elecione e use ferramentas digitais adequadas aos 
requisitos específicos de ensino e aprendizagem  

- Use ferramentas digitais de forma 
independente para apoiar e melhorar a 
aprendizagem digital. 

Resultados de Aprendizagem B.1.2 O formando deve ser capaz de operar sistemas de gestão de aprendizagem. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Definir LMS 
- Listar as propriedades de um LMS. 
- Listar os requisitos para implantar a ferramenta. 
- Ter conhecimento das ferramentas educativas , o 

que eles fazem e o que não fazem 

- Escolher e avaliar o LMS atual disponível, produzindo os 
relatórios necessários para a Equipa. 

- Usar sistemas de instalação e criar propostas para a 
equipa de TI entregar um LMS. 

- Instalar e testar APPs Educativas. 

- Ser capaz de gerir pelo menos 1 LMS 
(recomendamos Moodle ou o CRAFT 3.0 
Proposto). 

Resultados de Aprendizagem B.1.3 
O formando deve ser capaz de identificar, selecionar e aplicar um conjunto de ferramentas digitais para facilitar a avaliação 
e analíse de dados de um programa de estudo específico. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Possuir conhecimentos dos principais elementos 
relacionados com a avaliação digital e algumas 
ferramentas digitais que podem ser utilizadas para 
avaliação e análise.   

- Escolher e avaliar as ferramentas digitais adequadas 
para facilitar a avaliação e análise. 

- Atuar de forma independente com 
ferramentas digitais para facilitar a avaliação 
e análise.  

Resultados de Aprendizagem B.1.4 O formando deve ser capaz de usar ferramentas de comunicação, rede e colaboração online. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

Reconhecer os métodos e ferramentas aplicadas à 
comunicação online, rede e colaboração.  

Selecionar as ferramentas aplicadas à comunicação, rede e 
colaboração online. 

Agir de forma independente com as 
ferramentas aplicadas à comunicação, rede e 
colaboração online. 

                                                                    

2 Peso relativo das unidades  
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Unidade B.2: CRIAÇÃO DE CONTEÚDO 

Resultados de Aprendizagem B .2.1 O formando deve ser capaz de colocar conteúdos numa plataforma de aprendizagem. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Reconhecer os diferentes materiais audiovisuais 
necessários para conceber conteúdos de 
aprendizagem, incluindo recursos educacionais 
abertos. 

- Planear materiais de aprendizagem e atividades 
adequados aos conteúdos e-learning e às plataformas de 
aprendizagem online. 

- Produzir material de aprendizagem, conteúdo de e-
learning e atividades para plataformas de aprendizagem 
online. 

- Assumir a responsabilidade de fazer um plano 
e produzir conteúdo de e-learning. 

 

Resultados de Aprendizagem B.2.2 O formando deve ser capaz de selecionar e usar ferramentas gratuitas para criar recursos de aprendizagem. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Explique quais formatos de áudio e vídeo são os 
mais bens comuns e suas propriedades  

- Identifique quais formatos de texto e hipertexto 
são os mais comuns e suas propriedades  

- Liste os instrumentos existentes para criar recursos 
de aprendizagem interativos 

- Use ferramentas de edição e gravação de áudio e video 
- Aplicar ferramentas de edição de texto e hipertexto 

compartilhado online 
-  Use ferramentas de criação de conteúdo interativo 
-  Use plataformas online para armazenar e recuperar 

recursos 

- Aja de forma independente para criar recursos 
de aprendizagem multimídia usando áudio, 
vídeo, texto e hipertexto e aprendizagem 
interativa. 

- Assuma a responsabilidade de combiner 
recursos de aprendizagem com plataformas 
LMS. 

Resultados de Aprendizagem B.2.3 O formando  deve ser capaz de coletar, preservar e organizar recursos de aprendizagem 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Explicar o conceito de preservação de conteúdo 
para aprendizagem pessoal 

- Descrever as etapas de conservação de conteúdo: 
compilação, síntese, comentário, conexão.  

- Aplicar relacionando as etapas de curadoria de conteúdo 
com ações no conteúdo de aprendizagem 

- Descubra as ferramentas para preserver conteúdo 
- Encontrar as ferramentas apropriadas à conservação  de 

conteúdos 
- Selecionar e aplicar os instrumentos de conservação do  

conteúdo para cada etapa de preservação de conteúdo 

- Agir de forma independente para construir e 
desenvolver espaços de aprendizagem de 
conteúdo curado para a indústria artesanal. 
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Unidade B.3: MÉTODOS DE FORMAÇÃO             

Resultados de Aprendizagem B.3.1 O formando deve ser capaz de aplicar vários métodos de formação online. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Descreva e reconheça de métodos de formação  on-
line. 

- Usar pelo menos dois métodos diferentes e 
duas plataformas de formação online. 

- Ser capaz de selecionar e o método de formação online 
mais apropriado para um determinado conteúdo ou 
módulo. 

- Assumir a responsabilidade por elaborar uma 
estratégia de aprendizagem combinada para um 
determinado conteúdo ou módulo 

Resultados de Aprendizagem B.3.2 O formando deve ser capaz de personalizar os sistemas de ensino digital e adaptar os materiais didáticos 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Descreva o processo de adaptação dos sistemas de 
ensino digital; 

- Possui conhecimentos sobre os princípios e 
metodologias para adaptação de materiais didáticos 
para ambientes de ensino online. 

- Planificar a personalização de formação digital; 
- Identificar os instrumentos e métodos para 

adaptar os materiais de ensino para um 
ambiente de treinamento em linha. 

- Assuma a responsabilidade de personalizar um sistema 
de formação digital online 

- Assuma a responsabilidade pela adaptação materiais 
didáticos para um ambiente de formação on-line. 

Resultados de Aprendizagem B.3.3 
O formando deve ser capaz de preparar e desenvolver um plano digital de ensino e aprendizagem relevante para um 
programa de estudo específico 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Conheça o processo e os requisitos necessários para 
desenvolver um plano de ensino e aprendizagem 
digital eficaz. 

- Aplicar os requisitos de ensino e aprendizagem 
e o principais elementos pedagógicos e 
estratégicos para um conjunto específico de 
partes interessadas. 

- Atuar para desenvolver um plano de ensino e 
aprendizagem relevante para um programa de estudo 
específico. 

Resultados de Aprendizagem B.3.4 O formando deve ser capaz de articular métodos e instrumentos para reunir informações e praticar a melhoria contínua 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Ter conhecimento dos sistemas e princípios de 
avaliação aplicados a ambientes de formação. 

- Identificar metodologias e instrumentos de 
avaliação e melhoria contínua em ambientes 
digitais formativos. 

- Assuma a responsabilidade de aplicar instrumentos de 
avaliação para reunir informações e facilitar a melhoria 
contínua em ambientes digitais formativos. 
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3 Peso relativo das unidades  

TÍTULO 
(MODULO/ UNIDADE / Resultados de aprendizagem) 

EQF  
(level) 

Duration  
(hours) 

ECVET  
(credits)3 

MÓDULO C:  FERRAMENTAS DIGITAIS PARA O ARTESANATO 5 125 5 

 Unidade C.1:  PANORAMA DAS FERRAMENTAS DIGITAIS PARA O ARTESANATO DIGITAL 

Resultados de Aprendizagem C.1.1 
O formando deve ser capaz de identificar soluções de código aberto e hardware aberto, os prós e contras 
e aspectos de implantação comuns 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Ter conhecimento do software e hardware livre 
adequados aos sistemas informáticos e à área do 
Artesanato. 

- Reconhecer as vantagens e desvantagens do uso de 
software e Hardware gratuito no artesanato. 

- Selecione o hardware ou software livre para uso em 
ferramentas digitais, tendo  em consideração as 
vantagens e desvantagens da sua aplicação ao 
artesanato. 

- Implementar software e hardware de uso livre 
tendo em consideração as suas vantagens e 
desvantagens 

Resultados de Aprendizagem C.1.2 O formando deve ser capaz de usar formatos 3D, estruturas e padrões da indústria 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Conheça os diferentes formatos de design 3D, quadros e 
padrões da indústria para seu uso.  

- Indique os diferentes formatos e quadros 3D 
desempenho em design 3D 

- Crie arquivos de pedido para impressão 3D 

Resultados de Aprendizagem C.1.3 O formando deve ser capaz de usar formatos 2D, estruturas e padrões da indústria 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Ter conhecimento dos diferentes formatos em desenho 
2D, os quadros de ação e os padrões industriais para seu 
uso. 

- Designar os diferentes formatos e quadros 2D ação 
em design 2D 

- Use os diferentes formatos 2D 

Resultados de Aprendizagem C.1.4 O formando deve ser capaz de usar soluções  de hardware aberto em detrimento de  TI proprietárias. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Ter conhecimentos do Hardware de Uso Aberto e o 
Hardware Industrial Vs Soluções Proprietárias.  . 

- Diferencie as vantagens e desvantagens do uso de 
hardware aberto e industrial 

- Selecione os recursos ideais entre o uso de 
hardware de uso aberto e uso industrial . 
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Unidade C.2: CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE ARQUIVOS IMPRIMÍVEIS 3D, SISTEMA DE CONTROLO NUMÉRICO E CORTE A LASER 

Resultados de Aprendizagem C.2.1 O aluno deve ser capaz de identificar os tipos de ficheiros e sua conversão, os pedidos nos arquivos de corte por laser 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Reconhecer os tipos de ficheiros de corte a laser e sua 
conversão para exportá-los para a máquina a laser. 

- Conheça os tipos de arquivos para enviar pedidos de corte 
a laser. 

-  Indicar ficheiros de corte a laser e formulários de 
conversão para exportação para máquinas de corte a 
laser. 

- Reconhecer tipos de ficheiros para enviar pedidos de 
corte a laser. 

- Crie ficheiros de corte a laser. 
- Converta os ficheiros para exportação para 

máquinas a laser. 
- Envie pedidos de corte para máquinas a 

laser. 

Resultados de Aprendizagem C.2.2 O formando será capaz de descobrir o potencial de usar uma impressora 3D para produção de artesanato 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Defina os tipos de arquivos de impressão 3D e sua 
conversão para exportá-los para a impressora 3D. 

- Conheça os tipos de arquivos a enviar para a impressora 
3D. 

-  Reconhecer ficheiros de impressão 3D e formas de 
conversão para exportar para impressora 3D. 

- Reconhecer tipos de ficheiros para enviar pedidos de 
impressão 3D. 

- Crie ficheiros de impressão 3D. 
- Converta os ficheiros para exportar para 

impressoras. 
- Envie pedidos de impressão para a 

impressora 3D. 

Resultados de Aprendizagem C.2.3 O formando deve ser capaz de usar ficheiros do sistema de controle numérico 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Reconhecer os tipos de ficheiros de controle numérico e 
sua conversão para exportá-los para as máquinas de 
controle numérico. 

- Conhecer os tipos de ficheiros a enviar às máquinas de 
controle numérico. 

- Identificar os  ficheiros de pedidos das máquinas de 
controle numérico e as formas de conversão para 
exportação para a máquina de controle numérico. 

- Reconhecer tipos de ficheiros para enviar comandos 
de controle numérico. 

-  Crie ficheiros de controle numérico. 
- Converta os ficheiros para exportação para 

máquinas de controle numérico. 
- Envie ordens de serviço para máquinas de 

controle numérico. 
 

Unidade C.3: DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS 

Resultados de Aprendizagem C.3.1 Digitalização de objetos a 2 dimensões e seu ficheiro 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Conhecer os sistemas de digitalização de imagens em 2D e 
seus tipos de arquivos. 

- Use os processos de digitalização em 2D e arquive as 
imagens. 

- Digitalize e arquive imagens 2D. 

Resultados de Aprendizagem C.3.2 Digitalização de objetos a 3 dimensões e seu ficheiro 
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Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Conhecer os sistemas de digitalização de objetos em 3D e 
seus tipos de ficheiros. 

- Use os processos de digitalização em 3D e arquive os 
arquivos dos objetos. 

- Digitalize e arquive ficheiros de objetos 3D . 

Unidade  C.4:  UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS 
O formando será capaz de descobrir o potencial de ferramentas especializadas para a produção de artesanato, ou seja, impressora 3D, sistemas de controle numérico, 
corte a laser ou outros. 

Resultados de Aprendizagem C.4.1 O formando deve ser capaz de usar uma impressora 3D 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Ter conhecimentos de produção 2D e 3D com aplicação 
no setor de artesanato 

- Compare as aplicações mais comuns de impressão 3D 
e descubra as possibilidades de impressão 3D no setor 
de artesanato 

- Produzir conceitos para introdução de novas 
soluções digitais no setor do artesanato 

Resultados de Aprendizagem C.4.2 O formando deve ser capaz de usar uma máquina de controle numérico 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Conhecer os tipos de operações das máquinas de 
controle numérico no setor artesanal 

- Concluir as capacidades de programação do setor 
artesanal em relação aos sistemas de controle 
numérico 

- Produzir conceitos para introdução de novas 
soluções digitais no setor do Artesanato. 

Resultados de Aprendizagem C.4.3 O formando deve ser capaz de usar máquinas de corte a laser 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Conhecer aplicações de corte a laser no setor de 
Artesanato. 

- Comparar os diferentes métodos de soluções de corte 
por laser e apresentar os recursos de corte a laser do 
setor artesanal 

- Produzir conceitos para introdução de novas 
soluções digitais ao setor do artesanato 

Resultados de Aprendizagem C.4.4 O formando deve ser capaz de usar ferramentas especializadas e software para produção de artesanato 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Modernização de ferramentas expressas no setor do 
artesanato e delinear conceitos futuros para a produção 
de Artesanato. 

- Moldar decisões com o uso de ferramentas controle 
digital inovador 

- Adaptar ferramentas inovadoras de TIC à 
produção artesanal 
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 Unidade  C.5:  MEDIDAS PARA PREVENIR RISCOS OCUPACIONAIS E AMBIENTAIS  

Resultados de Aprendizagem C.5.1  O formando deve ser capaz de planear e promover o sistema de gestão de meio ambiente e segurança  

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Explicar conceitos relacionados à segurança, higiene e 
saúde no trabalho. 

- Definir 
 Perigo 
 Acidente 
 Danos 
 Doença ocupacional e risco 

- Reconhecer 
 Elementos individuais de proteção 
 Risco / função de proteção e regras de uso 
 Elementos de proteção coletiva de proteção 

- Aplicar regras e procedimentos para agir em situações 
de emergência 

- Reconhecer a importância da segurança, higiene e 
saúde no trabalho. 

- Planear e promover as etapas de aplicação 
do sistema de gestão proteção individual, 
meio ambiente e a segurança. 

- Aplicar procedimentos para agir em 
situações de emergência. 

Resultados de Aprendizagem C.5.2 O formando deve ser capaz de avaliar as condições de risco e segurança para o uso seguro de materiais 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Reconhecer: 
 Riscos e condições de segurança 
 Regras de higiene pessoal, segurança e saúde no 

trabalho 
 Precauções de manuseio do produto 

- Identificar as obrigações do empregador e do trabalhador 
de acordo com a legislação em vigor. 

- Explicar a importância dos equipamentos de proteção 
coletiva e proteção individual 

-  Consultar e aplicar a legislação, regulamentos e normas 
de intervenção no setor artesanal.  

- Assumir a responsabilidade de preparar a 
documentação técnica e específica para o 
uso seguro dos materiais 

- Monitorizar as condições de risco e 
segurança 

Resultados de Aprendizagem C.5.3 O formando deve ser capaz de aplicar boas práticas e normas de segurança, higiene, saúde e proteção ambiental 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Reconhecer os principais problemas ambientais de hoje 

 Definindo Resíduos 

 Identificar as entidades de gestão de fluxos de 

resíduos específicos 

- Aplicar as normas de segurança, higiene, saúde e 
proteção ambiental relacionadas com a atividade 
profissional. 

- Aplicar o cumprimento das normas ambientais 
relevantes para o setor de artesanato 

- Assumir a responsabilidade de planeaar 
boas práticas para o meio ambiente 

- Agir de forma independente para 
desenvolver e implementar estratégias de 
ação de gestão de resíduos 
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TÍTULO   
(MODULO/ UNIDADE / Resultados de aprendizagem) 

EQF  
(nível) 

Duração  
(horas) 

ECVET  
(créditos)4 

MÓDULO D: FERRAMENTAS DIGITAIS PARA EMPRESAS DE ARTESANATO 5 80 3 

Unidade D.1: DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS, DA IDEIA À REPRODUÇÃO EM MAIOR ESCALA 

Resultados de Aprendizagem D.1.1 O Candidato deve estar ciente das necessidades do negócio e ser capaz de aplicar e seguir as Metodologias Lean. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Compreender o processo de identificação de necessidades 
- Compreender as metodologias Lean. 

- Preencha um modelo Lean Canvas para o seu próprio 
negócio  

- Aconselhar e apoiar os formandos na 
criação de um Lean Canvas Completo. 

Resultados de Aprendizagem D.1.2 
O candidato deve ser capaz de usar uma gama suficiente de ferramentas digitais para desenvolvimento de negócios, 
ferramentas de gestão e de produtividade. 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

Conhecer uma variedade de ferramentas para o  
desenvolvimento de negocios.  Compreender: 
 Gestão de tempo 
 monitorização de tempo 
 Gestão de projetos 
 Gestão de tarefas 

Usar uma variedade de ferramentas digitais para: 
 Gestão de tempo 
 Monitorização de tempo 
 Gestão de projetos 
 Gestão de tarefas 

Ensinar os formadores a a usarem pelo menos 
uma ferramenta para: 
 Gestão de tempo 
 monitorização de tempo 
 Gestão de projetos 
 Gestão de tarefas 

 

Unidade D.2: COMPETÊNCIAS DE MARKETING DIGITAL ONLINE PARA ARTESÃOS 

Resultados de Aprendizagem D.2.1 O formando deve ser capaz de usar o marketing digital para o setor de artesanato 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Defina o que é marketing digital 
- Identificar os componentes do marketing digital 

- Dê exemplos de marketing digital - Vontade de usar o marketing digital nos 
setores artesanais 

Resultados de Aprendizagem D.2.2 O formando deve saber usar o e-commerce para o setor de artesanato 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Descreva o que é o comércio eletrônico 
- Liste os tipos comuns de comércio eletrônico  

- Dê exemplos de plataformas de comércio eletrônico - Vontade de plataformas de comércio 
eletrônico 

                                                                    

4 Peso relativo das unidades  
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Unidade  D.3: COMUNICAÇÃO DIGITAL PARA PROFISSIONAIS DO ARTESANATO. COMUNIDADE E PARTICIPAÇÃO 

Resultados de Aprendizagem D.3.1 O formando deve ser capaz de identificar a paisagem digital (clientes, concorrentes, mercados) 

Conhecimentos  Aptidões Competências 

-  Identificar o cenário digital, os concorrentes e a estrutura 
do mercado  

- Comparar e analisar concorrentes e mercados  - Vontade de adaptar a prática aos desafios 
do cenário digital       

Resultados de Aprendizagem D.3.2 O formando deve deve ser capaz de encontrar seu canal de cliente  

Conhecimentos  Aptidões Competências 

- Identificar os canais adequados para os clientes  -  Fazer uso do canal do cliente -  Disponibilidade para utilizar os canais 
disponíveis em relação à comunidade, 
clientes, etc  


