PERFIL PROFISSIONAL

ALFAIATE

Publicado no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 47 de 22 de dezembro de 2009 com entrada em
vigor a 22 de dezembro de 2009.
1ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 48 de 29 de dezembro de 2012
com entrada em vigor a 29 de março de 2013.

Publicação e
atualizações

2ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 17 de 08 de maio de 2014 com
entrada em vigor a 08 de maio de 2014.
3ª Atualização em 01 de setembro de 2016.
4ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 19 de 22 de maio de 2020 com
entrada em vigor a 22 de maio de 2020.
5ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 27 de 22 de julho de 2020 com
entrada em vigor a 22 de julho de 2020.

QUALIFICAÇÃO:

ALFAIATE

DESCRIÇÃO GERAL:

Conceber e executar peças de vestuário masculinas e femininas de forma artesanal e sob medida, de
acordo com as técnicas e os procedimentos adequados e respeitando as normas de ambiente, higiene e
segurança.

ACTIVIDADES
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1. Planear e preparar a confeção de peças de vestuário.
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4ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 19 de 22 de maio de 2020 com
entrada em vigor a 22 de maio de 2020.
5ª Actualização publicada no Boletim do Trabalho do Emprego (BTE) nº 27 de 22 de julho de 2020 com
entrada em vigor a 22 de julho de 2020.

QUALIFICAÇÃO:

ALFAIATE

DESCRIÇÃO GERAL:

Conceber e executar peças de vestuário masculinas e femininas de forma artesanal e sob medida, de
acordo com as técnicas e os procedimentos adequados e respeitando as normas de ambiente, higiene e
segurança.

ACTIVIDADES
1. Planear e preparar a confeção de peças de vestuário.
1.1. Recolher elementos junto dos clientes sobre as peças de vestuário pretendidas, aconselhandoos na escolha dos modelos,
tecidos e padrões adequados, tirando medidas e anotando as características físicas dos clientes;
1.2. Elaborar a ficha técnica dos modelos de forma a definir as especificações dos componentes das peças.
2. Construir moldes-base dos modelos.
2.1. Desenhar moldes-base em material apropriado, nomeadamente cartolina ou papel de cartaz;
2.2. Elaborar o plano de montagem de componentes e acessórios, identificando e ordenando os vários componentes que
constituem o molde-base.
3. Efectuar o corte de peças de vestuário.
3.1. Elaborar o plano de corte a partir dos moldes efetuados, marcando no tecido os contornos dos diversos componentes das
peças;
3.2. Executar o corte dos componentes das peças, utilizando os instrumentos e as técnicas adequadas;
3.3. Executar a termocolagem dos respetivos componentes.
4. Executar a confeção de várias peças de vestuário.
4.1. Executar a preparação de componentes das peças de vestuário, nomeadamente, bolsos, golas pinças, etc.;
4.2. Executar a montagem e a união dos diversos componentes das peças de vestuário, confecionando de forma a preparar a
peça para a primeira prova.
5. Aferir a vestibilidade das peças concebidas, verificando a sua conformidade com as especificações técnicas, provando
a peça no cliente, assinalando eventuais alterações e procedendo aos acertos necessários, efetuando a confeção de
acordo com as alterações assinaladas.
6. Efectuar os acabamentos necessários nas peças confecionadas, nomeadamente, aplicando botões e engomando as
peças, tendo em conta o seu aspeto final.

COMPETÊNCIAS
SABERES
Noções de:
1. História da alfaiataria.
2. Análise de tendências de moda.
3. Desenho geral e técnico.
4. Matemática – cálculo e geometria.
Conhecimentos de:
5. Características e comportamentos das matériasprimas.
6. Tecnologia da confeção.
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7. Classificação de tecidos.

8. Planeamento e organização do trabalho.
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2. Análise de tendências de moda.
3. Desenho geral e técnico.
4. Matemática – cálculo e geometria.
Conhecimentos de:
5. Características e comportamentos das matériasprimas.
6. Tecnologia da confeção.
7. Classificação de tecidos.
8. Planeamento e organização do trabalho.
9. Construção de fichas técnicas.
10. Técnicas de modelação e gradação.
11. Controlo de qualidade.
12. Custo de produção.
13. Relações interpessoais e comunicação.
14. Ambiente, segurança, higiene e saúde aplicada à atividade profissional.
15. Tecnologias de informação e comunicação.
Conhecimentos aprofundados de:
16. Técnicas de construção e transformação de moldesbase.
17. Técnicas de corte de componentes de peças de vestuário.
18. Técnicas de confeção de peças de vestuário.
19. Tipologia e processos de costura na confeção.
20. Técnicas de aferição e correção das peças de vestuário.
21. Técnicas de acabamento das peças de vestuário.
SABERES-FAZER
1. Aplicar as técnicas de planeamento e organização do trabalho no desenvolvimento da sua atividade.
2. Utilizar processos de recolha e análise de tendências de moda para a conceção de peças de vestuário.
3. Interpretar desenhos e especificações técnicas de modelos de peças de vestuário.
4. Caracterizar e diferenciar o comportamento dos diversos tipos e qualidades de fibras têxteis.
5. Utilizar as técnicas de construção de fichas técnicas dos modelos.
6. Utilizar as técnicas de construção e transformação de moldesbase.
7. Aplicar as técnicas e os métodos inerentes ao processo de gradação de moldes.
8. Aplicar as operações de cálculo numérico e de geometria na execução e gradação dos moldes.
9. Utilizar as técnicas de corte de componentes de peças de vestuário.
10. Utilizar as técnicas de preparação de componentes das peças de vestuário.
11. Utilizar as técnicas e os métodos de termocolagem.
12. Utilizar as técnicas de montagem e união dos diversos componentes das peças de vestuário.
13. Utilizar as técnicas e os procedimentos de aferição e correção das peças de vestuário.
14. Aplicar diversos tipos e processos de costura na confeção.
15. Utilizar as técnicas de acabamento das peças de vestuário.
16. Detectar desajustamentos nos processos de confeção e/ou matériasprimas utilizadas, tendo em conta os requisitos de
qualidade e de produtividade.
17. Aplicar as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente.
18. Utilizar as técnicas e os procedimentos de controlo de qualidade das peças de vestuário.
19. Utilizar as operações de cálculo na determinação do custo de produção.
SABERES-SER
1. Comunicar, a nível interno e externo à organização, com interlocutores diferenciados.
2. Interagir com os outros elementos da equipa, de forma a responder às solicitações do serviço.
3. Demonstrar iniciativa no sentido de encontrar soluções adequadas na resolução de problemas técnicos.
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4. Adaptarse a novas tecnologias, à variedade de matériasprimas, produtos e máquinas utilizados.
5. Integrar as normas de segurança, higiene e saúde e de proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.
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19. Utilizar as operações de cálculo na determinação do custo de produção.
SABERES-SER
1. Comunicar, a nível interno e externo à organização, com interlocutores diferenciados.
2. Interagir com os outros elementos da equipa, de forma a responder às solicitações do serviço.
3. Demonstrar iniciativa no sentido de encontrar soluções adequadas na resolução de problemas técnicos.
4. Adaptarse a novas tecnologias, à variedade de matériasprimas, produtos e máquinas utilizados.
5. Integrar as normas de segurança, higiene e saúde e de proteção ambiental no exercício da sua atividade profissional.
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