
FASHION & QUALITY



Fashion & Qualidade caminham juntos para garantir e assegurar o desenvolvimento, o crescimento e a sustentabilidade 

duma marca de moda especializada. 

É hoje inquestionável que a Qualidade impacta de forma positiva no negócio da Moda, da mesma forma que a Moda e a 

sua criatividade subjacente ajudam a ultrapassar barreiras impostas por restrições legais ou dificuldades nos processos 

produtivos. A combinação da Moda com a Qualidade deve ser vista como a chave para o sucesso, o crescimento e a 

melhoria da  rentabilidade de uma marca.

Tal como a Moda a Qualidade é um porto seguro para qualquer marca, porque atrai novos consumidores e mantem os 

clientes existentes. A Qualidade nunca se esgota, pelo contrario, deve ser perseguida todos os dias numa busca constante 

pela satisfação das necessidades, pela melhoria da saúde e da segurança dos consumidores.

Da mesma forma, Qualidade & Moda, devem trabalhar com rigor e sentido de responsabilidade para reduzir o impacto 

ambiental e social que a Moda tem no mundo atual.



# Objetivo 1

Conhecer a sequencia da cadeia de produção  de um produto têxtil, numa lógica de transformação iniciada com as fibras que 

dão origem aos fios, os quais são a base para a construção de estruturas tecidas que são depois tingidas e acabadas de 

forma a poderem ser utilizadas na produção de vestuário, .

# Objetivo 2

Elucidar sobre caraterísticas e propriedades que distinguem as diferentes fibras, os tecidos e os processos  com impacto na 

performance  final da peça em função da sua composição. Importância cada vez maior dos diferentes rótulos ecológicos e 

ambientais com forte impacto na sustentabilidade do mundo atual. O Caderno de Encargos deve ser visto como um 

compromisso, deve refletir o melhor que uma marca deve ambicionar para satisfazer e manter os seus clientes ao mesmo 

tempo que ajuda no estabelecimento e clarificação  dos requisitos com os seus fornecedores .

# Objetivo 3

A qualidade  deve ser vista cada vez mais numa perspetiva legal, atendendo à evolução crescente da legislação na área das 

substancias químicas e em particular na área da segurança infantil. À parte desta preocupação acresce a qualidade padrão 

da marca  que não pode ser descurada, sob pena de destruição ou redução da notoriedade de uma marca.



Conteúdo

I_ FIOS E FIBAS TEXTEIS (6,5h)

1. Introdução à Classificação das fibras têxteis. Origem Natural, 

Regenerada e Sintética.

2. Propriedades das fibras mais usadas na industria e caraterísticas que 

conferem ao Vestuário. 

3. Propriedades das mistura de fibras mais comuns na industria.

4. Lista das fibras têxteis permitidas para etiquetagem do Vestuário de 

acordo com Regulamento Europeu  n. 1007/2011.

5. Rótulos ecológicos e algodão orgânico, estratégias de sustentabilidade 

das marcas. 

6. Exercício pratico para identificação e distinção de fibras

II _ TECIDOS E ESTRUTURAS PRINCIPAIS (6,5h)

1. Tecidos de Tecido e estruturas de base: Tafetá, Sarja e Cetim

2. Tecidos de Malha e estruturas mais comuns na indústria: Jersey, Rib, e 

Piqué

3. Exercício pratico para identificação de diferentes estruturas de tecidos

III_ TINTURARIA E ACABAMENTOS (8,5h)

1. Processos de Tingimento em Fibra, Fio, Tecido e Peça confecionada. 

2. Principais corantes da industria e caraterísticas que conferem aos têxteis

3. Estamparia e Acabamentos: Comuns, Especiais e Funcionais

4. Rótulos ecológicos mais conhecidos: OEKO-TEX®, (100, 1000 e plus), Blue sign, 

rótulos GoBlue, Rótulo Ecológico Comunitário, Organic Exchange (OE 100 Standard) e 

GOTS. 

5. Exercício pratico para identificação de acabamentos. 

IV_  CADERNO DE ENCARGOS_REQUISITOS DE QUALIDADE DA MARCA ( 6H)

1. Distinção entre Requisitos Qualitativos legais e Não Legais e tipo de 

cumprimento.

2. Requisitos legais _ legislação de Segurança das Substancias Químicas, 

Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) e a Segurança Infantil.

3. Requisitos qualitativos não legais_ standards de referencia estabelecidos pela 

marca

4. Exercício pratico para identificação dos Requisitos e distinção entre legais e 

não legais



Conteúdo

V_  QUALITY ASSURANCE   E O PROCESSO DE CONTROLO DE QUALIDADE 

DE UMA MARCA (7,5h)

1. Testes laboratoriais a forma de evidenciar e garantir a qualidade.

2. Controlo pré-produção: Proto sample, PP Sample e Golden sample

3. Criação Lista de defeitos, atribuição da criticidade função da marca

4. Definição do AQL "Acceptable Quality Limit" da marca

5. Inspeções de Controlo de Qualidade nas diferentes fases da produção: IPRO, 

DUPRO e FRI

6. Pontos chave a verificar numa inspeção.

7. Analise do relatório de inspeção e tomada de decisão : Aceitar, Rejeitar ou 

mandar Corrigir.

8. Exercício pratico: Avaliação dum relatório e resultados de uma inspeção.



Licenciada em Engenharia Têxtil pela Universidade do Minho com uma especialização em Gestão na Porto Business School.

Desenvolveu a sua carreira profissional na área da Qualidade, com percurso iniciado na Indústria Têxtil e consolidado no setor da Distribuição 

e do Retalho Especializado na Sonae. 

Experiência na criação de raiz de Departamento da Qualidade. Domínio nas áreas do Vestuário, Calçado, Acessórios e Equipamentos, com 

profundos conhecimentos de Standards de Qualidade, Requisitos Técnicos e de Performance, Segurança Infantil e Sustentabilidade dos 

Produtos.  Responsável pela definição e implementação da Política e Standards de Qualidade, Modelo de Auditorias Técnicas e de 

Responsabilidade Social. Participação ativa no percurso de Internacionalização da marca Zippy e domínio dos requisitos de produto para 

ultrapassar as barreiras dos mercados internacionais. 

Principais competências: 

Compliance legal e Sustentabilidade de Produtos.  Expertises em Qualidade e Segurança Geral de Produtos, com enfoque na Segurança 

Infantil.  Internacionalização de marcas para USA, Indonésia, Egito, India, México, Arábia Saudita, Brasil e outros mercados. Gestão e 

implementação de processos de Quality Assurance. Desenvolvimento de conteúdos para Auditorias a Fornecedores nas áreas: Técnica, Social, 

Ética e Ambiental. o Experiência de Formação nas áreas da Legislação e Segurança de Produtos, Requisitos de Qualidade e Sustentabilidade.  

Experiência com Autoridades Regulamentares, membro de Organismos e Comités Técnicos.

Atualmente, desenvolve a sua atividade na área da Consultoria e da Formação.

# Formador

Lúcia Graça

https://www.linkedin.com/in/luciasousagraca/


# Horário

Carga horaria de 35 horas

18:30h – 21:30h

Horário pós-laboral | terça e quinta-feira

# Destinatários

Gestores Comerciais, Gestores de Produto /Compras, Designers de Moda, Profissionais da Qualidade e de outras áreas

ligados à moda, que pretendam adquirir ou complementar os seus conhecimentos.

# Saídas profissionais

Fashion designers, Buyers , Buyer, Quality Manager, Quality Control, Merchandiser Assistant, Merchandiser, Upstream,

Downstream, Supply Chain.


