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Análise do Sector Têxtil e Vestuário na Europa
O sector Têxtil e Vestuário na Europa
Análise Económica
De acordo com a comissão europeia, há cerca de 267.000 empresas nos estados membros nas
quais a produção de têxtil, vestuário e couro são a principal actividade em 2006
Este sector económico é mais importante em termos de emprego que em termos de valor
acrescentado que gera. Cerca de 3 milhões de pessoas estavam empregadas no sector o que
corresponde a 2.3% da força de trabalho na economia de negócios não financeiros onde 64.7
biliões de euros de valor acrescentado correspondem a 1.1% do total de valor acrescentado
gerado na economia de negócio d base não financeira em 2006.
A principal actividade no sector foi a produção de têxteis que podem ser consideradas como
cerca de metade do valor acrescentado do sector em 2006. Cerca de um terço (34.7%) do valor
acrescentado gerado pelos 27 da União Europeia no sector da produção de vestuário, com a
anotação que (18.4%) está a ser gerado pelo sector da produção do couro.
Itália era o principal estado membro no que respeita à produção de couro no sector têxtil e
vestuário gerando cerca de 21.8 biliões de euros em valor acrescentado, o que equivale a um
terço (33.6%) do valor acrescentado em 2006 nos 27 Estados Membros. Os outros Estados
Membros com representação nos 27 Estados como fortes produtores no sector têxtil,
vestuário e couro são a Alemanha (contando com cerca de 12.1% do valor acrescentado dos 27
Estados Membros), França (11.6%) Espanha (9.2%) e o Reino Unido (7.8%). Destes cinco
Estados Membros apenas a Itália era especializada na produção de têxteis, vestuário e couro;
como este sector contribuía com 3.4% do valor acrescentado gerado por empresas não
financeiras, três vezes a média da contribuição registada na europa dos 27 Estados Membros
em 2006. No entanto, esta especialização era ainda mais notada na Roménia e Bulgária. Na
Roménia, o sector dos têxteis, vestuário e couro contribuiu 5.3% do valor acrescentado gerado
pelas empresas não financeiras na economia em 2005, na Bulgária esta proporção era de 4.7%.
esta relativa especialização estava também clara em termos de emprego. Existe um número de
regiões na Roménia onde de 8% a 15% das empresas do sector económico não financeiro a
força de trabalho está no sector produtivo têxtil, vestuário e couro.
A região mais especializada (ver no mapa seguinte) era o Norte de Portugal, no entanto, onde
cerca de um em cada cinco (18.3%) das pessoas empregadas no sector económico não
financeiro, encontram-se no sector têxtil, vestuário e couro. Existe ainda uma grande
especialização dos têxteis, vestuário e couro em diferentes regiões da Itália assim como na
Eslovénia, Lituánia e Bulgária.
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Figure 1: Produção de Têxtil e produtos têxteis, produção de couro e produtos com couro. Pessoas empregadas na produção do
têxtil, vestuário, calçado e couro assim como a proporção dos empregados e sectores económicos não financeiros. (%), 2006.

O subsector de têxteis e Vestuário e o subsector de couro eram subsectores que empregavam
mais mulheres que homens na União Europeia de 27 em 2007. De facto, as mulheres
contabilizavam cerca de pouco mais de dois terços (69.4%) do total da força de trabalho do
sector têxtil, vestuário e couro, o que representa cerca do dobro da média (35.1%) partilhada
pelos restantes estados membros ao longo da europa nos sectores económicos que não
financeiros e ainda mais na média industrial (30.1%). Com a excepção da Bélgica e da Holanda
entre os estados membros em que a informação está disponível, as mulheres fornecem a
maioria da força de trabalho dentro do sector. Nos estados membros do Báltico, Bulgária,
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Hungria e Roménia, as mulheres representavam entre oito a nove em cada dez trabalhadores
do sector têxtil, vestuário e couro.
Dada a grande proporção de mulheres empregadas no sector têxtil, vestuário e couro da União
Europeia de 27, é talvez surpreendente que a proporção de trabalhadores envolvidos numa
base de part-time era tão baixo como 8.2% em 2007, pois é normalmente característico que
actividades com uma grande proporção de trabalho feminino como principal força de trabalho,
estejam associadas a uma grande percentagem de níveis de trabalho em part-time.
De facto, trabalhadores em regime de part-time no sector têxtil, vestuário e couro são muito
menos que o comum em todos os sectores económicos não financeiros, onde representam
cerca de 14.3% da força de trabalho. Outra característica chave da força de trabalho era a
proporção daqueles abaixo dos 30 anos no sector têxtil, vestuário e couro da UE27 (18.4%) era
muito mais baixo que a média da economia não financeira (24.3%) em 2007. A diferença
relativa entre os dois foi feita por trabalhadores entre os 30 e 49 anos de idade, a proporção
destes trabalhadores com 50 anos de idade ou mais é mais ou menos idêntica.

A relativa ausência de jovens trabalhadores no sector têxtil, vestuário e couro é mais notória
na Grécia, Letónia e Holanda, onde representam cerca de um terço do equivalente de
trabalhadores com idade inferior a 30 nas respectivas economias não financeiras. Outros
países onde esta característica é particularmente pronunciada incluíam Eslovénia, Estónia,
Polónia e Áustria. De facto, entre os Estados Membros em que existe informação disponível,
apenas na Roménia é que a média
Outros países onde esta característica é particularmente pronunciada incluem a Eslovénia,
Polónia e Áustria. De facto, nestes estados membros onde existe informação disponível, era
apenas na Roménia em que a percentagem de trabalhadores mais novos no sector é maior
que nos sectores económicos não financeiros em 2007. Em contraste, a proporção de
trabalhadores no sector têxtil, vestuário e couro compreende os 50 anos ou mais,
especialmente no Chipre (63.6%), especialmente quando comparado com sector económico
não financeiro.
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Fundamentação:
Para procedermos à caracterização básica de tecidos e malhas temos: composição fibrosa,
características dos fios (título e torção), debuxo, contextura (número de fios e de passagens
por cm ou número de colunas e fileiras por cm), largura, peso por metro quadrado, espessura,
indicação do estado (ao cair do tear, preparado, tinto, estampado, acabado….): podemos
também indicar alguns “defeitos”, como o enviezamento e o arqueamento.
Podemos analisar diferentes resistências mecânicas nas estruturas têxteis, como por exemplo
a resistência à tracção onde se determina normalmente a força e alongamento de rotura,
embora possa também ser avaliada toda a curva carga-alongamento. Utilizam-se
dinamómetros com velocidade de alongamento constante. Para este ensaio há dois métodos:
tira e “grab”. Ambos os ensaios podem ser feitos a seco e a molhado. Os ensaios de resistência
à tracção e ao rasgo são feitos normalmente na direcção da teia e na direcção da trama. Não
são apropriados para malhas.
Na resistência ao rebentamento, ensaio multidireccional, utilizado sobretudo para malhas. É
efectuado num eclatómetro de membrana.
Relativamente à resistência à abrasão é feita a medição do desgaste dos tecidos por fricção.
Usam-se diversos aparelhos de diferente severidade: Martindale a fricção tecido contra tecido,
aparelhos com rebarbas ou com lixa e flexómetro (fricção e flexão simultâneas). A avaliação da
resistência pode ser feita de diversas formas: número de ciclos até à rotura, perda de massa,
perda de resistência à tracção, alteração do aspecto (incluindo cor). Quanto à resistência à
formação de borbotos, sob acção da fricção podem formar-se aglomerados de fibras
(“pilling”). Para este ensaio podem utilizar-se diversos aparelhos de diferente severidade. A
avaliação é feita normalmente por apreciação do aspecto, podendo ser feita uma comparação
com padrões fotográficos. Utiliza-se a escala de 5 a 1, sendo 5 a ausência de alteração da
superfície.
Neste projecto foram também trabalhados alguns ensaios de controlo da qualidade relativos
ao comportamento dos tecidos a diversos agentes, relacionados com a utilização e com a
aplicação de acabamentos específicos. Como por exemplo a permeabilidade ao ar que se
baseia na medição do fluxo de ar que passa perpendicularmente a um tecido, em
determinadas condições de área, pressão e tempo. Trata-se de um ensaio particularmente
importante para tecidos para airbag e para filtros industriais. Também a permeabilidade à
água, onde podemos distinguir entre: hidrofilidade e molhagem, sobretudo para avaliar
qualidade da preparação; e a hidrofobicidade – para avaliação de acabamentos.
Uma das características essenciais para a qualidade de um tecido é a sua estabilidade
dimensional a diversas solicitações, quer no processamento posterior (confecção) quer na
utilização, limpeza e conservação.
Quanto à solidez dos tintos foram alvo de estudo a sua resistência a diversos agentes. Os
ensaios de solidez dos tintos podem envolver: avaliação da alteração da cor, avaliação do
manchamento (sobre tecidos testemunho brancos submetidos em simultâneo ao ensaio).
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Objectivos:
Objectivo Geral:
Este curso tem como objectivo preparar os formandos com conhecimentos teóricos e práticos
que possibilitem a sua integração num laboratório de controlo da qualidade têxtil, bem como
reconhecer os resultados obtidos numa outra área.
Objectivos Específicos:
· Reconhecer os princípios gerais para a realização de ensaios/normalização.
· Reconhecer as normas de ensaios têxteis.
· Reconhecer os requisitos para ensaios acreditados.
· Realizar ensaios de controlo da qualidade, de acordo com as normas.
· Reconhecer o processo de realização de análises e/ou ensaios físico e químicos em
produtos têxteis, de acordo com os métodos analíticos mais adequados, garantindo a
fiabilidade dos resultados e respeitando as normas aplicáveis;
· Controlar o material têxtil em todos os seus estados de transformação.
Destinatários:
Os principais destinatários do curso são todos os agentes relacionados com a Indústria Têxtil e
Vestuário, nomeadamente as empresas, os trabalhadores, estudantes e universidades, centros
de investigação, produtores de maquinaria e produtos químicos, etc. Especialmente nos
seguintes pontos:
· Nas empresas industriais pelo facto de, através da formação dos seus trabalhadores,
poder contribuir um aumento do controlo da qualidade têxtil e consequente aumento
de competitividade;
· Nas universidades e escolas tecnológicas pelo facto de se tratar de um programa de
desenvolvimento de competências com vantagens óbvias na especialização dos
alunos;
· Nos fabricantes de máquinas e produtos, por poder contribuir para o melhor
conhecimento dos ensaios de controlo de qualidade que estão inerentes ao processo
têxtil e, assim, ao nível comercial, poder aconselhar e/ou dar apoio técnico aos seus
clientes.
Duração:
18 horas
Forma de Organização:
Auto-Aprendizagem; Blended Learning; Aprendizagem à Distância
Avaliação:
Avaliação contínua: Desenvolvida durante a visualização dos vídeos e no decorrer do trabalho
formativo e actividades associadas. É pretendido que durante a visualização de cada vídeo o
formando desenvolva um exercício que englobe diferentes assuntos de forma a testar os
diferentes resultados de aprendizagem.
Competências:
· Reconhecer sistemas de gestão da qualidade;
· Identificar normas aplicáveis ao substrato têxtil;
· Usar as técnicas de preparação de amostras e soluções para realização de análises
físico-químicas e respectivos cálculos;
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·
·
·
·
·
·
·
·

Analisar especificações técnicas relativas às análises e ensaios físico-químicos de
produtos têxteis;
Identificar os diferentes tipos de equipamentos, utensílios, produtos e substâncias
adequados à realização de análises e ensaios físico-químicos de produtos têxteis;
Usar as técnicas amostragem para análise;
Usar os métodos e as técnicas de preparação de soluções e reagentes;
Usar as técnicas de preparação, medição e pesagem de produtos para análise;
Usar os equipamentos e utensílios usados em ensaios físicos e químicos de produtos
têxteis;
Usar as técnicas e os procedimentos de registo de dados e resultados das análises e
ensaios realizados;
Usar as técnicas de elaboração de relatórios das análises e ensaios realizados e de
avaliação dos resultados das análises e ensaios realizados.

Conteúdo Programático:
Módulos
Módulo de Integração
Total: 3 horas

Unidades

Enquadramento do curso

Actividades
Consultar Referencial do
Curso Controlo de Qualidade
Laboratorial e integração no
Ambiente de Aprendizagem
Virtual

Ambiente de Aprendizagem Virtual
Efectuar a Inscrição no
Ambiente de Aprendizagem
Virtual
Módulo 1

Unidade 1.1 - Solidez dos tintos à lavagem doméstica
e comercial conforme EN ISO 105-C06:2010

Solidez dos Tintos
Total: 6 horas

Unidade 1.2 - Solidez dos tintos à lavagem doméstica
e comercial conforme EN ISO 105-C08: 2010
Unidade 1.3 - Solidez dos tintos à lavagem doméstica
e comercial - Branqueamento por oxidação utilizando
um detergente não fosfatado contendo activador de
branqueamento a baixa temperatura – conforme EN
ISO 105-C09: 2003
Unidade 1.4 - Ensaio de solidez à limpeza a seco
Estudo da matéria
utilizando percloroetileno de acordo com a norma EN
ISO 105 - D01: 2010
Participação sessão síncrona
(chat)
Unidade 1.5 - Solidez dos tintos. Ensaio de solidez à
água de acordo com a EN ISO 105 - E01:2010
Participação sessão
assíncrona (fórum de
Unidade 1.6 - Solidez dos tintos à água clorada (água
discussão)
da piscina) conforme EN ISO 105 - E03:2010
Unidade 1.7 - Determinação da solidez dos tintos.
Solidez dos tintos ao suor de acordo com a EN ISO
105 - 04
Unidade 1.8 - Determinação das diferenças de cor
entre a amostra do material têxtil e a referência e o
cálculo da referida diferença de acordo com a ISO
105 - J03:2009
Unidade 1.9 - Solidez dos tintos à fricção conforme
EN ISO 105-X12: 2002
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Módulo 2
Propriedades de
Resistência
Total: 4 horas

Unidade 1.1 - Determinação da força máxima pelo
método grab de acordo com a norma EN ISO 13934-2:
1999
Unidade 1.2 - Propriedades de rasgo de tecidos.
Determinação da força de rasgo pelo método do
pêndulo balístico (Elmendorf) conforme a ISO 139371: 2000
Estudo da matéria
Unidade 1.3 - Determinação da força de rasgo em
provetes com a forma de calça (método do rasgo
simples) de acordo com a EN ISO 13937-2: 2000

Participação sessão
assíncrona (fórum de
discussão)

Unidade 1.4 - Método pneumático para a
determinação da resistência ao rebentamento e da
distensão no rebentamento de acordo com a EN ISO
13938-2: 1999

Módulo 3
Conforto
Total: 3 horas
Módulo 4
Caracterização
Total: 3 horas

Unidade 1.5 - Determinação da elasticidade dos
tecidos. Ensaios da tira de acordo com a EN 14704-1:
2005
Unidade 1.1 - Determinação da permeabilidade dos
Estudo da matéria
tecidos ao ar de acordo com a norma EN ISO
9237:1995
Participação sessão
Unidade 1.2 - Determinação da resistência à
assíncrona (fórum de
penetração da água de acordo com a norma EN
discussão)
20811:1992 (ISO 811:1981)
Unidade 1.1 - Determinação da massa por unidade de
superfície em amostras de pequenas dimensões de
acordo com a EN 12127: 1997
Estudo da matéria
Unidade 1.2 - Determinação da massa linear através
do método da meada (massa por unidade de
Participação sessão síncrona
comprimento) de acordo com a ISO 2060: 1994
(chat)
Unidade 1.3 - Determinação da torção de fios pelo
método de contagem directo de acordo com a EN ISO Participação sessão
assíncrona (fórum de
2061:2010
discussão)

Módulo 5
Resistência ao pilling e
abrasão
Total: 2 horas

Unidade 1.4 - Determinação do comprimento de
laçada e da densidade linear do fio em artigos de
malha de trama de acordo com a EN 14970: 2006
Unidade 1.1 - Determinação da propensão dos
tecidos ao aparecimento de pêlo superficial e
borboto: Método do “pilling box” de acordo com a
ISO 12945-1: 2000
Unidade 1.2 - Determinação da propensão dos
tecidos ao aparecimento de pêlo superficial e
borboto: Método Martindale modificado conforme a
ISO 12945-2: 2000

Estudo da matéria
Participação sessão
assíncrona (fórum de
discussão)

Unidade 1.3 - Determinação da resistência de tecidos
à abrasão pelo método Martindale. Determinação da
deterioração do provete de acordo com a EN ISO
12947-2: 1999
Módulo 6

Unidade 1.1 - Determinação das variações
dimensionais na lavagem e na secagem de acordo
Estabilidade dimensional e com a norma EN ISO 5077: 2008
espiralidade
Unidade 1.2 - Determinação das variações em
percentagem da espiralidade das colunas no
Total: 3 horas
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Estudo da matéria
Participação sessão síncrona
(chat)
Participação sessão

Módulo de Avaliação

vestuário de malha após lavagem de acordo com a
norma ISO 16322-1:2005
Teste de Avaliação Final

Total: 3 horas

Avaliação da acção de formação

assíncrona (fórum de
discussão)
Avaliação Final da Acção
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