
CURSO PROFISSIONAL
TÉCNICO(A) DE DESIGN DE MODA

O técnico de design de moda é um profissional que execu-
ta projetos de criação de novos produtos de vestuário e/ou 
acessórios e desenvolve produtos já existentes destinados à 
confeção em série e por medida, tendo em conta as tendên-
cias de moda nacional e internacional, os padrões de quali-
dade e as tendências de venda, entre outros.
As atividades principais desempenhadas por este técnico são:

- Estudar as tendências de moda nacional e internacional, no-
meadamente, em termos de design, cor e características das 
matérias-primas e acessórios;
- Recolher informações relativas às características e aos com-
portamentos dos consumidores-alvo, nomeadamente, ao 
nível das suas preferências, idades e poder de compra, de 
forma a analisar as tendências de venda;
- Recolher, na área da confeção por medida, as informações 
relativas ao perfil do cliente, nomeadamente, os seus gostos 
e preferências, e o contexto em que o modelo de vestuário 
vai ser usado;
- Selecionar as matérias-primas, cores e os acessórios do 
modelo;
- Esboçar modelos de vestuário;
- Desenhar modelos de vestuário e/ou acessórios, manual ou 
informaticamente, traçando os seus elementos constituintes;
- Participar na elaboração de fichas técnicas com informações 
relativas à definição do modelo, nomeadamente, o traçado, a 
matéria-prima, a gama de cores, as medidas, o tipo de fechos, 
botões e outros acessórios, os forros e as costuras;
- Apresentar o modelo de vestuário e/ou o seu protótipo aos 
responsáveis pela empresa ou cliente e proceder a eventuais 
adaptações;
- Participar na organização da exposição da coleção de 
vestuário, com vista ao seu lançamento.

Saídas Profissionais:

- Desenvolvimento de coleções; 
- Consultor de moda;
- Orientador de compras;
- Ilustrador;
- Figurinista;
- Crítico de moda;
- Formador na área do design de 
moda.
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