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Ficha Técnica

Neste período do ano, em que vivenciamos movi-
mentos de generosidade e benevolência, fazemos 
também um balanço das actividades que conse-
guimos concretizar e elencamos aquelas que não 
foi possível realizar, enumerando um conjunto de 
evidências que as possam justifi car.

O percurso realizado pelo CFPIMM, em função das 
metas e dos objetivos fi xados, permitem-nos ter a 
noção que conseguimos abranger mais formandos 
e responder a um maior número de empresas da 
fi leira de madeira.

As expectativas de crescimento da economia por-
tuguesa têm melhorado, tendo as empresas da fi -
leira de madeira desempenhado um papel extre-
mamente importante. É fator crítico para o sector 
a aposta na qualifi cação dos seus trabalhadores.

A aposta nas pessoas e na sua qualifi cação é pri-
mordial. A par deste objetivo e, não menos im-
portante, é fundamental a aposta na valorização 
e atualização profi ssional dos ativos empregados, 
pois só assim poderemos acrescentar valor às 

empresas, garantindo qualidade e competitivida-
de.

Para o novo ano que se aproxima, só poderemos 
perspetivar que, no mínimo, o ano de 2017 seja 
tão desafi ante como o que agora irá terminar: 
consolidando o alargamento territorial de abran-
gência, aprofundando o trabalho em parceria com 
as empresas e para as empresas, abrangendo um 
maior número de formandos.

Temos fortes motivos para nos orgulharmos do 
trabalho realizado, pelo que, deixo aqui o meu re-
conhecimento público a todos os que permitiram, 
pelo seu esforço, trabalho e dedicação, qualifi car 
um maior número de pessoas, conferindo-lhes ins-
trumentos que poderão possibilitar níveis de em-
pregabilidade mais elevados.

Com o fi nal do ano bem perto, resta-me desejar 
um feliz ano novo e que a qualifi cação e valoriza-
ção profi ssional abranjam cada vez mais pessoas.

Fernando Canário
Vogal do Conselho de Administração do CFPIMM
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No período de 09/2014 até à data, o Centro 
para a Qualificação e o Ensino Profissional 
(CQEP) do CFPIMM desenvolveu a sua ati-

vidade, desempenhando um papel fundamental 
ao nível do diagnóstico, orientação e encaminha-
mento de jovens e adultos para diferentes ofertas 
formativas: Aprendizagem, cursos de Educação 
e Formação de Adultos (EFA) e percursos de Vida 
Ativa, não só para o CFPIMM, como para outras en-
tidades formadoras. 

A atividade de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC) permitiu de-
senvolver processos de certificação profissional 
e de dupla certificação de saídas profissionais do 
setor das madeiras e mobiliário e de nível 2 (com 
equivalência ao 9º ano de escolaridade).

A atividade do CQEP encontra-se resumida nos se-
guintes indicadores:

Situação dos candidatos Total 

Inscritos 146

Em Acolhimento 35

Em Diagnóstico 109

Em Orientação 3

Encaminhados 401

Em Reconhecimento 105

Certificados 49

Transferidos 8

Total 856

Fonte: Dados retirados do Sigo,  09/2014 a 12/2016

A partir de janeiro de 2017 os novos Centros 
Qualifica substituirão os CQEP, dando assim conti-
nuidade à atividade desenvolvida pelos mesmos. 
O Programa Qualifica subjacente a estes Centros 
pretende reforçar a importância estratégica da 

educação e formação qualificante para os adultos 
e combater o ainda existente défice estrutural de 
qualificações da população portuguesa. 

No âmbito do Centro Qualifica e a partir de 2017, 
o CFPIMM terá novamente disponível, como acon-
teceu no período de 2006 a 2012, processos de 
certificação escolar de nível básico e de nível se-
cundário, designadamente para obtenção do 6º, 
9º e 12º anos. No âmbito do CQEP só era possível 
desenvolver processos de certificação profissional 
ou de dupla certificação. 

As novas valências do Centro Qualifica do CFPIMM 
permitirão, por certo, responder de forma mais efi-
caz aos adultos da região que ainda apresentam 
um défice estrutural nas suas qualificações, no-
meadamente escolares.

Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional 
transita para Centro Qualifica em 2017

o regresso da CertifiCação esColar
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CFPIMM reforça atividade no Centro e Sul

o CFPIMM reforçou, no ano de 2016, a sua 
atividade nas regiões Centro e Sul, nomea-
damente ao nível de visitas a empresas e 

no desenvolvimento de ações de formação para 
ativos empregados e desempregados. 

As ações de formação, predominantemente seto-
riais, foram realizadas tanto em empresas como 
noutras entidades. Foi, ainda, reforçada a atividade 
de diagnóstico de necessidades de formação, com 
o aumento da presença dos Técnicos do CFPIMM 
nas empresas, no sentido de ajustar, o mais pos-
sível, as necessidades das mesmas  com a oferta 
formativa disponível.

O reforço da atividade no Centro contemplou o de-
senvolvimento de quatro percursos de formação 
para desempregados, integrados na Medida Vida 
Ativa, realizados respetivamente em Viseu (AIRV 
- Associação Empresarial da Região de Viseu), 
em Leiria (AIMMP - Associação das Indústrias de 
Madeira e Mobiliário de Portugal), em Pombal 
(Calcus, Lda.) e na Covilhã (AEBB - Associação 
Empresarial da Beira Baixa). Destes percursos des-
taca-se, como exemplo, o percurso formativo de 
Técnico Comercial iniciado na Covilhã, em outu-
bro, nas instalações da AEBB, entidade que tem 

colaborado com o CFPIMM na implementação e 
acompanhamento da formação. No âmbito deste 
percurso têm sido desenvolvidas algumas inicia-
tivas devidamente enquadradas nos conteúdos 
programáticos abordados. 

São de destacar as visitas de estudo ao Serra 
Shopping e à empresa Serragel, Lda. e a Feira 
“Saberes e Sabores”, que decorreu no dia 15 de 
dezembro. Esta iniciativa decorreu em simultâneo 
com a edição de 2016 do Concerto Solidário de 
Natal da AEBB, o qual contou com a participação da 
Orquestra de Violinos do Conservatório de Música 
da Covilhã. Estiveram presentes, nesta iniciativa, 
crianças da Casa do Menino Jesus da Covilhã, que 
foi a instituição escolhida para esta campanha so-
lidária, e que envolveu a angariação de alimentos, 
produtos de higiene e material escolar.

Este reforço de atividade do CFPIMM no Centro e 
Sul irá manter-se em 2017, estando já previsto, 
em Plano, um vasto conjunto de formações de cur-
ta duração, para ativos empregados e, ainda, um 
conjunto de percursos para desempregados que 
necessitam de aumentar a sua qualificação profis-
sional para ingressar de uma forma mais rápida e 
efetiva no mercado de trabalho.

Promoção de Percursos de Formação para 
Desempregados
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Aposta em Cursos de Educação e Formação 
de Adultos - Nível Secundário

No sentido de responder a uma procura cres-
cente de qualificação por parte de adultos 
desempregados, o CFPIMM tem em curso 

dois cursos de Educação e Formação de Adultos 
(EFA) de Nível Secundário. O primeiro, iniciado em 
setembro, é um EFA Tecnológico de Técnico de 
Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira. 
Este curso teve como destinatários adultos jovens 
já detentores do 12º ano, mas que não detêm 
uma qualificação profissional, tendo, por isso, mais 
dificuldade em integrar o mercado de trabalho. 
Durante aproximadamente um ano, os Formandos 

adquirirão competências que lhes permitirão de-
senvolver, nas empresas, funções já com um nível 
elevado de autonomia. O segundo curso EFA, de 
Gestão da Produção em Madeira e Mobiliário, ini-
ciado em novembro, tem fim previsto para maio de 
2018, e tem como objetivo a dupla certificação: 
obtenção do 12º ano de escolaridade e da qualifi-
cação profissional na área da Gestão da Produção. 
Estes cursos integram a realização de uma forma-
ção prática em contexto de trabalho que potencia-
rá a empregabilidade dos Formandos.

Jornadas Técnicas em colaboração com a 
Direção Regional de Cultura do Norte

a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) 
tendo identificado necessidades de forma-
ção ligadas à madeira promoveu contactos 

com o CFPIMM no sentido de ser desenvolvidas 
um conjunto de formações técnicas específicas 
que respondessem às necessidades dos Técnicos 
que trabalham na área do Património. Foram, as-
sim, organizadas as Jornadas Técnicas “Madeira 
em Património Edificado” que integram um con-
junto de cinco Seminários nas seguintes áreas: 
identificação das madeiras; patologias da madeira; 
classificação das madeiras, tecnologia da madeira 

e produtos com marcação CE. Os Seminários, ini-
ciados em dezembro e ainda a realizar nos dias 13, 
20 e 27 de janeiro, decorrem na Casa de Ramalde, 
nas instalações da Direção de Serviços dos Bens 
Culturais da DRCN, tendo como destinatários os 
trabalhadores da DRCN e outros Técnicos ligados à 
conservação e ao restauro e prestadores de servi-
ços à referida entidade. Estas Jornadas, que já vão 
na segunda edição, têm como Formador o Eng.º 
Ricardo Cunha, especialista na área das tecnolo-
gias da madeira, que colabora regularmente com 
o CfPiMM.

Formação na área do Acabamento

a CIPRO Group solicitou a colaboração ao 
CFPIMM para o desenvolvimento de um pro-
grama de formação na área do Acabamento 

que visa a aquisição e o desenvolvimento de com-
petências dos seus trabalhadores, designadamente 
das áreas da lacagem e do envernizamento. Dado 
que a unidade industrial se encontra sediada em 
Angola, o CFPIMM apresentou uma proposta de 70 
horas de formação para ser desenvolvida em duas 
fases. Uma primeira fase de formação, já realizada 
em novembro, decorreu no CFPIMM e contou com 
a presença de três trabalhadores Angolanos. Esta 

fase teve uma focagem fortemente tecnológica in-
tegrando a tecnologia dos materiais, os abrasivos 
e a preparação do suporte, os produtos de acaba-
mento, as técnicas de acabamento, os equipamen-
tos de aplicação e a organização e o planeamento 
do trabalho. Os trabalhadores tiveram, ainda, opor-
tunidade de visitar empresas de referência nesta 
área. A segunda fase de formação a realizar em ja-
neiro, nas instalações da CIPRO Group em Angola, 
privilegiará uma metodologia de formação-ação e 
será desenvolvida preferencialmente nos respeti-
vos postos de trabalho.

 CIPRO GROUP (Angola)
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Formação em São Tomé e Princípe

o CFPIMM desenvolveu, no passado mês de 
julho, um Curso de Formação em São Tomé 
e Príncipe (STP), na área da Marcenaria, com 

a duração de 105 horas. 

Os contactos com o CFPIMM foram efetuados pelo 
Adido para a Cooperação na Embaixada de STP. 
Este Curso integrou-se numa iniciativa de caráter 
social da cidade de Neves, denominada “Projeto 
Integrado de Desenvolvimento de Lembá” da res-
ponsabilidade das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras 
da Imaculada Conceição. 

No âmbito deste Projeto Integrado são desenvol-
vidas atividades geradoras de rendimento, entre 
elas, uma Carpintaria que é fornecedora de mobi-
liário para o Ministério da Educação de STP e cujos 
trabalhadores necessitavam de formação técnica 
especializada. 

Foi elaborado um programa para responder às ne-
cessidades de formação específi cas dos trabalha-
dores, considerando os equipamentos disponíveis 
e a tipologia de produtos. 

O Curso foi desenvolvido, durante duas semanas, 
por um Formador interno do CFPIMM, tendo sido a 
avaliação fi nal do mesmo francamente positiva, fi -
cando em aberto futuras colaborações com o dese-
nho futuro de novos Cursos na área da Marcenaria 
e da Carpintaria.

Projeto Integrado de Desenvolvimento de Lembá

Projeto EUROJOINER

o CFPIMM esteve presente em mais uma re-
união transnacional no âmbito do Projeto 
Eurojoiner. A reunião decorreu nas instala-

ções de um dos parceiros, o Centre Integrat Públic 
de Formació Professional, em Catarroja, Espanha. 

Durante dois dias os parceiros de Portugal, 
Espanha, Bélgica, Holanda e Turquia, validaram a 
versão fi nal do perfi l do Eurojoiner, contruída com 
o contributo de todos os parceiros, e validaram 
também os módulos que integrarão o curso de 
formação que permitirá adquirir e desenvolver as 

competências integradas no perfi l do Eurojoiner. 
Até fevereiro de 2017, os parceiros desenvolverão 
os conteúdos dos módulos, privilegiando o supor-
te em imagem e em vídeo, dado o carácter emi-
nentemente prático dos conteúdos. 

A próxima reunião, a realizar em Fevereiro de 2017, 
decorrerá nas instalações da AIDIMME (Instituto 
Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, 
Embalaje y Afi nes), em Valencia, Espanha.

Link para projeto: http://www.eurojoiner.com

Mobility of Wood Workers (joiners/carpenters) across 
Europe 
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Formandos do CFPIMM na Roménia

No âmbito do Projeto CLICK – Contemporary 
Literacy for Contemporary Kids 
(Literacias Contemporâneas para Jovens 

Contemporâneos), os Formandos Nelson Almeida 
e Salomé Rodrigues, acompanhados dois Técnicos 
do CFPIMM, estiveram presentes na Roménia, na 
segunda Atividade de Aprendizagem, Ensino e 
Formação prevista no Projeto, subordinada ao 
tema da Literacia da Informação e dos Media. 

Os participantes do CFPIMM viajaram para o norte 
da Roménia, para a pequena cidade de Fălticeni, 
onde foram recebidos pelos parceiros romenos da 
escola Colegiul Tehnic Mihai Bacescu. Durante 5 
dias, e com estudantes e professores da Estónia, 
da Dinamarca e de Espanha, foram desenvolvidas 
apresentações, trabalhos de grupo, seminários, 
workshops, visitas a outras escolas e, ainda, visi-
tas culturais a museus e a monumentos locais e 
regionais. 

O contacto com a diversidade cultural e o desen-
volvimento da língua estrangeira constituíram 
aprendizagens fundamentais em todo este pro-
cesso. Para os Formandos do CFPIMM, esta foi, sem 

dúvida, uma experiência que não esquecerão e 
que os tornaram mais ricos do ponto de vista da 
sua formação pessoal.  

Os Formandos, tiveram a oportunidade de parti-
lhar, com toda a comunidade do CFPIMM, a sua ex-
periência, fazendo apresentações sobre todas as 
atividades e exibindo imagens ilustrativas dos mo-
mentos inesquecíveis que viveram na Roménia.A 
próxima Atividade a desenvolver no âmbito deste 
Projeto, onde participarão mais Formandos, decor-
rerá no final de março de 2017 na cidade de Varde, 
na Dinamarca, subordinada ao tema da Literacia 
Intercultural e Política.

Link website: http://clickerasmusplus.eu/

LI K
CONTEMPORARY LITERACY IN CONTEMPORARY KIDS

Encontro sobre Literacia da Informação e dos Media

Convite da Agência Galega da Inovação (Governo 
Regional da Galiza) para Projeto Internacional

o CFPIMM foi convidado pelo Governo 
Regional da Galiza a participar no Comité 
Estratégico do Projeto FUTUREfacing – 

Furniture Finishing and Coatings: from traditional 
manufacturing to industry 4.0 (Acabamento e re-
vestimentos em mobiliário: do fabrico tradicional 
à indústria 4.0). 

O Projeto será promovido pelo Serviço de Educação 
e Formação Profissional e pela Agência Galega da 

Inovação e tem como principal objetivo promover 
e melhorar os conhecimentos sobre acabamento 
em carpintaria e mobiliário.

O CFPIMM terá, desta forma, oportunidade de 
adquirir e desenvolver novas competências nes-
ta área, partilhando experiências e boas práticas 
com outros parceiros, tais como: Rakvere Ametikoo 
(Estónia), Finsa (Espanha) e IVM (Espanha).
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Projeto MIMwood 

o CFPIMM viu aprovado, no passado mês de 
novembro, um projeto Erasmus + na área da 
Cooperação para a Inovação e Intercâmbio 

de Boas Práticas (Parceria Estratégica), para o pe-
ríodo 2016-2018. 

O projeto denominado MIMwood -  
“Desenvolvimento de um Sistema de Monitorização 
para os Centros de Formação analisarem e apli-
carem materiais inovadores no setor do mobiliá-
rio”  será coordenado pela AIDIMME - Instituto 
Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, 
Embalaje y Afi nes (Espanha), integrando, ain-
da, as seguintes entidades: CFPIMM (Portugal), 
Federlegnoarredo (Itália), OpleidingsCentrum Hout 
vzw (Bélgica), Centre Integrat Públic de Formació 
Professional – Catarroja (Espanha), Stichting Hout- 
en Meubileringscollege (Holanda) e o Centre 
Technique de l’Industrie du Bois - Technisch 
Centrum der Houtnijverheid (Bélgica).

O Projeto MIMwood surge na sequência de um 
Projeto ainda em curso, o qual o CFPIMM integra,  
FUNES – Novas Competências Europeias para o 
Mobiliário (2015-2017), no âmbito do qual a área 
dos materiais  inovadores foi identifi cada como 
uma área estratégica a desenvolver no setor. O 
objetivo central deste novo Projeto é desenvolver 
um Guia Metodológico e uma Base de Dados, em 
materiais inovadores específi cos para o setor das 
madeiras e mobiliário. Estes instrumentos serão 
concebidos no sentido de poderem ser continua-
mente atualizados pelos Centros de Formação, 
servindo de plataforma de formação contínua para 
formadores e formandos que procuram conheci-
mento técnico sobre as propriedades e caracte-
rísticas específi cas dos materiais inovadores que 
poderão ser usados nos processos produtivos e no 
desenho de novos produtos.

Materiais Inovadores no Setor do Mobiliário - Sistema de 
Monitorização

ProJeto Yees

Por convite com o Agrupamento de Escolas 
de Vilela, o CFPIMM participa colabora, como 
Parceiro Associado, no Projeto YEES – Youth 

Entrepreneurship and Employment Support 
(Empreendedorismo Jovem e Apoio ao Emprego), 
integrado no Programa Erasmus+ e que conta com 
nove parceiros de quatro países europeus. 

Este Projeto tem como objetivo promover a coope-
ração entre os sistemas de Educação e Formação 
e o mercado do trabalho e promover a inclusão de 

jovens no mercado de trabalho utilizando as redes 
sociais e as plataformas de crowdsourcing.As prin-
cipais atividades do Projeto centram-se no desen-
volvimento de: uma rede de escolas de ensino e 
formação profi ssional; uma rede de empresa de-
dicadas; dois Guias sobre o uso das redes sociais 
para a promoção do emprego; dois cursos MOOC 
(Massive Open Online Course) sobre criação de 
identidade digital e sobre o uso de redes sociais 
na promoção de empresas; e, fi nalmente, uma pla-
taforma de crowdsourcing para apoiar a colabora-
ção entre professores e alunos do ensino e forma-
ção profi ssional e as empresas. Nos próximos dois 
meses, os Formadores e os Formandos do CFPIMM 
terão, no âmbito deste Projeto, a oportunidade de 
realizar um curso creditado online na área da cria-
ção da identidade digital.

Colaboração com o Agrupamento de Escolas de Vilela
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o dia 9 de Novembro é lembrado internacio-
nalmente como o Dia Contra o Fascismo e 
o Antissemitismo, pois foi precisamente 

neste dia que, em 1938, os nazis deram início ao 
extermínio dos judeus, incendiando e destruindo 
as sinagogas judaicas, ato que fi cou conhecido na 
História como a Noite de Cristal.

Na comemoração deste dia, o CFPIMM juntou-se à 
campanha internacional “Unidos Contra o Fascismo 
e o Antissemitismo”, cujo objetivo foi recordar ao 
mundo estes atos do passado, afi rmando-se contra 
qualquer forma de discriminação racial ou incum-
primento dos Direitos Humanos. 

Este ano o tema global da campanha foi apre-
sentar às comunidades alguns dos Super Heróis 
dos Direitos Humanos, destacando pessoas que 
contribuíram com as suas vidas para a defesa 
dos Direitos Humanos, como Nelson Mandela, 
Nicholas Winton, Irena Schendler, Rosa Parks, 
entre outros. O CFPIMM fez a proposta de incluir 
ARISTIDES SOUSA MENDES nesta lista de Super 
Heróis dos Direitos Humanos. Este herói portu-
guês era cônsul em Bordéus no início da Segunda 
Guerra Mundial e evitou que milhares de judeus 
fossem levados para os Campos de Concentração 

dos nazis , desobedecendo, assim, à ordem ex-
pressa de Salazar que proibia prestar qualquer 
ajuda aos que desejavam refugiar-se em Portugal. 
A coragem de Aristides Sousa Mendes custou-
lhe não só o afastamento de todas as atividades 
de representação de Portugal, por ordem direta 
do Presidente do Conselho de Ministros António 
Salazar, mas também um fi nal de vida de extrema 
pobreza, tendo só obtido o reconhecimento mere-
cido muito mais tarde, quando o mundo percebeu 
os horrores do nazismo.

Super Heróis dos 
Direitos Humanos 
em destaque no 

CfPiMM
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PlaNo de forMação

NOME DO PERCURSO LOCAL
INÍCIO

(previsto)
HORAS NÍVEL

Operações Simples em Marcenaria Lordelo (CFPIMM) fevereiro 300 2

Línguas Estrangeiras e Comércio 
Internacional (LECI)

Viseu  (AIRV – Associação Empresarial da 
Região de Viseu) fevereiro 300 4

Técnicas de Comunicação e E-marketing Pombal (CALCUS – Formação Profissional) fevereiro 300 4

Técnico de Desenho Assistido por 
Computador – CAD

Castelo Branco (AEBB – Associação 
Empresarial da Beira Baixa) fevereiro 300 + Estágio 4

Técnicas de Comunicação e E-marketing Covilhã (AEBB – Associação Empresarial da 
Beira Baixa) fevereiro 300 + Estágio 4

* Unidades de Formação de Curta Duração certificáveis e capitalizáveis, integrantes dos referenciais de formação do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)

CFPIMM - Lordelo/Paredes

Vida atiVa

janeiro - março 2017

NOME DO CURSO LOCAL
INÍCIO

(previsto)
HORAS

CÓDIGO 

CNQ*
NÍVEL

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (AutoCAD)

CAD 3D - peças e conjuntos complexos Lordelo janeiro 50 0869 2

CAD - comandos e potencialidades Lordelo janeiro 50 2750 2

CAD 2D - peças e conjuntos de média complexidade Lordelo março 50 0863 2

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (Modelação)

CAD 3D - Modelação e Animação (SolidWorks) Lordelo março 50 4850 4

teCNologia CNC

Programação Automática - CAM (AlphaCAM) Lordelo janeiro 50 7836 4

Comando Numérico Computorizado - CNC Lordelo março 50 2359 4

Técnicas de programação CNC Lordelo março 50 7828 4

PRODUÇÃO

Técnicas de Estofamento - Aperfeiçoamento Lordelo janeiro 50 N/ UFCD 4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores Lordelo janeiro 14 N/ UFCD 4

Produtos de acabamento Lordelo janeiro 25 2370 2

Técnicas de acabamento - madeira e mobiliário Lordelo fevereiro 50 2371 2

Técnicas de Estofamento - Introdução Lordelo março 50 N/ UFCD 4

Tecnologia e Novos Materiais - madeiras e derivados Lordelo março 25 N/ UFCD 4

iNforMÁtiCa

Informática - noções básicas Lordelo fevereiro 50 7846 2

ÁREA COMERCIAL E DE MARKETING

Língua Alemã - comunicação administrativa Lordelo janeiro 50 6900 4

Língua Francesa - Atendimento Lordelo fevereiro 50 3455 4

Decoração de Interiores - Nível I Lordelo março 50 N/ UFCD 4

Língua alemã - vendas Lordelo março 50 8611 4

GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Plano de negócio - criação de pequenos e médios ne-
gócios Lordelo janeiro 50 7855 4

Ficheiros de Contactos - organização e manutenção Lordelo março 25 0654 4

FORMAÇÃO CONTÍNUA

10 VALOR MADEIRA | Dezembro 2016



VALOR MADEIRA | Dezembro 2016

Regiões Centro e Sul

Região Norte - outros locais

NOME DO CURSO LOCAL
INÍCIO

(previsto)
HORAS

CÓDIGO 

CNQ*
NÍVEL

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (CAD + Modelação)

CAD 3D - Modelação e Animação (SolidWorks) Braga março 50 4850 4

SketchUp - Desenho 3D Assistido por Computador Braga março 50 N/ UFCD 4

teCNologia CNC

Comando Numérico Computorizado - CNC Braga janeiro 50 2359 4

Programação Automática - CAM (AlphaCAM) Braga março 50 7836 4

Comando Numérico Computorizado - CNC V. N. de Gaia janeiro 50 2359 4

PRODUÇÃO

Utilização da motosserra nas operações florestais amarante fevereiro 25 N/ UFCD 4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores amarante março 14 N/ UFCD 4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores Castro Daire janeiro 14 N/ UFCD 4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores Maia março 14 N/ UFCD 4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores
V. N. 

Famalicão/Vila 
Verde

janeiro 14 N/ UFCD 4

NOME DO CURSO LOCAL
INÍCIO

(previsto)
HORAS

CÓDIGO 

CNQ*
NÍVEL

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR - CAD

CAD 3D - Modelação e Animação (SolidWorks) Aveiro março 50 4850 4

SketchUp - Desenho 3D Assistido por Computador Leiria janeiro 50 N/ UFCD 4

teCNologia CNC

Programação Automática - CAM (AlphaCAM) Leiria março 50 7836 4

Programação Automática - CAM (AlphaCAM) Lisboa janeiro 25 N/ UFCD 4

PRODUÇÃO

Primeiros Socorros Leiria fevereiro 25 3564 4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores Leiria janeiro 14 N/ UFCD 4

5S's - Instrumentos de Produtividade e Qualidade Leiria janeiro 25 N/ UFCD 4

Técnicas de acabamento - madeira e mobiliário Leiria fevereiro 50 2371 4

Cálculo de Estruturas de Madeira - Nível II Leiria março 40 N/ UFCD 4

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Leiria março 50 3837 4

Prevenção e Combate a Incêndios Leiria/Ourém janeiro 25 4798 4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores Ourém março 14 N/ UFCD 4

Utilização da motosserra nas operações florestais Pombal fevereiro 25 N/ UFCD 4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores Pombal/Ansião janeiro 14 N/ UFCD 4

Operação, Segurança e Manutenção de Máquinas 
Florestais Pombal/Ourém janeiro 25 N/ UFCD 4

Primeiros Socorros Pombal/Ourém janeiro 25 3564 4

Utilização da motosserra nas operações florestais sertã fevereiro 25 N/ UFCD 4

Primeiros Socorros sertã março 25 3564 4

Primeiros Socorros Stª Comba 
Dão/Arganil fevereiro 25 3564 4

FORMAÇÃO CONTÍNUA (continuação)

* Unidades de Formação de Curta Duração certificáveis e capitalizáveis, integrantes dos referenciais de formação do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)
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eXCelÊNCia Na forMaçãoeXCelÊNCia Na forMaçãoeXCelÊNCia Na forMação

“Só engrandecemos o nosso direito à vida 

cumprindo o nosso dever de cidadãos do mundo.” 

Mahatma (Grande Alma) Gandhi


