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Editorial

N

este domingo frio e solarengo, dei comigo a
refletir sobre o simbolismo da altura que se
aproxima… É um tempo lindíssimo, as ruas
adornam-se, enchendo-se com sons melodiosos
de canções e músicas várias, as pessoas atropelam-se na procura das mais belas prendas para
oferecerem àqueles de quem mais gostam, e tudo
parece significar felicidade.
Mas, para além das aparências, reproduzam elas
ou não a realidade, o Natal deve ser, sobretudo, vivido e transcender-se no tempo. Sem recear o lugar-comum, façamos com que seja Natal todos os
dias. Ora isso depende única e exclusivamente de
nós próprios e, desde logo, da interiorização das
nossas obrigações jurídicas e sociais.
Há alguns anos, em ocasiões separadas, falava eu
com dois párocos a respeito da problemática e dos
conceitos de caridade e de justiça. Enquanto o primeiro defendia que antes da caridade deverá vir
sempre a justiça, o outro argumentava com o facto
de a caridade ser muito mais abrangente, englobando o próprio conceito de justiça.
Hoje, distanciado no tempo dessas “consultas”,
afigura-se-me que, embora em perspetivas diferentes, ambos tinham razão. E quer seja antes ou
no âmbito da caridade, o que verdadeiramente importa como objetivo é a realização da justiça, com
evidência obviamente para a justiça social.
Porém, continuando a trilhar os mesmos caminhos,
tenho o sentimento claro que jamais nos aproximaremos sequer de tal objetivo!
Viajava de automóvel, em companhia de um familiar, numa artéria da Holanda, quando me admirei
da lentidão com que, à nossa frente, os veículos

circulavam, tanto mais que a via era muito larga e
tratava-se de uma reta com bastante visibilidade.
Estas circunstâncias seriam suficientes para que
no nosso país se chamasse “azelhas” aos condutores da frente. Mas ali não era isso!... Simplesmente,
e sem que houvesse qualquer autoridade na zona
ou até próxima do local, estavam todos os automobilistas, de forma espontânea, a cumprir o limite
de velocidade…
Por que razão não atuamos do mesmo modo? A
resposta é fácil e cómoda: torna-se necessário reformar as mentalidades. Se, por exemplo, todos
cumpríssemos, e atempadamente, as nossas obrigações fiscais, fazendo mesmo de tal cumprimento uma questão de honra, como felizmente se passa com inúmeros cidadãos de bem, haveria muito
mais meios para distribuir, a sociedade progrediria
a diversos níveis, e certamente que todos iríamos
beneficiar com esse progresso.
Então, sim, poderíamos e deveríamos, com toda a
propriedade e autoridade moral, exigir ao governo,
a qualquer governo, que distribuísse com rigor e
equidade as receitas cobradas, responsabilizando
-o, em pleno, pela concretização da justiça social
e pela correção de muitas situações de injustiça, a
que principalmente são vulneráveis os mais carenciados e desfavorecidos.
Ao Estado compete, na realidade, servir as pessoas.
Mas é preciso que estas colaborem, e empenhadamente, todas elas, num esforço que é nacional,
para que seja possível atingir a justiça, e cumprirse, enfim, o Natal todos os dias!...
Luís Filipe Feio Soares de Azevedo
Presidente do Conselho de Administração do CFPIMM
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Dupla certificação no CQEP do CFPIMM

N

o mês de outubro, o CQEP realizou três sessões de Júri de Certificação Profissional que
permitiram a quinze adultos concluir processos de dupla certificação nas saídas profissionais, de nível 2: Carpinteiro/Carpinteiro de Limpos,
Marceneiro e Operador de Máquinas de Segunda
Transformação da Madeira.
Estes primeiros processos de dupla certificação realizados através de processos de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências (RVCC)
levantaram alguns desafios, quer à equipa do
CQEP, quer aos candidatos, que em regime pós
-laboral conseguiram cumprir com os requisitos
necessários para a certificação. Destes desafios,

salienta-se a dificuldade dos candidatos em cumprirem com o calendário definido para as sessões
presenciais de reconhecimento de competências
e de formação. Os candidatos, ativos empregados,
são os mais motivados mas também os menos disponíveis, sobretudo por motivos profissionais.
As experiências decorrentes destes primeiros processos de dupla certificação, através de processos
de RVCC (escolar e profissional), permitiram rever
procedimentos e apurar a metodologia, articulando de forma mais eficaz os referenciais escolares
e profissionais por forma a tornar menos morosos
estes processos de dupla certificação.

O desenvolvimento dos processos
de RVCC para a obtenção das
Qualificações de nível 2 e de nível 4
poderá ocorrer em período laboral
ou em período pós-laboral nas
instalações do CFPIMM.
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CLICK Contemporary
Literacy for
Contemporary
Kids
Literacia Contemporânea
para Jovens
Contemporâneos

LI K

CONTEMPORARY LITERACY IN CONTEMPORARY KIDS

O

CFPIMM participou, nos dias 9 e 10 de novembro, na primeira reunião transnacional
do projeto que decorrerá de 2015 a 2017,
realizada em Tartu, na Estónia, onde estiveram
presentes as seis entidades de diferentes países
europeus: 10iCampus (Dinamarca), C.E. Rivas Luna
(Espanha), Tartu Tamme Gümnaasium (Estónia),
Centro de Formação Profissional das Indústrias da
Madeira e Mobiliário (Portugal), Colegiul Tehnic
Mihai Bacescu (Roménia) e Tevfik Seno Arda
Anadolu Lisesi (Turquia).
Esta parceria tem como objetivo mudar a forma
como os estudantes aprendem, como os professores ensinam e como as aprendizagens ocorrem,
aprofundando pedagogias inovadoras associadas
a novas tecnologias.
Esta primeira reunião permitirá definir e validar os
procedimentos para todo o período de vigência do
projeto e também preparar a primeira Atividade
de Ensino e Aprendizagem “Literacia Digital e
Tecnológica”, a realizar com jovens estudantes de
todos os países da parceria, no CFPIMM, em fevereiro de 2016.
Desta forma, os formandos do CFPIMM poderão
também desenvolver novas competências dentro
desta temática e promover as suas competências
ao nível da interculturalidade e do desenvolvimento da língua estrangeira.
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“Furniture New
Skills 2020”
A emergência de novas
competências para a
Indústria de Mobiliário

Madeira e Mobiliário (Portugal), Federacion
Empresarial de la Madera y Mueble de la
Comunidad Valenciana - Fevama Asociacion
(Espanha), Fondazione ENAIP Lombardia
(Itália), Innovawod ASBL (Bélgica) e Instytut
Technologii Drewna (Polónia).
A reunião, realizada no Instituto Tecnológico
da Madeira de Poznan, entidade de referência europeia no setor, teve como principais
objetivos identificar e analisar os pontos
fortes e fracos da indústria do mobiliário
nos países da parceria, através de uma análise Swot (Forças, Fraquezas, Oportunidades
e Ameaças). Esta análise permitiu aos parceiros identificar algumas das competências necessárias para reforçar a competitividade europeia deste setor industrial.
A próxima reunião terá lugar no próximo
mês de fevereiro em Bruxelas (Bélgica), na
Innovawod ASBL, e terá como principal objetivo divulgar para todas as entidades europeias do setor os primeiros resultados do
projeto, bem como validar o questionário
de autoavaliação que será aplicado a trabalhadores do setor de todos os países da
parceria.

O

CFPIMM esteve presente no passado
mês de setembro na cidade de Poznan,
na Polónia, na terceira reunião
transnacional do Projeto FUNES – Furniture
New Skills 2020 (Novas Competências
para o Mobiliário 2020). Este Projeto integra 7 instituições de referência europeia
na área do mobiliário, a saber: AIDIMA,
Asociacion de Investigacion y Desarrollo en
la Industria del Mueble y Afines (Espanha),
Consorzio del Mobile SCPA (Itália), Centro
de Formação Profissional das Indústrias da
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PROJETO EUROJOINER
Mobility of Wood Workers (joiners/carpenters) across
Europe
(Turquia), OpleidingsCentrum Hout vzw (Bélgica),
Centre Integrat Públic de Formació ProfessionalCatarroja
(Espanha),
Stichting
Houten
Meubileringscollege (Holanda).

O

CFPIMM viu aprovada, em julho de 2015,
uma Parceria Estratégica para a Formação
Profissional, no âmbito do Programa
Erasmus+, constituída por 7 entidades de 6 países europeus, a saber: AIDIMA, Asociacion de
Investigacion Y Desenrrolo en la Industria del
Mueble Y Afines (Espanha), Centro de Formação
Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário
(Portugal), Amledo & Co AB (Sweden), Organize
Sanayi Bolgesi Mesleki ve Teknik Egitim Merkezi

T

O Projeto tem como objetivo principal a definição
de uma qualificação europeia, construída a partir das competências de dois perfis profissionais
(marceneiros e carpinteiros), por forma a permitir
e facilitar a mobilidade europeia destes trabalhadores. Para elaborar esta qualificação, cada país da
Parceria terá que efetuar um levantamento exaustivo de todas as competências associadas a estes
mesmos perfis.

CFPIMM - 14ª Bandeira Verde

odos os anos, o CFPIMM tem continuado a
promover atividades no âmbito do Projeto
Eco-Escolas. Em reconhecimento do trabalho desenvolvido no ano formativo 2014/2015, o
CFPIMM foi galardoado com a Bandeira Verde, pela

14ª vez consecutiva.
Sendo o programa Eco-Escolas um programa estruturado de forma a ser possível mudar atitudes
pela aprendizagem formal e não formal, pretendese que os formandos percebam como a proteção
do Ambiente deverá ser uma preocupação constante em todas as áreas que estudam. Nesse sentido, já neste novo ano de formação, 2015/2016, os
formandos do 2º ano do curso Técnico de Gestão
da Produção em Madeira e Mobiliário cozeram um
ovo num forno solar, aplicando os conhecimentos
adquiridos nas sessões de Termodinâmica, onde
aprenderam a caracterizar os processos pelos
quais é possível fazer transferências de calor, relacionando--os com as vantagens da utilização de
energias renováveis.
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CFPIMM participa mais uma vez no
projeto JAP

O

Projeto Júnior Achievement Portugal (JAP),
com o Programa A Empresa, foi desenvolvido pelos formandos do curso Técnico
de Gestão da Produção, durante o ano letivo
2014/2015, no CFPIMM, Os objetivos do JAP foram atingidos, o grupo de Formandos esteve bem
nas atividades desenvolvidas e receberam, com
entusiasmo, os certificados de participação. (Há
foto)
No presente ano letivo, é a turma de Técnico de
Operação e Programação de Equipamento CNC
que irá desenvolver os seus Projetos e ganhar
competências na área do empreendedorismo – O
Programa A Empresa. As equipas já estão definidas
e a responsável nacional para o nível secundário
já realizou uma primeira sessão de trabalho com
o grupo.
Ainda no âmbito do Projeto, e no programa Braço
Direito – Um dia no teu Futuro, onze Formandos do

CFPIMM, de diferentes turmas, irão participar nesta
iniciativa, na qual, durante um dia, o aluno acompanhará um voluntário do programa no seu local
de trabalho, que o colocará em contacto com um
típico dia de trabalho, de modo a que compreenda
os diferentes aspectos relacionados com uma área
de atividade. A iniciativa decorrerá nos dias 18 e
19 de Novembro e 4 de Dezembro. Será certamente um dia diferente, para os nossos Formandos,
que lhes permitirá, também, reconhecer que as aptidões ou capacidades adquiridas no Centro serão
muito necessárias no mundo do trabalho.
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Percursos Profissionais com Valor

A

presentamos nesta rubrica histórias de
ex-formandos que são exemplos de profissionais bem-sucedidos e que têm em
comum o facto de terem escolhido o CFPIMM
para iniciar ou complementar o seu percurso
profissional. Seguiram diferentes trajetórias,
passaram por diferentes empresas e funções,
mas todos reconhecem a influência e o impacto que o CFPIMM teve, e continua a ter, nas
suas vidas enquanto entidade formadora. Os
seus percursos contam e fazem parte da história do CFPIMM.

PASSADO... (continuação)
continuei a trabalhar.
Durante o seu Percurso Profissional, frequentou Formação Contínua no CFPIMM?
Para complementar os conhecimentos adquiridos no curso e por necessidade de alcançar novas metas, realizei mais formação no CFPIMM:
Desenho 3D (inventor) e AlfaCam.

PRESENTE…
Quais são as suas funções atualmente?
Neste momento, estou inserido numa equipa
de 6 desenhadores 3D e 3 programadores de
CNC, as nossas tarefas passam por desenvolver
Desenhos e Programas CNC; Desenhos detalhados para se poder elaborar todas as operações em produção, árvores do produto, gama
operatório, listagens de necessidades de matérias-primas e subsidiárias e Desenhos detalhados em 3D (sólidos) para facilitar a ligação
entre desenho CAD e programa CNC-CAM.
Luís Carlos Barbosa, desenhador e programador
CNC na empresa AMCLASSIC, em Frazão, começou a frequentar formação no CFPIMM aos 15
anos. Hoje, com 30 anos, Luís Carlos Barbosa
ajudou-nos a perceber como o CFPIMM foi um
contributo para um percurso profissional de
sucesso.
PASSADO...

Sente-se realizado nesta profissão?
Sim.
Qual o segredo do seu sucesso?
Um dos segredos para o sucesso é gostar do
que se faz. Eu tenho o prazer de trabalhar com
uma equipa jovem e empreendedora que nunca se acomoda, procura sempre ser melhor,
nunca desistindo perante os obstáculos. Isto
permite-nos melhorar continuamente.

Que curso frequentou no CFPIMM?
Fiz o curso de Técnico Madeiras e Mobiliário
– Gestão da Produção. Escolhi este curso, porque toda a minha família estava ligada à área
do mobiliário. Na altura, tinha 15 anos e como
já tinha alguma experiência como ajudante de
marceneiro, vi no curso profissional uma porta
para o futuro..

FUTURO…
Que perspetivas tem para o futuro?
Continuar a investir na minha formação de
forma a conseguir acompanhar a evolução do
meio em que estou inserido.

Antes da AMCLASSIC, trabalhou noutras empresas?

Que Ações de Formação gostaria de frequentar no CFPIMM para poder progredir ainda mais
nos seus conhecimentos?

Não. A AMCLASSIC foi e empresa onde realizei o meu estágio durante o curso e foi onde

Mais cursos de formação na área de Soliworks
e AlfaCam.
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Quem é quem no CFPIMM
Nome: Amarildo Pacheco de Oliveira

de Madeiras.

Data de Nascimento: 16 de Julho de 1963

Porquê o CFPIMM?

Naturalidade: Jovim, Gondomar
Estado Civil: Casado
Residência: S. Cosme Gondomar
Formação Académica:
Curso Complementar de Construção Civil Noturno
11º Ano/Frequência da Escola Superior de
Tecnologia de Viseu
Função desempenhada no CFPIMM
Sou Formador, faço parte da equipa do CQEP do
CFPIMM. Recentemente, tenho, ainda, a responsabilidade da manutenção do CFPIMM.
Resumo da Trajetória Profissional
Iniciei a minha atividade profissional aos 13 anos
na Indústria do Mobiliário como Marceneiro até
aos vinte anos. Paralelamente a este percurso, fui
trabalhador-estudante até aos 20 anos. Após uma
interrupção de dois anos para o serviço militar, voltei a trabalhar na indústria do mobiliário, embora
nesta fase fosse apenas de 5 meses, visto que em
Maio de 1986 entrei para o Centro de Formação
como ajudante de monitor. Assim, estou cá até à
presente data, excetuando o período entre 2005
e 2007, em que interrompi a minha atividade no
Centro.
Paralelamente a toda esta atividade de aprendizagem contínua, a carpintaria era o meu hobby de
fim de semana. Durante este tempo estive sempre
participativo e envolvido em vários projetos nacionais e internacionais que envolvia o CFPIMM.
Participei na conceção de protótipos dos concursos Jovem Design, promovido pelo ICEP, vários
Campeonatos das Profissões promovidos pelo
IEFP, as mais variadas formações internas e externas que obtive desde formação em Autocad, pneumática, desenho, segurança. Integrei, ainda, a equipa do CFPIMM de restauro de arte sacra realizada
na Igreja Museu de São Francisco, no Porto, entre
2000 e 2004. E no ano 2010, iniciei na Escola
Superior e Tecnologia Viseu o curso de Engenharia

À data de 1986, o CFPIMM já dava formação a jovens na profissão de entalhador e na preparação
de lâminas e estava a preparar um curso de qualificação de marcenaria, mas não tinha ajudante de
Monitor para o arranque do curso, pois o monitor
não tinha disponibilidade total para assegurar essa
formação, daí ter um ajudante era crucial para garantir a continuidade do curso laboral. Tendo eu
conhecimento desta situação, concorri.
Como descreve o seu trabalho no CFPIMM?
Costumo dizer que pertenço ao grupo de pessoas
que tem um trabalho que faz aquilo que gosta (Dar
e Receber).
Que expectativas tem para o futuro?
A continuidade da aposta na Formação e
Certificação Profissional.
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Formandos do curso EFA desenvolvem projeto
com a Rota do Românico

P

artindo do tema de vida “Viagens – Valorização
do Património Local”, os formandos do curso
EFA (Educação e Formação de Adultos) aceitaram o desafio de desenvolverem um conjunto de
atividades sobre a Rota do Românico, mais concretamente sobre o Percurso do Vale do Sousa, região
onde a maior parte deles nasceu e habita. Depois
de várias ideias e sugestões de trabalho, os formandos decidiram realizar maquetes, totalmente
em madeira, de monumentos da Região do Vale do
Sousa. Para isso, selecionaram um monumento de
tipologia diferente e por cada concelho que integra o Percurso: Igreja de São Mamede de Vila Verde
(Felgueiras), Ponte de Vilela (Lousada), Memorial
da Ermida (Penafiel), mosteiro de São Pedro de
Ferreira (Paços de Ferreira) e Torre dos Alcoforados
(Paredes). Para mostrar estas maquetes à comunidade do CFPIMM, os formandos decidiram, também, dedicar um dia à Rota do Românico, dia em
que, como embaixadores destes monumentos,
promoverão o património local através de exposições fotográficas, folhetos e apresentações explicativas de todo o trabalho desenvolvido.
Este projeto tem envolvido todos os formadores
das diferentes disciplinas do curso (Português,
Cidadania, Matemática, Inglês, TIC, Desenho
Técnico e Operações em Máquinas de Moldar), mas

tem contado, sobretudo, com o apoio do gabinete
da Rota do Românico que desenvolveu no CFPIMM
uma Sessão Informativa sobre o Românico no Vale
do Sousa e distribuiu aos formandos diversos materiais muito úteis para o seu trabalho. O gabinete
da Rota do românico ofereceu, também, ao Centro
de Recursos do CFPIMM bastantes materiais, monografias, jogos, coleções de postais e miniaturas
dos monumentos, entre outros, materiais produzidos e publicados pela Rota do românico e que estão disponíveis a todos que os quiserem consultar
e requisitar.
Para incentivar os formandos e para os apoiar no
trabalho que estão a desenvolver, o CFPIMM organizou uma visita de estudo, orientada pelo responsável do serviço educativo da Rota do Românico,
Dr. Joaquim Costa, onde foi possível conhecer de
forma mais aprofundada a história dos cinco monumentos escolhidos e tirar fotografias que serão
depois expostas no Centro.
Este projeto está, ainda, a ser desenvolvido, mas
tem sido uma mais-valia para os formandos, pelo
facto de estarem a aplicar muitos dos saberes e
competências adquiridas anteriormente, mas, sobretudo, pela interação e espírito de equipa que
têm sido promovidos entre eles.
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Trabalhos realizados
pelos formandos do
curso EFA

N

o âmbito das Unidades de Formação
Máquinas de Prensar e Folhear e Máquinas de
Furar e Rasgar, os formandos do curso EFA –
Operador de Máquinas de Segunda Transformação
da Madeira, que se encontram a quatro meses de
concluírem o seu percurso de formação, realizaram um conjunto de trabalhos diversificados com
o objetivo de aplicar todos os conhecimentos tecnológicos adquiridos até ao momento no curso.
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Nova aposta do CFPIMM
Formação em Estofos

A

área de atividade dos estofos tem adquirido um papel crescente dentro do Setor das
Madeiras, sendo cada vez mais importante
nas empresas que produzem mobiliário em madeira.
Ao longo dos anos, não tem sido contemplada formação profissional destinada a este subsetor, por
parte de qualquer Centro de Formação Profissional.
A crescente importância desta área nas empresas
do Setor de Mobiliário justifica a necessidade de
uma atenção crescente na elaboração de futuros
planos de formação por parte do CFPIMM.

Por isso, o CFPIMM está a equipar um dos espaços
oficinais de que dispõe com todos as máquinas,
ferramentas e materiais para a formação na área
dos estofos. Empresas que trabalham nesta área,
conhecedoras do saber-fazer, têm colaborado com
os Técnicos de Formação do Centro, para que as
decisões sobre os investimentos reflitam o que de
mais recente e atual existe.
É objetivo do Centro iniciar a Formação nesta
área, no início do próximo ano. O novo Plano de
Formação incluirá formação em estofos.

NOVO PERCURSO DE FORMAÇÃO
Programa Vida Ativa - “Desenho Técnico de Mobiliário”

T

eve início, em outubro, no CFPIMM, um novo
curso do Programa Vida Ativa, na área do
Desenho Técnico de Mobiliário, integrando 23
formandos. O objetivo desta tipologia de formação

é potenciar o regresso ao mercado e trabalhos de
desempregados, através de uma integração em
ações de formação de curta duração com vista à
especialização ou reconversão profissional.

Novos Derivados de Madeira

E

Sessão de apresentação

m parceria com a empresa BANEMA – Madeiras
e Derivados, SA, o CFPIMM desenvolveu uma
sessão de formação na área dos materiais
derivados da madeira e teve a particularidade de
ser apresentada pelo ex-formando do Centro, o jovem Jorge Morais, que fez o seu curso na área da
Gestão da Produção.

Esta apresentação dirigiu-se aos formandos do
curso de Acabamentos e ao grupo de formandos
do Programa Vida Ativa - Desenho Técnico de
Mobiliário, e o objetivo foi abordar a temática dos
derivados da madeira e materiais compósitos que
utilizam madeira, utilizados no setor das madeira
e mobiliário, com a descrição das principais características técnicas e aplicação de cada material. O
saldo deste tipo de sessões, que o CFPIMM realiza
regulamente com diversas empresas representes

de matérias-primas para o setor, é muito positivo,
já que é possível ir mantendo a atualização das novidades e tendências na área.
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Visita da Academia Regional Andragógica
dos Países Balcãs

N

o passado dia 28 de outubro, o CFPIMM recebeu um grupo de 18 representantes da
Academia Regional Andragógica dos Países
Balcãs. A visita integrou-se numa iniciativa promovida pela Associação Europeia para a Educação de
Adultos e foi organizada pela Kerigma – Inovação
e Desenvolvimento Social, de Barcelos.

Validação e Certificação de Competências
Profissionais desenvolvido no CQEP do CFPIMM. A
equipa do CQEP teve a oportunidade de partilhar
as suas práticas com entidades, dos países balcãs,
que estão agora a iniciar os seus processos de reconhecimento de competências e que serão, inclusivamente, responsáveis pela sua implementação.

A visita de estudo, subordinada ao tema
“Reconhecimento e Certificação de Competências”,
teve como objetivo conhecer os procedimentos associados ao processo de Reconhecimento,

Os 18 representantes tiveram oportunidade de
visitar as instalações do Centro, tendo manifestado um elevado interesse pelos espaços oficinais e
respetivos equipamentos.

N

Visita de estudo à LAMINAR

o dia 28 outubro, duas turmas do CFPIMM,
Técnico de Acabamento em Madeira e
Mobiliário e Desenho Técnico de Madeiras,
realizaram uma visita de estudo à empresa
LAMINAR. Esta visita inseriu-se no âmbito da
Unidade “Matérias e Materiais” ministrada em
diversos cursos do CFPIMM, na qual se explora o
tema das matérias-primas para o setor das madeiras.
Esta visita teve um saldo muito positivo, pois permitiu aos formandos contactar com a parte da serração e corte de diversas madeiras, bem como a

produção de folha e de painel contraplacado para
diversos fins. Foi, também, uma forma de motivar
os formandos e de os alertar para a importância do
para o setor das madeiras.

13

14

VALOR MADEIRA | Dezembro 2015

Entrega de Certificados aos Formandos
dos Cursos “ Técnico de Acabamento” e
“Técnico de Programação de Máquinas”

O

s formandos dos cursos “Técnico de
Acabamento de Madeira e Mobiliário”
(7ª edição) e “Técnico de Programação e
Operação de Máquinas de Segunda Transformação
de Madeira” (5ª edição) receberam no CFPIMM o

seu certificado de conclusão do curso que terminou no dia 30 de Julho de 2015. O índice de empregabilidade destes formandos é elevado, visto
que quase todos ficaram colocados na empresa
onde realizaram o seu estágio.

plano de formação JAN - MAR 2016
FORMAÇÃO CONTÍNUA
Ações no CFPIMM - Lordelo/Paredes
NOME DO CURSO

LOCAL

INÍCIO
(previsto)

HORAS

CÓDIGO
CNQ*

NÍVEL

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR - CAD
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

Lordelo

março

50

4850

4

Programação Automática - CAM (AlphaCAM)

Lordelo

janeiro

50

7836

4

CAM integrado com Solidworks

Lordelo

janeiro

25

N/ UFCD

4

Comando Numérico Computorizado - CNC

Lordelo

março

50

2359

4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores

Lordelo

janeiro

14

N/ UFCD

4

Logística na empresa

Lordelo

janeiro

50

2187

4

Técnicas de acabamento - madeira e mobiliário

Lordelo

fevereiro

50

2371

2

Técnicas de Estofamento - introdução

Lordelo

fevereiro

50

N/ UFCD

2

Tecnologia e Novos Materiais - madeiras e derivados

Lordelo

fevereiro

25

N/ UFCD

4

Preparação e Aplicação de produtos de acabamento

Lordelo

março

50

2376

2

Lordelo

fevereiro

50

5015

2

Lordelo

março

50

7846

2

Língua Alemã - comunicação administrativa

Lordelo

janeiro

50

6900

4

Língua Espanhola - conversação

Lordelo

fevereiro

50

4900

4

Marketing - Mercado e Posicionamento

Lordelo

fevereiro

50

0376

4

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (MODELAÇÃO)
CAD 3D - Modelação e Animação (SolidWorks)
TECNOLOGIA CNC

PRODUÇÃO

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Eletricidade/Eletrónica
INFORMÁTICA
Informática - noções básicas
ÁREA COMERCIAL E DE MARKETING

* Unidades de Formação de Curta Duração certificáveis e capitalizáveis, integrantes dos referenciais de formação do Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)
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Ações no CFPIMM - Lordelo/Paredes (Continuação)
NOME DO CURSO

LOCAL

INÍCIO
(previsto)

HORAS

CÓDIGO
CNQ*

NÍVEL

ÁREA COMERCIAL E DE MARKETING (continuação)
Decoração de Interiores - Nível I

Lordelo

fevereiro

50

N/ UFCD

4

Língua alemã - vendas

Lordelo

março

50

8611

4

Língua Francesa - Atendimento

Lordelo

março

50

3455

4

Plano de negócio - criação de pequenos e médios negócios

Lordelo

janeiro

50

7855

4

Noções básicas
Contabilística

Lordelo

março

50

6234

4

GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

do

Sistema

de

Normalização

Ações - Regiões Norte e Centro
NOME DO CURSO

LOCAL

INÍCIO
(previsto)

HORAS

CÓDIGO
CNQ*

NÍVEL

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (CAD + MODELAÇÃO)
CAD 2D - peças e conjuntos de média complexidade
(AutoCAD)

Aveiro

fevereiro

50

0863

4

SketchUp - Desenho 3D Assistido por Computador

Leiria

março

50

N/ UFCD

4

Comando Numérico Computorizado - CNC

Águeda

fevereiro

50

2359

4

Programação Automática - CAM (AlphaCAM)

Lisboa

janeiro

25

N/ UFCD

4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores

Amarante

fevereiro

14

N/ UFCD

4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores

Anadia

janeiro

14

N/ UFCD

4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores

Arouca / Sever
do Vouga

janeiro

14

N/ UFCD

4

Utilização da motosserra nas operações florestais

Arouca

fevereiro

25

N/ UFCD

2

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores

Braga

março

14

N/ UFCD

4

Braga/
Guimarães

fevereiro

50

2371

2

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

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores

Sertã

fevereiro

14

N/ UFCD

4

Utilização da motosserra nas operações florestais

Sertã

março

25

N/ UFCD

2

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores

Pombal

fevereiro

14

N/ UFCD

4

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Pombal

março

50

3837

4

Sertã

janeiro

25

7538

2

Pombal

janeiro

50

7846

4

Leiria

fevereiro

50

8610

4

Photoshop - Iniciação

V. N. de Gaia

janeiro

50

N/ UFCD

4

As Redes Sociais na Vertente Comercial

V. N. de Gaia

março

25

N/ UFCD

4

TECNOLOGIA CNC

PRODUÇÃO

Técnicas de acabamento - madeira e mobiliário

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
Manutenção Industrial
INFORMÁTICA
Informática - noções básicas
ÁREA COMERCIAL E DE MARKETING
Língua Francesa - Vendas

* 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 Formação

“A educação é o ponto em que decidimos se
amamos o mundo o bastante para assumirmos a
responsabilidade por ele”

(Hannah Arendt)

