VALORMADEIRA
CENTRO DE FORMAÌO PROFISSIONAL DAS
INDòSTRIAS DA MADEIRA E MOBILIçRIO

CFPIMM RECEBE CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA
NO EUROSKILLS – CAMPEONATO EUROPEU DAS
PROFISSÕES
Realizou-se de 9 a 11 de Dezembro
de 2010, o Campeonato Europeu
das Profissões – EUROSKILLS, em
Lisboa. Depois do Euroskills de
2008 em Roterdão, a Europeean
Skills Promotion Organization –
ESPO, atribuiu a Portugal a organização do EUROSKILLS 2010. O IEFP
– Instituto do Emprego e Formação
Profissional foi a entidade organizadora deste evento que contou
com a participação de cerca de 500
jovens de 31 países e 30 profissões
a concurso. (Continua na pág. 3)

EFA BÁSICO: UM CURSO CASO DE SUCESSO
Terminou em Novembro de 2010 o primeiro curso de Educação e Formação de Adultos
de dupla certificação com equivalência ao 9º ano de escolaridade – Operador de
Máquinas de Segunda Transformação da Madeira. A experiência foi extremamente positiva, quer para os Formandos, quer para o CFPIMM.
Este Curso integrou um período final de Formação em Contexto de Trabalho que teve
como objectivo principal proporcionar aos Formandos uma integração no tecido
empresarial local. A colocação dos Formandos nas empresas procurou responder à
necessidade de empregabilidade dos formandos e às necessidades de mão-de-obra
especializada das próprias empresas. Assim, e até esta data, a empregabilidade destes formandos é aproximadamente de 80%, sendo que a grande maioria está empregada na indústria de mobiliário, tendo, por isso, a possibilidade de aplicar e desenvolver competências adquiridas durante o seu processo de aprendizagem.

NESTA EDIÇÃO
PÁG. 04

PROJECTOS TRANSNACIONAIS
O CFPIMM continua a desenvolver
a sua participação em projectos
transnacionais, partilhando experiências e boas práticas ao nível da
formação.

PÁG. 05

CASO DE SUCESSO
O CFPIMM entrevistou Rui Matias,
empresário de Sever do Vouga,
que destaca a formação profissional como uma chave para o sucesso da empresa e factor de competitividade.

PÁG. 06

INVESTIMENTOS NA ÁREA DE
ACABAMENTOS
Respondendo às exigências do mercado, o CFPIMM apostou na modernização tecnológica dos recursos
físicos da área dos Acabamentos.

ACTIVIDADE FORMATIVA – JAN-DEZ/2010
Acções – 105
Formandos – 1546
Volume de Formação – 234.503 [h/formando]

Os Diplomas e os respectivos Certificados de Qualificação foram entregues aos
Formandos a 14 de Dezembro de 2010, cujos resultados da aprendizagem situaramse entre o Bom e o Muito Bom.
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EDITORIAL
É com orgulho que olhamos para os números que marcaram o
CFPIMM no ano transacto e que traduzem bem o reconhecimento deste centro de formação profissional e a presença da acção
formativa por toda a Fileira de Madeira e Mobiliário: 104 acções
de formação junto de 1546 formandos.
No entanto, e para lá dos números, importa reconhecer que, em
termos qualitativos, a acção formativa se afirmou (e trouxe
mais-valias) na área das tecnologias, do design e da gestão
junto de um conjunto de pessoas que são, efectivamente, os
eixos de desenvolvimento das Indústrias de Madeira e
Mobiliário.
Dificilmente esses números se repetirão no ano que agora se
inicia – com a recessão económica, 2011 oferece às empresas
portuguesas grandes dificuldades, prevendo-se o aumento do
desemprego no sector.
Ora, para os que conseguirem manter o seu emprego, recomendamos que não o dêem como certo. Procurem-nos e apostem na
formação profissional por forma a assegurarem um desempenho optimizado que certamente vos trará valorização, diferenciação e, consequentemente, vos assegurará o lugar no mercado de trabalho.

RECONHECIMENTO PÚBLICO DA
CERTIFICAÇÃO DE ADULTOS
SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DE DIPLOMAS DO CENTRO
NOVAS OPORTUNIDADES
Realizou-se no dia 19 de Novembro de 2010, no auditório do
CFPIMM, mais uma Sessão Pública de Entrega de Diplomas obtidos no âmbito da conclusão de processos de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências (RVCC) de nível básico
e de nível secundário. A Sessão foi presidida pelo Presidente do
Conselho de Administração do CFPIMM, Eng.º Domingos
Fernandes.
O CFPIMM felicita todos aqueles que viram a sua experiência de
vida e todo o seu mérito certificados nestes Diplomas, obtendo
respectivamente equivalência ao 6º, 9º e 12º ano de escolaridade.
As Sessões Públicas de Entrega de Diplomas representam
momentos de grande importância para os Adultos certificados,
pois são o culminar de todo um processo que exigiu empenho,
trabalho e dedicação, assim reconhecidos publicamente.

Mas, para quem vier a ficar sem emprego, recomendamos também que não se acomode. Ao iniciar um ciclo de formação, ficará, certamente, mais preparado para os tempos que advirão
após a crise, que serão de grande rigor e exigência.
Nós, Direcção e Administração do CFPIMM, também nos comprometemos a diagnosticar e a estudar continuamente as mutações das formações e das profissões que o futuro ditará, procurando sempre melhorar e completar todo o processo formativo.
E desde já estamos a atender que, com o arrefecimento generalizado da economia, o Estado português já não é suficiente para
absorver a oferta que as nossas fábricas possibilitam presentemente. Devemos, portanto, direccionar-nos mais para as áreas
relacionadas com a internacionalização e a exportação, considerando não só os mercados convencionais mas também os
alternativos, porque a evolução das novas economias vieram
abrir necessidades diferentes, um design inovador e aplicações
tecnológicas cada vez mais exigentes.
Para vencer a batalha da internacionalização, torna-se necessário um notável esforço da parte da oferta formativa e, em
particular, uma forte adesão dos profissionais que, constantemente, buscam o aumento do conhecimento.
Termino, assim, desejando um bom Ano Novo.
Fernando Rolin (Eng.º)
Presidente da AIMMP e
Vogal do Conselho de Administração do CFPIMM

DADOS DO CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES JANEIRO – DEZEMBRO/2010
INSC.

ENCAMINHADOS
PROC. RVCC OU EFA

EM PROC. RVCC

CERTIF.

BÁSICO

302

334

324

363

SECUNDÁRIO

157

160

167

100

TOTAIS

459

494

491

463

NOVO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO
DO CFPIMM
Respondendo aos novos desafios
que as soluções na Internet nos
apresentam, o CFPIMM tem um
novo serviço - o Boletim Informativo
Mensal (Newsletter), que pode ser
consultado regularmente na Internet
ou ser enviado por e-mail, dando,
assim, continuidade ao nosso trabalho junto das empresas e dos técnicos do sector.
A nossa Newsletter mensal encontra-se em: http://www.cfpimm.info
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CFPIMM RECEBE CERTIFICADO DE EXCELÊNCIA NO EUROSKILLS –
CAMPEONATO EUROPEU DAS PROFISSÕES (CONT.)
Considerado o maior evento de formação profissional a nível
Europeu de 2010, o EUROSKILLS foi uma montra onde, ao vivo,
muitos jovens demonstraram a qualidade da formação profissional que frequentaram ou da profissão que exercem e a sua
importância.
Estiveram representadas profissões muito diversas, das mais
tradicionais como florista, sapateiro ou cozinheiro, às mais
recentes, de base tecnológica, como as das áreas automóvel,
mecatrónica, sistemas informáticos ou publicação multimédia.
A convite do IEFP, o CFPIMM participou nesta edição do EUROSKILLS na área de Tecnologia da Madeiras, integrada no sector da
Construção Civil, com três jovens finalistas do Curso de Técnico
de Operação e Programação em Máquinas de Transformação de
Madeira, na profissão 'Wood Machinist' [4073].
Em colaboração com a organização do campeonato, um técnico
do CFPIMM, foi nomeado ‘Chefe de Oficina’ (Shopmaster), com
funções de grande exigência, tanto ao nível da qualificação técnica, como da comunicação em Inglês, língua oficial da competição, quer ainda ao nível da integridade, pela necessidade de elevada objectividade e máxima imparcialidade perante todos os
competidores.
Na preparação, durante a competição e nas operações subsequentes são responsabilidades do “Chefe de Oficina”, nomeadamente, assegurar a instalação e funcionamento de todos os
equipamentos oficinais, infra-estruturas respectivas e demais
itens listados nas prescrições técnicas da profissão em competição – ‘Wood Machining Technician’ (Operador e Programador
CNC de Máquinas de Transformação de Madeira). O ‘Chefe de
Oficina’ é ainda responsável pela higiene, saúde e segurança em
todo o espaço da sua área de competição.
O CFPIMM colaborou, ainda, no estabelecimento de parcerias
com empresas – escolhidas pelo seu histórico de excelente colaboração com o Centro de Formação e pela sua capacidade técnica – com as quais foram celebrados acordos de patrocínio do
EUROSKILLS, na área Tecnologia da Madeira, para fornecimento de materiais, equipamentos e apoio técnico adequados às
características da competição a realizar.
Em protocolo celebrado com o CFPIMM, foram Patrocinadores
Ouro do EUROSKILLS as empresas BITMIND, FRAMA, FREZITE,
MARJOS e VENTILAÇÕES MOURA. A capacidade técnica destas
empresas e a excelente colaboração prestada foram fundamentais para a organização da competição na área da Tecnologia das
Madeiras e para o sucesso alcançado.
O evento foi considerado um êxito em todas as suas dimensões
e a ‘Tecnologia das Madeiras’ não foi excepção. De salientar que,
nesta área, além do êxito organizativo, na competição propriamente dita, a participação portuguesa obteve dois terceiros
lugares (medalhas de bronze) nas profissões de Marceneiro e
Carpinteiro. Uma vez que se tratava de uma competição em
equipa o bom desempenho do Carpinteiro e do Marceneiro

dependiam também do bom desempenho do Operador de
Máquinas da equipa, uma vez que este executava o preparo das
peças para o Marceneiro e para o Carpinteiro.
O Operador de Máquinas da Equipa Portuguesa, aliás, operadora – Elisabete Beatriz Pinto, formanda do CFPIMM do Curso de
Técnico de Operação e Programação em Máquinas de
Transformação de Madeira, foi distinguida com um certificado de
excelência, pelo nível elevado de pontuação obtida, resultado do
seu excelente desempenho.
Os outros dois formandos do CFPIMM, do mesmo curso e em
competição na mesma profissão, estiveram integrados em equipas estrangeiras. O formando Agostinho Costa apoiou o trabalho
do Marceneiro Norueguês que obteve um 3º lugar (medalha de
bronze). O formando Sérgio Martins esteve integrado na equipa
do Chipre e, estando embora ao nível dos seus colegas, o seu
desempenho poderia ter sido mais notado se integrado numa
equipa mais competitiva.
De realçar a excelente postura dos formandos do CFPIMM, com
uma atitude excepcional de trabalho, excelente motivação e
comportamento exemplar tanto durante a preparação como na
competição. Esta experiência foi muito importante e enriquecedora para todos quer a nível técnico e profissional, quer pessoal.
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CFPIMM “ATRAVESSA FRONTEIRAS”
E PARTILHA BOAS PRÁTICAS NA REDE DE FORMADORES DA EUROPA
Com o intuito de desenvolver Parcerias internacionais, o
CFPIMM tem participado em diversas iniciativas comunitárias e
promovido actividades no âmbito do Programa Aprendizagem ao
Longo da Vida.
Assim, o CFPIMM foi convidado para participar na Conferência
da Rede de Formadores na Europa (Network of Trainers in
Europe), que aconteceu no passado dia 14 e 15 de Outubro, no
Castelo de Kostelec, próximo de Praga. Esta Rede foi fundada
pela Comissão Europeia com o objectivo de estabelecer a ligação
entre investigadores e formadores em educação e formação profissional. Estabeleceu-se, portanto, uma plataforma online que
permite a troca de material e informação entre todos os intervenientes.

Reunião na República Checa – OUTUBRO/2010

O tema desta edição da Conferência foi “Atravessar fronteiras: o
múltiplo papel dos formadores e professores na educação e formação profissional” (Crossing Boundaries: The multiple roles of
trainers and teachers in vocational education and training).

O saldo da participação neste evento é muito positivo já que permitiu o contacto com instituições de formação e ensino de referência a nível europeu para o fomento da troca de experiências e
boas práticas de formação.
Para mais informações www.trainersineurope.org.

PARTICIPAÇÃO NA EDUCA ANGOLA –
1ª FEIRA DE AMOSTRAS DO SISTEMA EDUCATIVO
O CFPIMM marcou presença na “Educa Angola – 1ª Feira de
Amostras do Sistema Educativo”, que decorreu nas instalações
da FILDA, em Luanda, entre 4 e 7 de Novembro.
A “Educa Angola” foi uma Feira de Amostras dos Sistemas
Educativo e Formativo que se realizou por iniciativa do Ministério
de Educação em co-organização com os Ministérios da Administração Pública, Emprego e Segurança Social, Ensino Superior
e da Ciência e Tecnologia e das Telecomunicações e Tecnologias
de Informação, onde cerca de 125 Expositores mostraram o seu
potencial nas áreas da Educação, Formação Profissional e
Emprego.

Um dos objectivos gerais da feira foi proporcionar a abertura da
oferta formativa ao público e proporcionar um contacto directo
com as pessoas.
O CFPIMM participou nesta Feira num stand em conjunto com o
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), o CENFIC,
o CINEL e o CENFIM.
O número de visitantes correspondeu às expectativas e ficou a
promessa por parte das entidades oficiais angolanas que o evento será para repetir no próximo ano.
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CASO DE SUCESSO
EMPRESA RUI MATIAS, LDA (SEVER DO VOUGA)
NOME Rui Matias IDADE 49 anos RESIDÊNCIA Sever do Vouga
FUNÇÃO DESEMPENHADA NA EMPRESA Gestor
NOME DA EMPRESA Rui Matias, Lda.
LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA Zona Industrial dos Padrões,
Sever do Vouga
Nº DE TRABALHADORES 10
CURSOS DE FORMAÇÃO CONTÍNUA REALIZADOS Sistemas de fabricação assistida por Computador – CAM; CAD 3D – Modelação e
Animação (Solidworks); Técnicas de Acabamento; Orçamentação
para Carpintarias; CAP de Carpinteiro de Limpos.
FORMAÇÃO INTERNA (COLABORADORES) RVCC 9º ano; SHST;
Empilhadores.

Apresente-nos um pouco a história da empresa...

Qual a principal actividade da empresa?

Iniciei actividade em 1985 nuns anexos junto à minha residência
que foram sendo adaptados consoante as necessidades de crescimento do negócio e a disponibilidade financeira. Com equipamentos muito reduzidos (tinha uma garlopa universal, uma
radial pequena e um conjunto de ferramentas manuais necessárias) dedicava-me a pequenos trabalhos de reparações em
móveis de cozinha e a algumas carpintarias.

A empresa dedica-se essencialmente ao fabrico de mobiliário
em diversos materiais (madeira, derivados, material compósito,
entre outros) e acessórios de decoração.

Em 1987, já com instalações maiores e melhores, adquiri mais
equipamentos, e redireccionei o negócio para obras de maior
envergadura, como o fabrico de cozinhas.
Mais tarde, arrendei um pavilhão na zona industrial dos Padrões,
em Sever do Vouga, pavilhão que acabei por adquirir em 1998. A
partir daí, iniciei uma série de investimentos em equipamentos
mais modernos que proporcionaram a abertura a novos mercados, nomeadamente a decoração de espaços comerciais e a
áreas de serviço, sem abandonar a área do negócio tradicional.
Esta evolução da empresa fez com que houvesse necessidade de
ampliar as instalações, bem como a capacidade produtiva instalada. Adquiri máquinas de CNC que vieram colmatar alguns problemas de produção e aumentar a capacidade de resposta às
solicitações.
Fiz, também, um investimento em tecnologias de informação
com a aquisição de sistemas informáticos de produção e tratamento de informação.
Decorrente do aumento da exigência deste mercado, apostei fortemente na formação contínua dos meus colaboradores.
Já em Março de 2005 foi constituída a sociedade por quotas “Rui
Matias, Lda.” que deu continuidade a todos os compromissos
existentes com colaboradores, clientes, fornecedores e outras
instituições.
Actualmente, o exercício da actividade mantém-se nas mesmas
instalações da zona industrial e a política de investimento em
inovação e formação continua a ser uma característica diferenciadora da empresa.

Que tipo de espécies de madeiras mais utilizam?
Trabalhamos maioritariamente com derivados de madeira, resina fenólica e material compósito (Corian). Também trabalhamos
com qualquer tipo de madeira, desde que solicitado pelo cliente.
Em grande parte dos trabalhos que executamos, os materiais já
estão definidos no projecto.
Que tecnologias podemos encontrar na empresa?
A empresa está dotada de equipamentos de CNC (incluindo uma
máquina recente de 5 eixos), ferramentas informáticas de gestão de stocks e contabilidade, optimização de corte de placas e
preparação da produção em 2D e 3D. Também possuímos uma
sala totalmente equipada com material de apoio à formação e
acesso à Internet.
Quais são as chaves do sucesso da empresa?
Inovação, Qualidade, Organização e Atendimento Personalizado
são factores-chave do nosso sucesso
Quais os vossos principais mercados?
Actuamos, essencialmente, no mercado nacional, mas é nosso
objectivo aumentar a abordagem aos mercados internacionais,
para os quais já temos desenvolvido algumas soluções adaptadas às exigências dos nossos clientes. Apesar de não fazermos
exportação directa, algumas das nossas soluções já se encontram presentes em países como Angola, Espanha, Inglaterra.
Como vê o sector das madeiras e mobiliário?
O sector das madeiras e mobiliário é, sem dúvida, um dos mais
importantes na economia nacional. Por isso, e também pela responsabilidade, entendo que devemos continuar com o esforço
para produzir bens com qualidade, apesar de todos os entraves

>>
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que a grave conjuntura económica e concorrência desleal têm
provocado na actividade. Uma empresa deve encarar a concorrência como um agente provocador de mudança. A história da
nossa empresa tem passado pela aposta na diferenciação, através da criação de valor acrescentado ao produto e da personalização do serviço prestado ao cliente.
A empresa é uma empresa certificada?
Actualmente, a empresa está preparada para avançar com
sucesso para a certificação, tendo em conta o cumprimento
rigoroso dos nossos procedimentos de trabalho e o reconhecimento que nos merece a satisfação do cliente.
Contudo, a actual conjuntura económica que atravessamos condiciona a nossa disponibilização adicional de meios para este
tipo de etapa.
No quotidiano da empresa, pode-se falar em preocupação
ambiental?
A preocupação ambiental existe desde sempre na empresa e
mesmo quando trabalhava nas primeiras instalações - os anexos de há mais de 25 anos - já era evidente o cumprimento dos
requisitos ambientais e de HST (Higiene e Segurança no
Trabalho) vigentes na altura, o que também se fazia notar pelas
condições de trabalho que então apresentava.

INVESTIMENTOS
NA ÁREA DE ACABAMENTOS
As empresas de mobiliário por toda a U. E. são, tradicionalmente,
de pequena e média dimensão. Outra característica histórica do
sector é o conservadorismo no tocante aos espaços fabris, produtos fabricados, equipamentos utilizados e organização do trabalho. No entanto, na última década, por força de diversas campanhas de sensibilização (feiras, congressos, exposições, etc.)
temos vindo a assistir ao reequipamento deste sector, nomeadamente na área dos acabamentos, onde a procura de produtos e
tecnologias mais eficientes e limpas é crescente.
A modernização dos equipamentos, surge, então, como consequência do desenvolvimento tecnológico, mas também em resposta às exigências do mercado. Este esforço de modernização
visa conceber, desenvolver e adequar produtos com grandes
desafios nas áreas da inovação, competitividade, protecção do
meio ambiente e satisfação do cliente final. Para a prossecução
destes objectivos, o CFPIMM continua a apostar na actualização
tecnológica dos seus recursos físicos e está a modernizar a área
do Acabamento, tendo sido adquiridos este ano de 2010:

EQUIPAMENTO
CABINE DE TRABALHO PARA
ADAPTAÇÃO DA ZONA DE

Nos dias de hoje, além de ter evoluído ainda mais nessas áreas,
a nossa empresa é um exemplo na área de Higiene, Segurança e
Ambiente: temos a preocupação de tratar todos os nossos resíduos da produção e cumprir com a nossa responsabilidade
ambiental.

LIXAGEM

NECESSIDADES/CARACTERÍSTICAS
Implementação de uma tecnologia mais limpa
e eficiente para a operação de lixagem,
melhorando as condições de ambiente higiene
e segurança e permitindo, por outro lado,
melhorar a qualidade do trabalho executado.

SISTEMA DE APLICAÇÃO DE
PINTURA ADEQUADO A
PRODUTOS AQUOSOS

Equipar a oficina de acabamento com um
equipamento adequado à aplicação de
produtos com utilização crescente no sector,
que responde a necessidade de utilização de

A formação profissional valoriza a empresa?

tecnologias mais limpas. Actualmente este

A formação profissional é encarada como um factor fundamental no desenvolvimento da empresa, porque o mercado está em
constante mudança e exige cada vez mais de todos nós.

sistema é bastante utilizado na indústria do
mobiliário.
POLIDORA PICOS CAR

Se a formação for desvalorizada, a empresa não consegue adaptar a sua produção e os seus recursos humanos às novas técnicas e equipamentos produtivos e, consequentemente, não conseguirá corresponder às expectativas dos seus clientes. Para
nós, a formação profissional é também um factor de competitividade que permite às empresas estarem em sintonia com o que
de mais moderno se vai fazendo à sua volta.
Que projectos têm para o futuro a nível do crescimento da
empresa?

SYSTEM
SISTEMA DE AZOTO

Complementar o equipamento existente na
aplicação de lacados de alto brilho.
Equipamento para a produção de azoto, com a
potencialidade da sua utilização nos sistemas
de pintura por projecção de ar comprimido,
para a sua substituição. Pode, também, ser
utilizado como atmosfera inerte para a
conservação de catalisadores/endurecedores.

LIXADORA DE ACABAMENTO

Máquina lixadora adequada ao acabamento de
superfícies envernizadas ou lacadas de alto
brilho, com uma banda transversal, um rolo e

A conjuntura económica actual impede-nos de avançar para
novos projectos tão empenhada e rapidamente quanto gostaríamos. Estamos, porém, bastante concentrados em desenvolver
estruturas sustentáveis que nos ajudem a enfrentar melhor a
crise económica globalizada que acaba por nos atingir directa ou
indirectamente a todos.
Com a esperança de que este ciclo menos favorável termine em
breve, adquiri recentemente um lote de terreno contíguo às
actuais instalações que permitirá duplicar a área fabril e aumentar a produção para exportação.

uma unidade longitudinal com patins
seccionados electrónicos.

Os novos equipamentos vão permitir responder às solicitações
cada vez maiores nesta área (onde se verifica grande abertura
manifestada por empregados e empregadores para a Formação
Contínua, na busca da melhoria de conhecimentos técnicos,
principalmente para o aumento da competitividade das empresas e garantia de empregos), além de melhorar a qualidade do
serviço de formação prestado.

VALOR MADEIRA | Janeiro 2011 | Pág. 7

CFPIMM COOPERA COM OUTRAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO
CFPIMM/ESCOLA SECUNDÁRIA DE VILELA
Em cooperação com a Escola Secundária de Vilela, o CFPIMM
iniciou em Setembro de 2010, um projecto de formação de
jovens. Decorrente de uma candidatura ao Programa
Operacional Potencial Humano (POPH), o curso de formação de
nível III, está a ser desenvolvido na área das “Instalações
Eléctricas”, conferindo simultaneamente certificação escolar e
qualificação profissional aos jovens participantes.
O CFPIMM assume a coordenação do curso e a coordenação da
formação na componente técnica nas diferentes disciplinas técnicas que integram o plano curricular do curso. Assume, também, a responsabilidade da coordenação da formação em contexto de trabalho, ou seja, a o estágio dos formandos.

SEMINÁRIO SOLIDWORKS 2011
Decorreu nas instalações do CFPIMM, no passado dia 17
de Novembro, um Seminário dedicado ao tema – SOLIDWORKS 2011 NO SECTOR DAS MADEIRAS E MOBILIÁRIO. Neste seminário, promovido pelo CFPIMM em
colaboração com a empresa Sqédio, estiveram presentes
33 participantes, provenientes de várias empresas do
país do sector das madeiras e mobiliário.
Foram apresentadas as vantagens da nova versão do
Solidworks 2011, com especial destaque para a ferramenta WoodTools. Foi distribuído a todos os participantes um CD de utilização gratuita, sem qualquer restrição,
com o Software 2D DraftSight que permite o desenho e a
edição de ficheiros em formato DXF e DWG.

A turma que integra este projecto tem 18 formandos, que desenvolvem o seu trabalho de aprendizagem dois dias por semana
nas instalações do CFPIMM.
Este curso visa, assim, qualificar profissionais aptos a desempenhar tarefas de carácter técnico relacionadas com a execução de
instalações eléctricas de utilização, de baixa e média tensão, de
comando, sinalização e protecção, efectuando também o diagnóstico de avarias ou deficiências, colaborando na sua reparação
e no respeito pelas normas de higiene e segurança e regulamentos específicos.
CFPIMM/MUSEU DO CARRO ELÉCTRICO
Desde Setembro de 2009 que o CFPIMM tem desenvolvido
Cursos de Educação e Formação (CEF) em parceria com a
Sociedade de Transportes Colectivos do Porto (STCP) e o
Agrupamento Vertical de Escolas do Viso, cursos que decorrem
nas instalações do Museu do Carro Eléctrico, no Porto.
O CFPIMM continua a assumir a coordenação pedagógica da
componente científico-tecnológica quer do primeiro curso iniciado em 2009, CEF, nível II, cujo itinerário de qualificação é na
área de Carpintaria de Limpos, actualmente já no 2º ano do
curso, quer do curso iniciado em Setembro de 2010, CEF, nível
II, cujo itinerário de qualificação é na área de Carpintaria. Este
novo curso conta com 11 formandos que neste momento estão a
desenvolver trabalhos simples de madeira.

NOVO CURSO “SEGURANÇA E
HIGIENE NO TRABALHO –
TRABALHADOR DESIGNADO”
O Decreto-Lei nº 109/2000 prevê que, em empresas que empreguem até 9 trabalhadores e cuja actividade não seja de risco elevado, as acções de segurança e higiene no trabalho podem ser
exercidas directamente pelo próprio empregador ou por um trabalhador designado, desde que tenha uma preparação adequada para o efeito.
É nesse sentido que o CFPIMM irá promover a partir do próximo
dia 22 de Fevereiro de 2011, uma acção de formação de
Segurança e Higiene no Trabalho - Trabalhador Designado que
permitirá a aquisição de competências básicas em matéria de
segurança e higiene no trabalho, saúde, ergonomia, ambiente e
organização do trabalho.
Esta formação, validada pela ACT – Autoridade para as
Condições do Trabalho, habilitará os formandos para o exercício
das actividades de segurança no trabalho como trabalhadores
designados ou empregadores, bastando para o efeito que tal seja
requerido à ACT no final da formação.

PLANO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA 2011
ACÇÕES COM INÍCIO ENTRE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011

ÁREA DE FORMAÇÃO/ACÇÃO

LOCAL

INÍCIO

FIM

HORAS

CAD 3D - 3D Studio Max

Leiria

7/Fev

7/Abr

75

CAD 2D - peças e conjuntos de média complexidade

Lordelo

8/Fev

21/Mar

50

CAD 2D - mobiliário e construções em madeira

V. N. de Gaia 22/Fev

31/Mar

50

CAD 3D - peças e conjuntos complexos

Lordelo

22/Mar

28/Abr

50

Lordelo

14/Fev

14/Abr

75

Comando Numérico Computorizado - CNC

Lordelo

8/Fev

21/Mar

50

Sistemas de Fabricação Assistida por Computador - CAM

Lordelo

22/Mar

28/Abr

50

Gestão de Projecto

Águeda

11/Fev

4/Mar

25

Produtos de Acabamento

Lordelo

15/Fev

3/Mar

25

Electricidade e Electrónica Industrial

Lordelo

17/Fev

24/Mar

50

Segurança e Higiene no Trabalho - Trabalhador Designado

Lordelo

22/Fev

24/Mar

36

Gestão da Qualidade - evolução e normas do sistema

Leiria

4/Mar

16/Abr

50

Marcação CE - Pavimentos CE

V. N. de Gaia 10/Mar

28/Mar

25

Técnicas de Acabamento - madeira e mobiliário

Lordelo

10/Mar

14/Abr

50

Electropneumática - iniciação

Lordelo

28/Mar

5/Abr

25

Lordelo

17/Fev

17/Mar

25

Língua Francesa - Atendimento

Lordelo

21/Fev

31/Mar

50

Decoração de Interiores - Nível I

Braga

1/Mar

19/Abr

60

Língua Espanhola - conversação

Lordelo

14/Mar

18/Abr

50

Fidelização de Clientes

Lordelo

15/Mar

31/Mar

25

Lordelo

15/Mar

6/Abr

25

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR - AUTOCAD

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR - SOLIDWORKS/INVENTOR
CAD 3D - SolidWorks - Nível II
TECNOLOGIA CNC

PRODUÇÃO

INFORMÁTICA
Internet - Navegação
ÁREA COMERCIAL E DE MARKETING

GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Vencimentos

Neste quadro não se encontram contempladas as acções a realizar em Prestação de Serviços.
O Plano de Formação Contínua está disponível na íntegra em www.cfpimm.pt
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