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Permito-me, antes de mais, iniciar este editorial com 
uma palavra de reconhecimento a todos os colabo-
radores do CFPIMM pelos contributos aportados na 
melhoria da qualidade de ensino e formação ao 
longo dos 50 anos que comemoramos.

Quero, ainda, nesta linha de gratidão, aplaudir o 
esforço de adaptação e disponibilidade de todos 
no lançamento, acompanhamento e manutenção 
das atividades de formação que foram acrescen-
tadas na zona centro e sul de Portugal, com real 
impacto positivo na vida das empresas e dos seus 
colaboradores. Consideramos e sentimos, hoje, que 
a nossa descentralização geográfica a sul, designa-
damente com epicentros em Leiria e Lisboa, consti-
tuem uma vantagem absolutamente importante para 
acautelar as condições de proximidade, interesse e 
facilidade de acesso dos trabalhadores do sector 
e da permissão e apoio dos nossos empresários à 
frequência das ações de formação ministradas pelo 
CFPIMM nestas regiões, com melhor adaptação e 
especificidade às reais necessidades das empresas.

O ano de 2017 foi demasiado trágico para a flo-
resta portuguesa de pinheiro bravo, com os incên-
dios a consumirem mais de 500.000 ha de bosque, 
em grande maioria de pinho (49,6%), e a provoca-
rem a morte a mais de 100 pessoas num cenário 
absolutamente dantesco e de repercussões inima-
gináveis. Estamos, neste cenário, a transformar o 
País num eucaliptal e, curiosamente, são poucos 
os que associam a vantagem do crescimento das 
áreas de eucalipto ao fenómeno dos incêndios 
como que essa conexão seja mais criminosa do que 
as próprias ignições... aguardemos pela história. 
Este cenário de destruição contraria, antes de mais, 
todas as preocupações assumidas na atualidade, 
designadamente em matéria de sustentabilidade, 
proteção das alterações climáticas, bio-economia, 
biodiversidade, economia circular, sequestro de 
carbono, princípio da neutralidade energética e 
proteção da saúde humana pelo uso e consumo de 
produtos naturais. 

Estes temas e preocupações são, realmente, tão for-
tes, tão prementes e tão importantes para o nosso 
futuro que devem, cada vez mais, ser evidenciados 
na literatura de estudo e nos conteúdos programáti-
cos que transmitimos aos nossos formandos, e que 

a população, em geral, infelizmente não valoriza. 
Na mesma linha, os problemas que enfrentamos 
com a destruição da nossa floresta despertam, 
obviamente, a necessidade e forte atenção para 
educação cívica, inovação e desenvolvimento tec-
nológico para a melhoria da eficiência no uso dos 
meios e recursos naturais, incluindo os recursos 
florestais e as energias renováveis, novos produtos 
com base na madeira e na eficiência energética 
com ganhos na qualidade de vida e da saúde de 
todos nós. O CFPIMM, enquanto entidade formado-
ra para as indústrias de madeira e mobiliário deve, 
do meu ponto de vista, participar nesta corrente, 
fazer Escola em relação a estes assuntos e concen-
trar a sua orientação nestas áreas de preocupação 
ambiental e da sustentabilidade em paralelo com 
todas as ferramentas técnicas, do saber fazer e do 
conhecimento prático e científico com que valoriza 
os alunos que por aqui passam. 

As empresas não são o lobo mau da economia 
nem existem empresas sem bons colaboradores. 
Estamos, por isso, no domínio do benefício mútuo 
em termos profissionais se conseguirmos “bem for-
mar” os nossos alunos com todas as dimensões do 
conhecimento e cujos resultados serão visíveis ao 
nível da saúde e segurança no trabalho, na com-
petitividade do sector face a outros que oferecem 
produtos menos sustentáveis, na preocupação pe-
las politicas ambientais, na educação cívica, na 
formação profissional e na satisfação no trabalho 
e na imagem que pretendemos para o sector numa 
perspectiva de atratividade e captação de técnicos 
cada vez mais qualificados e bem preparados.

É nesta linha de atuação que estamos empenhados 
em integrar e acompanhar os grupos de trabalho 
específicos da construção, sustentabilidade e rela-
ções sociais na CEI-BOIS e a trabalhar em conjun-
to com a CEI-BOIS, EFIC e os sindicatos europeus 
para organizar uma conferência europeia sobre o 
pó da madeira e vamos organizar em Novembro, 
em Lisboa, o 2º Seminário intitulado “Perspectivas 
e Desafios da Indústria da Madeira na Europa”, 
em paralelo com o congresso da AIMMP e cujo 
CFPIMM também estará englobado porque, obvia-
mente, faz parte da família.

Vítor Poças - Presidente da aimmp
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NOVOS CURSOS DE APRENDIZAGEM

Para responder às necessidades das empresas do 
setor de técnicos qualifi cados, o CFPIMM inicia 
em setembro mais três cursos da modalidade 

Aprendizagem e de nível 4: Técnico/a de Desenho 
de Mobiliário em Construções de Madeira e 
Mobiliário, Técnico/a de Programação e Operação 
em Máquinas de Segunda Transformação da 
Madeira e Técnico/a Comercial.

Estes cursos destinam-se a jovens detentores do 9º 
ano de escolaridade que pretendam completar o 
ensino secundário (12º ano de escolaridade) e, em 
simultâneo, que pretendam adquirir uma qualifi ca-
ção profi ssional direcionada para o setor da madei-
ra e mobiliário.

Estes cursos têm uma duração aproximada de 3 
anos e uma componente obrigatória de formação 
em contexto real de trabalho, começando no 1º 
ano com um ou dois dias por semana de estágio, 
com dois dias no 2º ano, e três dias por semana, 
em empresa, na fase fi nal do curso. Esta metodo-
logia de formação facilita a integração dos jovens 
nas empresas conseguindo-se, desta forma, eleva-
das taxas de empregabilidade.

O curso Técnico/a de Desenho de Mobiliário 
em Construções de Madeira e Mobiliário 
tem como objetivo formar técnicos para realizar as 

seguintes atividades: Executar desenhos técnicos de 
mobiliário e de construções em madeira e utiliza-
ção de programas específi cos de Desenho Assistido 
por Computador;  Identifi car matérias, materiais, 
técnicas de produção, tecnologias e tendências da 
indústria da Madeira e Mobiliário; Calcular custos 
dos produtos e efetuar orçamentação; Desenvolver 
projetos inovadores de mobiliário.

O curso Técnico/a de Programação e 
Operação em Máquinas de Segunda 
Transformação da Madeira tem como objeti-
vo formar técnicos para realizar as seguintes ati-
vidades: Interpretar e executar desenhos técnicos; 
Programar e operar máquinas CNC e outras má-
quinas de segunda transformação da madeira; 
Desenhar peças e componentes em madeira com 
software de CAD-CAM.

O curso Técnico/a Comercial tem como ob-
jetivo formar técnicos para promover a venda de 
produtos e/ou serviços, tendo em vista a satisfa-
ção dos clientes, nomeadamente: Aplicar técnicas 
de marketing, publicidade, promoção, exposição e 
reposição; Atender clientes, visando a sua satisfa-
ção e fi delização; Aplicar técnicas de controlo de 
stocks;  Tratar, preencher e arquivar documentação 
comercial; Aplicar procedimentos do serviço pós-
venda e tratar reclamações dos clientes.

Setembro de 2018
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A comemoração do 
50º aniversário do 
CFPIMM foi concluí-

da com uma cerimónia es-
pecial que teve lugar no dia 
6 de dezembro de 2017. 
Nesta cerimónia, que con-
tou com muitos convida-

dos, foi traçado o percurso histórico do CFPIMM, 
evidenciando a instituição dinâmica que é e cuja 
missão é a valorização dos recursos humanos da 
indústria da madeira e do mobiliário, através da 
implementação de uma atividade formativa de qua-
lidade, equipada com as melhores e mais recen-
tes tecnologias, onde passado, presente e futuro se 
conjugam de forma a contribuir significativamente 
para o progresso desta fileira.

Muitos destes convidados deram testemunho do im-
pacto que a formação realizada no CFPIMM teve (e 
tem) nas suas vidas e o quanto isso contribuiu para 
a sua valorização pessoal e profissional.

É desta inspiração do passado que se renova a mo-
tivação para o futuro, e o CFPIMM procurará con-
tinuar a ser uma instituição de excelência ao nível 
da formação.

COMEMORAÇÕES
50 ANOS

DO CFPIMM
Cerimónia de Encerramento
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No decorrer da cerimónia, houve um momen-
to artístico e cultural protagonizado por 
formandos (jovens e adultos) e, também, 

alguns formadores do CFPIMM que apresentaram 
uma performance sobre o drama dos refugiados, 
cujo objetivo foi provocar uma reflexão sobre a ne-
cessidade de agir urgente e conscientemente como 
cidadãos ativos e não indiferentes ao mundo ao 

seu redor. Sendo o CFPIMM membro da Rede de 
Escolas Associadas da UNESCO, procura promo-
ver constantemente a educação para a Cidadania 
Ativa, empreendendo projetos que reforcem a par-
ticipação efetiva dos seus formandos para que to-
dos possam aprender a viver juntos (o 4º pilar da 
Educação para o século XXI).

Momento Artístico e Cultural
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A fi nalizar a cerimónia, foi feita a inauguração 
do Museu do CFPIMM. Idealizado desde há 
algum tempo, este espaço retrata a história 

do Centro desde a sua génese até à atualidade, 

perspetivando alguns caminhos de desenvolvimento 
futuro, onde o design se associa à inovação tecno-
lógica.

Estruturado em dois pisos, o Museu do CFPIMM 
apresenta o seu espólio em suportes diferenciados 
(documentos escritos, imagem, vídeo, maquetas, 
peças de mobiliário, entre outros), exemplo do vas-
to trabalho realizado em formação que, ao longo 
de mais de 50 anos, foi sendo desenvolvido a nível 
local, nacional e em projetos internacionais.

A par da história do CFPIMM, o Museu pretende 
dar destaque e valorizar a madeira, enquanto ma-
téria-prima de excelência, pela sua versatilidade e 
sustentabilidade.

CONVitE
Venha conhecer e visitar o 

Museu do CFPiMM. 

Contacte-nos pelo email 
museu@cfpimm.pt ou pelo 
telefone 255 880 480.

Inauguração 
do Museu

COMEMORAÇÕES 
50 ANOS

DO CFPIMM
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CFPIMM - NÚMEROS DE 2017
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CENTRO QUALIFICA DO CFPIMM
Balanço de Atividade

A atividade do Centro Qualifica do CFPIMM 
tem desempenhado um papel central ao ní-
vel do diagnóstico, orientação e encaminha-

mento de adultos para diferentes ofertas formativas, 
designadamente, formações modulares específicas, 
percursos de formação inseridos na medida Vida 
Ativa e cursos de Educação e Formação de Adultos 
(EFA). A atividade de Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências (RVCC), que em ter-
mos percentuais representa aproximadamente me-
tade da ocupação da equipa do Centro Qualifica, 
tem respondido à procura das qualificações esco-
lares por parte de adultos que não detêm o nível 
básico ou o nível secundário de ensino. 

O trabalho de diagnóstico e encaminhamento de 
adultos para os percursos de Vida Ativa e para 
os cursos EFA tem sido um grande desafio para o 
Centro Qualifica que tem conseguido mobilizar e 
motivar adultos a aumentarem as qualificações es-
colares e/ou profissionais através da frequência de 

ofertas formativas disponibilizadas pelo CFPIMM.

O encaminhamento de adultos para processos de 
RVCC integra, sobretudo, adultos empregados que 
se disponibilizam para, em horário pós-laboral, ve-
rem aumentadas as suas qualificações escolares. 
Dos adultos empregados que procuram os proces-
sos de RVCC, importa referir que, para o nível se-
cundário de ensino, só aproximadamente um terço 
dos candidatos apresenta perfil e competências que 
lhes permitam optar por esta via de qualificação.

O Centro Qualifica do CFPIMM continuará o seu 
trabalho de acolhimento, diagnóstico e encaminha-
mento de adultos, articulando o seu trabalho não só 
com os serviços de formação do CFPIMM, mas tam-
bém com outras entidades formadoras, com quem 
inclusive estabeleceu protocolos e colaboração, e 
que concorrem igualmente para promover a qualifi-
cação da população da região.

Horário de 
funcionamento

Das 9:30 às 12:30 e

das 13:30 às 22:00

Inscritos 388

Encaminhados 
EFA E VidA 

AtiVA
102

Encaminhados 
RVCC 117

Certificados 38

CENTRO QUALIFICA 
EM NÚMEROS

janeiro/2017
a 

maio/2018
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FORMAÇãO DE ADULTOS

A elevada procura de qualificações profissio-
nais verificada no setor da madeira e mo-
biliário e a procura de formação por parte 

de adultos jovens desempregados tem permitido 
a promoção de percursos formativos desenhados 
à medida das necessidades das empresas e das 
expetativas dos candidatos que procuram oportu-
nidades de formação altamente qualificantes e que 
apresentem altos índices de empregabilidade.

Para responder a estas solicitações, o CFPIMM pro-
moveu nos últimos 3 anos um conjunto alargado 
de cursos que se integram quer na medida Vida 
Ativa, quer nos cursos de Educação e Formação de 
Adultos. 

Os cursos de educação e formação para adultos  
(cursos EFA) permitem elevar os níveis de habilita-
ção escolar e profissional da população portuguesa 
adulta e, por esta via, melhorar as suas condições 
de empregabilidade.

O CFPIMM tem promovido cursos EFA de nível se-
cundário que permitem quer a dupla certificação, 
quer a certificação profissional.

A crescente procura de formação por parte de jo-
vens detentores do 12º ano de escolaridade tem 
permitido ao CFPIMM promover cursos EFA profis-
sionais em áreas tecnológicas muito procuradas pe-
las empresas: desenho técnico e programação de 
máquinas CNC para madeira.

A medida Vida Ativa permite potenciar o regresso 
ao mercado de trabalho de desempregados, atra-
vés de uma rápida integração em ações de forma-
ção de curta duração. Todos os cursos iniciados 
apresentam uma forte componente tecnológica di-
recionada para o setor. 

Os percursos de formação de Nível 2 de Qualificação 
têm-se centrado nas áreas da Marcenaria e da 
Carpintaria, enquanto os percursos de Nível 4 nas 
áreas de desenho técnico, programação de máqui-
nas CNC, comércio internacional e línguas estran-
geiras. A aposta do CFPIMM nestes percursos mais 
curtos de formação tem incidido não só em Lordelo, 
mas também na região Centro do país (Covilhã, 
Leiria, Oliveira do Bairro, Pombal e Viseu).

Porque é que escolheu o CFPIMM para 
aumentar as suas qualificações?

Escolhi o CFPIMM porque amigos e familiares já 
tinham frequentado este Centro e aconselharam-
me a vir.

Primeiro completei o 9º ano através de um pro-
cesso de RVCC e, neste momento, encontro-me a 
completar o nível secundário.

Como foi regressar a um contexto de en-
sino/formação?

No início foi um pouco difícil, mas com o pas-
sar do tempo tornou-se mais fácil quando percebi 
que os conhecimentos que vou adquirindo são 
aplicados na minha vida do dia a dia. As apren-
dizagens são uma agradável surpresa.

Que competências tem desenvolvido no 
curso?

O meu curso é Gestão da Produção. De todos 
os conteúdos destaco as áreas da Qualidade, 
do Inglês, do Marketing e da Gestão de Stocks, 
como área em que estou mais à vontade.

Nestas áreas sinto-me preparada para entrar no 
mercado de trabalho e especificamente nas in-
dústrias deste setor. Antes de vir para este curso 
nunca tinha trabalhado na área das madeiras, foi 
tudo novo para mim.

O testemunho de 
Sónia Maria Neto 
Moreira (39 anos), 

Formanda do curso EFA 
(Nível Secundário) 
– Técnico de Gestão 

da Produção 
em Madeira e 

Mobiliário

(continua)

Resposta às necessidades das Empresas do Setor
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Quais as expectativas em termos pes-
soais e profissionais?

As minhas expectativas são de ingressar no mer-
cado de trabalho, de preferência na área da 
gestão da produção que abrange muitas áreas 
dentro de uma empresa.

Em termos de realização pessoal, gostava de 
trabalhar nas compras e nas vendas, contactar 
fornecedores e clientes, dominando toda a infor-
mação técnica necessária.

O que diria aos adultos desempregados 
sobre as oportunidades de formação no 
CFPIMM?
Diria que é uma boa aposta para as pessoas 
que se encontram sem expectativas para arran-
jar emprego.
Fazer formação no CFPIMM é encontrar o cami-
nho certo para arranjar um emprego qualifica-
do, até porque temos a possibilidade de fazer 
um estágio no final do curso com o objetivo da 
empregabilidade.

Porque é que escolheu o CFPIMM para 
aumentar as suas qualificações?

Escolhi o CFPIMM para aumentar as minhas qua-
lificações porque é o único Centro de Formação 
em Lordelo onde é ministrado o curso de técnico 
de programação e operação em máquinas de 

transformação da madeira.

Como foi regressar a um contexto de 
ensino/formação?

O meu regresso à situação de ensino/formação 
foi positivo.

Inicialmente estava um pouco apreensivo mas, 
com o desenrolar do curso sinto-me cada vez 
mais interessado e motivado a aprender e a con-
tinuar este processo.

Que competências tem desenvolvido no 
curso?

Neste curso desenvolvemos competências como 
trabalho em equipa, compreensão, conhecimen-
to técnico entre outras valências.

Quais as expectativas em termos pes-
soais e profissionais?

Profissionalmente espero estar apto a ingressar 
no mercado de trabalho e ser integrado numa 
empresa onde possa realizar as funções de 
técnico programador e operador de máquinas 
CNC.

Pessoalmente espero sentir-me realizado e está-
vel.

O que diria aos adultos desempregados 
sobre as oportunidades de formação no 
CFPIMM?

Aos adultos desempregados diria que apostas-
sem nas formações ministradas pelo CFPIMM, 
porque são oportunidades de adquirir conheci-
mento, competências, e alguma bagagem que 
os permitirá entrar no mercado de trabalho.

(continuação)

O testemunho de 
Jandir Emanuel 
Vieira (28 anos), 

Formando do curso EFA 
(Nível Secundário) 

– Técnico de 
Programação 

CNC e Operação 
em Máquinas de 

Transformação da 
Madeira
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Na generalidade do país, em particular na 
zona Centro, as empresas do setor da madei-
ra e mobiliário sentiram, nos últimos anos, a 

necessidade de se reestruturarem apresentando-se 
agora como unidades industriais com maior flexi-
bilidade ao nível dos projetos realizados, projetos 
esses de carater profundamente diferenciado. Para 
dar resposta às mais variadas solicitações do mer-
cado, as empresas modernizaram-se investindo em 
novos equipamentos e soluções de CAD/CAM, e 
direcionaram-se também para o mercado externo. 

O CFPIMM tem procurado acompanhar esta dinâ-
mica, indo de encontro às necessidades específicas 
das empresas.

Como na região Centro as empresas se encon-
tram  bastante disseminadas geograficamente, le-
vou a que a Formação promovida também esteja 
perto das empresas, como exemplo a considerar 
nos últimos tempos Formação realizou-se em unida-
des industriais das seguintes localidades: Aveiro, 
Albergaria, Viseu, Águeda, Oliveira do Bairro, 
Mealhada, Anadia, Viseu, Santa Comba Dão, 

Oliveira do Hospital, Pombal, Marinha Grande, 
Leiria, Ourém, Tábua, Oliveira de Frades, Abrantes, 
Lourinhã, Lisboa, entre outros. 

Relativamente a ações de Formação promovidas 
pelo CFPIMM, a diversidade é uma constante, indo 
de encontro às necessidades de qualificação dos res-
petivos recursos humanos, a considerar: Condução, 
Segurança e Manutenção de Empilhadores, 
Primeiros Socorros, Prevenção e Combate a in-
cêndios, 5S´s – Instrumentos de Produtividade e 
Qualidade, Aprovisionamento Logística e Gestão 
de Stocks, Legislação Laboral, Desenho Técnico, 
Desenho 3D Assistido por Computador (SolidWorks 
e Sketchup), Comando Numérico Computorizado 
– CNC, Programação Assistida por Computador 
(CAD/CAM), entre outras à medida do levantamen-
to de necessidades efetuado junto das empresas.

É objetivo do CFPIMM continuar com uma estraté-
gia de proximidade das empresas, de forma a ir de 
encontro às reais necessidades de Formação apre-
sentadas pelos trabalhadores.

É objetivo do CFPiMM continuar com uma estratégia 
de proximidade das empresas, de forma a ir de 
encontro às reais necessidades de Formação 
apresentadas pelos trabalhadores.

FORMAÇãO CONTíNUA NO CFPIMM
Zona Centro
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PERCURSOS PROFISSIONAIS
COM VALOR

Apresentamos nesta rubrica histórias de 
ex-formandos que são exemplos de pro-
fissionais 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.

Manuel António Pinto, de 52 anos, responsá-
vel técnico-comercial da empresa Grupo Tintas 
2000, frequentou diferentes cursos de formação 
no CFPIMM e ajudou-nos a perceber como o 
CFPIMM foi um contributo para o seu percurso 
profissional de sucesso.

PASSADO...

Que curso frequentou no CFPIMM? 
RVCC – 9º Ano; Formação Contínua – Técnicas 
de Venda – Nível 1; Formação Contínua – 
Electricidade e Electrónica Industrial

Considera que este curso que frequentou no 
CFPIMM foi determinante para a sua vida?

Todos os cursos que frequentei foram determi-

nantes na minha carreira profissional, todos os 
colaboradores do Centro são fantásticos, os for-
madores excelentes profissionais, e como exerço 
uma função na empresa muito técnica e com ele-
vado grau de dificuldade, poder contar todos os 
dias com os técnicos do CFPIMM, é gratificante. 

PRESENTE…

Quais são as suas funções atualmente?

Atualmente sou responsável técnico/comercial 
na área das ferramentas eléctricas portáteis, 
equipamentos de pintura, abrasivos e adesivos, 
no Grupo 2000.

Sente-se realizado nesta profissão?

Sim! Adoro o que faço.

Qual o segredo do seu sucesso?

Gosto de pensar que não sou assim tão bem-
sucedido, pois desta forma mantenho-me focado 
no que considero ser verdadeiramente essencial 
na minha profissão: humildade e honestidade 
nas relações.

FUTURO…

Que perspetivas tem para o futuro?

Continuar a evoluir profissionalmente, absorver 
todo o conhecimento que puder, para poder con-
tinuar a dar o meu contributo à empresa que re-
presento e à indústria da madeira e mobiliário.

Que ações de formação gostaria de frequentar 
no cfpimm para poder progredir ainda mais 
nos seus conhecimentos?

A oferta é vasta e muito interessante, o que difi-
culta um pouco a escolha. Sou oriundo de uma 
humilde família de marceneiros, e portanto, a 
madeira corre-me nas veias. Melhorar os meus 
conhecimentos na área da carpintaria e marce-
naria é um objectivo que pretendo cumprir um 
dia.
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MIMWOOD

O CFPIMM participou, nos dias 5 e 6 de 
fevereiro, na segunda reunião transnacio-
nal do Projeto MIMWOOD que decorreu 

em Bruxelas. Esta parceria, que reúne organiza-
ções ligadas ao setor de Espanha, Bélgica, Itália e 
Irlanda, tem como objetivo criar e implementar um 

sistema de monitorização e vigilância para mate-
riais inovadores.

Materiais inovadores para a Indústria da Madeira

CFPIMM promove e participa em candidaturas 
a novas Parcerias ERASMUS +

O CFPIMM promoveu e submeteu uma can-
didatura, como coordenador, na área da 
Educação de Adultos.

Trata-se de uma parceria com o título MOVE-ON! 
– “Promoção da inclusão social de mulheres, com 
mais de 50 anos, com baixas qualificações e de-
sempregadas, e desenvolvimento do perfil dos 
formadores através da Educação pela Arte”. Esta 
parceria estratégica integra entidades da Estónia, 
Hungria, Lituânia e Polónia e o objetivo é promover 
a inclusão social de mulheres, com idade superior 
a 50 anos e baixas qualificações escolares e profis-
sionais, através de uma metodologia inovadora – a 
Educação pela Arte.

O CFPIMM participou, também, como parceiro, em 
mais duas candidaturas. A primeira, uma Aliança de 
Competências Setoriais, coordenada pelo CENFIM 
– Cluster e Innovation Hub del Equipamento del 
Hogar y el Contract (Espanha), cuja designação 
é: DITRAMA – “Gestor de transformações digitais: 

liderar as empresas do setor do mobiliário para 
implementar a sua estratégia de transformação di-
gital” – Aliança de Competências Setoriais. O obje-
tivo é desenvolver o perfil profissional de Gestor de 
Transformações Digitais para o setor do mobiliário. 

Nesta Aliança estão, como parceiros associa-
dos do CFPIMM, a Associação das Indústrias 
de Madeira e Mobiliário de Portugal – AIMMP, 
a Câmara Municipal de Paços de Ferreira e a 
Câmara Municipal de Paredes. Por último, o 
CFPIMM participou na candidatura a uma parceria 
na área da Educação e Formação Profissional su-
bordinada ao tema da Formação em Criatividade 
e Empreendedorismo para o Setor do Mobiliário, 
coordenada pela organização italiana Distretto 
Interni e Design (DID), denominada - FACET – 
“Formação em criatividade e empreendedorismo 
para o setor do mobiliário”.

Nos meses de julho e agosto serão conhecidos os 
resultados destas mesmas candidaturas.
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Nos dias 21 e 22 de março um grupo de 
17 formandos e 3 formadores do cur-
so de Formação Profissional Básica em 

Carpintaria e Mobiliário do Instituto de Ensino 
Secundário (IES) de Melide (Galiza) encontraram-
se em visita de estudo no CFPIMM. A visita ocorreu 
na sequência de trabalhos anteriores realizados no 
âmbito de projetos transnacionais entre o CFPIMM 
e o IES de Melide.

No primeiro dia da visita, os formandos tiveram a 
oportunidade de visitar duas empresas da região, 
a J. Moreira da Silva & Filhos S.A. e a Viriato Hotel 
Concept, onde tomaram contacto, pela primeira 
vez, com a realidade produtiva da indústria do mo-
biliário. No segundo dia tiveram oportunidade de 
visitar as instalações do CFPIMM e interagir com to-
dos os formandos e formadores do CFPIMM, conhe-
cendo todas as áreas de formação e participando 
ativamente em algumas delas. 

O grupo de formandos teve, ainda, oportunidade 
de participar na Sessão de Poesia, que decorreu no 
Centro de Recursos, e na plantação de árvores nos 
jardins do Centro, no âmbito das Comemorações 
do Dia Mundial da Poesia e do Dia Mundial da 
Árvore.

O CFPIMM continua a privilegiar este tipo de ini-
ciativas que promovem o conhecimento efetivo de 
outras realidades formativas, proporcionando aos 
seus formadores e formandos uma troca de expe-
riências e de boas práticas, bem como um enrique-
cimento pessoal em termos de contacto intercultural. 

Intercâmbio cultural e tecnológico com Centro 
de Formação Galego

A 30 de Abril, o CFPIMM abriu as suas por-
tas à comunidade para a realização de um 
evento especial de divulgação da atividade 

formativa e das instalações do Centro. As cerca de 
200 pessoas que compareceram, puderam assistir 
à atuação do grupo de teatro que juntou formandos 
e formadores na performance “terra Prometida”, 
sobre o tema dos Refugiados, e puderam, também, 
fazer uma visita guiada às instalações do CFPIMM, 
conhecendo os principais espaços de formação 
como as salas de Informática e de Desenho, as ofi-
cinas de Marcenaria, Mecatrónica, Estofos, CNC 
e Acabamentos. A visita incluiu, ainda, um percur-
so pelo novo Museu do CFPIMM e pelo Centro de 
Recursos. No final, houve um lanche que o CFPIMM 

proporcionou a todos que desejaram visitar e ver 
de perto o trabalho desenvolvido pelo Centro.

OPEN NIGHT
CFPIMM abre as suas portas à comunidade
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Identificação de árvores no CFPIMM

As árvores fornecem toda a madeira para a 
construção, o aquecimento e a purificação 
da atmosfera, conservando os solos e impe-

dindo a sua erosão.

Conhecemos muitas espécies de árvores pelo nome 
comum ou popular. No entanto, todas elas possuem 
um nome científico que as caracteriza e identifica. 

E assim sendo, no passado mês de novembro, os 
Formandos e Formadores do curso de Educação 
Formação de Adultos, “Técnico de Gestão da 
Produção em Madeira e Mobiliário” colocaram 
placas identificativas nas cerca de 70 espécies de 
árvores existentes nos espaços verdes do CFPIMM, 
no âmbito da Unidade de formação de Xilologia e 
Tecnologia da Madeira e do projeto Eco-Escolas.

Poesia e árvores no CFPIMM

Para comemorar o Dia Mundial da Poesia e o 
Dia Mundial da Árvore, o CFPIMM organizou 
uma tarde especial que teve início no Centro 

de Recursos com uma sessão de poesia. Na voz 
de formandos, formadores e trabalhadores do 
CFPIMM, foram declamados poemas de autores 
como Fernando Pessoa e António Aleixo, entre 

outros. De seguida, todos puderam colaborar na 
plantação de 10 azinheiras no jardim do Centro, 
tendo cada turma apadrinhado uma destas árvo-
res. Nestas atividades, também participou o grupo 
de formandos e formadores do Instituto de Melide 
(Galiza) que vieram conhecer o CFPIMM.
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Assembleia da República/Cidade de Lisboa
VISITAS DE ESTUDO

O CFPIMM proporcionou aos Formandos dos 
cursos “Técnico de Manutenção Industrial”, 
“Técnico de Gestão de Produção” e “Técnico 

de Programação e Operação em Máquinas de 
Transformação da Madeira” uma visita de estudo a 
Lisboa, com o objetivo de promover a cidadania e 
a participação efetiva na vida em Democracia. Os 
Formandos tiveram a possibilidade de fazerem uma 
visita guiada ao Palácio de S. Bento e de assistirem 
a uma sessão plenária da Assembleia da República 
de forma a terem um conhecimento mais profundo 
do seu funcionamento. O CFPIMM proporcionou 
também aos Formandos uma visita ao centro his-
tórico de Lisboa e zona de Belém para uma me-
lhor aprendizagem da História e Cultura da nossa 
Capital.  Tiveram a possibilidade de compreender 
a evolução histórica da Alusbuna (Lisboa muçul-
mana) até à Lisboa dos dias de hoje. Foram feitas 
algumas abordagens históricas desde a ocupação 
Pré-histórica, as diversas invasões, as Cruzadas, a 
reconstrução da cidade pós-terramoto de 1755, a 
revolução de 1974, etc. Com esse propósito, os 
Formandos visitaram o bairro da Mouraria, na Zona 
do Castelo de S. Jorge, passando pelo emblemático 

grafite das escadinhas de S. Cristóvão, O Museu 
do Aljube (Resistência e Liberdade), a Sé Românica 
de Lisboa, as Portas do Sol, a Baixa Pombalina 
(Rossio; Rua Augusta; Elevador de Santa Justa; Rua 
do Ouro; Praça do Comércio; Praça da Figueira; 
Baixa Chiado, etc.), Cais do Sodré e o renovado 
Mercado da Ribeira.

Tiveram ainda a possibilidade de subir ao Cristo-Rei 
e viajar no Elétrico 28, uma das atrações mais pro-
curadas de Lisboa, até à Estrela onde visitaram a 
Basílica da Estrela (Monumento Nacional) e Jardim 
da Estrela (visita enquadrada no Programa Eco-
Escolas, um programa que visa a sensibilização dos 
Formandos para proteção do Ambiente). Na zona 
de Belém, visitaram alguns monumentos classifica-
dos com Património Mundial da Unesco, tais como 
a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, com 
visita aos túmulos de Luís Vaz de Camões e Vasco 
da Gama. Depois da visita à zona do Padrão dos 
Descobrimentos, esta visita de estudo encerrou na 
fábrica dos pastéis de Belém, onde puderam pro-
var os pastéis confecionados desde 1837 segundo 
uma antiga receita do Mosteiro dos Jerónimos.
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Duas turmas do CFPIMM, (Técnico de Gestão 
da Produção e Técnico de Programação e 
Operação em Máquinas de Transformação 

da Madeira), visitaram o Planetário e o Museu da 
Imprensa no Porto.

Grupo de teatro
do CFPIMM no 

Externato Senhora do 
Carmo

Os Formandos do CFPIMM que protagoniza-
ram a representação de uma peça teatral 
subordinada ao tema dos Refugiados, no 

âmbito das Comemorações dos 50 anos do CFPIMM 
(6 de dezembro), foram convidados para reprodu-
zir esse momento, a 13 de dezembro, no Externato 
Senhora do Carmo, em Lousada. O Externato en-
contrava-se, nesse dia, a desenvolver uma iniciativa 
enquadrada na comemoração do Dia Internacional 
dos Direitos Humanos. Os Formandos do CFPIMM 
levaram a cabo a representação e impressionaram, 
mais uma vez, a plateia de alunos e professores 
que ficou mais sensibilizada para esta grande te-
mática da atualidade. 

Planetário/Museu da Imprensa

Visionarium

Também a turma de Educação e Formação de 
Adultos – Técnico de Gestão da Produção visi-
tau o Visionarium, em Santa Maria da Feira. 

17



PLANO DE FORMAÇãO - setembro a dezembro de 2018

CURSO LOCAL INÍCIO
(previsto) HORAS CÓDIGO 

CNQ* NÍVEL

DESENHO TÉCNICO

Desenho Técnico - construções em madeira Lordelo outubro 50 2332 4

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (AutoCAD)

CAD - comandos e potencialidades Lordelo setembro 50 2750 4

CAD 2D - peças e conjuntos de média complexidade Lordelo outubro 50 0863 4

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (Modelação)

SketchUp - Desenho 3D Assistido por Computador Lordelo setembro 50 N/ UFCD 4

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

CAD 3D - SolidWorks - Nível II Lordelo outubro 50 N/ UFCD 4

TECNOLOGIA CNC

Operações de fresagem e multifuração CNC para madeira Lordelo setembro 50 N/ UFCD 4

PRODUÇãO

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

Produtos de acabamento Lordelo setembro 25 2370 4

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho Lordelo setembro 50 3837 4

Custeio e gestão orçamental Lordelo setembro 50 1054 4

Técnicas de estofamento - Introdução Lordelo setembro 50 N/ UFCD 4

Técnicas de estofamento - Desenvolvimento Lordelo outubro 50 N/ UFCD 4

Redesign Lordelo outubro 50 4847 4

Preparação e Aplicação de produtos de acabamento Lordelo outubro 50 2376 4

MANUTENÇãO INDUSTRIAL

Máquinas elétricas - instalação e manutenção Lordelo setembro 25 6619 4

Variadores de velocidade - instalação e ensaio Lordelo setembro 25 1183 4

Electricidade Geral Lordelo outubro 50 0932 4

INFORMÁTICA

Informática - noções básicas Lordelo setembro 50 7846 2

ÁREA COMERCIAL E DE MARKETING

Decoração de Interiores - Nível II Lordelo setembro 50 N/ UFCD 4

Língua Inglesa - Atendimento Lordelo setembro 50 0354 4

Língua Espanhola - conversação Lordelo setembro 50 4900 4

Gestão de negócios internacionais Lordelo outubro 50 N/ UFCD 4

Língua inglesa - documentação administrativa Lordelo outubro 50 0658 4

Comércio Eletrónico e e-business Lordelo outubro 25 0392 4

Língua Espanhola - comunicação administrativa Lordelo outubro 50 6231 4

GESTãO, ADMINISTRAÇãO E RECURSOS HUMANOS

Código de Contas e Normas Contabilísticas Lordelo setembro 50 6215 4
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FORMAÇãO CONTíNUA - CFPIMM - Lordelo/Paredes

FORMAÇãO INICIAL - APRENDIZAGEM
CURSO LOCAL INÍCIO

(previsto)
FIM

(previsto) HORAS NÍVEL

Técnico/a de Desenho de Mobiliário e Construções em Madeira Lordelo 09/2018 05/2021 3.675 4

Técnico/a de Programação CNC e Operação em Máquinas de 
Transformação da Madeira

Lordelo 09/2018 05/2021 3.675 4

Técnico/a Comercial Lordelo 09/2018 02/2021 3.125 4
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DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (CAD + Modelação)

CAD 3D - Modelação e Animação (SolidWorks) V.N. Gaia/
Braga setembro 50 4850 4

TECNOLOGIA CNC

Comando Numérico Computorizado - CNC Braga setembro 50 2359 4

PRODUÇãO

Técnicas de acabamento - madeira e mobiliário Amarante setembro 50 2371 4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores Braga/
Guimarães

setembro e 
outubro 14 N/ UFCD 4

5S's - Instrumentos de Produtividade e Qualidade Ovar setembro 25 N/ UFCD 4

Operação de Pontes Rolantes V.N. Gaia outubro 14 N/ UFCD 4

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (CAD + Modelação)

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

FORMAÇãO CONTíNUA - CFPIMM - Lordelo/Paredes

DESENHO TÉCNICO

Desenho Técnico - construções em madeira Leiria outubro 50 2332 4

DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR (AutoCAD e Modelação)

SolidWorks - Aperfeiçoamento Aveiro novembro 25 N/ UFCD 4

CAD 3D - Modelação e Animação (SolidWorks) Leiria novembro 50 4850 4

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

TECNOLOGIA CNC

Comando Numérico Computorizado - CNC Águeda outubro 50 2359 4

Comando Numérico Computorizado - CNC Leiria setembro 50 2359 4

PRODUÇãO

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho - conceitos 
básicos Arganil outubro 25 349 4

Redesign Aveiro setembro 50 4847 4

Condução, Segurança e Manutenção de Empilhadores Castelo Branco setembro 25 N/ UFCD 4

Operação, Segurança e Manutenção de Máquinas Florestais Leiria setembro 25 N/ UFCD 4

Prevenção e Combate a Incêndios Leiria outubro 25 4798 4

Qualidade no Acabamento Leiria outubro 25 N/ UFCD 4

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

5S’s - Instrumentos de Produtividade e Qualidade Pombal outubro 25 N/ UFCD 4

Primeiros Socorros Sertã setembro 25 3564 4

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

INFORMÁTICA

Aplicações informáticas na ótica do utilizador Leiria setembro 50 7847 4

GESTãO, ADMINISTRAÇãO E RECURSOS HUMANOS

Liderança e trabalho em equipa Leiria setembro 25 4647 4

Gestão Documental de Projetos Leiria outubro 25 N/ UFCD 4

Regiões Centro e Sul

* U
nidades de Form

ação de C
urta D

uração certificáveis e capitalizáveis, integrantes dos referenciais de form
ação do C

atálogo N
acional de Q

ualificações (C
N

Q
)

Região Norte - outros locais

 (continuação)

CURSO LOCAL INÍCIO
(previsto) HORAS CÓDIGO 

CNQ* NÍVEL

GESTãO, ADMINISTRAÇãO E RECURSOS HUMANOS (continuação)

Legislação Laboral - contrato de trabalho/direitos individuais Lordelo setembro 50 5427 4

Ficheiros de Contactos - organização e manutenção Lordelo novembro 25 0654 4
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EXCELÊNCIA NA FORMAÇãOEXCELÊNCIA NA FORMAÇãO

“Inteligência é a capacidade de 

Stephen Hawking

se adaptar à mudança.”


