
       

 

  

 

PROJETO DE MOLDES – 

Definição Genérica 

de Artigo, Molde e 

Peça Plástica 

08 horas 

09h00-13h00  ||  14h00-18h00 

Marinha Grande || CEFAMOL 

12 / março / 2018 

 

 

 

Prazo de inscrição: 

27/fev./2018 

Inscreva-se AQUI. 
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OBJETIVO 

 Apresentar uma visão global de todo o processo 

de desenvolvimento do molde, desde o artigo até 

à peça plástica. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
1. Processo de desenvolvimento do molde  

Peças 

Exigências  

Materiais  

Máquinas 

2. Bucha/ Cavidade vs Abertura/ Fecho 

3. Tipos de molde 

4. Funcionamento dos extratores 

5. Fases e canais de injeção 

6. Arrefecimento do molde 

7. Linha de junta 

8. Componentes do molde e os seus movimentos 

 

DESTINATÁRIOS 
Jovens aspirantes a projetistas de moldes. 

Público em geral com interesse pela área de projeto na 

indústria de moldes. 

 

FORMADOR 
Humberto Silva  

Licenciado em Engenharia Mecânica, ramo de Moldes 

pelo Instituto Politécnico de Leiria. Formador da TCA - 

Innovation Experts, empresa de inovação em engenharia 

de produto. Habilitado a dar formação em PTC Creo, pela 

Parametric Technology Corporation. 

É especialista em Projeto de Moldes e responsável pelo 

suporte/assistência a mais de 200 empresas, entre Portugal 

e Espanha. Possui uma experiência formativa superior a 

1000 horas, sendo conhecedor da indústria de moldes. 

 

METODOLOGIA 
 Abordagem dos temas com uma perspetiva muito 

prática.  

 Método expositivo apoiado por meios audiovisuais. 

 

AVALIAÇÃO 
De reação / satisfação: questionários de avaliação 

diagnóstica e de satisfação. 

 

ESPAÇO E EQUIPAMENTO 
Sala com boa luminosidade, ventilação, temperatura e 

isolada de ruídos. Espaço equipado com recursos 

didáticos necessários.  

 

CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO  
Preços: 

Associados da CEFAMOL/CENTIMFE e POOL-NET: 

60€/participante  

Outros Participantes: 

90€/participante  

Os valores apresentados estão sujeitos à taxa de IVA em 

vigor. 

Inclui documentação, certificado SIGO e coffee-break. 

 

Inscrições: 

Prazo de inscrição: 27/02/2018 

Documentos necessários:  

Preenchimento integral da ficha de inscrição on-line; 

Comprovativo de pagamento.  

O formulário de inscrição (Cef-102J) pode também ser 

solicitado através do email formacao@cefamol.pt. 

 

O número de participantes é limitado, sendo 

aplicados os critérios de seleção disponíveis no 

“Regulamento de Funcionamento da Atividade 

Formativa” (disponível em www.cefamol.pt). 

 

As inscrições serão confirmadas por telefone ou e-

mail, pela CEFAMOL, até 2 dias antes do início da 

ação.  

 

 Pagamento: 

Efetuado, no ato da inscrição, em numerário ou por 

cheque (á ordem da CEFAMOL) ou transferência 

bancária para o NIB indicado na ficha de inscrição e 

implica o envio do comprovativo de pagamento para 

formacao@cefamol.pt mencionando o curso e o(s) 

nome(s) do(s) participante(s). A inscrição só é 

considerada válida, após respetivo pagamento. 

 

 Cancelamentos: 

Devem ser comunicados, exclusivamente por escrito, 

para formacao@cefamol.pt. 

 

Pelas empresas/colaboradores: 

Até 5 dias úteis antes do início da ação – reembolso 

de 50% do valor da inscrição. Até 2 dias úteis antes do 

início da ação: não há lugar a reembolso. 

Em qualquer um dos casos a CEFAMOL admite uma 

substituição à presença do inscrito. 

Pela CEFAMOL: 

A CEFAMOL reserva-se o direito de cancelar ou adiar 

a ação caso o número de participantes seja inferior 

ao número estabelecido (08) ou por qualquer outro 

motivo de gestão. A empresa/ colaborador opta por 

receber o reembolso da inscrição (desde que 

regularizada) ou reserva o valor para uma futura 

ação. Qualquer cancelamento será comunicado por 

escrito à empresa/colaborador. 

 

 Descontos: 

Condições especiais para 6 ou mais participantes da 

mesma empresa. 

 

 Certificação: 

É atribuído certificado de formação de acordo com a 

legislação em vigor. A emissão do certificado está 

dependente do grau de frequência. É necessário que 

o formando tenha participado em, pelo menos, 80% 

das horas totais de formação. 

 

 Para mais informações, contacte-nos através do e-mail 

formacao@cefamol.pt ou tel. 244-575150.
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