
 

  
 

Designação da Ação:  Manutenção Industrial

Código UFCD*: 7538 

 
Carga Horária: 25 horas 
 
Local:  Sertã 
 
Início:  Fevereiro de 2016 
 
Horário e Dias de Formação:
 
Regalias: Subsídio de alimentação (sujeito a uma assiduidade 
 
 
 
Objetivos 

• Identificar conceitos, processos de planificação e sistemas de manutenção.

• Efetuar o planeamento da manutenção.

• Selecionar equipamentos e componentes a partir de manuais.

• Identificar os processos de localizar e reparar avarias.

• Efetuar a reparação e manutenção de máquinas ferramenta, acessórios e outros 

equipamentos. 

• Identificar e aplicar o conceito de manutenção pr

 

 

Conteúdos 

• Manutenção industrial

• Organização de um serviço de manutenção

• Prevenção na manutenção

• Diagnóstico de avarias em diversos tipos de equipamento

• Instrumentos apropriados para a realização de manutenção

• Operações de manutenção

• Manutenção produtiva total (TPM)

* Unidade de Formação de Curta Duração do Catálogo Na

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum esclarecimento, 

contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 480 ou dos endereços 

eletrónicos pedro.martins@cfpimm.pt

Manutenção Industrial

Manutenção Industrial 

de Formação: Horário pós-laboral (dias a definir) 

de alimentação (sujeito a uma assiduidade ≥ 90%) 

Identificar conceitos, processos de planificação e sistemas de manutenção.

Efetuar o planeamento da manutenção. 

Selecionar equipamentos e componentes a partir de manuais. 

Identificar os processos de localizar e reparar avarias. 

Efetuar a reparação e manutenção de máquinas ferramenta, acessórios e outros 

Identificar e aplicar o conceito de manutenção preventiva. 

Manutenção industrial; 

Organização de um serviço de manutenção; 

Prevenção na manutenção; 

Diagnóstico de avarias em diversos tipos de equipamento; 

Instrumentos apropriados para a realização de manutenção; 

Operações de manutenção; 

Manutenção produtiva total (TPM). 

Curta Duração do Catálogo Nacional de Qualificações

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum esclarecimento, 

contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 480 ou dos endereços 

pedro.martins@cfpimm.pt  e mario.garcia@cfpimm.pt. 

 
 

Manutenção Industrial 
 
 
 
 

 

Identificar conceitos, processos de planificação e sistemas de manutenção. 

Efetuar a reparação e manutenção de máquinas ferramenta, acessórios e outros 

 

ional de Qualificações 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição em anexo e, para algum esclarecimento, 

contatar o CFPIMM (Pedro Martins ou Mário Garcia) através do telefone 255 880 480 ou dos endereços 


