
 

 

  
 
Designação da Ação:  Técnicas de Estofamento 
 
Carga Horária: 50 horas 
 
 
Horário e Dias de Formação:
 
Regalias: Subsídio de alimentação (sujeito a uma assiduidade 
 
 
 
Objetivos 

• Identificar e manusear as ferramentas e má

• Reconhecer, e utilizar 

• Efetuar operações de corte de materiais,

• Reconhecer os diferentes materiais e as suas especifica

• Identificar os diferentes tipos de espuma (Densidades, du

aplicações); 

• Reconhecer e utilizar ferramentas de percussão, e escolher a mais adequada a 

determinada tarefa; 

• Efetuar extrações utilizando a fer

• Identificar e usar de forma eficiente as várias valências da

arraste simples, triple arraste, 

 

 

Conteúdos 

• Ferramenta e máquinas de cort

•  Ferramentas de percussão;

•  Técnicas e procedimentos a agrafar;

•  Ferramenta de extração;

•  Ferramentas específicas do 

•  Ferramentas e materiai

•  Máquina de costura; 

•  Material e ferramentas de estofamento;

•  Operações com a máquina fazer botões;

•  Preparação da pistola de cola quente.

 

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 

Técnicas de Estofamento -

Técnicas de Estofamento - Introdução 

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

Subsídio de alimentação (sujeito a uma assiduidade ≥ 90%) 

Identificar e manusear as ferramentas e máquinas específicas para estofar;

 máquinas/ferramentas de corte; 

Efetuar operações de corte de materiais, de forma eficaz e em segurança;

Reconhecer os diferentes materiais e as suas especificações (tecidos, pele, sintéticos

Identificar os diferentes tipos de espuma (Densidades, dureza, em diferentes 

Reconhecer e utilizar ferramentas de percussão, e escolher a mais adequada a 

Efetuar extrações utilizando a ferramenta mais adequada à tarefa; 

Identificar e usar de forma eficiente as várias valências da máquina de costura de 

arraste simples, triple arraste, de pesponto, e de corte-e-cose. 

Ferramenta e máquinas de corte; 

Ferramentas de percussão; 

nicas e procedimentos a agrafar; 

Ferramenta de extração; 

mentas específicas do estofador; 

Ferramentas e materiais de preparação antes do estofo; 

 

al e ferramentas de estofamento; 

ções com a máquina fazer botões; 

ração da pistola de cola quente. 

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  e mario.garcia@cfpimm.pt

 

 

- Introdução 

 

quinas específicas para estofar; 

de forma eficaz e em segurança; 

ções (tecidos, pele, sintéticos);  

reza, em diferentes 

Reconhecer e utilizar ferramentas de percussão, e escolher a mais adequada a 

máquina de costura de 

 

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 

mario.garcia@cfpimm.pt. 


