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      Newsletter No. 2 

 

GESTOR DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

Liderar as empresas de mobiliário para implementar sua estratégia de transformação digital-

___________________________________________________________________________ 

 

DITRAMA é um projeto internacional, criado para fornecer um MOOC inovador para a formação de 

Gestores de Transformação Digital para liderar e implementar com sucesso a transformação digital em 

empresas de mobiliário ao longo de toda a cadeia de valor (3 anos, 01/01/2019 - 31/12/2021).  O 

projeto DITRAMA realizou uma análise minuciosa das competências exigidas pelo mercado para planear, 

projetar e liderar a implementação de uma estratégia digital orientada para o futuro, consultando 

especialistas do mundo dos negócios, pesquisa, formação avançada, organizações de empregadores e 

sindicatos. 

 

O Currículo do Gestor de Transformação Digital inclui conhecimentos, competências e aptidões exigidas 

para este perfil profissional, a informação e a descrição dos resultados de aprendizagem e das unidades 

de aprendizagem, relacionados com os indicadores conformes com as normas europeias para a 

mobilidade de alunos e funcionários (EQVET / EQF / EQAVET). 

Sete áreas de competências fundamentais foram identificadas: 

 Competências técnicas (digitalização)  

 Competências de inovação 

 Competências de comunicação 

 Competências de gestão, liderança e empreendedorismo   

 Competências de inteligência emocional 

 Competências relacionadas com a qualidade, o risco e a segurança  

 Ética 

 

Com base nestas 7 áreas de competências técnicas e não técnicas para o desenvolvimento deste novo 

perfil de trabalho profissional, o projeto traçou um currículo integrado composto por 10 Unidades de 

Aprendizagem, 4 das quais são dedicadas às 11 competências técnicas necessárias para esta função e 6 

unidades às competências não técnicas e ao impacto ambiental e social da transformação tecnológica. 

O currículo das competências técnicas começa com a Unidade dedicada ao exame de tecnologias 

disruptivas para a indústria de mobiliário (Internet das Coisas, Internet das Coisas Industrial (IIoT), 
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Computação em Nuvem para a Indústria 4.0) e continua com a Unidade dedicada às tecnologias 

aplicadas à produção (sistemas de gestão horizontal e vertical, software para projeto paramétrico, 

produção aditiva, robótica aplicada à indústria). Em seguida, investiga os temas relacionados com a 

virtualização (simulação, prototipagem virtual, gêmeos digitais e realidade aumentada / virtual) e com a 

gestão de dados e cibersegurança. 

O Gestor de Transformação Digital não é um especialista executivo, mas uma figura da gestão, que se 

refere à Gestão da empresa e pode colocar a tecnologia e a transformação digital a serviço das 

estratégias globais de desenvolvimento dos negócios. Por este motivo, o currículo contém ainda 6 

unidades de aprendizagem em disciplinas complementares às tecnológicas, que se dedicam a diferentes 

competências de gestão. 

O currículo corresponde ao nível 5 do EQF e é composto por 100 sessões de formação multimédia. 
 
 Atividades no projeto 

 
A última reunião do Projeto DITRAMA foi realizada online no dia 17 de setembro de 2020. Durante o 

encontro os parceiros falaram sobre avanços, tarefas e novas ideias de desenvolvimento para o projeto, 

a fim de alcançar os resultados sustentáveis para a área do mobiliário. 

O encontro teve como foco dois aspetos de 

máxima relevância para o projeto: 1) a finalização 

do material de formação e da plataforma online e 

2) o planeamento do início do curso piloto, 

previsto para abril de 2021. Até ao momento, o 

projeto está em andamento de acordo com o 

plano. Todos os parceiros estão a trabalhar muito 

para cumprir os prazos previstos. 

 

Coordenador do Projeto: 

CENFIM – Cluster (La Sénia– Espanha) 

Parceiros: 

Aarhus Universitet (Aarhus – Dinamarca) 

Woodwize (Brussels – Bélgica) 

CETEM – Centro Tecnologico del Mueble y la 

Madeira de la Region de Murcia (Murcia – 

Espanha) 

U.E.A. – European Furniture Manufacturers Federation based in Prague (República Checa) 

AMIC – Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona – Espanha) 

CFPIMM – Centro de Formação Profissional das Indústrias da Madeira e Mobiliário (Lordelo – Portugal) 

FederlegnoArredo – Federazione Italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile, 

dell’illuminazione, dell’arredamento (Milano – Itália) 

OIGPM – Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsaw – Polónia) 

Método Estudio Consultores – (Vigo – Espanha) 

HOGENT – (Gent – Bélgica) 

http://www.federlegnoarredo.it/
http://www.federlegnoarredo.it/
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Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov – Roménia)  

 

Mais informação em:  

http://ditrama.eu/        

http://ditrama.eu/

