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O curso de formação multimédia e interactivo para se tornar um “Gestor de Transformação Digital” 
para o sector madeira-mobiliário encontra-se online na plataforma 
https://ditrama.eu/en/training-course. 
O curso, dividido em 100 videopills, trata do processo de digitalização da empresa, da estratégia à 
prática. 
 

     

DITRAMA – Newsletter #3  

PREPARE-SE PARA SER UM GESTOR DA 
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL PARA O SETOR DO 
MOBILIÁRIO 
O DITRAMA - CURSO DE FORMAÇÃO AGORA ESTÁ 
ONLINE! 

 
O curso de formação “Gestor da Transformação Digital (Digital Transformation Manager - DTM) para o 
setor do mobiliário” é um curso de formação online completo e interativo gratuito, que agora está 
disponível para alunos - gratuitamente - e está acessível em 7 idiomas (inglês, francês, Italiano, polonês, 
português, romeno e espanhol)..  

 
Foi criado no âmbito do projeto DITRAMA, uma Aliança de Competências 
Setorial financiada pelo programa ERASMUS + da UE, por 12 parceiros de 8 
países da UE, incluindo universidades, centros de EFP e clusters setoriais. 

 
O curso completo é composto por 100 micropílulas de formação agrupadas em 

10 unidades (4 técnicas e 6 transversais), que abrangem tanto aspectos 
estratégicos como práticos relativos à Transformação Digital do setor do mobiliário 
em toda a cadeia de valor. 
 
Tem a duração de 70 horas e se os respetivos testes forem bem-sucedidos ao 
final de cada unidade, será possível obter o Certificado DITRAMA. O curso 
oferece dois percursos de formação: para alunos do Ensino Superior (EQF 5 com 

2,8 créditos ECVET) e para alunos do Ensino e Formação Profissional (EQF 4 
com 1,4 créditos ECVET). 
 
Cada aprendente tem a possibilidade de escolher entre estes dois percursos 
formativos distintos, de acordo com o seu perfil profissional e conhecimentos 
anteriores no setor do mobiliário e/ou no domínio das novas tecnologias. 

 
Tem duração de 70 horas e se os respectivos testes forem bem sucedidos ao final de cada unidade, será possível obter o 

Certificado DITRAMA. Cada aluno pode estudar em seu próprio ritmo. 
 
 

  

UNIDADES DE FORMAÇÃO: 
(70 h / 2.8 créditos ECVET)  

1) Tecnologia digital - exploração 
de tecnologias contemporâneas 
emergentes e potencialmente 
disruptivas 

2) Tecnologia digital - engenharia e 
manufatura 

3) Tecnologia digital - simulação e 
AR / VR 

4) Tecnologia digital - dados e 
segurança 

5) Inovação e transformação digital 
6) Liderança em transformação 

digital 
7) Comunicação na transformação 

digital 
8) As pessoas na transformação 

digital 
9) Qualidade, risco e segurança na 

transformação digital 
10) Impacto social e ambiental da 

digitalização 
11) Projeto final (opcional) 
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Por enquanto, mais de 260 alunos vindos de vários países da UE estão envolvidos nos testes-piloto e 20 deles 
já concluíram todo o curso, obtendo o certificado final..  
 

 

 
O curso está acessível mediante inscrição prévia disponível aqui: https://ditrama.eu/en/training-course 
Até ao final de Julho uma equipa multilingue de Tutores apoiará os alunos através de um atendimento 
personalizado. 
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Distribuição de participantes piloto 
DITRAMA por idioma

Spanish Portugues French English Italian Polish Romanian



 

3 
 

Co-finaciado pelo 
Programa Erasmus+ 

da União Europeia 

GESTOR DA TRANFORMAÇÃO DIGITAL 

ATIVIDADES DO CONSÓRCIO E PRÓXIMAS ETAPAS:  
 
A última Reunião de Parceiros do Projeto DITRAMA foi realizada online no dia 7 de junho de 2021. Durante a 
reunião os parceiros conversaram e trabalharam sobre o andamento do projeto, desenvolvendo e testando as 
tarefas implementadas. 
Também foi confirmado que a plataforma está funcionando em todos os idiomas sem incidentes e os Tutores 
estão apoiando os alunos por meio de mensagens diretas e discussões públicas postadas na seção “Fórum”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Portanto, o Consórcio começou a planear uma ronda de Eventos de Divulgação, para o próximo outono, em 
cada país envolvido no Projeto. 
Fique em contacto com o DITRAMA, para participar do evento no seu país! 
Pode assinar o boletim informativo DITRAMA aqui: https://ditrama.eu/en/contact-us 
 

 
 
Parceiros do projeto: 
 
. CENFIM – Furnishings Cluster (La Sénia - Spain) 
• Aarhus Universitet (Aarhus - Denmark) 
• Woodwize (Brussel - Belgium) 
• CETEM - Centro Tecnologico del Mueble y la Madera de la Region de Murcia  
(Murcia  - Spain) 
• U.E.A. - European Furniture Manufacturers Federation based in Prague  
(Czech Republic) 
• AMIC - Associacio Agrupacio Moble Innovador de Catalunya (Barcelona - Spain) 
• 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 - Italy) 
• OIGPM - Ogolnopolska Izba Gospodarcza Producentow Mebli (Warsaw - Poland) 
• Método Estudio Consultores - (Vigo - Spain) 
• HOGENT - (Gent - Belgium) 
• Universitatea Transilvania, Brasov (Brasov - Romania)  

 
 

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso do conteúdo, que reflete apenas as 
opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nele 

contidas. 


