
 

      
 

 

 

DITRAMA – Nota de Imprensa 1 

O "GESTOR DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL " PARA A 

INDÚSTRIA DO MOBILIÁRIO: A PESSOA CHAVE PARA 

LIDERAR AS OPORTUNIDADES E AS MUDANÇAS 

ATRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

 
 
DITRAMA (www.ditrama.eu) é um projeto financiado pelo programa Erasmus+ da União Europeia 
para definir e desenvolver o perfil profissional do Gestor de Tranformação Digital: uma das 
profissões que no futuro serão mais requisitadas pelas empresas do setor do mobiliário. 

 

 

O contexto 

 

Atualmente, o setor do mobiliário é severamente afetado por desafios/ ameaças específicos: 

concorrência de países com baixo custo de produção,envelhecimento dos trabalhadores, deficiente 

atração para os jovens, dificuldades contingentes como os custos de  inovação, fraca Proteção dos 

Direitos de Propriedade Intelectual e as medidas de proteção internacionais, bem como barreiras 

comerciais em alguns países que não pertencem à UE. 

 

Contrariamente a este quadro, é necessário o desenvolvimento de novas tecnologias em toda a cadeia 

de valor dos que vão conduzir o desenvolvimento do setor de acordo com a estrutura da Indústria 4.0. 

 

Está amplamente documentado que a Internet of Things (IoT), Big Data, Tecnologias em núvem, o 

desenvolvimento de sensores, a robótica, a inteligência artificial, a realidade virtual e aumentada ou 

Blockchain, entre outras, são tecnologias cujo impacto é igualmente positivo nos setores tradicionais de 

fabrico-incluíndo os móveis. 

 

O objetivo do DITRAMA é preparar o profissional que será capaz de liderar a introdução progressiva 

dessas tecnologias nos processos da empresa (processos de fornecimento, processos de design e 

http://www.ditrama.eu/


 

      
 

 

fabrico e processos de distribuição) através de uma direção que respeite o know-how da empresa e a 

estratégia de crescimento da mesma. 

  



 

      
 

 

O projeto 

 

O DITRAMA (wwww.ditrama.eu) é um projeto financiado pelo programa Erasmus+ da União Europeia 

(KA2: Cooperação para a inovação e troca de boas práticas - Alianças de Competências Setoriais) cujo 

objetivo é definir um novo perfil para uma pessoa chave do setor do mobiliário, o Gestor de 

Transformação Digital, identificando o currículo, o conhecimento e competências fundamentais, 

desenvolvendo um programa de formação multimédia (MOOC) que irá contribuir para a formação 

desse profisional.  

 

 

O projeto tem a duração de 36 meses e conta com a participação de 12 parceiros, de 8 países 

diferentes da Europa, que, em resposta às necessidades das empresas e para que estas confiem na 

definição e implementação da pessoa chave na sua estratégia de inovação pedagógica, cooperarão 

numa sinergia profunda e integrada com pesquisa e formação profissional no mundo dos negócios e 

ensino superior universitário. 

 

 

Vão ser desenvolvidos em diferentes fases do projeto DITRAMA alguns produtos que estarão 

disponíveis a todos os interessados. Em particular:   

 

- Vão ser definidas um conjunto de competências específicas para o Gestor de Transformação Digital 

- Vai ser desenvolvido um Curriculo e um programa de formação necessários para formar esta pessoa 

chave. 

- Vai ser desenvolvido um curso de formação multimédia e interativo composto por diferentes módulos 

de aprendizagem (em 7 línguas), recorrendo a uma plataforma de e-learning 

- Vai ser facilitada a comunicação no campo da educação, investigação e negócios, através de uma 

rede “Ditrama National Networks”, que servirá para validar e direcionar o projeto em cada um dos 

países participantes. 

      

Citação: 

 

[“As empresas do setor do mobiliário têm a constante necessidade de imaginar e prever qual a 

evolução do número de pessoas necessário para a inovação contínua. Frequentemente, essas 



 

      
 

 

pessoas têm de ser formadas internamente do zero, com grande esforço em termos de tempo e 

recursos”- explica Sebastiano Cerullo- gestor da  FederlegnoArredo- “ DITRAMA é uma excelente 

oportunidade para definir uma dessas profissões do futuro, em simultâneo com o primeiro programa de 

formação. Um ponto de partida para a formação específica, e não genérica, no nosso setor do Gestor 

de Transformação Digital”] 

 

 

A parceria 

      

A parceria é composta por 12 instituições de 8 países europeus diferentes. 

      

Coordenador do Projeto: 

 

CENFIM – Centre de Difusiò Tecnologica de la Fusta i del Moble de Catalunya (La Sénia – Espanha) 

 

 

 

Parceiros: 

      

 

Aarhus Universitet (Aarhus – Dinamarca) 

Woodwize (Bruxelas – 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 (Milão-Itália) 

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

Método Estudio Consultores – (Vigo – Espanha) 

HOGENT – (Gent – Bélgica) 

 

 

http://www.federlegnoarredo.it/
http://www.federlegnoarredo.it/


 

      
 

 

Para mais informações: 

www.ditrama.eu  
 
 

 

 “O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete 

unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais 

utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.”  
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