REFORMULAÇÃO
DO PERFIL DO
SOLDADOR PARA
AS NECESSIDADES
DA INDÚSTRIA 4.0

4.0

Redesigning Welding Profile for Industry

O projeto Weld 4.0
terá impacto nas
competências exigidas aos
profissionais de soldadura
na Europa, capacitando-os
para a Era Digital

OBJETIVOS
Redefinição do perfil do soldador europeu no contexto da indústria 4.0;
Análise de necessidades das competências digitais com base nos
futuros requisitos da profissão de soldador;
Aumentar a transparência das competências no sector da soldadura;
Promover novas oportunidades de aprendizagem, através de um
perfil de soldadura acessível e orientado para a carreira
Desenvolver soluções de formação em TIC inovadoras;
Promover a aprendizagem de uma língua estrangeira através do
desenvolvimento de formações-piloto multinacionais.
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RESULTADOS
Estado da Arte

Soldador Europeu: Relatório sobre o currículo existente e as necessidades de
digitização

Atualização do currículo do soldador europeu
Atualização da Diretriz de Formação do Soldador Europeu através da
incorporação de ferramentas de digitais de formação

Desenvolvimento de ferramentas WELD 4.0

Desenvolvimento de soluções de formação em TIC com base na
aprendizagem através de jogos

Guia para a implementação da metodologia WELD 4.0
a outras indústrias
O novo sistema será integrado nos currículos existentes através de uma
estratégia de replicação, iniciando-se com sessões práticas e estudos de
avaliação, antes de ser considerada uma implementação mais alargada.
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