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■
N0VIDADES
102 - Directriz do Soldador
Europeu atualizada
A diretriz do Soldador Europeu atualizada e o
segundo produto do projeto WELD 4.0 que
propõe a atualizac;ao da mesma com a
integrac;ao de um capf tulo novo sobre a 4 a
Revoluc;ao Industrial e o seu impacto no setor da
soldadura.
Como parte integrante deste capftulo uma nova
ferramenta TIC foi desenvolvida com o objetivo
de impulsionar as competencias digitais dos
formandos, tanto jovens como adultos que
procuram formac;ao na area.

Saiba Mais

103 - Desenvolvimento de
Ferramentas WELD 4.0

The Warehouse
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Welding

Preparations

A ferramenta inovadora de TIC do WELD 4.0 e
uma soluc;ao de formac;ao criada para combinar
processes de soldadura em contexto de
trabalho com um ambiente de aprendizagem
baseado em jogos. Reune indicadores de com
portamento observaveis do que o utilizador
(formando de soldadura) faz e avalia o seu
desempenho, dando feedback detalhado para
atingir
os
resultados
de
aprendizagem
necessaries para a qualificac;ao de Soldador
Europeu atualizada.

Saiba Mais

Mantenha-se informado acerca dos resultados do projeto
WELD 4.0 atraves da sua pagina.
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■
REUNIOES DO CONSORCIO
4 a Reuniio do Projeto
(27 de junho de 2019)

A 4 a reuniao do projeto WELD 4.0 foi
organizada pela Highskillz (HSZ) e contou
com o apoio do TWI (Cambridge, Reino
Unido), que gentilmente cedeu as
instalac;:oes para o evento.

Saiba Mais

3 a Reuniio do Projeto
(21 e 22 de novembro de 2018)

A BIBA foi responsavel por receber a 3 a
reuniao do projeto em Bremen, onde
participaram o coordenador do projeto
Highskillz (Reino Unido), o Institute de
Soldadura e Qualidade - ISQ e
a EWF.

Saiba Mais
ATIVIDADES/EVENTOS DE NETWORKING
Seminarios Praticos

Alemanha e Reino Unido (25 e 26 dejunho
de 2019) e ISQ Portugal (2 dejulho de 2019)

Saiba Mais

NEWSLETTER #2

■
ATIVIDA DES/EVENTOS DE NETWORKING

ccoNT.)

A�io de Capacita�io
Bremen (mar�o 2019)

Saiba Mais

Stakeholders involvidos num
Workshop de Co-cria�io

Bremen (22 novembro, 2018)

Saiba Mais

PROXIMOS EVENTOS
Eventos Nacionais de Sensibiliza�io da lndustria
Programado
para
decorrer
entre
setembro e outubro de 2019, os Eventos
Nacionais de Sensibiliza<;ao da lndustria
vao-se realizar no Reino Unido, Alemanha
e Portugal com o objetivo de apresentar a
ferramenta TIC WELD 4.0 e os materiais
de dissemina<;ao desenvolvidos para as
empresas e stakeholders da industria. 0
principal objetivo e informar sobre como
os resultados do projeto podem ser
utilizados para qualificar os seus
soldadores.
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■
PROXIMOS EVENTOS (CONT.)
Conferincia Internacional do Projeto

-

Este evento vai realizar-se no dia 24 de
outubro de 2019, em Bremen (Alemanha),
simultaneamente com a reuniao final do
projeto. Vai contar com a presença de
30 a 40 participantes do meio industrial,
vindos de outros pa[ ses da UE e
internacionais. 0 principal objetivo do
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evento
apresentar os resultados do
projeto WELD 4.0, promover o networking
entre os participantes e obter o seu
feedback sobre a aplicabilidade dos
resultados do projeto.

"Quer saber mais sobrf outras ati;vidades e resultados do
projeto? Encontre aqui a._-,rimeira newsletter do WELD 4.0,
disponiv.el na pagina do projeto
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*This project has been funded with support from the European Commission. This
communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.*

www.weld4.eu

