5º CENFIM Skills e 3º CENFIM Skills da Lusofonia
fica nesta edição mais rico, pelo que desde já fica aqui registado o
nosso agradecimento as estes 3 países por aceitarem este
desafio que tenta dignificar ainda mais os sistemas de Educação
e Formação no universo dos PALOP, para além de Portugal.
Porque os desafios são mais aliciantes quando introduzimos
novas varáveis, este ano teremos 2 novos Núcleos que vão
acolher o evento, os Núcleos de Ermesinde e Lisboa e iremos
contar com 9+1 profissões, sendo que também neste domínio
temos novidades como adiante se identificam.

A

caminho do 35º aniversário do CENFIM, é com particular
entusiasmo que vamos realizar o 5º CENFIM Skills e 3º
CENFIM Skills da Lusofonia que vão decorrer de 21 a 24 de Maio
de 2019.
Pelo crescendo dos seus resultados e do interesse dos nossos
Formandos em participar no Campeonato Nacional das
Profissões - World Skills Portugal, que se realiza de 2 em 2 anos,
o CENFIM sentiu necessidade de melhorar os critérios de seleção
dos seus concorrentes, para que a escolha não fosse aleatória e
por outro lado alargar o espaço de participação dos seus
Formandos permitindo-lhes o 1º contacto com o mundo do
campeonato das Profissões.
Tirando partido da sua dispersão territorial, resolveu realizar o 1º
CENFIM Skills em 2010 e desde dessa data, também em ciclos
bianuais, passou a integrar na sua estratégia de motivação e
desafio este evento no seu plano de atividades.

As profissões a concurso, para as quais contamos com a
participação de mais de 100 concorrentes e cerca de 80 jurados
oriundos de 12 dos nosso Núcleos serão: Desenho Industrial
CAD, Fresagem CNC, Eletromecânica Industrial, Mecatrónica
Industrial, Polimecânica, Refrigeração e Climatização (que
decorre no Núcleo do Porto), Serralharia Civil, Soldadura e Torno
CNC (novidade). Em demonstração teremos também uma nova
área que é “ Industrial Mechanic Millwright”.
Aos 3 Núcleos envolvidos e suas equipas e aos Formadores e
preparadores dos concorrentes fica o nosso registo e
agradecimento do empenho e envolvimento determinantes para
o sucesso do evento.
Relevando a importância do evento, este ano a cerimónia de
encerramento irá decorrer no CNEMA em Santarém para a qual
contamos com a presença de diversas individualidades a convidar.

Nesta 5ª edição do CENFIM Skills, temos o grato prazer de
acolher mais um país da Lusofonia, neste caso Cabo Verde que
se vem juntar aos nossos parceiros de Angola e Moçambique.

Será ainda de relevar que o 5º CENFIM Skills é o arranque de
preparação dos jovens deste setor com o foco no Campeonato
Mundial das Profissões que se realiza em Shangai 2021 e nos
quais Portugal tem vindo a progredir positivamente na tabela
global, pelo que para elas e eles, os concorrentes, uma palavra
de incentivo para agarrarem esta oportunidade única, uma vez
que o CENFIM é o único Centro de Formação que promove um
campeonato interno.

Assim, este 5º CENFIM Skills e 3º CENFIM Skills da Lusofonia,
Lusofonia

Bom trabalho e boa preparação!

Porque o seu território de atuação é crescente no âmbito dos
PALOP resolveu, em 2015, desafiar os seus parceiros Africanos
a integrar este projeto, que desde dessa data têm aceite o
desafio e participado no CENFIM Skills.
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