
 
 

 

 

A seu dispor uma sala de formação com lugares 

individualizados, climatizada, conexão à fibra ótica, 

ecrã gigante e que responde as normas de segurança 

contra a pandemia COVID 19 
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CURSO PRÁTICO de 

AUTODESK INVENTOR 

PROFESSIONAL 

Este curso tem como objetivo dotar os 

participantes dos princípios fundamentais do 

projeto de peças paramétricas 3D, do projeto de 

montagem e da criação de desenhos de 

montagem e peças prontas para produção usando 

o Autodesk Inventor. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

No final do Curso os participantes terão uma 

compreensão completa dos principais processos 

de documentação, validação e projectos 3D, 

necessários para desenvolver produtos com o 

Autodesk Inventor 

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

• Introdução ao Software e interface Autodesk 

Inventor 2020 (Ribbon e MarkingMenus) 

• Configurações do ambiente de trabalho 

• Comandos de visualização e área de trabalho 

• Criação e edição de esboços 2D (Sketch) com 

dimensões e restrições geométricas 2D 

• Ferramentas para criação e edição de sólidos 

• Parametrização de Peças e Montagens 

• Ferramentas de Modificação e de Copias 

• Criação de modelos com recursos de 

superfície 

• Criação de Planos, eixos e pontos de Trabalho 

(WorkFeatures) 

• Criação de Montagens e Sub-montagens 

• Restrições de posicionamento no ambiente de 

montagem 

• Verificações dos modelos e Atribuição de 

materiais (Propriedades físicas, Interferências, 

etc) 

• Análises e Visualização de Montagens 

• Simplificação de modelos 

• Criação de Estruturas metálicas (Frame 

Generator) 

• Criação e edição de vistas 2D vinculadas ao 

modelo sólido 

• Utilização do Content Center (Biblioteca de 

componentes mecânicos normalizados – 

parafusos, porcas, pinos, etc) 

• Criação do formato padrão (Templates) 

• Inserção e edição de Vistas 2D 

• Documentação Técnica 2D – Anotações 

• Configuração e criação de Lista de Materiais 

(BOM) 

• Ferramentas complementares de criação de 

desenhos (dimensionamento, linhas de 

centros, simbologias, etc) 

• Impressão 

 
DESTINATÁRIOS 

O Curso destina-se a profissionais ligados a 
áreas de desenho, conceção e projetos, tais 
como modeladores, desenhadores, projetistas 
mecânicos, técnicos em mecânica, 
engenheiros 

 
FORMADOR – HELDER MONTEIRO 

• Bacharel em Engenharia Mecânica – ISECMAR 

(Cabo Verde) 

• Autodesk AutoCAD 2008 3D (Atualização) 

Qualicad - Lisboa (Portugal) 

• Formador reconhecido de  

o AutoCAD 2018 / Autodesk Inventor 2018 / 

Solid Works 2016 

o Microsoft Office 

o Autodesk Revit 

• Responsável CAD - Desenho de P&ID, 

modelagem de peças 3D de máquinas, metal 

Perfetti van Melle – Breda (Holanda) 

• Engenheiro Técnico Responsável. Desenho de 

peças e estruturas metálicas - Polisteel, Lda. – 

Seixal (Portugal) 

mailto:camara.com@cvtelecom.cv


 

 
 

 

Câmara de Comércio de Barlavento +238 232 84 95 | camara.com@cvtelecom.cv 

 

• Engenheiro júnior - Desenho de peças e 

montagem de máquinas para produção, e 

desenhos de chapa metálica no AutoCAD - 

TEB Engineering B.V. – Heerhugowaard 

(Países Baixos)  

 
DOCUMENTAÇÃO E MATERIAL DE APOIO 

Serão fornecidos os seguintes serviços e materiais 

de apoio, já incluídos no valor do curso: 

• Sala Multimédia devidamente equipada,  

• Documentação do curso  

• Certificado de Frequência CCB do curso, 

desde que tenha assistido o mínimo de 75% 

do tempo total  

• Dossier técnico pedagógico 

• Manual do curso 

 
DATA, DURAÇÃO E HORÁRIO 

• De 13 a 24 de julho de 2020 

• 3 horas por sessão diária 

• Regime pós-laboral 

• Das 16:00 às 19:00 

 
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

• Inscrição online, no site www.becv.org/ 

/modelacao-em-autodesk-inventor-

professional-2/ 

• Data limite de inscrição - 31 de junho 

• Valor da inscrição: 

o Associados – 16.000 ECV 

o Outros – 20.200 ECV 

 

 

 

 

 

 
ADIANMENTO, CANCELAMENTOS, 

SUBSTITUIÇÕES E NÃO COMPARÊNCIAS  

Adiamentos  

São aceites adiamentos de inscrições até 3 dias 

uteis antes da data de início do evento, sem 

penalizações 

Cancelamento 

São aceites cancelamentos de inscrições até 5 dias 

uteis antes da data de início do evento, sem 

penalizações. Cancelamentos com menos de 5 

dias uteis antes da data de início do evento, 

sujeitam-se a penalizações, referentes a encargos 

administrativos e logísticos na ordem dos 50% do 

valor da inscrição 

Substituições  

Substituições de participantes são permitidas sem 

qualquer penalização, desde que comunicadas à 

CCB, até 2 dias antes da data de início do evento 

Não comparências  

Não comparências à data de início do evento, sem 

prévio adiamento ou cancelamento, implicam 

pagamento total (100%) da inscrição 

 

mailto:camara.com@cvtelecom.cv
http://www.becv.org/%20/modelacao-em-autodesk-inventor-professional-2/
http://www.becv.org/%20/modelacao-em-autodesk-inventor-professional-2/
http://www.becv.org/%20/modelacao-em-autodesk-inventor-professional-2/

