WELDIMP

DICIONÁRIO DE IMPERFEIÇÕES DE SOLDADURA
O objetivo do projeto WELDIMP, é a melhoria do desempenho de formandos/alunos em cursos
ligados à área da soldadura, através do desenvolvimento e disponibilização de um dicionário
multimédia em suporte digital e disponível online, contendo os termos e as respetivas definições
de defeitos associados a processos de soldadura.
O projeto permitirá assim a introdução de um novo recurso didático bastante inovador, na área das
imperfeições de soldadura.
A parceria do projeto WELDIMP, é constituída por 5 ANBs
pertencentes à rede europeia do EWF: ISPL (PL), ISQ(PT),
MhtE (HU), ASR (RO), IIS (IT).
O desenvolvimento do projeto iniciou-se em novembro de
2011 prolongando-se até outubro de 2013.
A parceria é constituída pelos principais institutos de
soldadura nos respetivos países, estando especialmente
bem posicionados para dar resposta às necessidades
identificadas no seio das comunidades nacionais no
domínio da soldadura. Para além disto, a rede Europeia
EWF, que integra o consórcio, e da qual todos são membros, constitui uma mais-valia para a
implementação de uma estratégia de disseminação sólida e sustentável.
Os principais resultados do projeto são:
- Um dicionário contendo os termos e definições de imperfeições de soldadura, em Inglês,
Alemão, Francês, Polaco, Português, Húngaro, Italiano e Romeno;
A tradução de cerca de 200 termos de imperfeições ligadas aos processos de soldadura por
fusão e por pressão associados do setor da metalomecânica;
- Um dicionário multimédia de soldadura em suporte eletrónico e acessível online com os
idiomas listados anteriormente;
Dotar formandos/estudantes/profissionais das áreas da soldadura e tecnologias de
ligação, com competências multilinguísticas, com foco no domínio das imperfeições de
soldadura.
Para mais informações, contatar as entidades da parceria:

www.mhte.hu

www.ewf.be

www.is.gliwice.pl

www.iis.it

www.isq.pt

www.asr.ro

www.weldimp.com
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.

