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Editorial 

 

 A revista TMI-Turbo está outra vez em ação, feita pelos 

alunos de TMI17 do INETE, mas ainda mais ambiciosa. 

 Esta revista é uma edição especial que celebra o seu re-

gresso e o início do projeto DAC - Domínio de Autonomia 

Curricular, que tem o pressuposto de melhorar a autonomia 

dos alunos na elaboração e concretização dos mesmos proje-

tos.  

 Além dos habituais artigos tipificados, a revista tem um 

maior foco nos projetos desenvolvidos em DAC e Cidadania e 

Desenvolvimento e também nas conquistas que os alunos alcançaram.  

 Os seus objetivos do DAC, que irão estar bem visíveis nesta revista, são bem evidentes: 

 - Estabelecer e fortalecer laços de trabalho; 

 - Trabalhos cooperativo; 

 - Promover a autonomia e desenvolver técnicas e métodos de pesquisa em equipa; 

 - Estabelecer relações interpessoais com colegas de outras turmas do curso; 

 - Despertar curiosidade para elaborar novos trabalhos técnicos na área automóvel. 

 O objetivo sempre foi igual desde a primeira TMI-Turbo, dar a conhecer e mostrar o melhor do mundo 

automóvel, e um pouco de cada um de nós, através de artigos concebidos de forma coerente e objetiva, mas 

desta vez com mais qualidade e uma maior intervenção dos alunos na realização e concretização de projetos. 

Este foi o desafio, colocar nesta revista tudo o que realizámos ao longo do ano… que foi muuuuito! 

 Esperamos que esta revista não fique por aqui e que os alunos dos anos vindouros consigam continuar 

este desafio e que tentem superar este número de TMI-Turbo… se puderem. 

 

 Os Diretores:  

     Tomás Godinho, Daniel Simões e Gonçalo Martins  
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O que Eu FUI é o que eu SOU: recriando o PASSADO 

 
 

 Olá, somos alunos do INETE, no Curso Profissional de Mecatrónica Automóvel, no âmbito da disciplina de 

DAC, viemos por este meio apresentar as recriações das fotografias de alguns colegas da nossa turma, de-

monstrando que o nosso gosto por máquinas já vem de há muito tempo. 

 

“Desde pequeno gosto do Corolla de 1981, por ter sido um                                                       

automóvel que o meu avô possuiu.”  

 

 Olá, sou o Daniel Simões e estou no Curso Profissional de Mecatrónica Automóvel, no INETE. Escolhi este curso, 

porque sempre gostei de apreciar os automóveis e mexer neles. Depois deste curso pretendo trabalhar numa oficina, num 

stand ou como restaurador de automóveis. 

Nesta foto em baixo, tenho 5 anos de idade e estou na casa dos 

meus avós, estou sentado num Deutz 4007 verde do meu avô, que o tem 

até hoje.  

 Desde pequeno gosto do 

Corolla de 1981, que tem 

um grande valor sentimental 

para mim, pelo o facto de ser 

um automóvel que o meu avô 

possuiu.  

 Apesar de não ter prefe-

rência de moto, acho as motos 

Keeway  muito bonitas.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… não me imagino a fazer outra coisa da vida.” 

 

 

 “Olá, sou o Gonçalo, estou no meu primeiro ano no curso de Mecatrónica 

Automóvel, no INETE, e escolhi este 

curso pelo o facto de estar sempre li-

gado a automóveis, desde  bem peque-

no, e não me imagino a fazer outra coi-

sa da vida. 

 Na foto à esquerda, estou sentado 

na moto de um amigo dos meus pais, 

num jantar de amigos, tinha eu 2 ou 3 

anos de idade. Essa moto é uma Ya-

maha R6 preta e vermelha e é desde esse momento que tenho um gran-

de amor por moto e automóveis.  

Depois de terminar este curso, pretendo começar a trabalhar o mais rápido 

possível numa oficina minha, ou num stand. Quando for mais velho, desejo com-

prar o automóvel Mitsubishi Lancer Evo 9, que é o meu automóvel preferido des-

de de pequeno, ou uma moto GXR1000 que sempre admirei.” 
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“A moto Yamaha PW 50 foi a primeira moto que eu tive e até hoje                                 

me arrependo de ter vendido.” 

 

 “Sou o Tomás Godinho, do Curso de Mecatrónica Automóvel, do Ins-

tituto de Educação Técnica. Escolhi este curso porque sempre tive uma 

ligação com automóveis e é isto que quero fazer da minha vida. Depois 

deste curso quero começar a trabalhar na minha própria oficina e nos 

meus próprios projetos. 

 Nesta fotografia à direita, estou 

a festejar com os meus pais os meus 

3 anos de idade. Foi neste aniversá-

rio que recebi como presente um 

equipamento de motocross, o equi-

pamento completo da Shop, um ca-

pacete da Shoei e óculos da Scoot 

oferecido pelos meus pais. Na foto 

estou numa moto Yamaha PW 50 

original, azul, de jantes brancas e foi 

a primeira moto que eu tive, que até 

hoje me arrependo de ter vendido. 

 A minha moto preferida é a mi-

nha atual Lc 50 de cor roxa e branca, com uns autocolantes amarelos e também foi 

uma das minhas primeiras motas que podiam circular na estrada, tendo um grande 

valor sentimental, não a trocava por nada. 

 Os automóveis que  mais gosto é um Golf 2 branco e um Volkswagen Jetta vermelho, que no futuro desejo 

muito comprar e modificá-los à minha escolha.”  

 

“Também devido aos trabalhos que fazia com o meu pai fui evoluindo essa paixão.” 

 

 “Olá, sou o João Carlos e estou no INETE, no Curso Profissio-

nal de Técnico de Mecatrónica Automóvel. Está a ser uma experi-

ência muito boa. Eu escolhi este curso porque sempre gostei de 

automóveis e, sinceramente, foi pelos filmes que desenvolvi o meu 

amor pelos os automóveis, filmes como, Velocidade Furiosa que 

hoje é um dos meus filmes preferidos. Também devido aos traba-

lhos que fazia com o meu pai foi evoluindo essa paixão. 

 Depois deste curso pre-

tendo começar a trabalhar e 

restaurar automóveis já mais 

velhos e a transformá-los em 

grandes automóveis. Um dos meus grandes objetivos é restaurar um Toyota Supra 

de origem e fazer o meu próprio projeto com ele, basicamente transformá-lo num 

automóvel único feito por mim. 

Nesta fotografia em cima, estava eu nos meus 5, 6 anos de idade e estou na 

garagem do meu pai, foi então que ele disse para eu e o meu irmão tiramos umas 

fotografias, por isso sentaram-me no Mini Cooper, mais ou menos dos anos 70. Es-

te automóvel é verde, com riscas brancas no capô e o seu interior é completamen-

te preto. É o automóvel que o meu pai restaurou e o tem até hoje.  

Hoje tenho vários automóveis que gosto muito, mas o meu automóvel de so-

nhos é o Nissan R34, que foi um grande automóvel que vi no Velocidade Furiosa, e 

sempre que o vejo fico maravilhado.” 
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“Existe alguma coisa nos motores que me fascina.” 
  

“Olá, sou a Mónica Oliveira, estou no Curso Profissional de Mecatrónica Automóvel, no INETE, e vim para este curso 

porque tenho uma grande paixão por automóveis. 

 Na foto do lado esquerdo, estou num centro comercial a passear e subi para um Fórmula 1 GT Turbo de brincar e a 

minha irmã achou piada e tirou-me a fotografia. Tinha 1 ano quando me tiraram esta foto e não me esqueço deste dia.  

 Escolhi este Curso porque existe alguma coisa nos motores que me fascina e tenho vontade de saber mais sobre auto-

móveis. Claro que também tive influências do namorado da minha irmã que é especializado nesta área, mas foi por minha 

vontade própria que decidi vir para este curso. 

 Antes, a minha principal ideia era ir para uma universidade tirar o curso de Engenharia Mecânica e trabalhar numa 

empresa grande como a Citrôen que é uma marca que admiro e gosto, mas agora penso em ter uma oficina própria, onde 

posso fazer reparações e mexer em motores à minha maneira. 

 O meu automóvel favorito é o Veilside Rx7, que quando vi fiquei completa-

mente apaixonada, tanto pelas características que o automóvel apresenta como 

pela aparência que tem, que a meu ver é simplesmente lindo. Não tenho motas 

favoritas, simplesmente gosto como elas são, da sua aparência e do som que al-

gumas fazem. 

 No futuro gostaria de fazer um projeto, mas de momento não tenho um 

veículo em mente, mas ainda tenho muito tempo para pensar em que projeto que 

irei realizar e de o automóvel que gostaria 

trabalhar para realizar o meu sonho.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Apesar de ser o meu primeiro ano no curso, estou a gostar imenso disto. “ 

 

“Olá, sou o Tiago Soares, gosto muito de Automóveis. Estou no Curso Profissional de Mecatrónica Automóvel, no INE-

TE e escolhi este curso porque tenho uma grande paixão por Automóveis. 

 Na foto à esquerda, nos meus 5 anos de idade, como não  parava quieto num batizado, os meus pais deram-me esse 

carrinho, para eu brincar. E pronto, foi a partir desse momento que comecei a admirar os carros. O carrinho que tenho na 

mão é um Fiat Punto amarelo, que tenho até hoje. 

Desde pequeno gosto de jogar jogos de automóveis na PlayStation, modificá-los e fazer várias corridas, e, apesar de 

ser o meu primeiro ano no curso, estou a gostar imenso disto.  

 Depois do curso gostava de poder comprar um carro, em princípio um Seat Ibiza 

6k2 1.9 tdi, pois gostava de fazer um projeto nele. Um dos meus sonhos tam-

bém é conseguir trabalhar numa oficina grande, como na Ferrari, ou na Porsche, e ter 

uma garagem com os meus automóveis de sonhos. 

 Na foto mais recente estou ao pé do automóvel do meu pai, que para mim é o au-

tomóvel que vai ficar comigo para sempre. O meu pai comprou-o novo e o conduzi-o 

pela primeira vez quando tinha 15 anos e desde aí que estou 

apaixonado por este automóvel.  

 Eu tenho muitos automóveis favoritos, mas se tivesse 

de escolher, escolheria o Ferrari 458 Itália, vermelho, com 

jantes pretas em carbono. Dos automóveis de mais baixo 

valor, gostaria de ter um Audi a6 2.5 v6, pois é um bom au-

tomóvel família e mesmo assim tem grande potência. Eu não 

tenho motos preferidas, mas tenho uma grande paixão por 

Café Racers que, a meu ver, quem as conduz são os reis.”  

João Ferreira, Carlos Santos, Bruno Pedro, Tiago Soares  
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Veículos de TMI 

 

 Enquanto alguns ainda sonham tirar a carta e possuir um automóvel ou mota, outros co-

legas do Curso de TMI já têm viaturas próprias, quer adquirindo-as, quer tendo recebido de 

oferta ou através de algum projeto de restauro. Foi isso que andámos a ver até encontrar 

estes felizardos. 

 

 

 André Malveiro - 11º TMI 

 Veículo: UMM 

  “O meu UMM  demorou oito anos a ser reconstruído. O motor é 

original da Mitsubishi Pagera 2.5l, a caixa de velocidades é de um 

UMM de origem nacional.  

 Anteriormente os bancos de trás eram corridos e foram mudados 

para bancos individuais. Os pneus são de medida 35”, tendo-lhes sido 

alargadas as jantes. Também o tablier foi totalmente reconstruído e 

feito à mão, tendo sido acrescentado corte de corrente. Toda a pintu-

ra foi feita na minha própria garagem. 

 Gosta desta viatura por ter sido reconstruído com a minha ajuda, 

o que deu ainda mais gozo.” 

 

 

 

Tomás Godinho - 10º TMI   

 Veículo: DT 50cc 

     “A mota está de origem desde o ano em que foi com-

prada (1996), em 2ª mão. 

   O único ponto fraco da mota é apenas atingir os 100 

km/h.  No entanto, um dos pontos fortes da mota e o fac-

to de não gastar muito combustível (2.2l/100), sendo as-

sim bastante económica. 

  Eu adoro esta mota pelo facto de ser única. É normal, 

é a minha mota.” 

 

 

 

Miguel Santos - 10º TMI 

 Veículo: Keeway RKV 125cc 

 “ Comprei esta mota porque havia, na altura em que a adquiri, uma 

atraente campanha da marca que tornava a mota muito mais acessível e 

também porque tinha tudo de novo que uma mota poderia ter.  

 Gosto desta Keeway RKV 125cc porque é económica, não gasta muito 

(cerca de 3l/100), porque é bonita e anda rápido. Apesar disto, não gosto 

nem da parte frontal da mota nem mesmo do escape.” 

 

 

 Frederico Alves, Miguel Rodrigues e Tomás Ramos  
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 TMI em Estágio Internacionais ERASMUS+  

 

“(…) a pouco e pouco começas a ter mais confiança e a aperceberes-te que,                                                     

afinal, sabes mais do que julgavas.” 

O desfio de estagiar no estrangeiro, englobado 

no programa ERASMUS+, é sempre um grande 

desfio para qualquer aluno, ainda mais quando 

se é menor de idade. Foi isso que aconteceu 

com Miguel Fontainha (TMI2014), aluno que 

presentemente se encontra a terminar o curso 

de TMI.  

 Mas afinal quais são os grandes desafios 

que um jovem estudante sente ao viver durante 

um mês no estrangeiro, em Belfast, na Irlanda? 

Foi isso, e muito mais, que quisemos saber. 

 

 TMI-Turbo: Porque é que escolheste este curso? 

 Miguel Fontainha: Começou tudo quando acompanhava o meu tio no trabalho, ele reparava bicicletas, as-

sim ia com ele para o seu local de trabalho, soldávamos quadros e outras coias. Assim comecei a ganhar muito interesse 

nesta área. Mais tarde, nós contruímos um mata-velhos com um motor e quando soube 

que havia um curso em que também podia fazer construções assim, fiquei logo interes-

sado. Daí até chegar ao INETE foi um passo natural. 

 TMI-Turbo: No entanto o teu percurso não se limitou ao trabalho com o teu 

tio nem no INETE. Sabemos que foste estagiar para o estrangeiro no âmbito do 

programa ERASMUS +. Como foi ir para um país diferente? O que te custou 

mais? A alimentação? A língua? O quê? 

 Miguel Fontainha: Quando vais para um país diferente, para a Irlanda, como 

foi o meu caso, é sempre um desafio, pois não temos as nossas mães para nos ajudar na 

comida, por exemplo. Em relação à língua, estava um pouco nervoso, porque não era o 

melhor aluno a inglês, mas 

depois da primeira semana 

habituei-me à língua, o que 

acabou por ser benéfico para praticar o meu inglês. Em termos 

pessoais, sinto que melhorei como pessoa. 

 TMI-Turbo: Como era o teu dia-a-dia? 

 Miguel Fontainha: Acordava às 6 da manhã para apa-

nhar os transportes (pois havia muito trânsito e havia muito 

movimento), chegava ao trabalho às 7:45, não gosto de chegar 

atrasado, saía às 17 e chegava a casa às 18/18:30.  

 TMI-Turbo: Como te receberam, sendo tu um esta-

giário e ainda por cima estrangeiro? 

 Miguel Fontainha: Fui muito bem recebido, fiquei 

com um mecânico que também era emigrante, o que foi curioso. 

 TMI-Turbo: Também não deve ter sido fácil te habituares ao 

espaço, aos materiais. Como era? Quais os nomes dos materiais 

que já conhecias e quais os que mais utilizaste? 

 Miguel Fontainha: Quanto a isso variou, alguns nomes de ma-

teriais já conhecia, mas muitos outros aprendi lá, rapidamente me adap-

tei, porque todos eles são os que nós também aqui utilizamos, como por 

exemplo martelo/hammer, parafuso/screw ou porca/nut. 
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 TMI-Turbo: O que gostaste mais no estágio em 

si? 

 Miguel Fontainha: Houve várias coisas que gos-

tei e bastante. No entanto eu acho que no fundo o que 

mais destaco, além da experiência de estar sozinho num 

país distante, foi o facto de ganhar experiência profissio-

nal. Tu sabes os termos teóricos, sabes muita coisa porque 

aprendeste nas aulas, mas outra coisa completamente di-

ferente é colocá-los em prática. Isso foi mais difícil, e esse 

é que é o verdadeiro desafio, pois pensava que ia fazer tu-

do errado. Depois começas a pouco e pouco a ter mais 

confiança e a aperceberes-te que, afinal, sabes o que estás 

a fazer, que sabes mais do que julgavas. E então aí sentes-te bem conti-

go mesmo, sentes-te mais seguro e confiante.   

 TMI-Turbo: Ficaste em que setor da oficina? 

 Miguel Fontainha: Havia vários setores, mas a maior parte do 

tempo ficava na secção da manutenção, era lá onde ficava a trabalhar. 

 TMI-Turbo: Havia muitas diferenças, a nível automóvel, de lá 

para cá? 

  Miguel Fontainha: Sim, o volante era na esquerda não na di-

reita. E também quando eles pediam para ir carregar no travão e às ve-

zes entrava pela di-

reita enquanto era pela esquerda (risos). E o nome das máquinas e 

ferramentas, isso é algo que temos mesmo de saber antes de ir. 

Mesmo! (risos). 

 TMI-Turbo: Mas o tempo que por lá passaste não foi só 

de trabalho. Tinhas tempo para te divertir, certo? O que fazi-

as quando tinhas? 

 Miguel Fontainha: Sim, claro que tinha. Aproveitei ao má-

ximo todos os momento. Por exemplo, nos fins-de-semana saía com 

os meus colegas, visitava a cidade e fazia atividades. 

 TMI-Turbo: Já realizaste algum estágio em Portugal? 

Achas que que este estágio te pode ajudar futuramente?  

 Miguel Fontainha: Ainda não realizei nenhum estágio, nem sequer fiz um pré-estágio, mas gostava. Só no 

final do curso, quando for estagiar é que posso responder a essa pergunta, mas estou curioso. Vai ser engraçado ver as 

diferenças entre os métodos de trabalho lá e cá. 

 

O Miguel também referiu algumas 

curiosidades, tais como o facto de existi-

rem muitos mais e melhores carros, 

quando se compara com o parque auto-

móvel existente em Portugal.  

Também referiu que trabalhou com 

pesados, com caravanas e também com 

carrinhas comerciais de caixa aberta 

atrás.  

O nosso colega relembrou a impor-

tância de saber os nomes de máquinas e 

ferramentas antes de alguém se meter 

numa aventura no estrangeiro. 

 

 

Mónica Oliveira, Francisco Dias, Urien Santos, Gustavo Barbosa e Henrique Coimbra                                
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“Eles têm nomes muito específicos para os materiais 

            que o inglês ensinado cá não ensina.” 

 

Também entrevistámos Luís  Santos, aluno finalis-

ta (TMI2014) do nosso curso, que, ainda no Programa 

ERASMUS+, foi estagiar em Belfast, na Irlanda do Nor-

te. 

 

TMI-Turbo: Como foi ir para um país diferente? O 

que te custou mais (alimentação, língua, etc…)? 

Luís Santos: A diferença da 

língua causou algum impacto, 

pois o sotaque irlandês é mui-

to carregado. Em relação à 

alimentação, não houve gran-

de diferença, os alimentos 

eram basicamente os mes-

mos. Fazia alguma confusão o 

trânsito ser do lado oposto e não haver muitas passadeiras. 

T< MI-Turbo: Como era o teu dia-a-dia? 

Luís Santos:  Acordava às 7 para estar no estágio às 9, tinha alguma flexibilida-

de no horário para refeições e depois de acabar o turno íamos às compras. Éramos qua-

tro, e por 

isso algu-

mas vezes cozinhávamos, outras vezes ía-

mos jantar fora. Encontrámos um grupo de 

portugueses e acabámos por começar a ir 

jantar na casa desse grupo. 

TMI-Turbo: Tinhas tempo para te 

divertir? Se tinhas o que fazias? 

Luís Santos:  Sim, no fim de se-

mana, aproveitava para visitar os pontos 

fortes da Irlanda em tours.  

TMI-Turbo: Como te receberam, 

sendo tu um estagiário e ainda por ci-

ma estrangeiro? 

Luís Santos:  Receberam bem, eles eram muito acolhedo-

res, portanto não senti diferença. 

TMI-Turbo: Estagiaste em Portugal? Se sim onde e quais 

as diferenças? 

Luís Santos:  Ainda não estagiei, mas gostava, antes de 

acabar o curso vou estagiar. 

TMI-Turbo: Como te deslocavas para o trabalho? 

 Luís Santos:  De autocarro, quase uma hora de caminho. 

TMI-Turbo: Como conseguiste arranjar casa? 

  Luís Santos:  A empresa com quem a escola trabalhou 

tratou de tudo, arranjou os passes, os estágios, etc… 



11 

TMI-Turbo: Quais os nomes dos materiais e quais os 

mais usados? 

Luís Santos:  Eles têm nomes muito específicos para 

os materiais que o inglês ensinado cá não não ensina, principal-

mente termos mais técnicos, como por exemplo: 

  Elevador - platform 

  Embriagem - clutch 

  Alicate de corte - snipper 

  Pneumáticas - gunf 

Assim, é fundamental que, quem quer ir trabalhar ou estudar no 

estrangeiro, aprenda, de facto esses termos e muitos outros (nota da Redação: ver Glossário Bilingue no final das entre-

vistas). 

 TMI-Turbo: O que gostaste mais deste estágio no es-

trangeiro? 

  Luís Santos:  A grande variedade de carros, carros que 

nunca vi em Portugal, o movimento em oficina, era bastante mo-

vimentada, por exemplo: andei dentro de um supra com o condu-

tor, havia muitos Type R’s, para quem gosta de velocidades co-

nhece os Hondas, alguns clássicos, como um Rolls Royce que per-

tenceu a um famoso jogador 

de futebol de lá. Além disso 

havia muito convívio, pois eles 

eram muito acolhedores. 

TMI-Turbo: Em que setor da 

oficina trabalhavas? 

Luís Santos:  Fiquei na parte das embraiagens, tive a sorte de ficar com 

uma pessoa bastante qualificada. O setor em que fiquei era a parte mais mecânica, 

porque lá era mais serviços rápidos tipo Midas 

TMI-Turbo: Porque escolheste este curso, já tinhas ligação à mecânica? 

Luís Santos:  Sim, fui influenciado por um tio meu que trabalha na área  

 

O Luís também referiu outros aspe-

tos interessantes, tais como: uma pro-

posta feita pelo filho do patrão para fi-

car na oficina ao que ele respondeu sor-

rindo “talvez um dia”.  

Outra curiosidade era que uma das 

pessoas com quem partilhava casa era 

professora. Também referiu que no es-

tágio tinha que mostrar iniciativa pró-

pria, e por isso às vezes ia atrás de um 

trabalhador e observava o seu trabalho. 

Aquela empresa nunca tinha tido esta-

giários, portanto causou alguma estra-

nheza aos trabalhadores. 

 

 

Mónica Oliveira, Henrique Coimbra, Francisco Dias, Gustavo Barbosa e Urien Santos 
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“O importante, mesmo, é saber o nome de algumas ferramentas em inglês,  

isso é fundamental.” 

 

Estagiar no estrangeiro é sempre um grande desafio para qualquer 

aluno, como se tem visto nas entrevistas anteriores. Para saber como 

foi essa experiência, a TMI-Turbo decidiu realizar uma entrevista a um 

outro aluno do curso, neste caso um ex-aluno (TMI2014), Miguel Fon-

seca, que estagiou, englobado ainda no programa ERASMUS+, em Ber-

lim, na Alemanha, na oficina CONTESSA. 

 

 TMI-Turbo: Como foi ir para um país estrangeiro, para um país 

tecnologicamente tão evoluído?  

 Miguel Fonseca - Ir para um país estrangeiro, especialmente a Alema-

nha, é um choque, pois tudo é bastante diferente de Portugal. Só para dar um 

pequeno exemplo que logo saltou à vista, os alemães têm muitas ferramentas 

e maquinaria para trabalhar, mas não dão muito valor a isso, enquanto cá em 

Portugal com menos ferramentas, trabalhamos igualmente, ou melhor, que os alemães. 

 TMI-Turbo: Até as coisas mais simples de-

vem ser diferentes, como a alimentação, além 

de muitas outras. Como era o teu dia-a-dia? 

 Miguel Fonseca - Eu não tenho um bom senti-

do de orientação, e, por isso, quando chegas a Berlin 

notas que tens 4 ou 5 tipos de transportes. O metro, 

por exemplo, tem 10 linhas diferentes, todas cruza-

das umas com as outras. Em termos de horas, os 

transportes chegam mesmo a horas, enquanto que cá 

em Portugal o autocarro das 7:05 chega por volta das 

7:15. Lá chega exatamente às 7:05. Foi um choque em termos de horários, porque eu tinha de acordar às 5:00 para che-

gar às 6:45 ao trabalho.  

 Quanto a paragens diárias no trabalho, ao longo do dia não ha-

via pausas, tínhamos um horário de 8 horas, em que a única pausa 

que tinha era de 30 minutos, do 12:00 ao 12:30. Tinhas de começar 

a trabalhar às 7:00, dependendo do teu turno. Eu escolhi o turno da 

manhã, porque assim podia aproveitar para visitar Berlim da parte 

da tarde.   

 Já a nível das refeições, foi um bocado complicado, pois eles 

têm a sua comida típica, que é muito à base de salsichas e é sempre 

um choque. Enquanto cá um cacho de bananas custa 1.05€, lá é 

mais barato, mas em termos de sabor, parece mais sintético. 

 TMI-Turbo: E quanto a alojamento? Como 

conseguiste encontrar casa? Foi tudo combina-

do da aqui, ou caíste lá de paraquedas?   

    

 Miguel Fonseca - Sim, estava tudo combinado. 

Foi a escola que tratou de tudo com uma empresa de 

Berlin, ou seja, eu não tive de preocupar com nada, 

até monetariamente, pois tinha uma bolsa de estudo 

dada pelo programa ERASMUS +, e fiquei num apar-

tamento simples, situada no centro de Berlin. 
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 TMI-Turbo: Oficina onde estagiaste era longe da tua 

casa? 

 Miguel Fonseca - Sim, a oficina era longe da minha casa, 

era porque no centro de Berlin era impossível encontrar uma ofici-

na, uma vez que o centro é só mesmo destinado ao comércio, a 

escritórios. As zonas industriais ficavam muito afastadas do centro 

de Berlin, de onde eu me encontrava. 

 TMI-Turbo: Outra coisa que também devia ser diferen-

te eram as ferramentas. Com que tipo de ferramentas li-

daste? Que ferramentas eram utilizadas na oficina? 

 Miguel Fonseca - As ferramentas eram muito sofisticadas, 

como seria de esperar, pois maior parte das melhores ferramen-

tas a nível mundial são fabricadas na própria Alemanha. Eram im-

pressionantes, pois tinham desde câmaras até máquinas para testar o líquido de refrigeração, que eu nunca tinha visto antes 

nem sabia que existiam. Mas o importante, mesmo, é saber o nome de algumas ferramentas em inglês, isso é fundamental. 

 Têm sistemas de diagnóstico que parece um telefone igual ao nosso, que avalia todos os problemas, desde o sistema de 

travagem à operacionalidade do motor. Eles não brincam em serviço. 

 Na Toyota, quando realizei o meu estágio em Portugal, para terminar o 

curso, também tinha essas ferramentas, mas isso era na Toyota. Agora lá na 

Alemanha, numa oficina não oficial de nenhuma marca, tinham tudo, até ti-

nham uma câmara para ver a pressão dos cilindros, algo que cá é muito invul-

gar. 

 TMI-Turbo: A o contacto com os alemães, como foi? Como foi a co-

municação com eles? 

 Miguel Fonseca – Sabia que eles, logicamente, falavam o alemão, que é 

uma língua que não conheço e que sei ser muito difícil de aprender, mas eu esforcei-me por aprender e praticar algumas pa-

lavras, mesmo sendo simples, consegui aprender o básico, como dizer “Bom dia!”, por exemplo. No entanto tive a sorte de lá 

ter sempre conseguido trabalhar com profissionais que sabiam um pouco de inglês. 

Tive a sorte de ter um técnico alemão que me acompanhou durante o estágio, que 

vinha de férias para os Açores. Assim, fizemos um acordo, ele ensinar-me alemão e 

eu ensinar-lhe português, e assim fomos assentando algumas palavras. 

 TMI-Turbo: Já estagiaste em Portugal? 

 Miguel Fonseca -  Sim, já estagiei em Portugal, na Toyota, onde estive 3 me-

ses. A Toyota é uma grande empresa no ramo do automobilismo, sem dúvida que 

foi uma grande “escola” para mim, pois lá é que apliquei a toda a teoria que aprendi 

no INETE. Fiz a PAP sobre os híbridos e toda a gente me achou maluco. Um dos júris 

da PAP, que era técnico da Honda da parte dos híbridos, disse que gostou muito do 

meu trabalho e convidou-me para ir a alguns eventos de híbridos, o que é um gran-

de motivo de orgulho.  

 

 Conseguimos constatar que, de-

pois de realizar esta entrevista, cada 

vez mais é importante o conheci-

mento da língua inglesa, não só em 

Portugal, mas principalmente quan-

do queremos ir trabalhar ou estudar 

no estrangeiro. Assim, e tentando ajudar colegas que futuramente pos-

sam ir ir para o estrangeiro, decidimos construir um Glossário Bilingue de 

Materiais e Ferramentas em  português e em inglês, que pode ser obser-

vado nas próximas páginas. 

 

 

Gonçalo Martins, Joaquim Soares, Tomás Godinho  
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Glossário Bilingue de Ferramentas e Materiais da área da Mecânica 

  

 Como pudemos observar, nas entrevistas aos nossos colegas que realizaram estágios no estrangeiro, to-

dos referiram que o conhecimento do inglês, mas principalmente de termos técnicos da área da mecânica, é 

fundamental. Assim, e como forma de colaborar futuramente com qualquer colega que possa estagiar, estudar 

ou trabalhar no estrangeiro, decidimos construir um Glossário Bilingue de termos técnicos. 

 

Ferramentas / 
Materiais 

Português English Function 

 

 
 
 

Pastilhas de 
Travão 

 
 
 

Brake Pads 

 
 
 
Used to tighten the brake disk. 

 

 
 
 
 

Cremalheira 

 
 
 
 

Rack Wheel 

 
 
 
Used to convert rectilinear motion in rotational mo-
tion. 

 

 
 
 

Hoverboard 

 
 
 

Hoverboard 

 
 
 
Used to ride standing slowly. 

 

 
 

Axilas de    
Travão 

 
 

Axle Brake 

 
 
Used to help to brake. 

 

 
 
 

Rolamentos 

 
 
 

Rolling/ 
bearing  

 
 
A bearing is a device that allows controlled relative 
movement between two or more parts. It serves to 
replace the slip friction between the shaft and bearing 
surfaces through a rolling friction  

 

 
 

Correia de   
Pistas 

 
 

Track Belt/ 
Drive belt  

 
 
Belt in mechanics is a flexible material belt, usually 
made of tarpaulins layers and vulcanized rubber, 
which is used transmit the force from a pulley to an-
other  

 

 
 

Cabo de travão 

 
 

Brake Cable 

 
 
In mechanics the cables are used for lifting, trans-
porting or towing mechanical transmissions by trac-
tion . Used to brake, for example, motorcycles. 

 

 
 

Correntes 

 
 

Chains 

 
 
Used in cars to operate the engine. 

 

 
 

Cabo de  
Acelarador 

 
 

Handle Cable 

 
 
Used to accelarate the vehicle. 



15 

 

 

Ferramentas / 
Materiais 

Português English Function 

  
 
 
 

 
 
 

Peek 

 
Because of its robustness, PEEK is used to fabricate 
items used in demanding applications, including bear-
ings, piston parts, pumps, High-performance liquid 
chromatography columns, compressor plate valves, 
and electrical cable insulation. It is one of the few 
plastics compatible with ultra-high vacuum applica-
tions.  

 

  
  

Aço 

  
  

Steel 

  
 
Used on trailers used to tow cars. 

 

  
  
Aço inoxidável 

  

  
  

Stainless  
steel 

  
 
Used for compression piping. 

 

  
  
  

Elétrodo   
  

  
  
  

Electrode 
  
  

  
  
Electrodes are cylindrical in shape, with a length of 30 
cm, consisting of a metallic alloy that in contact with 
electricity solders the material to be joined. Used to 
weld metallic materials. 

 

  
 

Cobre 

  
 

Copper 

  
 
Copper is used for electric motors and cabling. 

  
 

Fibra de  
carbono 

  

 
 

Carbon fiber 
  

 
Carbon fiber is  an extremely strong and light fiber-
reinforced plastic commonly used wherever high 
strength-to-weight ratio and rigidity are required, 
such as automotive. 

  
 

Kevlar 
  

 
 

Kevlar 
  

 
Kevlar has many applications, ranging from bicycle 
tires and racing sails to bulletproof vests because of 
its high tensile strength-to-weight ratio. it is 5 times 
stronger than steel.  

   
 

Epoxy de  
matrix 

  

 
 

Epoxy matrix 
  

 
Epoxy has a wide range of applications, including 
metal coatings, electronics, electrical components, 
LED, high tension electrical insulators, paint brush 
manufacturing, fiber-reinforced plastic materials and 
structural adhesives. 

  
 

Poliester 

 
 

Poliyester 

 
The material is used extensively in clothing. 
Industrial polyester fibers, yarns and ropes are used 
in car tire reinforcements, fabrics for conveyor belts, 
safety belts, coated fabrics and plastic reinforcements 
with high-energy absorption. 

  
 

Fibra de vidro 
  

 
 

Fiberglass 

 
Fiberglass is a common type of fiber-reinforced plas-
tic using glass fiber. The fibers may be randomly ar-
ranged, flattened into a sheet (called a chopped 
strand mat), or woven into a fabric. 
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Ferramentas / 

Materiais 
Português English Function 

  
 
 
 

Parafuso 

 
 
 
 

Screws 

 
 
 
Screws are very useful for holding and tightening ma-
terials. They can pull or push an object together 

  
 

Porca 

 
 

Nut 

 
 
The nuts are used to fasten elements together with a 
bolt 

  
 

Anilha 

 
 

Ring/ 
washee 

 
 
It is normally used to withstand the screw. It main-
tains a greater area of contact between the screw and 
the material. 

  
 
 

Rebite 

 
 
 

Rivet 

 
 
 
The rivet is used to permanently fix two or more piec-
es 

  
 

Corrente de 
transmissão 

 
 

Transmission 
current 

 
The use of transmission current is the most common 
form of power transmission, which can be applied 
from simple bicycles to the most powerful industrial 
or agricultural equipment 

  
 

Cola 

 
 

Glue 

 
The purpose of glue is to stick two objects together 
fast and firmly. There are many types of adhesives, 
from glue to double sided tape 

  
 

Estanho 

 
 

Tin 

 
It can be used for welding aluminum, copper and its 
alloys, such as brass (copper and zinc) and bronze 
(copper and tin), but are not suitable for welding oth-
er metals such as iron 

  
 
 

Braçadeiras 

 
 
 

Clamp 

 
 
Clamps are used to connect a larger diameter pipe to  
a smaller diameter pipe 

   
 
 

Rebarbadora 

  
 
 

Granding 
  

 
 
Electrical tool used for jobs where it is necessary to 
chop and cut metals 

   
 

Lixadeira 

  
 

Sander 
  

 
 
Electrical tool used to roughen surface 
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 Ferramentas / 
Materiais 

Português English Function 

   
 
 
 

Berbequim 

  
 
 
 

Drill 
  

 
 
 
 
Used to drill holes 

   
 

Elevador       
hidráulico 

  
 

Lift 
  

 
 
Used to lift cars and motorcycles 

   
 
 

Compressor 

  
 
 

Compressor 

 
 
Industrial equipment designed to increase the pres-
sure of a fluid 

   
 
 
 

Pistola pintura 

  
 
 
 

Paint gun 
  

 
 
 
 
Tool that allows the spray painting of auto parts 

   
 

Torno de    
bancada 

  
 

Bench vise 
  

 
 
Tool used to hold or tighten parts and components to 
be machine 

   
 

Máquina de 
solda 

  
 

Welding ma-
chine 

  

 
 
Machine used to join two metal materials by welding 

  
 

Máquina de 
dobrar tubos 

 
 

Pipe folding 
machine 

  

 
 
Machine used to pipe folding 

   
 
 

Maçarico 

  
 
 

Torch 
  

 
 
Tool capable of heating, melting and cutting various 
types of materials 

   
 

Máquina de    
furar 

  
 

Drilling  
device 

  

 
 
Machine used to open, widen or finish part holes 

   
 

Roquete  
pneumático 

 
 

Pneumatic 
ratchet 

  

 
 
Tool used to tighten and unscrew bolts or nuts 
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Ferramentas / 
Materiais 

Português English Function 

  
 
 
 

Paquímetro 

 
 
 
 

Copliper 

 
 
 
Used to measure the distance between two symmetri-
cally opposite sides of an object 

  
 
 

Alicate 

 
 
 

Plier 

 
 
Used fundamentally to multiply the force applied by 
the user to focus it on the desired object 

  
 
 

Chaves de  
caixa 

 
 
 

Rocket 
Wrench 

 
 
 
Used to tighten a screw repeatedly without reposi-
tioning the tool at all times 

  
 
 

Chave de  
Estrelas /  

Phillips 

 
 
 
 

Screwdrivers 

 
 
 
 
Used in the tightening of star head screws 

  
 

Chave de 
 fendas 

 
 

Screwdrivers 

 
 
Used in small repairs and tightening of screws 

  
Chave  

sextavada/  
Allen Interior 

 
Interior  

hexagonal 
wrench 

 
Used in the maintenance of car engines and other au-
tomotive parts, maintenance of industrial machines, 
lathes, presses, mats, among others 

  
Chave  

sextavada/  
Allen Exterior 

 
Outer hexa-

gonal 
wrench 

 
Used in the maintenance of car engines and other au-
tomotive parts, maintenance of industrial machines, 
lathes, presses, mats, among others 

  
 

Chave inglesa/ 
Stillson 

 
 

Crescent 
Wrench 

 
 
Used to tighten or loosen parts, nuts, pipes, etc.,  with 
torques where the manual option would not 

  
 

Chave francesa 

 
 

Franch 
Wrench 

 
 
Use to tighten or unscrew hexagonal nuts and bolts 

  
 

Micrómetro 

 
 

Micrometer 

 
  
Used to tighten hexagonal nuts and bolts 
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Ferramentas / 
Materiais 

Português English Function 

  
 
 

Chave  
Articulada 

 
 
 

Articulated 
Switch 

 
 
 
Used in the Rocket Wrench to allow articulation at 
any angle the user wishes 

  
 

Chave boca-
luneta 

 
 

Mouth Su-
rences Bezel 

 
 
Used to tighten and loosen bolts and nuts, grooved, 
hexagonal and square 

  
 

Chave luneta 

 
 

Benzel 
Wrench 

 
 
Used to tighten and loosen bolts and nuts, grooved, 
hexagonal and square 

  
 

Relógio     
comparador 

 
 

Distance Am-
plifying Ins-

trument 

 
 
Used for measurements of the order of 1 micron 

  
 

Chave de     
bocas 

 
 

Fuor Wrench 

 
 
Used to tighten and loosen bolts and nuts, grooved, 
hexagonal and square 

  
 

Martelo 

 
 

Hammer 

 
 
Used in the industry to hit objects 

  
 

Macaco         
Hidráulico 

 
 

Hydraulic 
Jack 

 
 
Used to assist in the replacement of car tires 

    
    

    

 Esperamos que, com este simples elencar de ferramentas e materiais, não só tenhamos conseguido 

mostrar a sua importância, como também mostrar que são elementos do dia-a-dia de qualquer Técnico de 

Manutenção Industrial—Mecatrónica Automóvel.  

 Esperamos, também, ter conseguido chamar à atenção para a necessidade de conhecer e saber os no-

mes destas ferramentas, para que caso, futuramente, alguém vá ter alguma experiência de trabalho no es-

trangeiro, vá com mais conhecimentos e segurança. 

 

 

(toda a turma de TMI2017)  
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Avaliações de Estágios: Pânico das Avaliações ou Comentários Profissionais? 

 

Este ano, a revista TMI-TURBO, produzida no INETE, traz uma inovação referente a re-

sultados de estágios obtidos pelos alunos de TMI de anos anteriores. Assim, apresentamos ao caro 

leitor o desempenho e esforço dos alunos nos estágios, obtendo resultados muito positivo, como são 

evidenciados nas apreciações finais dos respetivos acompanhantes de estágios.  

 Deixamos, também, a oportunidade de poderem observar o que os avaliadores (a quem desde 

já agradecemos), das oficinas onde os alunos estagiaram, comentaram sobre os novos técnicos de 

TMI do INETE, realçando a qualidade e diferença de outros cursos/escolas. Deixamos, igualmente, 

algumas referências como a avaliação final dos estágios como os respetivos locais de estágio 

(concessionários, oficinas e grupos automóveis diretamente relacionados com marcas). 

Luís 

Duarte 

  

 

 

 

 

 

Avaliação: 

17.5  valores 

 

 

Caetano Drive 

 Rio de Mouro 

 

 “O Luís demonstrou sempre atitude e humildade, uma autono-

mia boa com excelentes capacidades de evolução. “ 

 

Miguel  

Figueiredo 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação: 

17.6  valores 

 

 

SANTOGAL M 

 Lisboa 

 

“Bom elemento, bom desempenho. Parabéns.” 

Rafael  

Moreira 

  

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação:  

18.0 valores  

  

Renault Retail Group Portugal S.A.  

Lisboa  

 

“O Rafael mostrou grande evolução no desempenho da função. 

É um aluno assíduo e muito educado .“ 
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Rodrigo 

Mesquita 

 

 

 

 
 

Avaliação: 

18.3 valores 

SANTOGAL H 

 Sintra 
 

“O Rodrigo durante o seu estágio na Santogal integrou se perfei-

tamente na equipa e à cultura e normas exigidas. Demonstrou 

grande vontade e aprender e progredir, evoluindo os seus conhe-

cimentos de mecatrónica.” 

 

 

 

Gonçalo  

Lourenço 

 

 

 

 

 

Avaliação: 

19.0 valores 

FXP – Comércio de Automóveis, S.A. 

CARREGADO 

 

 “Estágio com espírito de ajuda e aprendizagem e boa iniciativa.” 

 

 

Miguel  

Fonseca 

 

 

 

 

 

Avaliação: 

19.0 valores 

Melisauto (Toyota)  

 Pontinha 

 

“Sr. Miguel Fonseca, desempenhou com sucesso todas                

as tarefas que lhe foram atribuídas. Demonstrou                       

excelente capacidade técnica, sentido de responsabilidade          

e boa integração sociocultural.” 

Pedro  

Santos 

 

 

 

Avaliação: 

19.0 valores 

Mendes Pinto – 

Acessórios, Veículos e Peças, Lda. 

 LISBOA 

 

“Excelente aluno. Promissor.” 

Ricardo  

Maciel 

 

 

 

 

 

Avaliação: 

20.0 valores 

Palocar  

 São João Da Talha 

 

“O estagiário ao longo do período de estágio                              

demonstrou uma grande evolução em todos os seus                 

pontos de avaliação, e é com toda a justiça que merece, dentro 

dos seus conhecimentos e experiência, a pontuação máxima.” 

 

 

 

 

 

André França e Filipe Neves  
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Miguel Fonseca, TMI2014 



23 

Estágios 2018 
 

As turma de TMI, 12ºTMI/01 e 02, que iniciaram o curso em 2015, irão esta-

giar em concessionários, oficinas e grandes grupos da área da mecânica em Portu-

gal. Os vários locais de estágio encontram-se situados em Lisboa e arredores. Espe-

ramos que a experiência de 580 horas seja proveitosa e que elevem o nome do 

INETE bem alto, pois dos seus resultados e comportamentos também depende a 

continuidade destes grupos se manterem e receberem estagiários de Técnico de 

Manutenção Industrial, variante Mecatrónica Automóvel. Quem sabe de nós mes-

mos, que estamos agora a iniciar o nosso caminho e já estamos cheios de vontade 

de entrar neste enorme mundo que é o da Mecatrónica Automóvel.  

Ao apresentarmos estes locais de estágio, também queremos agradecer a todos os que acreditam em nós, que contam 

connosco, futuros profissionais da área. A todos os nossos colegas e aos nomes e marcas que se encontram aqui em baixo, o 

nosso muito obrigado.   
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Nesta secção vamos falar sobre algumas das revistas portuguesas que foram publicadas em outubro de 2017 de au-

tomóveis e motas, pretendendo fazer uma análise geral e também uma comparação entre revistas. Para os nossos leitores 

melhor poderem avaliar as revistas, apresentamos um quadro comparativo com as diferentes edições. No fim, realizamos 

uma avaliação geral atribuindo valores de 0 a 5 rodas. 

Avaliação de Revistas de Automóveis e Motas portuguesas 

 
 
 
 
 
 

Avaliação da secção 

 
Autofoco 

 
Topos e Clássicos        

 
Auto Hoje 

 
 

  
Carros e Motores 

   

 
Capa Atrativa Vintage Interessante Diversificada 

 
Preços 2€ 4,80€ 2,20€ 1€ 

 
Logotipo Simples Básico Simples Básico 

 
Editorial Fala da Atualidade Fala sobre a Revista Fala da Atualidade Fala pouco da revista 

 
Diversidade Alguma Pouca Pouca Muita 

 
Análises Completas Pouco Completa Completas Completas 

 
Comparações Existente Existente Existente Existente 

 
Fotografias 

Bastante Qualidade Média Qualidade Bastante Qualidade Bastante Qualidade 

 
Guia de preços Organizado Organizado Muito Organizado Organizado 

Índice 

Pouco Organizado Pouco Organizado Organizado Pouco Organizado 

 
Competições Existente Existente Existente Existente 

 
 

Avaliação 
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Avaliação da secção 

 
Moto Jornal TT 

 

           
Motos 

         

 
Capa 

 
Atrativa Diversificada 

 
Preços 

 
2,80€ 1.95€ 

 
Logotipo 

 
Interessante Simples 

 
Editorial Fala sobre a revista Fala da Atualildade 

 
Diversidade 

 
Alguma Muita 

 
Analises 

 
Completas Pouco Completas 

 
Comparações 

 
Existentes Existentes 

 
Fotografias 

 
Bastante Qualidade Com Qualidade 

 
Guia de preços 

 
Organizado Organizado 

 
Índice 

 
Organizado Pouco Organizado 

 
Competições 

 
Existentes Existentes 

 
 

Avaliação 

   
 

 Concluímos que em relação aos termos de qualidade/preço a melhor revista de carros é Carros e Motores, 

pois possui uma boa qualidade e um preço acessível. 

Em relação as revistas de motas podemos dizer que ambas as revistas têm uma qualidade adequada para o 

seu preço. 

 A revista Moto jornal TT destaca-se pela sua qualidade elevada e a revista Motos destaca-se pela sua di-

versidade de marcas e modelos. 

 

Francisco Carita, Daniel Simões e João Carvalho  
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O que é a cilindrada de um veículo? Como se calcula? O que é um cilindro?  

 

Muitas perguntas técnicas surgem a todos nós, que tanto ouvimos falar de termos técnico e que nos com-

pete procurar a resposta: O que é a cilindrada de um veículo? Como se calcula? O que é um cilindro? E um pis-

tão? Iremos, por isso, apresentar vários exemplos do cálculo da cilindrada para automóveis, motas, barcos ou 

aviões. Estas e muitas outras questões vão ser apresentadas e, esperemos, resolvidas, ao longo das próximas 

páginas. 

 

Mas então o que é a cilindrada? 

Cilindrada expressa a soma do volume interno de todos os cilindros do motor. Obtemos esse valor multiplicando a área da 

superfície do cilindro pelo curso total do êmbolo. Depois de apurado esse valor, é só multiplicar esse valor pelo número total 

de cilindros. 

 

Fórmula: 

 

Cilindrada =                                                      6 x (47.75 x 47.75 x 3,14 x 88,4) =  3.797.343.771                                

N = Número de cilindros do motor  

R = Raio do cilindro (mm)  

C = Curso do pistão no interior do cilindro (mm)  

 

 

E o que é um cilindro? 

O cilindro do motor é o recinto através do qual um  pistão se move. O nome vem da sua for-

ma cilíndrica. É um furo feito no bloco do motor onde vai estar o pistão (que vai subir e descer nesse 

furo). Caso o bloco seja de aço fundido, esse furo vai conter uma camisa de alumínio. Caso o bloco seja de alumínio, não pre-

cisa de camisa, porque o alumínio é resistente a altas temperaturas. No caso do bloco de aço fundido derrete a altas tempe-

raturas, então, para isso não acontecer, é acrescentado uma camisa de alumínio (capa) para 

proteger o bloco.   

 

Mas, e o que é um pistão? 

 É o órgão responsável pela transformação da energia térmica gerada pela combustão 

em energia mecânica (movimento). É uma peça que esta localizado dentro do cilindro. Esta 

tem como função de se movimentar conforme as explosões do combustível em altas tempe-

raturas. Ele é constituído geralmente em alumínio que aguenta altas temperaturas.  

 Um pistão é uma peça que faz parte do mecanismo de operação de um motor. Também conhecido como um êmbolo, é 

um elemento que se move para interagir com um fluido dentro de um cilindro. 

 O pistão, normalmente é feito de alumínio e é instalado no cilindro através de anéis com flexibilidade, permitindo-lhe 

executar os seus movimentos. Graças aos pistões, o fluido que se encontra no cilindro deve alterar o seu volume e pressão, 

sendo capaz de converter tais mudanças em movimento. 

 No caso de motores que executam a partir da combustão interna, os pistões estão sujeitos a alta pressão e a uma tem-

peratura muito alta, portanto, deve ser capaz de suportar vários esforços que geram a expansão e a aceleração. 

 

O que é o curso do pistão? 

 O curso de um pistão é a distância percorrida pelo mesmo no interior de um cilindro 

 

 

 

André França, Daniel Simões, Tiago Parreira, Carlos Santos, João Guilherme, Gustavo Barbosa, Mónica Oliveira  
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Exemplo de cálculo da cilindrada para uma moto: 

YZF-R1: 

n- 4 cilindros 

r - 39.5 

c - 50.9mm 

 

Cálculo:  

 

   = 4x(πx39.5x39.5x50.9) = 

= 4x 249,495 = 

≈997980 mmᶾ= 

= 997,980cmᶾ = 

≈ 998cmᶾ 

 

Bugatti Veyron 8.0 W16 

 

Preço: 2.9 milhões de euros 

Combustível: Gasolina 

Cilindros: 16 em W  

Cilindrada: 7993 cm3 

Diâmetro cilindros: 86mm 

Curso dos pistões: 86mm 

Potência: 1001 cv a 6000 rpm 

 

Henrique Coimbra e Filipe Neves 

Nissan Patrol (tb48de) 
 
 

Posição do motor: longitudinal 

Combustível: Gasolina  

Número de pistões: 6 P istões  

Cabeça do motor: DOHC (tem duas árvores de cames à cabeça do motor) uma de admissão outra de escape, 

tem 24 válvulas 12 de admissão e 12 de escape, tendo assim mais força em médias e em altas rotações 

Cilindrada do motor: 793115,093x6= 4758690,56mm (cúbicos) (=) 4758,69056cm (cúbicos)  

Cilindrada da câmara de combustão de cada pistão: 99,5x102= 7775,63817x102=793115,093mm (cúbicos) 

(=) 793,115093cm (cúbicos) 

Diâmetro do Pistão: 99,5 mm 

Percurso do Pistão: 102 mm 

Potência: 185kw=248hp as 4.800rpm  

Binário: 420 Nm as 3.600rpm  

  

Opel Calibra (c20xe)  
 

Posição do motor: Transversal  

Combustível: Gasolina 

Número de pistões: 4 P istões 

Cabeça do motor: DOHC (tem duas árvores de cames à cabeça do motor) uma de admissão outra de escape, 

tem 16 válvulas 8 de admissão e 8 de escape, tendo assim mais força em médias e em altas rotações 

Cilindrada do motor: 499303,96x4=1997215,84mm (cúbicos) 1997,30396cm (cúbicos)  

Cilindrada da câmara de combustão de cada pistão: 43,0x3.14x86,0=499303,96mm (cúbicos)(=)

499,30396cm (cúbicos)  

Diâmetro do Pistão: 86,0 mm 

Percurso do Pistão: 86,0 mm 

Potência: 110kw= 149hp as 6.000rpm 

Binário: 196 Nm as 4.800rpm   
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Mitsubishi Lancer Evolution (4g63) 

Posição do motor: Transversal  

Combustível: Gasolina 

Número de pistões: 4 P istões 

Cabeça do motor: DOHC (tem duas árvores de cames à cabeça do motor) uma de admissão outra de escape, 

tem 16 válvulas 8 de admissão e 8 de escape, tendo assim mais força em médias e em altas rotações 

Cilindrada do motor: 499303,96x4=1997215,84mm (cúbicos) 1997,30396cm (cúbicos)  

Cilindrada da câmara de combustão de cada pistão: 43,0x3.14x86,0=499303,96mm (cúbicos) (=) 

499,30396cm (cúbicos)  

Diâmetro do Pistão: 85,0 mm 

Percurso do Pistão: 88,0 mm 

Potência: 110kw= 149hp as 6.000rpm 

Binário: 196 Nm as 4.800rpm  

  

Opel corsa B (x17d) 

Posição do motor: Transversal  

Combustível: Gasóleo  

Número de pistões: 4 P istões 

Cabeça do motor: OHC (tem uma árvore de cames à cabeça do motor) tem 8 válvulas 4 de admissão e 4 de 

escape, tendo assim mais força em baixas rotações 

Cilindrada do motor: 421329,91x4=1685319,64mm (cúbicos) (=) 1685,31964cm (cúbicos)  

Cilindrada da câmara de combustão de cada pistão: 4899,185x86.0=421329,91mm (cúbicos) (=) 

421,32991cm (cúbicos)  

Diâmetro do Pistão: 79,0 mm 

Percurso do Pistão: 86,0 mm 

Potência: 44,1kw= 60hp as 4.400rpm  

Binário: 114 Nm as 2.650rpm  

 

Mitsubishi L200 (4d56t) 

Posição do motor: longitudinal 

Combustível: Gasóleo  

Número de pistões: 4 P istões 

Cabeça do motor: SOHC (tem uma árvore de cames à cabeça do motor), tem 8 válvulas 4 de admissão e 4 de 

escape, tendo assim mais força em baixa rotações; 

Cilindrada do motor: 618913,5858x4=2475654,343mm (cúbicos) (=) 2475,654343cm (cúbicos)  

Cilindrada da câmara de combustão de cada pistão: 6514,87985x96=618913,5858mm (cúbicos) (=) 

618,9135858cm (cúbicos)  

Diâmetro do Pistão: 91,1mm 

Percurso do Pistão: 95,0mm 

Potencia: 78 kW=104hp as 4.300 rpm  

Binário: 240 Nm as 2.000 rpm  

 

Nissan cabstar E120 (bd30ti) 

Posição do motor: longitudinal 

Combustível: Gasóleo  

Número de pistões: 4 P istões 

Cabeça do motor: SOHC (tem uma árvore de cames à cabeça do motor), tem 8 válvulas 4 de admissão e 4 de 

escape, tendo assim mais força em baixa rotações; 

Cilindrada do motor: 745159,68x4=2980638,72mm (cúbicos) (=) 2980,63872cm (cúbicos)  

Cilindrada da câmara de combustão de cada pistão: 7234,56x103,0=745159,68mm (cúbicos) (=) 

745,15968cm (cúbicos)  

Diâmetro do Pistão: 96,0mm 

Percurso do Pistão: 103,0mm 

Potência: 88 kW=120hp as 3.600 rpm  

Binário: 255 Nm as 2.100 rpm  

Tiago Parreira e Carlos Santos 
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Top 10 de filmes com automóveis:  

se não os conheces, não és amante de velocidade! 

 

Esta secção mostra filmes sobre automóveis, em que certos modelos são as verdadeiras vedetas da tela, 

todas elas conhecidas por quem se considera apaixonado, como nós, alunos do curso de TMI, por estas velo-

zes e fantásticas máquinas.  

E tu, conheces todos estes filmes e modelos clássicos e recentes? 

 

 1º) Velocidade Furiosa - O filme mostra o polícia infiltrado Brian O'Con-

ner (Paul Walker) que investiga um gangue liderado por Dominic Toretto (Vin 

Diesel) que rouba camiões com equipamentos eletrónicos caros. 

 

Automóvel: Toyota Supra e Dodge Charger  

 

 

 

 2º) Need for Speed - O ator Aaron Paul aparece como piloto Tobey Mar-

shall, que participa numa corrida cross-country, como forma de vingar a morte do 

seu amigo àsmãos de um piloto rival. 

 

 

 

Automóvel: Mustang GT500 2013 e Koenigsegg Agera R 

 

 

 3º) 007 Goldfinger- O filme é sobre um comerciante de ouro cha-

mado Auric Goldfinger, que tem um malévolo plano para assaltar Fort 

Knox, a reserva federal de ouro dos Estados Unidos. James Bond é envia-

do por M para boicotar o seu plano e evitar a queda do Ocidente, dado que 

os Estados Unidos sem ouro seria um desastre económico.  

 

Automóvel: Aston Martin DB5 

 

 

 4º) 60 segundos - Randall "Memphis" Raines (Nicolas Cage) é um 

lendário ladrão de carros. Nenhuma fechadura ou alarme pode pará-lo e 

ele consegue roubar um automóvel em apenas 60 segundos. Durante 

anos, Memphis iludiu a polícia local, aplicando todo tipo de golpe imaginá-

vel. Mas quando o cerco ficou muito intenso, ele decidiu por largar a vida 

de crimes e partir para uma vida completamente diferente.  

 

 

Automóvel: Shelby Mustang GT 500 1967 - “Elenor”  

 

 

 

 5º) Táxi - Uma viagem Alucinante- Daniel Morales é um motoboy que en-

trega pizzas em Marselha que deixa a atividade no ramo e assume o emprego de 

taxista. Ao volante de um aparentemente simples Peugeot 406 que na verdade é 

uma máquina especialmente modificada e projetada para grandes velocidades pa-

ra as "corridas" mais urgentes. 

 

 

Automóvel: Peugeot 406 
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João Ferreira 2012 
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 6º) Os três Duques - É a história dos loucos, divertidos e velozes pri-

mos Duke: Bo, Luke e da belíssima Daisy. O negócio da família Duke é a ile-

gal aguardente caseira, produzida pelo tio Jesse. Mas, quando descobrem 

que as propriedades da vizinhança andam a ser expropriadas ilegalmente pe-

lo corrupto Boss Hogg, têm de acelerar a fundo para defender a quinta da 

família. 

 

 

Automóvel: Dodge Charger 

 
 

 7º) Mr. Bean - Para a sua primeira exposição ao público, uma galeria ameri-

cana pede à inglesa Royal National Gallery que lhes seja enviado o seu mais ilus-

tre conhecedor de arte, para discursar na abertura. Os conselheiros decidem envi-

ar Rowan Atkinson, o mais atrapalhado funcionário da galeria, como tentativa de 

se livrar dele.  

 

 

 

Automóvel: Mini 

 

 

 

 8º) Herbie - É um especial Carocha, com o 

número 53, desprezado que vai parar às mãos 

de Jim Douglas, um piloto de corridas fracassado 

que, graças a Herbie, ganha confiança e começa 

a vencer várias corridas.  

 

 

 

 

Automóvel: Volkswagen  

 

 

 9º) Justiceiro - O agente do FBI Frank Castle (David Hasselhoff) transforma-se 

num justiceiro após sua esposa e filho terem sido assassinados por criminosos. Ele é 

gravemente ferido no ataque e é considerado morto por Howard Saint, que ordenou o 

golpe. Após a sua recuperação, Castle torna-se num vigilante fortemente armado que 

não para por nada até se vingar de Saint e desmantelar seu império. 

 

Automóvel: Pontiac Trans Am – “KIT”                 

 

  

 10º) Regresso ao Futuro - O filme conta a história de 

Marty McFly (Michael J. Fox), um adolescente que volta ao pas-

sado até 1955. Ai conhece seus futuros pais no colégio e, aci-

dentalmente, faz com que a sua futura mãe se apaixone por 

ele.  

 Marty deve consertar o dano na história fazendo com que 

seus pais se apaixonem e, com a ajuda do Dr. Emmett Brown 

(Christopher Lloyd), encontrar um modo de voltar para 1985.  

 

Automóvel: Delorean  
 

Tiago Parreira e João Carlos 
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TMI-Turbo foi ao Salão Automóvel / Mecânica, na FIL 

 

 

 No dia 25 de novembro de 2017 à FIL, para 

ver uma exposição das últimas novidades do 

mundo automobilístico.  

 Mal cheguei fui inundada por um mundo de 

cores, formas e pessoas. É normal, é apenas a 

maior exposição de automóveis de Portugal. Ti-

nha chegado ao paraíso!  

 Tudo o que por lá se via era apenas fantás-

tico, numa atmosfera de 

fãs, publico em geral e 

especialista da área. E 

Eu, a ver aquele espaço 

fantástico. Aí pude, de forma deslumbrada observar toda aquela atmosfera onde havia desde 

Lamborghini, Volkswagen, Porches ao famoso Honda Type R 

e o Nissan GTR. 

 Eram todos tão lindos, para mim foram os que mais me 

surpreenderam pois cá em Portugal estes carros não são 

muitos visto. Aliás, a grande maioria destes automóveis são 

normais de encontrar em qualquer estrada… do Dubai ou da 

Arábia Saudita, pois em Portugal…  

 Havia, também, mais citadinos, que não deixaram de 

brilhar no certame, como o Alfa Romeu Giulia e Stelvio.  

 Escolher o melhor, para mim? Impossível, era dizer 

“Olhe, pode embrulhar um qualquer, para levar. Melhor, esqueça o embrulho, é para consumir já!”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mónica Oliveira  



33 

 

Visita de estudo ao  

7º salão Automóvel de Vila Franca de Xira 

 

 No dia 25 de maio a nossa turma foi em visita de estudo ao 7º salão Auto-

móvel de Vila Franca de Xira. Nesse dia partimos bem cedo  da estação de Orien-

te com destino a Vila Franca. À chegada foi tirada uma foto de turma da praxe.  

 Apesar de ser perto de Lisboa, a grande maioria dos colegas nunca tinha ido 

a Vila Franca de Xira. Este era o dia certo para lá ir. 

 Até chegar ao pavilhão de exposições, fez-se uma agradável caminhada pelo 

interior do centro histórico de Vila Franca, local onde iriamos ver a exposição. 

 À chegada ao complexo foi-nos dada uma 

pequena introdução do que nos esperava lá den-

tro, do que iriamos ver, assim como deveria ser  

orientado o percurso. 

 Lá dentro, o complexo estava recheado de 

carros de todas as épocas e feitios, dos mais  

antigos (desde 1904) até os mais recentes (até 

1974), carros esses que geraram muito interes-

se. 

 Para além dos carros também havia as mo-

tas, mobiletes e bicicletas com motores como 

nunca tínhamos visto. 

 Por todo o Salão havia, também, pequenas 

bancas com colecionáveis relacionados com au-

tomóveis, tendo alguns de nós aproveitado para 

comprar recordações. 

 

 No geral foi uma boa manhã, com a família 

TMI17 junta, a ver uma da maiores paixões que 

temos: AUTOMOVEIS. 

 

 

 

 

 

 

 

Gonçalo Martins, Rafael Andrade  
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IPL: Uma outra realidade num mundo diferente 

Visita de estudo ao Instituto Politécnico de Leiria 

 

 No dia 5 de junho, nós, a turma do 10º ano e os colegas 

do 11º ano, fomos numa visita de estudo ao Instituto Politéc-

nico de Leiria, acompanhados pelos professores João Francis-

co, Júlio Sanches e Iolanda Rocha. Esta visita tinha como 

objetivos reforçar o espírito de equipa, contactar com entida-

des de Ensino Superior e solidificar conhecimentos na área da 

indústria automóvel, além de promover um maior contacto 

interturma e intercurso.  

 A partida do INETE iniciou-se às 8:15h com chegada às 

10:30h ao Politécnico de Leiria. 

 A visita propriamente dita começou com um breve apre-

sentação sobre o que era o IPL e o que nós iríamos visitar. 

Após a mesma, fomos divididos em três grupos e acompanhados pelos Engenheiros Luís Serrano, Carlos Ferreira, Nuno Lo-

pes e a Engenheira Natália que prosseguiram com a visita. 

 De seguida, fomos visitar 

os laboratórios e as salas, no-

meadamente, os laboratórios de 

construção Civil e Eletrónica e a 

oficina de Serralharia onde os 

universitários têm aulas. 

 Por volta da 13:00h os alu-

nos foram almoçar ao refeitório 

do IPL e assim que acabaram de 

comer fomos explorar um pouco 

as viaturas presentes no parque 

de estacionamento. 

 A seguir à hora de almoço, 

visitámos as Oficinas de Mecâni-

ca onde pudemos observar al-

guns projetos e observaram diagnósticos em viaturas, assim como de vários tes-

tes realizados aos mesmos. 

 Por volta das 16:30h, deslocámo-nos de autocarro de regresso para Lisboa, com uma nova perspetiva de futuro e do 

que é ser-se estudante de uma Instituição de Ensino Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Daniel Simões e André França 
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Cidadania e Desenvolvimento: Bike Tour INETE 

 

 No dia 23 de abril, realizou-se o IIIº Bike Tour INETE, desta vez com o 

objetivo de começar no nosso instituto e acabar em Monsanto. 

 A ideia surgiu com a inserção de uma nova área, Cidadania e Desenvolvimento, 

em que, num espaço de 5 dias úteis, a turma TMI1701 tinha de organizar o passeio de 

bicicleta. Para tal, foi preciso realizar pesquisa de trajetos, efetuar várias reuniões, de-

bates, visitas aos locais do percurso ou espaços para almoçar. Também foi preciso an-

gariar patrocínios, vender rifas para realizar um sorteio de um cabaz da Páscoa e pro-

duzir e distribuir publicidade pelas turmas, pela escola, na página de Instagram, do 

Facebook do INETE, conseguindo, assim, angariar dinheiro (para a logística e para o 

almoço, por exemplo) e partici-

pantes suficientes para realiza-

ção deste passeio. 

 Embora estando tudo pla-

neado para a realização no dia 

19 de março, devido ao mau 

tempo, o passeio teve de ser 

adiado para dia 23 de abril, se-

gunda-feira.  

 E o dia 23 chegou… 

 

A atividade começou na manhã de sol de 23 de abril, quando os participantes se encontraram na entrada da escola 

para confirmar a sua presença e também para receberem sumos, barras energéticas, águas e foi-lhes prestadas algumas 

informações sobre a forma como decorrer o tão esperado Bike Tour.  

Logo após as informações dadas, todos realizaram o tão necessário aquecimento com um instrutor de fitness enviado 

pelo ginásio VivaFit Estefânia, um dos patrocinadores da nossa atividade. Deu para aquecer, isso podemos garantir. 

Depois de dadas as informações e regras de segurança, os participantes foram divididos em três grupos e a Dra. Fer-

nanda Torres, Diretora Pedagógica do INETE, deu início à atividade.  
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 Os grupos foram, um por um, até Monsanto passando 

por Picoas, Marquês de Pombal, Jardim Amália Rodrigues e 

um dos parques de estacionamento à entrada de Monsanto 

onde os participantes se agruparam e partiram para o parque 

onde se viria a preparar o almoço.  

 De entre os participantes, no total eramos cerca de 50, 

tínhamos colegas de vários cursos quer Profissionais, quer de 

Aprendizagem, como TEAC, TET e até TG. Também tivemos 

colegas de outras escolas a participar, o que nos agradou 

bastante. Para terminar, não podíamos deixar de referir a 

presença do professor José Costa, que muito colaborou, quer 

no apoio logístico, quer na sua constante boa disposição. 

 De salientar que durante todo o percurso, todos tiveram 

uma atitude e postura impecável, notando-se que percebiam 

a responsabilidade de participar numa atividade pensada e 

coordenada por colegas do INETE. E, claro, todos se diverti-

ram no percurso, quer citadino, quer já no belo Parque de 

Monsanto. 

 Um pouco antes da hora estipulada para o almoço, os 

participantes foram explorar as redondezas enquanto alguns 

alunos, ajudados pelo professor João Francisco, foram assan-

do as bifanas no parque das merendas, local ideal e seguro 

para se fazer uma boa de uma churrascada. 

 Durante o almoço, estavam os participantes a comer as 

suas deliciosas bifanas no pão, quando foram surpreendidos 

pela presença da Diretora Pedagógica, a Dra. Fernanda Tor-

res, que fez questão em aparecer e nos dirigir simpáticas pa-

lavras elogiosas e de apoio à iniciativa, além de nos acompa-

nhar neste almoço na natureza.  

 É importante de referir que a Diretora Pedagógica sempre 

nos apoiou desde o momento em que soube que estávamos a 

organizar um evento para o qual não tínhamos experiencia de 

organização, mas que confiava no nosso bom-senso e empe-

nho.  
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 Se já tínhamos andado, e bem, com as quedas espetaculares habituais 

neste tipo de atividades, depois do almoço, os participantes desafiaram-se a 

ir ao panorâmico, no topo de Monsanto, onde viram a paisagem e aproveita-

ram para tirar fotografias para relembrar este dia inesquecível. Logo em se-

guida desceu-se por uns trilhos onde houve saltos e vários tipos de obstácu-

los 

 Após estes trilhos, seguiu-se o caminho para a escola onde cada seguiu 

o seu caminho até casa, cansados, sujos, mas felizes. 

 

Professor João Francisco 

 “Foi, sem dúvida, um privilégio observar alunos 

do 10º ano a realizar a atividade desportiva mais 

completa que eu já vi ser feita no INETE.”  

 

     Professor José Costa 

 “Gostei, melhorava algumas partes dos trilhos 

percorridos em Monsanto, mas correu tudo bem. No 

futuro, se houver a possibilidade de ser organizada 

nova atividades deste género, irei certamente parti-

cipar!” 

 

     Doutora Fernanda Torres 

 “Eu acho que o Bike Tour foi uma excelente ini-

ciativa que conciliou duas coisas. O tema da Cidada-

nia relacionado com a Vida Saudável, e o interesse 

dos alunos do curso de Técnico Manutenção Automó-

vel, aliada à prática de uma modalidade tão aprecia-

do por vocês, foi uma conjugação perfeita. Perante 

um tema, conseguiram adaptar os interesses ao cur-

so. Foi muito bem pensado. Bem organizado e muito 

abrangente: incluía a parte do convívio, parte física e 

alimentação… Conseguiram mobilizar muitos alunos para a atividade, conse-

guindo até juntar diversos cursos. Em suma, uma iniciativa muito aberta à 

comunidade.  

 Ajudou-vos, também, nas competências de organização e gestão de 

conflitos. 

 Não sei se mudava alguma coisa neste processo, porque os problemas 

encarados nesse percurso fazem parte do processo de aprendizagem.” 

 

Para ficarem mais a par do que aconteceu aceda ao link:  

https://www.youtube.com/watch?v=YqLFf0L-VGw  

 

Daniel Simões e Miguel Santos 
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A nossa turma não poderia deixar de agradecer às seguintes empresas, entidades e pessoas, pois foram todas decisi-

vas para o sucesso desta nossa atividade: 

Agradecimentos: 

 

VivaFit 

 

 

 

 

 

 

 

Life Food 

 

 

 

 

 

 

 

Talho 532 (Sr. Afonso Simões) 

 

 

 

 

 

Padeirinha dos Pedernais (Sr. Paulino França) 

 

 

 

 

Clínica Santa Madalena (Dra. Cláudia Oliveira) 

 

 

INETE  

(no nome da nossa Diretora Pedagógica, Dra, Fernanda Torres, que apoiou desde o pri-

meiro momento) 
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Cidadania e Desenvolvimento: Direitos Humanos  

 

 Como tema do 3ºtrimestre, a nossa turma realizou variadíssimos trabalhos sobre a temá-

tica dos Direitos Humanos. Daqui saíram, como produtos, sondagens, inquéritos, questioná-

rios, vídeos e debates. 

 

 

 

 

  Subtema Tema a trabalhar Elementos do Grupo 

 
1 

 

Discriminação e        
Tolerância 

 

Preconceito da Imagem – 
Piercing e Tatuagem 

  
Francisco Marques; Bruno Pedro; Tomas     
Ramos 

  
2 

  
Direito à Vida 

  

  
Pena de Morte 

  
Filipe; Henrique Coimbra; Carlos; João Ferrei-
ra; Tomás Caldas; Gonçalo 

  
3 

  
Igualdade de Direito 

  

  
Direito da Mulher 

  
Mónica Oliveira; Joaquim Soares; João Carlos; 
André França; Tiago Soares; João Carvalho 

  
4 
  

  
Direito à Vida 

  
Eutanásia 

  
Daniel Simões; Francisco Dias; Tiago Parreira; 
Rafael Andrade; Gustavo Barbosa 

  
5 
  

  
Personalidades 

  
Grandes Defensores dos 

Direitos Humanos 
  

  
Tomas Godinho; Urien Santos; Francisco Cari-
ta; Miguel Rodrigues 
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 DAC - Desenvolvimento da Autonomia Curricular: 

Projetos Técnicos de Mecatrónica Automóvel 

 

 Electric Shopping Car e Cambalhotas são dois projetos que resultam do 

trabalho da nossa turma, 10ºano do Curso de Técnico de Manutenção Industrial - Me-

catrónica Automóvel, do INETE – Instituto de Educação Técnica. Estes projetos estão 

inseridos no modelo DAC - Desenvolvimento da Autonomia Curricular, e tem co-

mo objetivo levar os alunos a construir produtos ou realizar projetos técnicos, recor-

rendo a equipas pluridisciplinares das componentes Técnica, Científica e Sociocultural. Assim, todos nós poderemos traba-

lha, sempre que possível de forma autónoma, mas acompanhados pelos professores, desde a fase da planificação, orça-

mentação, aquisição de materiais, corte e soldadura dos mesmos até à etapa da montagem.  

 Para a concretização deste projeto, nós, os alunos da 

turma do curso de TMI, fomos dividida em dois grupos, com 

o objetivo de construir um carrinho de compras com motor 

elétrico, para pessoas com dificuldade de locomoção, a que 

denominámos de Electric Shopping Car, e um veículo a mo-

tor, para um passageiros, de três rodas, com o objetivo de 

diversão, a que resolvemos chamar de Cambalhotas.  

 Estes projetos DAC estão a ser construídos em várias 

oficinas da escola, supervisionados pelos professores das vá-

rias áreas que vão da do desenho técnico, passando pela sol-

dadura até à mecânica.  

Para melhor ser compreensível, decidimos mos-

trar, etapa a etapa, a evolução dos projetos. Para tal, 

apresentamos fotografias com uma breve descrição do 

que foi feito em cada etapa ao longo dos 8 meses de 

projeto. 

Outro dos objetivos é poder demonstrar, partici-

pando e indo a exposições ou mostras de projetos, tu-

do o que o curso de TMI do INETE consegue e quer fa-

zer. Esperamos que gostem, pois nós vibrámos com 

estes projetos. 

A turma                                          

Técnico de Manutenção Industrial 

- Mecatrónica Automóvel                

2017 
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Projeto DAC: CAMBALHOTAS 

 

 Este projeto encontra-se inserido no modelo DAC – Desenvolvimento da Autonomia Curricular e está a ser 

construído em várias oficinas do INETE. Os alunos trabalharam, de forma autónoma, mas acompanhados pelos 

seus formadores, desde a fase da planificação, orçamentação, aquisição de materiais, corte e soldadura dos 

mesmos até à etapa da montagem e testes. 

     Para a concretização do projeto, o grupo de alunos do 10ºano da turma do curso de Curso de Técnico de Ma-

nutenção Industrial - Mecatrónica Automóvel,  tinha como objetivo a construção de um veículo para um condu-

tor, de três rodas a motor, tendo como finalidade a diversão de quem conduz e de quem vê. 
 

Apoio ao Projeto (disciplinas envolvidas): 

Matemática – Ajuda nos cálculos de ângulos, volumes, orçamento. 

Desenho Técnico – Esboço e projecto em CAD. 

Tecnologias e Processos – Matérias e medições. 

Português – Textos de apoio, descrições, textos para a revista TMI-Turbo.  

Inglês – Glossário bilingue de materiais utilizados. 

Práticas Oficinais – Montagem, preparação do motor, soldadura. 

Tecnologias e Processos II – Eletrónica. 

Tecnologias de Informação e Comunicação – Logotipo.  
 

Planeamento (Etapas - Tarefas / Tempos de Execução /Materiais / Ferramentas) 

Novembro: reunião e planificação do projeto a elaborar, construção de um esboço inicial, listagem e orçamen-

tação de materiais a adquirir, divisão de tarefas; 

Dezembro e janeiro: construção esquemática, aquisição de materiais, compra de mota, desmontagem da mota;  

Fevereiro a junho: execução do projeto (soldar, montar, pintar, experimentar). 
 

Grupo de Trabalho: 

Tiago Soares, Carlos Santos, Tomás Ramos, Daniel Simões, Tomás Godinho, Francisco Carita, João Ferreira, Mó-

nica Oliveira, André França, Tiago Parreira, João Carvalho, Francisco Marques, Filipe Neves, João Carlos 
 

Data de conclusão do projeto: 22 de junho de 2018  

 

(Agradecimento especial ao sr. Luís Godinho, pai do colega Tomas Godinho, pelo apoio ao longo de todo o projeto) 

 

Depois da escolha de que tipo de pro-

jeto iria ser realizado, efetuaram-se as 

normais reuniões de discussão do pro-

jeto a que decidimos chamar 

“Cambalhotas”. Nessas reuniões foram 

escolhidos os coordenadores do grupo, 

assim como da distribuição de tarefas 

que cada um seria responsável por de-

sempenhar e realizar.  

 Também se implementaram etapas, assim como a realização de um orçamento.  

 

Apresentação do projeto de DAC à diretora da escola, Dra. Fernanda Torres. 
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A professora Iolanda explicou como fazer as vistas para o desenho do projeto, para posteriormente realizar 

em AUTOCAD o desenho. Depois foram várias aulas a experimentar o programa e deixou-nos cheios de vonta-

de de explorá-lo mais e melhor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho base do projeto, criando os orçamentos e 

listando os materiais necessários para o desenvolvi-

mento inicial do projeto. 

Apresentação da proposta de um primeiro esboço pa-

ra o logotipo do projeto.          

Passagem do orçamento para formato dígital, para fazer 

a apresentação à escola para ser aprovado e financiado.  

Procura e listagem de material para o projeto em sites. 

Aquisição dos primeiros ma-

teriais para o projeto Cam-

balhotas. 

Início do desenvolvimento do projeto. Aproveitamento da 

estrutura da Mini Mota para a construção do Cambalhotas. 
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Teste do apoio do Motor 

 

Aquisição de mais material, principal-

mente ferro, para o projeto. 

Discussão sobre o início do projeto e planeamen-

to do mesmo com o professor José Costa, Júlio 

Sanches e professora Iolanda Rocha. 

Esboço com as medidas dos materiais para o pro-

jeto. 

Cortar e rebarbar os ferros do projeto. 



46 

De início, soldar o quadro deu algum trabalho, pois eram poucos os colegas já tinham experimentado, e pouco.  

Ao mesmo tempo, na oficina, continuávamos o trabalho de cortar 

e rebarbar os tubos e ferros que iriam servir de suporte ao chassi 

do Cambalhotas.  

Todos os elementos do grupo quiserem passar por estas fases, 

para sentir o material a tomar forma. 

Ajuda do professor José Manuel Costa 

para rebarbarmos melhor. Também tive-

mos de aprender a utilizar o berbequim 

para furar ferro. 

Montagem da máquina de dobrar tubos, que não foi fácil, pois 

não existiam instruções e ninguém fazia ideio como montar. 

Foi através de tentativa-erro. E conseguimos! Passámos ao 

ensaio da máquina de dobrar tubos que o professor Júlio ti-

nha pedido emprestado. 

Para que tudo batesse certo, foi-se sempre discutindo as 

medidas com a professora de DT. 

E já com o primeiro ferro dobrado, as contas batiam cer-

to e o projeto avançava. Já se viam formas. 
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Soldando a 

parte da frente 

do projeto. E 

todo o chassi 

foi revisto, sol-

dado e rebar-

bado. 

 

Montagem da estrutura do projeto e 

o prazer de ver as formas dele já a 

tomarem forma. 

Depois foi necessário desmontar tudo de novo para pintar peça a peça. 

Para que os apoios das rodas ficassem fixos aos eixos, foi necessário tornear muito metal, pois as medidas 

iam até ao milímetro. O multímetro tornou-se numa ferramenta indispensável. 
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Para finalizar, depois da pintura deu-se toda a montagem de 

todas as peças. Todo o grupo sabia o que fazer e qual a peça 

que encaixava na outra. Todas as mãos eram poucas.  

A Futurália estava quase a chegar e havia o compromisso 

com a Dra. Fernanda, e com o grupo de professores que os 

acompanhavam, que tudo estaria pronto do dia pronto no dia 

14 de março. Não iriamos falhar! 

E depois de muito trabalho e prazer, o Cambalhotas estava pronto para fazer a 

sua estreia, no maior certame de educação do país: a FUTURÁLIA!  Que orgulho!  

O projeto era tão interessante e 

apelativo que até alguns colegas do 

11º vieram dar uma mãozinha. 

O professor Orlando, depois dos retoques fi-

nais, veio dar os últimos conselhos  antes de 

o Cambalhotas ser embalado e seguir para a 

FUTURÁLIA. 

O primeiro passeio, à 

luz do dia, do           

Cambalhotas. 
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                      CAMBALHOTAS na FUTURÁLIA 

  

 E assim o CAMBALHOTAS chegou à FUTURÁLIA. Entre 14 e 17 de março o                        

INETE esteve, mais uma vez presente, desta vez com algo inovador: um projeto DAC.  

 Foram quatro dias de muita animação, profissionalismo e orgulho no projeto, no curso e 

na escola, o INETE. Uma experiência inesquecível! 
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CAMBALHOTAS no DIA ABERTO 

 

 No dia 27 de março, o nosso CAMBALHOTAS foi mostrado a toda a Comunidade Educativa, para alegria de 

todos e orgulho especial de todos os que tinham contribuído para o projeto. Aliás, muito de nós não sabíamos 

o que era ter um orgulho deste género, numa turma nem numa escola. 
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CAMBALHOTAS vai à escola… em Sintra 

 

 O nosso Cambalhotas foi fazer a sua apresentação à comunidade educativa do Agrupamento de Escolas D. 

Fernando II, em Sintra. Apesar de a apresentação ter sido realizada no exterior do estabelecimento de ensino, 

o nosso projeto foi muito admirado por todos os colegas daquela escola. Esta era a anterior escola do nosso co-

lega Tomás Godinho, que não poderia faltar a apresentação, demonstrando que o que é preciso é motivação pa-

ra se conseguir trabalhar, e ele está a tê-la aqui no INETE. Com ele foram os colegas Francisco Carita e André 

França. Infelizmente não foram autorizados a apresentar o projeto no interior da escola, nem registar imagens 

dos outros colegas a fazer perguntas e a ver o nosso CAMBALHOTAS. 
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Projeto DAC: Electric Shopping Car - ESC 
 

 Electric Shopping Car - ESC, é um carrinho de compras com uma plataforma posterior para o utilizador 

subir e se deslocar com maior autonomia, algo que é útil para idosos ou pessoas com dificuldade de locomo-

ção. Sem esta inovação, o utilizador acabará, por vezes, por não conseguir empurrar o carrinho de compras. 

Assim, com este inovador carrinho com motor elétrico, o utilizador terá mais facilidade em deslocar-se e levar 

as compras sem qualquer dificuldade.  

 O Electric Shopping Car também terá um tapete rolante no interior para facilmente retirar as compras, 

assim como a parte da frente do cesto irá ter a possibilidade de baixar, através de um simples sistema hi-

dráulico, para permitir que as compras, ao deslizar no tapete rolante, saiam facilmente, não sendo preciso 

que o cliente se debruce e faça esforço ao retirar as compras.  

 

Qual a mais-valia deste projeto:  

Melhorar a mobilidade das pessoas nos supermercados ajudando-as a mover-se e deslocar o carro das compras.  

 

Apoio ao Projeto (quais e como as várias disciplinas poderão colaborar/apoiar o Projeto): 

TP1 - manuseamento e conhecimento dos materiais e medições. 

TP2 - roda e parte eletrónica. 

Inglês/Português - ficha técnica, textos de apoio, descrições, textos para a revista 
TMI-Turbo.  

Serralharia - dobrar, cortar. 

Oficina Mecânica - montagem e pintura. 

Matemática - orçamento, medidas. 

Desenho Técnico - desenho de projeto. 

 

Planeamento (Etapas - Tarefas / Tempos de Execução /Materiais / Ferramen-

tas) 

Novembro: reunião e discussão para escolha sobre qual o projeto a realizar, 

depois passamos o nosso projeto para o papel, recorrendo ao CAD, distribuímos tarefas 

(soldar - Miguel, Gustavo, Rafael /cortar-Urien, Henrique / dobrar - Gonçalo, Francisco / montar - Todos / pin-

tar - Joaquim, Bruno); listagem e orçamentação de materiais a adquirir; 

Dezembro e janeiro: construção esquemática do projeto, aquisição de materiais. Os materias necessários pa-

ra o projeto são: motor, baterias, tubos de ferro, alternador, direção, veio as ferramentas precisas são: máquinas para 

dobrar e cortar e depois são as ferramentas da oficina; 

Fevereiro a junho: ainda não sabemos quanto tempo irá demorar a fazer cada etapa, mas o nosso objetivo é 

ter o projeto terminado em junho.  

 

Conclusões (colaborações exteriores à turma…):  

Vamos solicitar a colaborações de alguns alunos da turma de 12ªano TMI para nos orientarem, uma vez que no ano pas-

sado tentaram realizar um projeto, que não foi terminado, utilizando um carrinho de supermercado e os conhecimentos 

do professor. 

Este projeto também tem que ter muito trabalho de equipa e queremos que o Electric Shopping Car tenha a possibilidade 

de ser mostrado e, quem sabe, comercializado e também que apareça na revista TMI-Turbo. 

 

Grupo de Trabalho: Henrique, Gus-

tavo, Urien, Miguel, Bruno, Joaquim, 

Francisco, Gonçalo, Rafael  
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Apresentação de proposta de projetos, após o desafio lançado pela professora Iolanda. O grupo reuniu-se e 

pensou num carrinho de compras automatizado, a que demos o nome de Electric Shopping Car., ou ESC. O desa-

fio era grande, mas foi, por todos, aceite. 

Planeamento do projeto ao longo de várias aulas, assim como do desenho, orçamento e divisão dos elementos 

da equipa por tarefas. 
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Apresentação do 

Electric Shopping 

Car - ESC, à nossa 

Diretora do INETE, 

a Dra. Fernanda 

Torres. 

Desmontagem da hoverboard ,com auxílio da Eng. Ana Assis, de TP2, não sem antes o experimentarmos. 

Desmontagem das rodas do carrinho de compras.  

Aquisição do Carrinho de Compras e compra da hoverboard para o projeto. 
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Planificação com a colaboração da Eng. Ana Assis, 

prof. Iolanda Rocha e prof. José Costa. Também um 

colega de TEAC deu umas ideias de como fixar o 

hoverboard aos pés do carrinho. 

Para desmontar a parte 

eléctrica, tivemos a cola-

boração de um colega do 

12ºTEAC. 
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Dobragem de metal para o eixo dianteiro do carrinho e rebarbar o apoio da roda dianteira do carrinho.  

Precisou-se de furar uma barra para sustentar a roda dianteira do carro. 

Para evitar erros, foi neces-

sário, ao desmontar, etique-

tar os fios da hoverboard. 

Perfuração da roda para o rolamento  ser encaixado e poste-

rior montagem dos rolamentos nas rodas.  

Alargamento dos apoios do 

carrinho de compras para colo-

cação da hoverboard 

Soldadura dos fios da hoverboard. 

Montagem da hoverboard no 

carrinho de compras. 

Carrinho montado com a hoverboard. 
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Electric Shopping Car no DIA ABERTO 

 

 E assim, no dia 27 de março, o nosso Electric Shopping Car-ESC foi mostrado a todo o INETE,  

apesar de ainda estar em fase de trabalhos. 
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Apresentação dos projetos DAC a Comissão do Ministério de Educação 
 

 No dia 17 de maio, os nossos projetos, o CAMBALHOTAS e o Electric Shopping Car - ESC,  foram apresen-

tados a um grupo de inspetoras do Ministério de da Educação.  

 Foi um momento de algum nervosismo, mas de muito orgulho. 
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“Se eu fosse uma ferramenta, ou uma peça de um automóvel,  

seria... porque…” 
 

 

 Em forma de balanço de tantos meses de DAC, e de uma forma humorística e bem disposta, a nossa tur-
ma definiu-se a si, aos colegas e professores que participaram no projeto, como uma peça de um automóvel 
ou uma ferramenta de uma oficina. Está patente a forma divertida como encarámos o desafio, revelando-se 
como instrumentos umas vezes úteis, outras vezes apenas estética. Mas sempre com fair-play. 
 

André Filipe França: 

- Amortecedores, solucionar os erros antes de existirem;  

- Diferencial, porque é um elemento que se destaca; 

- Touch Pad, gosta de trabalhar na multimédia; 

- Pistão, está sempre a trabalhar; 

- Óleo, dava sempre ideias, tentava chegar a um conceito  e arrefecia as coisas quando fica-

vam mais complicadas. 
 

 

Bruno Miguel Pedro: 

- Unidade Central de Comandos, porque comandou a parte elétrica; 

- Caixa de velocidades, pois ajudou a equipa a progredir a um bom ritmo de trabalho; 

- Chave de fendas, apesar de não ser muito utilizada, quando é necessário faz sempre bom 

serviço; 

- Parafuso, tem uma função e sabe aplicar-se na sua função; 

- Multímetro, derivado à sua ajuda na parte eletrónica. 
 
 

Francisco Bispo Carita: 

- Turbo, porque é muito despachado, deu um “boost” no projeto; 

- Alicate universal, porque sabe um pouco de tudo e está sempre disponível a ajudar; 

- Alternador, porque dava energia ou força para mexermos; 

- Centralina, processou as ideias enviando-as de nova forma adequada; 

- Injetores, pois foi preciso ele dar sempre a sua opinião ou pôr a mão no projeto. 
 

 

Carlos Eduardo Santos: 

- Panela, silenciou os erros e ajudou a corrigir; 

- Bomba de combustível, porque obrigava os outros a trabalhar; 

- Velas, faz o trabalho dele quando lhe é dado; 

- Aperto do cinto de segurança, se for necessário trabalha e não falha; 

- Turbo, está lá para dar força. 
 

 

Daniel Fernando Simões: 

- Logótipo do automóvel, pois fez o logo do nosso projeto (Cambalhotas); 

- Cabo de acelerador, vai mantendo estabilidade; 

- Símbolo do carro, é a nossa marca, simboliza a turma (delegado); 

- Pistão, pois, foi uma peça fundamental, sempre a trabalhar; 

- Pistola pneumática, pois facilita tudo. 
 
 

Filipe Morais Neves: 

- Eixo de direção, pois está sempre a dar assistência; 

- Correias, às vezes transmite energia quando estamos desanimados; 

- Pistão, esteve sempre por dentro do projeto; 

- Radiador, está sempre a trabalhar e ajuda o grupo a acelerar; 

- Óleo de refrigeração, porque acalma o Godinho quando este está de cabeça quente.  

 

Francisco Augusto Dias: 

- Chave de bocas, utilizado para apertar porcas: 

- Espelho retrovisor, porque está sempre com um olho no caminho que já passou; 

- Motor de arranque, umas vezes pega outras não; 

- Roda, pois anda sempre à roda na sua própria cabeça; 

- Pressão de ar, parece que está sempre sob pressão. 
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Francisco Marques: 

- Rebarbadora, porque faz muito barulho; 

- Porta luvas, se não pusermos lá nada dentro está sempre vazio; 

- Martelo, pois só nos martela a cabeça; 

- Quatro piscas, só se mostra quando está parado; 

- Escape roto, porque só faz barulho. 

 

Gonçalo pedro Martins: 

- Chave de fendas, porque gosta de desmontar tudo; 

- Travões, precisa de pressão para trabalhar; 

- Roquete, tanto ajuda num projeto, como no outro; 

- Sistema de ignição, umas vezes liga outras não; 

- Acelerador, sempre com pressa para percorrer o caminho, esteja ou não acabado. 

 

Gustavo Barbosa: 

- Elétrica, porque trabalha bem com fios; 

- Anilha, esteve presente mais para o invisível; 

- Borracha do pneu, precisa de se desgastar mais; 

- Parafuso, pois é preciso apertar com ele para trabalhar; 

- Luzes de nevoeiro, não é útil, mas é preciso. 

 

Henrique Coimbra: 

- Prego, tem utilidade quando tem utilidade; 

- Parafuso, precisa de ser bem apertado para trabalhar; 

- Buzina do veículo, sempre a reclamar com tudo; 

- Depósito da gasolina, precisa de se encher para pôr a trabalhar; 

- Para-brisas, rapidamente fica empenado. 

 

João Carlos Ferreira: 

- Motor elétrico, não faz barulho; 

- Travão de mão, precisamos de puxar por ele para trabalhar; 

- Alicate, está sempre lá quando é necessário; 

- Faróis, só se acendia em determinadas alturas; 

- Travão de mão, às vezes é necessário força para o poder destravar e o pôr a andar. 

 

João Carvalho: 

- Macaco Hidráulico, serve para levantar o projeto; 

- Braçadeira, tem a sua função; 

- Martelo, porque quando usa muito a força parte as peças; 

- Travão de mão, ou está travado ou manda umas boas derrapagens; 

- Motor usado, pois está cansando. 

 

João Guilherme: 

- Parafusos do tablier, porque são os parafusos mais pequenos do carro; 

- Limitador de velocidade, por vezes prende o grupo; 

- Autocolantes, serve para estética; 

- Braçadeiras, serve para segurar o que é preciso momentaneamente; 

- Pneu suplente, nem sempre é usado. 

 

Joaquim Soares: 

- Frisos, estão sempre calados; 

- Porca, agarra-se quando se precisa; 

- Cinto, umas vezes poem-se outras não; 

- Parafusos extra, vem na caixa, mas nem sempre são usados; 

- Vela, porque ao início cumpriu a sua tarefa na revista. 
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 Miguel Alexandre: 

- Centralina, é o cérebro do projeto; 

- Bateria, pois está sempre a deitar energia; 

- Acelerador, é sempre a fundo; 

- Pistão, porque ele foi o propulsor do projeto; 

- Filtro de óleo, filtrava todas as ideias para melhor performance. 
 

Mónica Patrícia Oliveira: 

- Óleo, porque ajudou a melhorar o funcionamento do projeto; 

- Cambota, mantém tudo no sítio; 

- Roquete, porque está sempre a trabalhar; 

- Marca do carro, marca o curso por ignorar o facto de ser uma rapariga, mostrando mais em-

penho que muitos rapazes; 

- Quadro, base para a maior parte das coisas. 
 

Rafael Andrade: 

- Pipo, quando se perde, não faz muita falta; 

- Chave de bocas 10mm, nunca aparece; 

- Rádio, porque ele está sempre a dar música; 

- Óleo, necessita de ser mudado. 
 

Tiago Soares: 

- Antena, pois anda sempre ligado às novas novidades; 

- GPS, porque está sempre a falar; 

- Airbag, porque se alguma coisa correr mal ele está lá sempre; 

- Jantes, mantém o carro a andar para a frente; 

- Escape, por vezes não emite o som mais acertadas. 
 

Tiago Jorge Parreira: 

- Manual do carro, sabe praticamente todos os pormenores na oficina; 

- Centralina, diz onde está o erro; 

- Torno, gosta de trabalhar com ele; 

- Transmissão, ao longo do trabalho orientou-nos no rumo certo; 

- Calculadora, tem sempre tudo calculado. 
 

Tomás Godinho: 

- Motor, fez trabalhar o projeto; 

- Centralina, pois é o cérebro do projeto; 

- Chassi, porque ele sustentou o grupo até ao fim; 

- Modelo do carro, porque dá nome à nossa turma; 

- Caixa de direção, guia todo o projeto; 

- Motor de arranque, porque fez e faz os projetos acontecer. 
 

Tomás Ramos: 

- Acelerador, quer sempre ir mais além; 

- Turbo, com muita pressão rebenta; 

- Alicate de pressão, agarra as ideias com tudo; 

- Escape, pois estava sempre a trabalhar e a mandar piadas; 

- Escape roto, fala tanto que até dói. 
 

Tomaz Caldas: 

- Autocolantes, chegou a meio; 

- Travão de tambor,à frente, serve de pouco; 

- Rádio, só toma iniciativa se nós o ligarmos; 

- Rádio, só se liga quando quer; 

- Fumo de escape, muitas vezes engasgava-se e não trabalhava bem. 
 

Urien Santos: 

- Junta da cabeça do motor, deu-o a ideia ao grupo, sempre no lado do Miguel, sempre a trabalhar; 

- Oficina inteira, o Urien é o Urien; 

- Pistão, porque é uma peça fundamental; 

- Pistão, deu a força para iniciar o projeto; 

- Turbo, a partir de determinado momento o seu trabalho disparou radicalmente. 
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Professora Iolanda Rocha: 

- Velas de ignição, porque foi com esta professora que deu asas ao projeto                          

e para além de nunca desistir de nós esteve lá sempre connosco; 

- Volante, guiou-nos neste grande percurso rumo ao sucesso; 

- Motor, porque foi quem deu a ideia e foi a líder desta equipa magnífica; 

- GPS, guiou-nos pelo caminho certo; 

- Transmissão, sem ela a coisa não andava; 

- Faróis, porque quando as coisas estão mais “escuras”, ou complicadas,                              

é ela que nos ilumina o caminho certo; 

 

Professor João Francisco: 

- GPS, mantinha os alunos e os projetos a irem para a frente,                                         

mostrando sempre o caminho certo; 

- Volante, porque nos guiou rumo ao sucesso, foi ele que direcionou o trabalho; 

- Injetores, porque sempre ajudou em termos de motivação e nunca nos falhou; 

- Motor, sem ele a turma não tinha ido para a frente; 

- Velas de ignição, porque é essencial para o projeto; 

- Chaves do carro, fundamentais para o carro andar. 

 

 

Professor Júlio Sanches: 

- Depósito, precisamos dele num carro; 

- Compressor, porque enche e enche e quando fica cheio sai com muita pressão; 

- Multímetro, teve várias funções; 

- Manual de instruções, porque tem ideias; 

 

 

Professor José Manuel Costa: 

- Paquímetro, pois é muito rigoroso; 

- Vela, porque ao início necessitou-se da ajuda dele; 

- Paquímetro, ajuda a resolver os problemas; 

- Travão de mão, mantinha a segurança; 

- Máquina de soldar, porque ele ensina bem a soldar mas aquece rápido. 

 

 

Professora Cristina Pureza: 

- Manual de instruções, traduzindo o nome das ferramentas; 

- Painel de informações, demasiada informação que nem todos entendem; 

- Manual do carro, ajuda-nos na revista; 

- Painel de bordo, ajuda a ganharmos conhecimento; 

 

 

Professora Sofia Trindade: 

- Paquímetro, porque gosta de cálculos; 

- Micrómetro, ajudava nas medidas; 

- Caixa de mudanças, deu várias aulas para o projeto; 

- Paquímetro, porque gosta de fazer medições. 

 

Professor Orlando Gomes: 

- Centralina, está sempre a dar informações; 

- Pneus, dá-nos sempre espaço para andar; 

- Óticas, que mostram o caminho a seguir; 

- Luz da oficina, dá-nos a visão para construir coisas novas; 

- Bagageira, deu-nos o espaço para trabalharmos no projeto. 
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       Balanço de um ano de DAC 

 Para finalizar, numa frase, pedimos a alguns professores que fizessem um balanço do projeto. 

 

Diretora Pedagógica do INETE, Dra. Fernanda: 

“Eu acho que a realização destes projetos foi muito importante, pois a disciplina de DAC fez com que estes 

magníficos alunos pudessem trabalhar nos seus projetos. Temos de pensar que as coisas podem não cor-

rem bem à primeira tentativa, mas temos de persistir e persistir até dar um bom resultado. 

Foram projetos diversos, mas com carácter diferentes, que englobaram várias disciplinas, que motivaram 

os alunos para o trabalho, para a escola e para o curso. Habitualmente só existe estes projetos no 2º ano, 

mas vocês mostraram e provaram que era possível, sem ter o conhecimento básico, mostraram que era 

possível e realizaram dois fantásticos projetos como o Electric Shopping Kar e o Cambalhotas. Neste projeto acho que foi 

bom ver-vos trabalhar nele, pois estabeleceram uma grande união, onde se conheceram melhor e trabalharam em equipe, 

por isso estou expectante para ver o vosso DAC para o ano. Querer é puder e trabalhar em conjunto para um objetivo fi-

nal.” 
 

 

Professora de inglês, Cristina Pureza: 

 “Desde o primeiro momento senti nos alunos curiosidade, envolvimento e organização, tanto nas idei-

as como na realização das tão diferentes atividades. Grande trabalho de equipa, estão de parabéns.! 

Mission accomplished.” 
 
 

Professor de Tecnologias e Processos, Júlio Sanches: 

 “Todo este processo de aprendizagem é importante, pois transmite conhecimento aos alunos e faz 

com que eles tenham capacidades inovadoras e fundamentalmente habituarem-se a trabalhar em grupo. É 

espetacular! Espetacular independentemente de haver alguns alunos que não colaborassem, mas tirando 

isso tiveram um ótimo desenvolvimento e acabaram por realizar um grande projeto.” 

 

Orientador Educativo e professor de Português, João Francisco: 

 “Este é um novo mundo, ver a forma como os próprios alunos gerem projetos, planificando, pesqui-

sando, errando, corrigindo, motivando-se, chamando a atenção dos colegas, definindo funções e respon-

sabilidades, cumprindo prazos, estabelecendo metas… e no final, ver olhos a brilhar com a certeza que fi-

zeram o melhor que sabiam e podiam.  Tenho a certeza que com esta equipa motivada de professores, 

que neste ano participou pela primeira vez num projeto destes, nos DAC, com o envolvimento de mais co-

legas, será ainda melhor.” 
 

 

Professora de Desenho Técnico, Iolanda Rocha: 

 “É um desafio e uma aprendizagem, para professores e alunos pondo à prova a flexibilidade e a 

construção do saber em “sala de aula”. Superou todas as expectativas iniciais e construiu uma base de 

melhoria para projetos futuros. Estão todos de parabéns!” 

 

Professora de Matemática, Sofia Trindade: 

 “Achei importante para os alunos puderem realizar este projeto, achei muito interesse pelos alunos 

também, pois agarram naquele projeto e levaram-no até ao fim. O balanço final deste projeto foi positi-

vo.” 
 

Professora de Tecnologias e Processos Engenheira Ana Assis: 

 “Os alunos estavam muito interessados neste projeto, pois foi uma coisa que os cativou. Gostei de 

participar neste projeto e também de ajudar os alunos na parte eletrónica, pois era uma coisa nova pa-

ra eles. O balanço que dou a estes dois projetos é positivo, pois os alunos estavam muito empenha-

dos.” 

 

Professor de Oficina, Orlando: 

“Apesar de entrar a meio neste projeto vi muito esforço de equipa e também vi muita ambição nes-

tes projetos. Também vi que quando se agarravam aos projetos, os alunos não tinham medo de fazer pois, 

se não desse de uma maneira, tentavam de outra.” 
 

Professor de Serralharia, José Manuel Costa: 

 “Vi muitos alunos que se mostravam interessados pelo o que estavam a fazer, vi muitos fazerem 

muito, mas outros a fazerem pouco. O balanço a meu ver foi positivo.” 

 

 

 

Tiago Soares 
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Projeto DAC de TMI em destaque na revista técnica PÓS VENDA 

 

 Foi com grande satisfação e orgulho que vimos a excelente revista técnica para profissionais da área da 

mecânica de automóveis dar destaque aos projetos DAC que a nossa turma de TMI tem vindo a realizar.   

 Artigos sobre o INETE, o curso e os projetos de Domínio de Autonomia Curricular surgiram na revista PÓS 

VENDA nº31, do mês de abril, assim como foi artigo de destaque no seu sítio da internet. 
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… e assim correu um ano letivo! 
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