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MUNICÍPIO DE SINES
 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Visita de trabalho às instalações do CENFIM 
 
Convite aos órgãos de comunicação social 
 
A Câmara Municipal de Sines e o CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria 
Metalúrgica e Metalomecânica promovem, no dia 24 de Março, às 11h30, uma visita de trabalho 
às instalações do centro em Sines, localizadas na ZIL 2. 
 
A visita às instalações permitirá conhecer melhor o trabalho desenvolvido por esta nova 
entidade formadora, que, graças ao apoio da Câmara Municipal de Sines, conseguiu instalar-se 
em tempo recorde no concelho. 
 
O novo centro desenvolve uma actividade notória na formação de técnicos para um sector em 
franca expansão em Sines e, pelo elevado nível de qualidade dos cursos ministrados garante um 
grande grau de empregabilidade aos trabalhadores que nele se formam.  
 
Actualmente, já estão a decorrer dois cursos nas instalações do CENFIM de Sines, o curso de 
Soldador e de Serralheiro Mecânico, que despertaram uma grande procura por parte da 
população, nomeadamente de jovens e de desempregados do concelho e da região. 
 
Estarão presentes na visita representantes de empresas do sector da metalomecânica de Sines, 
membros do Conselho de Administração do CENFIM, o presidente da Câmara Municipal de Sines 
e outros membros do Executivo e da Assembleia Municipal. 
 
Convidamos os órgãos de comunicação social a estarem presentes nesta visita de trabalho. 
 
Nota: O CENFIM localiza-se no lote 100 da ZIL 2, atrás do Centro de Inspecções Automóveis. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


