CMM – Associação Portuguesa de Construção Metálica e
Mista

REUNIÕES BILATERAIS
Quinta-feira 10:30 - 12:00
Sexta-feira 10:30 - 12:00

DESCRIÇÃO A CMM - Associação Portuguesa de Construção Metálica e
Mista, nasceu em 1997, por altura da realização do I Encontro
Nacional de Construção Metálica e Mista, pelas mãos de uma
comissão instaladora. Esta associação não tem fins lucrativos
e o seu principal objetivo é a promoção e divulgação técnica
na área da construção com aço. A CMM pretende reunir em
si todos aqueles que se interessam pela construção metálica
e mista: Projetistas, Engenheiros e Arquitetos, Diretores de
obra, Construtores, Fabricantes, Consultores e intervenientes
em atividades de Investigação e Ensino nesta área. A CMM
assume também a responsabilidade de promoção e
divulgação de conhecimento cientifico e tecnológico entre os
diferentes stakeholders da indústria metálica. A nível
nacional, a CMM procura um crescimento constante,
sustentado no aumento contínuo do número de associados e
na realização de atividades e iniciativas de promoção,
divulgação e desenvolvimento do setor, tornando-se assim
na associação de referência na representação da indústria
metálica em Portugal. A nível Internacional, a CMM é um
membro efetivo da ECCS - European Convention for
Constructional Steelwork, principal organismo europeu da
área da construção metálica, assumindo dentro deste
organismo uma posição de referência.
TIPO DE ORGANIZAÇÃO Associação
PAÍS Portugal
CIDADE Antanhol, Business Center Leonardo da Vinci,, Coimbra

iParque - Lote 3 Google map
ÁREAS DE ATUAÇÃO MATERIAIS

CONSTRUÇÃO
R&D

Oferta

PARTICIPAÇÃO EM PROJETO CONJUNTO DE QUALIFICAÇÃO DE PMES
Projeto PROSTEEL
Projeto conjunto aprovado iniciado em Janeiro de 2018, tem a duração de 24 meses e como
objetivo apoiar as empresas do setor da metalomecânica através do reforço de competências,
em uma ou mais das seguintes áreas:
Pro QUALIDADE - Consultoria de implementação, testes, calibrações e certificação.
Pro TECNO - Organização de processos de produção. Assistência técnica, tecnológica, de
produtividade e layouts. Consultoria de implementação.
Pro GESTÃO – Introdução de novos métodos de organização. Consultoria de implementação e
equipamentos.
Pro MARKETING – Inserção das PME na economia digital. Consultoria de implementação,
equipamentos e software.
Pro AMBIENTE - Consultoria de implementação e certificação ambiental.
Pro ENERGIA - Eficiência energética. Consultoria de implementação e certificação energética.

COOPERAÇÃO OFERECIDA
1. Investimento / Financiamento

