
Carlos Ferreira da Silva 

   1/4 

 

    
 
Engenheiro Técnico Electrotécnico 
Energia e electrónica e computadores,  
com estudos especializados em 
   Controlo Industrial 

(electrónica industrial e 
automação). 

 
Instituto Superior de Engenharia do 
Porto (ISEP)https://www.isep.ipp.pt/ 
 
 
C.V. infográfico: 
http://vizualize.me/Vizmiramar 
 
 
Informação Pessoal:  
telemóvel +351 914789519  
Vila Nova de Gaia  
email : miramarcs@gmail.com 
Data de nascimento: 1963 

 
 
   
Especialidades: manutenção 
industrial de equipamentos / 
máquinas em electricidade, 
electrónica e 
electromecânica, formação 
profissional, 
luminotecnia – projecto e 
prática de instalação eléctrica de 
iluminação, controlo 
industrial, marketing 
prospecção e vendas. 
 
 
Linkedin: 
http://pt.linkedin.com/pub/carlos-
ferreira-da-silva/14/36b/84b 
Viadeo: 
http://www.viadeo.com/profile/0021n
ysxfx6cz3wp?ga_from=Fu:/tableaudebo
rd/accueil/index.jsp;Fb%3Atopmenu%3
BFe%3AL1%3B

 
Alumni Universidade do Porto 
http://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1001701 
AlumnISEP: http://www.linkedin.com/groups/AlumnISEP-4293700/about 
  
Sobre mim: 
 Sempre fui reconhecido por fazer um bom trabalho. Interessado na 
aprendizagem constante e melhoramento de competências através da experiência, 
aprendendo com os melhores profissionais.  
 Gosto em encontrar soluções para problemas técnicos e na abordagem de 
manutenção correctiva. Motivação para enfrentar desafios. Estimulado por 
propósitos. Comprometimento. 
 Comecei no desenvolvimento de fontes de alimentação na Philips.  
 Trabalhei na assistência e manutenção ao cliente final de 
equipamentos industriais, serviço e manutenção, com prática de campo e 
abordagem comercial, e como formador em mecatrónica 
(automatismos, pneumática, hidráulica, PLCs). Estagiei em manutenção 
industrial, adquiri formação em desenvolvimento pessoal e 
organizacional e na gestão da produção. Fiz projectos em 
iluminação (luminotecnia) e com prática de electricidade. 
Experiência em marketing, prospecção e vendas; 
- experiente na análise e resposta a avarias e a reclamações de 
origem técnica; Instalação, reparação, detecção de avarias e 
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manutenção em equipamentos industriais. Capacidade de  
diagnóstico e para trabalhar e ler esquemas. Vocacionado para 
as questões eléctrica e electrónica, e electromecânica, com 
mãos à obra. 
- excelente capacidade para gerir documentação e encontrar 
oportunidades de melhoria 
- conhecimentos básicos e avançados em mecânica, pneumática, 
hidráulica, processo 
- proficiência em inglês e francês falado e escrito 
- capaz de argumentar a partir de princípios lógicos, encaixando na cultura 
da organização, organizado, espírito de equipe. 
 Um desafio é sempre bem-vindo. 
 
Certificados: 
- Engenheiro Técnico - OET (Ordem dos Engenheiros Técnicos) 
https://www.oet.pt/site/ e Curso de Estudos Superiores Especializados (CESE, 
incompleto) em Controlo Industrial - Electrónica&Automação 
- Certificado de qualificação profissional, SHST Higiene e Segurança nível 3 
- CAP - Certificado de Aptidão Profissional Formador 
- Diplomas de formação profissional e de estágio: Curso Avançado em 
Manutenção Industrial; Controladores Lógicos Programáveis PLCs (OMROM); 
Computer Aided Design (CAD) para electrónica e electricidade; Técnico de CAD-
CAM; Aprendizagem em Desenvolvimento Pessoal e Organizacional, Gestão da 
Produção. 
- Classe C (level 9) do first certificate em Inglês  
- Curso de Marketing. 
 
Educação e experiência: 

 1982/86: Inglês - First Certificate incompleto-final do 2º período da 
classe D do British Council do Porto (Instituto Britânico), class C com 
média de 15 

 1984/89: No ISEP - Engenharia electrotécnica (até 89/90), 
plano de estudos académicos de 4 anos de antes do processo de Bologna, 
com média de 11 

 1989/90: No ISEP - Curso de técnico de CAD/CAM pela ANIM (400 h) 
e sob responsabilidade do ISEP incluindo AUTOCAD 10 (200 h), Controlo 
Numérico (linguagem ISO), Robótica, Controladores Lógicos 
Programáveis (PLC OMROM), Just-in-Time, MRP, etc. com Bom 
Aproveitamento.  

 1991: - 1ª parte + parte da 2ª do estágio como JTI/LNETI 1991 (213 h), 
módulos Desenvolvimento Pessoal e Organizacional, Gestão 
da Produção, Manutenção Industrial, e colocado na fábrica de 
Serzedo da Yazaki Saltano para o acompanhamento de projectos de 
instalações eléctricas da nova fábrica de Ovar;  

 -Profissional de Engenharia IA no Desenvolvimento Eléctrico de Fontes 
de Alimentação na Philips Portuguesa, 3 meses; 

  - Curso de Autocad11 pela Beremiz/Philips;  
 1992: - Curso de “CAD para Electricidade/Electrónica” (60 

h) no CENFIM-CATIM, Porto, com classificação MUITO BOM, incluindo o 
PCAD, ECAD, ORCAD e o TANGO. 

     - Curso de “PLC(s) Programação e Aplicações 
Industriais”, OMROM,  no Centro de Instrumentação e Electrónica 
Industrial da Universidade Católica do Porto. 
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 1993: Gestor Técnico e Técnico de Assistência e 
Manutenção Eléctrica/Electrónica a máquinas ferramentas 
CNC (GE-Fanuc, Mitsubishi, Leadwell, Kafo, Yam) e convencionais 
para a metalomecânica, incumbido da Organização da Assistência Técnica 
prestada e respectivos contactos com os clientes e gabinetes técnicos 
estrangeiros, na Fecope-Sociedade de Ferramentas de Corte e Precisão 
Lda. 

 1993/94: Professor de Matemática e de Métodos Quantitativos do 
Ensino Público aos 7º, 8º e 10º anos por substituição em mini-concurso. 

 1995/96 – 96/97: No ISEP - Curso de Estudos Superiores Especializados, 
CESE em Electrónica Industrial&Automação- Controlo Industrial, 
não terminado por projecto final não concluído.  

 1997/98: “Curso Avançado de Manutenção Industrial” incluindo 
TPM, Laboratório de Manutenção Condicionada (de análise de vibrações e 
ruídos, análise de condição com FFT-fast Fourier transform, e de 
Tribologia), políticas e práticas operacionais, contratação, etc, no 
INEGI, Porto, de 300 horas e mais 290 horas do “Estágio Industrial em 
Contexto de Trabalho”, na Artur Fonseca & Filhos Ltd – Sótótó, Valongo 
(matadouro industrial), áreas manutenção do PT, procedimentos em 
automatismo da ETAR, controlo do processo, bombas hidráulicas, controlo 
de temperatura c/ termopar, rolamentos cónicos. 

 1998/99: Um ano como Dealer de produtos da Southwestern Petroleum 
Corporation (USA, marca SWEPCO), marketing, prospecção e vendas, 
”elevator pitch”. Curso Avançado de Marketing pela SWEPCO. 

 2001: Projectos de Luminotecnia e de Instalações 
Eléctricas inscrito na DGE desde Fevereiro de 1998, do bar Ex-Voto 
em Arcozelo, stand de exposição jardinagem na Exposalão, showroom Levi-
Strauss em Gaia, e habitação em Marco de Canaveses. 

 2002/2003: Professor de Sistemas Digitais, Tecnologia da 
Electricidade, ao 11º ano, e Tecnologia ao 10º, e 
Electrotecnia/Electrónica no Ensino Recorrente, 7º, 8º e 9º anos. 

 2003: Curso de Formação Pedagógica Inicial de Formadores (108 
horas), certificado IEFP. 

 2006: Curso de Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho 
SHST-Certificado de Formação Profissional para Trabalhador designado, 
classificação Bom, IEFP (60 horas) – certificado para desempenho de 
funções preventivas nas empresas até 9 colaboradores e cuja actividade 
não seja de risco elevado, que podem prescindir da modalidade de 
contratação de serviços externos de Segurança, Higiene e Saúde no 
Trabalho.  

 2007/2008: Engenheiro de Manutenção (muitas vezes por meio de 
reverse engineering)/Assistência técnica e contratos de 
manutenção, na área de Automatismos, Electrónica e de Potência, 
Electromecânica e Mecatrónica, baterias de tracção e carregadores 
eléctricos, de todo o tipo de empilhadores eléctricos, 
multimarca (ex. Still, Mitsubishi, Jungheinrich, Fiat), e “cargo 
loaders”, na Empicenter-Máquinas de Movimentação de Carga Lda. 

 2009 (de 2004 a 2009): Formador (total 352 horas) - Em 2004, 40 
horas Circuitos Lógicos - automação industrial , Instituto Superior de 
Espinho;  Planificação de curso para o IEP, 2005; Em 2005/2006, 115 
Horas Manutenção Industrial-Mecatrónica (Automatismos Electromecânicos, 
Pneumática, Hidráulica, Instrumentação), IEFP; Em 2006, 29 Horas  
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Automação – Funções Lógicas, PLC(S) , IEFP; Em 2005/2006, 42 Horas 
Electricidade, 42 Horas Electromagnetismo, 56 Horas Electrónica, RTP- 
Centro de Formação Média Parque; 2008/2009, 28 Horas formação Autómatos 
Programáveis PLC Siemens Simatic S7300 - Programação e Aplicações 
Industriais/formação de automação industrial, na Zona Verde - 
Consultoria e Estudos Avançados, SA. 

 
Outras actividades: 
 desde 1991 até 2009, electrificação de maquetes, APRUMO – Atelier de 

Maquetes: - 1991: Colaboração no Projecto e Implementação do circuito 
eléctrico e de automação com microcontrolador 80535 da Maquete 
Comemorativa do Centenário do 31 de Janeiro de 1891,CMP/Museu Militar, 
e responsável pelo trabalho; - 1999: projecto e execução da 
electrificação da maquete do Parque Biológico de Vila Nova de Gaia. 

 1993: trabalhos em QUATTRO PRO para a Cooperativa de Ensino Árvore II, 
e no Dbase, aplicação de gestão de 4 bases de dados para a Fecope.  

 1997: Assistência Técnica a ferramentas eléctricas na Ehinell 
 1999: Jornadas Técnicas, regulamentação do RSIUEE, em Maio pela ADITEC; 

Aplicação do regulamento e procedimentos de certificação, pela CERTIEL 
em Out..    

 2008, Outubro: Presença no workshop do colégio da especialidade em 
Manutenção Industrial da FEUP, “Geração de Ideias e Criatividade”, no 
ISEP. 

 Colaboração ocasional com a AMI – Assistência Médica Internacional, 
montando a instalação eléctrica num stand de informações ao público. 

Línguas: INGLÊS (nív. 9)  Escrita FLUENTE  Falado FLUENTE 
  FRANCÊS (nív. 7) Escrita AVANÇADO  falado AVANÇADO 
  Espanhol – Leitura BOA COMPREENSÂO 
  Italiano – Leitura RAZOÁVEL COMREENSÂO ao nível produção 
científica e técnica 
Informática: Basic, C, linguagem ISO, Assembly, Prolog, DBase, IP, UNIX 
utilisador, aplicações em MS-DOS e/ou Windows, Office(Excel,Word, etc), Paint 
Shop Pro, Autocad 2000, Orcad/Tango, Ecad, Spice, GE-Fanuc, Siemens S7-300.  
            FIM 


