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Quer aproveitar o impulso 
que está acontecendo com a tecnologia de 
impressão 3D e sacar todo o partido 

que pode vir a oferecer esta 
tecnologia no âmbito formativo?

Adquire o nosso BÔNUS CENTRO FORMATIVO e aposta 
na formação em impressão 3D!

Benefície da nossa gama de cursos e converta-se num 
especialista de impressão 3D com os nossos cursos 
CoLiDo Educação.

Na CoLiDo, somos especializados em impressão 3D e 
por isso colocamos à sua disposição o nosso “know how” e 
experiência no setor. Iremos ajudá-lo para que a 
tecnología 3D converta-se numa ferramenta perfeita e 
complementar como material pedagógico e formativo na 
sua academia com as máximas garantías.

Continuará recebendo formação privilegiada. Irá destacar-
se como a melhor opção FORMATIVA de tecnología 3D 
da sua zona.

Adquira o BÔNUS CENTRO FORMATIVO e exprime 
ao máximo o potencial da tecnología 3D no seu centro 
de formação!

O BÔNUS CENTRO FORMATIVO irá garantir um maior 
grau de diferenciação, especialização e exclusividade. 
Graças à formação continua que receberá, poderá 
evoluir aumentando a sua carteira de clientes. Poderá 
dirigir-se aos múltiplos setores que procuram 
formação na tecnología de impressão 3D.

Evita longos deslocamentos! 

Todos os cursos e convocatórias são 
realizadas através da nossa exclusiva 
plataforma de formação online. E se não 
poder assistir a alguma das convocatórias…

Não se preocupe com nada!

Os cursos decorrerão em ciclos recorrentes 
ao longo do ano.

CONSEGUIRÁ SACAR 
O MÁXIMO POTENCIAL 

FORMATIVO DA IMPRESSÃO 3D

Tudo isto, através de um processo formativo perfeitamente 
planificado e estruturado. Como poderá observar no 
gráfico que mostramos na página seguinte.

Além disso...
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Consiga até 10 Cursos de 
formação por apenas 590€ ao 

ano! Poupa mais de 1310€!

BÔNUS CENTRO FORMATIVO

NÓS FORNECEMOS...

Maior especialização 
e capacidade graças à 
nossa formação 
contínua.

Segurança no desenrolar 
do seu negócio.

Aumento da sua 
faturação graças a 
uma maior captação de 
clientes.

Inversão continua em 
novos produtos 3D. 

Converta o seu negócio no 
ponto de referência de 

tecnologia 3D na sua zona com 
o BÓNUS CENTRO FORMATIVO
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* Formação ONLINE ou presencial por convocatórias.
Válido para uma pessoa. Renovação anual. IVA não incluido. 
  CoLiDo reserva o direito a  alterar, atualizar e cancelar qualquer 

dos cursos em função da procura do mercado. 
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Impressão 3D 
Parte I

Impressão 3D 
Parte II

Software desenho 
3D: Dibuprint3D e 

fichas didáticas

Software desenho 
3D: Tinkercad

Manutenção  
preventiva e 

corretiva

Uso avançado de 
Repetier-Host e 

Slic3r

Softwares 
alternativos de 
impressão 3D

Modelação 
com Freecad

Modelação 
com Sketch 

Up

Digitalização inversa 
com scanner 3D

Materiais 
especiais

* Formação ONLINE ou presencial por convocatórias. Válido para uma pessoa.
CoLiDo reserva o direito a  alterar, atualizar e cancelar qualquer dos cursos em função da procura do mercado.  

10 cursos de formación a escolher entre a 
nossa gama de cursos CoLiDO educação
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QUEREMOS CONTAR

CONTIGO
E.N.9, KM 18, Fervença, 

2705-906 Terrugem  
214 915 361

geral@colido.pt




