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Objetivos 
• Identificar ideias e desenvolver soluções para produtos e serviços inovadores ou 

para melhorar as características funcionais e a eficiência de produtos existentes; 

• Estudar e validar os benefícios económicos e ambientais das soluções propostas, 

incluindo os recursos primários, o processo de produção e o ciclo dos produtos;  

• Integrar conhecimento e participar em redes de produção de valor acrescentado, 

visando o desenvolvimento de soluções sustentáveis e equilibradas (eco design). 

Conteúdo 

Programático 1. Ideia – prova de conceito e demonstração de interesse. 

2. Desenvolvimento – tipologias de projeto e avaliação de impactos. 

3. Produto – descrição funcional e tipologias de produção. 

4. Projeto – estrutura produtiva e análise de viabilidade. 

5. Realização – meios de produção e controlo de resultados. 

6. Trabalho prático – produto: conceção, produção e utilização. 

7. Eco Design – fatores críticos e projetos inovadores; 

– recursos renováveis e não renováveis; 

– economia circular e redes de abastecimento. 

 

8. Trabalho prático – reengenharia produto/processo e melhoria de parâmetros  
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Duração 

Início: 5 de fevereiro de 2019; Fim: 21 de fevereiro de 2019 

30 Horas 

 

Nota: Os interessados podem optar pela inscrição na fase 1, constituída pelos temas 1 a 

6, a que corresponde o certificado de “Gestão de Projetos” ou pelo conteúdo integral 

da ação – fase 2, constituída pelos temas 1 a 8, a que corresponde o certificado de 

“Gestão de Projetos – Eco Design”.  

A fase 1, com a duração de 18 horas, trata os temas essenciais da Gestão de Projetos; as 

fases 1 e 2, com duração de 30 horas incluem temas específicos do Eco Design na 

preparação e execução de projetos 

Para a frequência da fase 1, o curso termina no dia 14 de fevereiro de 2019. 

Horário 

Terça -feira e Quinta-feira, das 19h às 22h. 

Sábado: das 09h30 às 12h30 e das 14h às 17h. 

 

Local ESTGV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 

Destinatários - Recém-licenciados ou a frequentar o 2º ciclo, nas áreas de Engª e Gestão Industrial; 

- Alunos ou ex-alunos do IPV, com interesse na área da Gestão de Produção; 

- Responsáveis e gestores nas áreas de Gestão de Operações e Processos;  

- Todos os interessados em adquirir conhecimentos na área. 

Formador 
 

Vitor Nabais 

• MSc em Engenharia e Gestão Industrial 

• RENAULT Cacia – Gestão da Produção, Investimentos Industriais, Formação 

• Formação e Consultoria – ADIV, Associações Empresariais, IEFP, empresas PME 

   (Projetos, Produção, Cadeia Logística, Custeio Industrial, Produtividade/BSC) 
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Investimento Propina:  

Curso Gestão de Projetos – Eco Design (tema 1 a 8), com uma duração total de 30h: 

• Alunos, Ex-alunos e desempregados: 145€  

• Restantes inscrições: 155€ 

 

Curso Gestão de Projetos (temas 1 a 6), com uma duração total de 18h: 

• Alunos, Ex-alunos e desempregados: 105€  

• Restantes inscrições: 115€ 

 

Modo e condições de pagamento: Envio de cheque endossado à ADIV ou 

transferência bancária para o NIB: 0035 0930 0020 0001 6300 6 (após a transferência 

agradecemos o envio do comprovativo para o e-mail: adiv@adiv.pt, indicando o nome 

da pessoa inscrita). 

O pagamento da primeira prestação deverá ser efetuado até ao dia 28 de janeiro de 

2019. 

Para formalizar a inscrição deverá preencher uma ficha de inscrição disponível em 

www.adiv.pt ou presencialmente nas instalações da ADIV. 

- A formação funcionará com um mínimo de 12 inscrições. 

- No final é emitido certificado de formação profissional. 

 


