Formação

Gestão da Produção
Lean management

Objetivos

•

Caracterizar contextos e definir modelos de gestão da produção para actividades
industriais em diferentes sectores, culturas e estratégias de desenvolvimento;

•

Aplicar boas práticas de gestão de produção, incluindo os recursos primários, a
optimização dos processos e cadeia de distribuição (lean management)

•

Procurar soluções inovadoras para melhorar a eficiência das soluções industriais
aplicadas, visando a neutralidade dos impactos ambientais directos e induzidos.

Conteúdo
Programático

1. Produto – requisitos funcionais, processos e operações
2. Processo – especificações do projecto, produção e produto
3. Conformidade – normas, regulamentos e critérios de aceitação
4. Meios – capacidade, manutibilidade e desempenho
5. Planeamento – produção firme, previsional e estratégica
6. Materiais – mix de produção, stock no posto e abastecimento contínuo
7. Produtividade – economia dos factores e eficiência industrial
8. Cadeia de valor – concepção, produção e comercialização
9. Desenvolvimento – inovação, sustentabilidade e identidade de marca
10. Aplicações – exercícios, trabalhos e caso de estudo
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Lean management

Início: 19 de março de 2019; Fim: 04 de abril de 2019
Duração

30 Horas

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

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
• Engº Electrotécnico, MSc em Engenharia e Gestão Industrial
• RENAULT Cacia – Gestão da Produção, Investimentos Industriais, Formação
• Formação e Consultoria – ADIV, Associações Empresariais, IEFP, empresas PME
(Projectos, Produção, Cadeia Logística, Custeio Industrial, Produtividade/BSC)
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Investimento

Propina: 145€ para alunos e ex-alunos IPV, formandos e ex-formandos ADIV e
desempregados ou 155€ para restantes casos.

- Possibilidade de pagamento em 2 prestações.
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 08 de março 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.
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