
 

 

 

 

 

 
 

Unidades curriculares 

Tempo de trabalho 
(horas) 

ECTS 
Docente 
coordenador 

Outros docentes 
Total Contacto 

Desenvolvimento de Novos Produtos 140 T: 30; TP: 15 5 M. Lopes Nunes 
  

Ferramentas Avançadas Lean 140 T: 15; TP: 15 5 Rui Sousa Isabel Lopes; 
Francisco Moreira 

Gestão da Cadeia de Abastecimento 140 T: 15; TP: 30 5 Sameiro Carvalho 

  
Gestão de Projeto e Equipas Lean 140 T: 15; TP: 15 5 Rui Lima 

  
Gestão Estratégica e Marketing 140 T:15; TP:15; 

PL15 
5 Paulo Afonso M. Lopes Nunes 

RESUMOS DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES CURRICULARES  

 

Desenvolvimento de Novos Produtos 

Definir os diferentes tipos de novos produtos que podem ser lançados no mercado; descrever como criar e consolidar 

uma cultura de inovação; discutir os tipos de organização para o desenvolvimento de novos produtos; identificar os 

métodos de redução do time to market; explicar como o marketing e a I&D podem trabalhar em conjunto de uma forma 

efetiva; descrever as etapas do processo de desenvolvimento de novos produtos; explicar como estimular a imaginação 

da organização; discutir os seis principais princípios chave da gestão de equipas de produto; descrever os tipos de 

inovação e as suas implicações no marketing; discutir os elementos chave da comercialização rápida e efetiva de 

tecnologia. 

 

Ferramentas Avançadas Lean 

Pilares da produção lean: just-in-time (JIT) e jidoka (autonomation). Jidoka: princípios e implementação. Mudança rápida 

de equipamentos - metodologia Single Minute Exchange of Die (SMED): Objetivos e fases do SMED, técnicas/instrumentos 

aplicáveis e exemplos. Dispositivos poka-yoke (error proof): princípios, tipos de dispositivos poka-yoke e exemplos de 

aplicação. Total Productive Maintenance (TPM): objetivos, conceitos envolvidos e operacionalização. Overall Equipment 

Effectiveness (OEE): objetivos e métricas utilizadas. Gestão Visual: princípios, objetivos, ferramentas/instrumentos 

aplicáveis e exemplos. Melhoria Contínua (kaizen) e Melhoria Radical (kaikaku): princípios e metodologias de aplicação. 

Design for Assembly: objetivos, formas de implementação e exemplos. Automação de baixo custo (low cost automation). 
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Gestão da Cadeia de Abastecimento / Supply Chain Management 

Objectivos de aprendizagem 

Desenvolver uma visão integrada dos principais problemas da Cadeia de Abastecimento (SC) e entender o seu papel 

estratégico. Desenvolver competências para analisar, discutir e projectar estratégias de gestão da SC em vários contextos; 

aplicar as abordagens mais adequadas e entender as suas implicações no desempenho da SC 

Conteúdos programáticos 

 Conceitos, princípios e desafios da gestão da cadeia de abastecimento. 

 O papel estratégico da gestão da cadeia de abastecimento; Integração da cadeia de Abastecimento. Desenho e 

configuração da cadeia de abastecimento. Estratégias de abastecimento/compras e distribuição. Estratégias de 

risk pooling, mass customization e postponement. 

 Abordagens tradicionais. O efeito de chicote na transmissão da informação ao longo da cadeia. Estratégias 

colaborativas (VMI, QR, CPFR). 

 Estratégias de localização de stocks. Análise e discussão de Casos de estudo. The Beer Game; Análise da 

eficiência da cadeia logística; metodologias e medidas de desempenho." 

 

Gestão de Projetos e Equipas Lean 

Fundamentos de Gestão de Projetos: Gestão de Projetos versus Gestão de Operações; Estrutura organizacional de gestão 

de projetos; Ciclo de Vida de um projeto; Fases de Gestão de Projetos; Processos de Gestão de projetos; Relacionamento 

entre processos e fases do projeto. Gestão de âmbito e da integração: planeamento de projetos de forma visual com o 

PM canvas; WBS. Gestão de Tempo e de Recursos: Representação em gráficos de Gantt e redes AON e AOA; Programação 

de projetos com e sem restrição de recursos. Gestão de Equipas de Projeto Lean: Introdução à Gestão da Mudança; 

Organização de atividades de Melhoria no dia-a-dia; Organização de Projetos Value stream. Direção e Controlo: Gestão 

Visual das Atividades; Comunicação Interna e Externa; Indicadores internos e externos. Os Facilitadores Lean para Gestão 

de Programas de Engenharia: Gerir as pessoas como o recurso mais importante; Maximizar Valor do Programa; Melhorar 

o Fluxo de Valor; Criar o Fluxo do Programa; Criar Fluxo Puxado no Programa; Perseguir a Perfeição do Programa." 

 

Gestão Estratégica e Marketing 

Estratégia. Definição de organização e suas funções. Definição de estratégia e seus determinantes; O processo de gestão 

estratégica; Análise SWOT; Definição da missão e formulação da filosofia de uma organização; Definição de estratégias 

cooperativas e competitivas; Técnicas e modelos de apoio à decisão, O modelo de Porter, do ciclo de vida dos produtos, 

Ansoff, McKinsey/GE, BCG, A.D. Little e PIMS; Estudo de casos. Marketing na organização moderna. Conceito de 

marketing. Marketing versus orientação para a produção. Criar valor e satisfação para o cliente. Desenvolver um marketing 

mix efetivo. Caraterísticas chave de um marketing mix efetivo. Marketing e desempenho do negócio." 

 


