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RESUMOS DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES CURRICULARES 
 
Auditorias e Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade 
Sistema Português da Qualidade. A família de normas ISO 9000 (requisitos, princípios de gestão da 
qualidade, abordagem por processos, pensamento baseado no risco). O Processo de certificação 
(entidades certificadoras e fases do processo). Auditorias a sistemas de gestão segundo a norma ISO 
19011 (intervenientes no processo, tipos de auditoria, preparação, realização, constatações e 
encerramento de auditorias). 
 
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. 
 
Empresa Lean 
Uso dos conceitos Lean em áreas da empresa além da produção. Os princípios lean aplicados a 
operações administrativas. Os 7 desperdícios em processos administrativas. O fluxo de valor em 
processos administrativos. “One-piece-flpw” e células administrativas. Trabalho Padronizado em 
gabinetes. Fluxo puxado em gabinetes. Gestão Visual. Contabilidade Lean.  
 
Empresas Virtuais 
Motivação para novos modelos organizacionais de empresas, nomeadamente Empresas Virtuais (EV). 
Caracterização de Empresas Virtuais como redes cooperativas interempresas dinamicamente (on-line) 
reconfiguráveis: funcionalidades, arquiteturas, recursos necessários (processos interempresas, 
integração interempresas, redes cooperativas de empresas, reconfiguração dinâmica de empresas 
virtuais, meta-organizações como ambientes de operação de EV (mercados de recursos), brokerage, 
virtualidade, B2B e-marketplaces, B2B serviços). Requisitos legais, legislação, e requisitos de segurança 
de integração de Empresas Virtuais (interempresas). Gestão de conhecimento, gestão de confiança e 
propriedade intelectual e industrial. Contabilidade de Empresas Virtuais. Projeto de Empresas Virtuais: 
especificação de modelos, infraestruturas, integração de serviços. 
 
Engenharia Concorrente 
Introdução. Desenvolvimento histórico e classificação de Engenharia Simultânea (ES), Concorrente 
(ECon) e Colaborativa (ECol) [EC&C]. O quadro de teoria da EC&C: níveis de abstração e semiótica 
organizacional. Princípios de Engenharia Concorrente (ECon), sua definição e benefícios. ECon para os 
produtos, processos de fabrico, para processos de negócios e organizações. Modelo referencial da 
ECon. Modelos não formais e modelos formalizados (baseados em processos) de ECon. Ferramentas e 
tecnologias para ECon: conceitos DFM, DFA, DFx; formas geométricas (“patterns”, “padrões”), de 
design, e tecnológicas,  reconhecimento e mapeamento de formas; grupos de trabalho; resolução e 
gestão de conflitos; protocolos de negociação; videoconferências e CSCW; QFD; engenharia e gestão 
de conhecimento, inteligência artificial. Princípios de Engenharia Colaborativa (ECol), sua definição e 
benefícios. Modelos de aprendizagem. Gestão de caos e complexidade em organizações. Ferramentas 
e tecnologias para ECol. EC&C e as implicações na organização de empresa - organização "ortogonal" 



ou matricial e a sua dinâmica. EC&C em redes interempresas e empresas virtuais. Modelos avançados 
de EC&C. Implementação de EC&C. Casos de estudo. 
 
Engenharia Financeira 
O funcionamento dos mercados financeiros: as funções dos mercados financeiros; as características 
dos principais títulos financeiros; os determinantes das taxas de juro e das taxas de Cambio. Decisões 
de investimento: o plano de negócios e o project finance. Decisões de financiamento: as formas de 
financiamento; a estrutura financeira da empresa; o custo das diferentes alternativas de investimento. 
Planeamento e análise financeira: as demonstrações financeiras das empresas; métodos de análise 
financeira; o planeamento financeiro. Métodos de avaliação de empresas: o método do valor atual; o 
método patrimonial; o método dos múltiplos de mercado. 
 
Engenharia de Integração de Empresas 
Motivação para a integração. Objectivos e definição de integração de empresas. Fundamentos teóricos 
sobre integração. Técnicas de integração. Normas internacionais. Arquiteturas/Modelos Referenciais 
de integração de empresas (CIMOSA, GERAM, PERA, VERAM, BM_VEARM, outras). Definição de 
sistemas “abertos”, “proprietários” e de sistemas de integração. Plataformas de integração uma 
introdução, análise e exemplos. Projeto e implementação de sistemas de integração. 
 
Ferramentas 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). 
 
Gestão Ágil e Empreendedorismo 
Gestão Ágil: Capacidade de resposta da empresa, alinhamento permanente e dinâmico com o mercado, 
reconfigurabilidade rápida, gestão de competências dependentes do tempo e gestão de incertezas. 
Métodos e ferramentas de gestão ágil. Medidas de desempenho, “benchmarking” e as melhoras 
práticas. Gestão ágil de aspectos organizacionais, tecnológicos e humanos da empresa. Trabalho em 
grupo, alianças e delegação de responsabilidades; Empreendedorismo: Conceitos e enquadramento 
geral. Gestão do conhecimento e geração de ideias. Concepção do plano de negócio. Avaliação do 
investimento e do projeto. Análise estratégica e de marketing. Gestão do projeto. Gestão da qualidade. 
Gestão da inovação. Requisitos legais para a criação e arranque de empresas. Infraestruturas de apoio 
à criação de empresas. Programas de apoio à criação de empresas. Fontes de financiamento. 
 
Gestão de Projetos 
Especificação de um projeto. Ciclo de vida de um projeto. Principais soluções para a estruturação 
detalhada de um projeto. Estimativas de duração das atividades. Orçamentação e custos. Planeamento 
de um projeto e ferramentas associadas. Diagramas de Gantt, ANN e ANA. Caminho crítico. Análise e 
gestão do risco. Gestão da qualidade. Execução do projeto. Controlo do Projeto. Controlo de custos. 
Gestão e motivação da equipa. Liderança. Conclusão do projeto. 



 
Gestão da Inovação 
Inovação tecnológica: definições e conceitos fundamentais. Indicadores de Inovação. Difusão da 
tecnologia. Tecnologia e desenvolvimento económico. Gestão da inovação, estrutura industrial, 
sistemas e redes de negócio e de inovação. A gestão da investigação e do desenvolvimento. Gestão de 
carteiras de projetos. Gestão de I&D internacional. Avaliação e ponderação da I&D. Gestão de 
desenvolvimento de novos produtos. A gestão de operações e produção: notas sobre técnicas, 
integração e estratégia. Estratégia tecnológica. Competências tecnológicas. Recursos e capacidades 
inovadoras. Aprendizagem e gestão do conhecimento. Aprendizagem e estratégia. Estratégias 
tecnológicas em PMEs. Gestão da colaboração tecnológica. Aprendizagem organizacional. O processo 
de comercialização da inovação. Marketing de tecnologia. Direitos de propriedade industrial e 
intelectual. Licenciamento de tecnologia. Apreçar tecnologia. Standards de tecnologia. Transferência 
de tecnologia. 
 
Gestão da Prevenção 
Segurança e Prevenção: Conceitos gerais, definições, organização e funcionamento das atividades de 
SST; Análise da sinistralidade ocupacional; Métodos de avaliação de risco; Sistemas de Gestão da SST. 
Ambientes ocupacionais: Medidas de controlo do risco de exposição ao ruído, ambiente térmico, 
vibrações e agentes químicos; Legislação e normalização aplicáveis. Análise Ergonómica de Postos de 
Trabalho: Abordagem sistémica aos postos de trabalho - aplicações industriais; Aspetos ergonómicos 
aplicados à conceção de postos de trabalho; Ergonomia participativa: principais abordagens. 
 
Gestão de Projetos e da Tecnologia 
Definição de projeto e fases de implementação. Avaliação económica dos projetos. Identificação e 
avaliação de impactos. Análise custo-benefício e multicritério. Interação de projetos e construção de 
portefólio. Avaliação do valor ganho. Gestão da inovação e da tecnologia: investigação e 
desenvolvimento, estratégia e colaboração tecnológica, o desenvolvimento de novos produtos.  
 
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. 



 
Implementação Lean nos serviços de cuidados de saúde 
A implementação Lean nos serviços de cuidados de saúde adopta os princípios de Lean Thinking e 
ferramentas para eliminar desperdícios neste ambiente, i.e., eliminar todas as atividades que não 
acrescentam valor ao produto do ponto de vista do cliente (paciente). Tais princípios aplicados na saúde 
são: Valor - centrado na saúde do paciente, efetiva, segura, no tempo certo, eficiente e equitativo; 
Cadeia de valor – sem desperdícios, sem desperdício de tempo; Fluxo de Valor – os pacientes fluem; 
Sistema Pull – entregar quando e onde necessário; perseguir perfeição – tornar imperfeições visíveis e 
melhoria continua. A base destes princípios em serviços de cuidados de saúde é o respeito pelo 
paciente enquanto cliente de um serviço. Para concretizar estes princípios serão usadas as mesmas 
ferramentas que se usam num ambiente industrial na implementação de Lean Production: 
mapeamento dos processos (VSM), diagramas de análise de processo e de sequência; 5Why; 5W2H; 
diagramas de causa-efeito e matrizes de causa-efeito; diagramas de spaghetti; histogramas; checklists; 
8 Wastes; análises Pareto; técnica 6S; PDCA; Gestão Visual; Six-sigma; ferramenta A3; SMED; Jidoka; 
mecanismos poka-yoke; sistema pull através de sistema Kanban; matrizes de competências e formação; 
trabalho e comunicação normalizada; normalização de procedimentos e formulários; formação de 
equipas multidisciplinares e integradas; aplicação de Single Piece Flow; conceito de Office Cells aplicado 
nos serviços de cuidados de saúde, conceito de Total Productive Maintenance e Theory of Constraints. 
 
Organização da Emergência 
Caracterização das situações de emergência. Enquadramento legislativo da organização de emergência. 
Entidades e organismos responsáveis pela proteção civil. Segurança contra incêndio. Estruturação de 
planos de emergência. Critérios de dimensionamento de recursos humanos. Equipas de intervenção. 
Critérios de localização e dimensionamento de vias e saídas de emergência. Critérios de localização e 
dimensionamento de equipamentos de combate, de evacuação e 1.º socorros. Medidas de prevenção 
e proteção de perigo grave e imediato. Intervenção e socorro. Diretiva SEVESO. Prevenção de acidentes 
graves. Elaboração de manual/plano de segurança interno. Auditorias de segurança. 
 
Otimização da Cadeia de Abastecimento 
Modelos e métodos (exatos e heurísticos) de Programação Inteira / Optimização combinatória para os 
problemas da árvore de suporte de custo mínimo, do caminho mais curto, de afectação, do fluxo 
máximo, do carteiro chinês, do caixeiro viajante e de concepção de redes. Grafos e Complexidade: 
Conceitos Elementares. Introdução. Grafos Não-Orientados. Grafos Orientados. Representação de 
Grafos. Conceitos Elementares sobre Complexidade Computacional. Problemas e Instâncias de um 
Problema. Dimensão de uma Instância. Algoritmos. Eficiência de Algoritmos.  Problema da Árvore de 
Suporte de Custo Mínimo. Introdução. Exemplo. Árvores. Algoritmo de Kruskal. Aplicações. Problema 
do Caminho Mais Curto. Introdução. Algoritmo de Dijkstra. Algoritmo de Ford. Algoritmo de Floyd. 
Formulação de Programação Linear. Aplicações. Método do Caminho Crítico. Dimensão dos Lotes de 
Produção Problema do Fluxo Máximo. Introdução. Exemplos. Fluxos e Cortes. Formulação de 
Programação Linear. Algoritmo de Ford-Fulkerson. Pesquisa de Cadeias Aumentáveis. Análise de 
Eficiência. Aplicações. Escalonamento de Viaturas. Planeamento com Janelas Temporais. Problema de 
Afectação. Introdução. Exemplos. Formulação de Programação Linear. Algoritmo Húngaro. Solução 
Inicial. Solução do Problema Primai Restrito. Atualização da Solução Dual. Análise de Eficiência. 
Aplicações. Implantação de Máquinas. Escala de rotação de veículos. Escalonamento de veículos de um 
depósito Problema do Carteiro Chinês. Introdução. Exemplos. Caminhos e Circuitos Eulerianos. 
Problema do Carteiro Chinês. Aplicações. Problema do Caixeiro Viajante. Introdução. Exemplos. 
Circuitos Hamiltonianos. Formulação baseada no Problema de Afectação. Transformação da Matriz de 
Distâncias. Algoritmo de Partição e Avaliação Sucessivas. Solução dos Subproblemas. Reforço do Limite 
Inferior. Heurísticas. Heurística do Vizinho Mais Próximo. Inserção de Menor Custo. Heurística de K-



permutação. Aplicações. Planeamento da Produção num Forno. Flowshop sem Inventários 
Intermédios. Problema de Roteamento de Veículos. Introdução. Exemplos. Formulação Matemática. 
Heurísticas. 
 
Práticas Avançadas de Gestão de Custos 
Introdução. Parte 1: Gestão de Custos e Sistemas de Custeio. Gestão Estratégica de Custos e Práticas 
Avançadas de Gestão de Custos. Parte 2: Gestão de Custos Baseada nas Atividades (ABC e TDABC). 
Gestão de Custos na Cadeia de Abastecimento (Custos Logísticos, TCD, TCO, C2S, CPA, DPP). Parte 3: 
Gestão de Custos Lean. Gestão de Custos na Conceção do Produto (TC). Gestão de Custos na Produção 
(KC). Gestão Inter-organizacional de Custos (IOCM). Parte 4: Desenvolvimento de Modelos. Casos de 
Estudo. 
 
Produção Eco Sustentável 
Introdução à Produção Eco Sustentável. Conceito e modelos de desenvolvimento, IDH das Nações 
Unidas e Desenvolvimento Sustentável. Pegada ecológica e alterações climáticas. Estratégias de 
redução do impacto ambiental na atividade industrial. Resíduos e desperdícios, emissões poluentes, 
tratamento, reciclagem e outros processos de valorização. Análise do impacto ambiental dos processos 
de produção, embalagens e distribuição; a fase conceptual do produto – ecodesign. Avaliação de 
impacto ambiental do ciclo de vida dos produtos e dos processos: (1) avaliação qualitativa - listas de 
verificação, Matrizes MET e diagramas de estratégias de eco-design; (2) avaliação quantitativa - 
metodologia ACV usando a norma ISO14040; aplicação de ferramentas informáticas na análise de 
inventário. Mobilidade sustentável. Produtos ecológicos e rotulagem ecológica na União Europeia. 
Elaboração de Relatórios de Sustentabilidade. 
 
Produção Integrada por Computador 
Sistema de produção objetos, processos, produtos, ferramentas e gestão. Componentes do sistema de 
produção projeto de produto, planeamento do processo produtivo, planeamento e controlo de 
produção, gestão de qualidade, sistema de fabrico, marketing, logística. Sistemas produtivos 
centralizados, sequenciais, distribuídos, cooperativos, concorrentes, e as suas ferramentas (projeto e 
gestão cooperativo e colaborativo, projeto e gestão distribuído, simulação distribuída, 
videoconferência, CSCW, e-business, B2C e-marketplaces, B2C serviços). Aplicação de técnicas de 
integração aos subsistemas funcionais ou componentes do sistema produtivo CAD, CAPP, CAM, CAQC, 
PPC, sistemas baseados em multiagentes, etc., FMS, CIM. 
Stock, PBC, Input/Output, POLCA, Workload Control e GPOLCA na sua forma pura e suas variantes. 
 
Projeto de Sistemas de Produção Orientados ao Produto 
Paradigmas, abordagens organizacionais e modelos conceptuais de sistemas de produção. 
Metodologias de projeto de sistemas de produção. Projeto de sistemas de produção orientados ao 
produto: 

Projeto Genérico 
planeamento estratégico da produção 
análise dos recursos de produção da empresa e do mercado  
seleção do sistema de produção genérico 

Projeto Conceptual 
seleção de postos de trabalho 
seleção das configurações de células conceptuais 

Projeto Detalhado: 
Formação de famílias de peças, subconjuntos ou produtos finais (Tecnologia de Grupo e 
abordagens para formação de famílias -métodos de “clustering”, ...) 



Instanciação de células conceptuais  
Instanciação de postos de trabalho (natureza e flexibilização de postos de trabalho) 
Organização e implantação intracelular (modos operatórios,...) 
Integração e coordenação da atividade intercelular 

Produção em células de produção e serviços em células (Office cells). 
 
 
 


