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Editorial

Pedro sIlva
Managing Director OPCO Academia

* Escrito segundo a ortografia tradicional

e
ntramos neste 2º trimestre de 
2019, com enormes expectativas.

será neste mês de Maio que, após 
o sucesso da vDa Regional Confe-
rence de 2018, iremos promover o 
nosso primeiro automotive summit. a 
fasquia está consideravelmente eleva-
da e já em 2018, mesmo com o apoio 
e coordenação geral da vDa QMC, 
com o enorme histórico de realização 
de eventos, em vários países, de que 
dispõem, o trabalho foi árduo e intensivo. 

este ano, a trabalhar “sem rede”, o 
trabalho é redobrado, mesmo con-
tando com o apoio, não só da vDa 
QMC, mas também de entidades 
com a MOBiNOv, a Odette inter-
national ou o sMMt, bem como dos 
restantes intervenientes no evento, 
do Bureau veritas à s4Metro. e como 
se o dia-a-dia e o summit não fossem 
suficientes, temos ainda mais esta 
revista, para completar o trio de mar-
cas com que actualmente contamos. 
Juntos, contando também já com um 
número interessante de patrocina-
dores, estamos certos de ser este o 
primeiro passo de uma caminhada 
de sucesso, juntando várias áreas de 
actividade com um foco comum: o 
cliente automóvel.

Mas entramos neste trimestre 
com elevadas expectativas também 
por outras razões. Os receios do início 
do ano, em alguns casos, parecem 
concretizar-se, com os volumes de 
produção a descer ou, pelo menos, 
a estabilizar. Contudo, outras notícias 
contraditórias, vão também surgindo 
na imprensa, tal como vamos noti-
ciando no site do industrial Forum 
Portugal. assim, embora os ditos ven-
tos com aroma a crise se façam sentir 
de alguma forma, também notícias 
animadoras surgem no que a expor-
tações de componentes automóveis 
diz respeito. Áreas existem inclusive, 
onde o crescimento se continua a 
fazer sentir em força, como a região 

Norte, nomeadamente no distrito de 
viana do Castelo, com a implantação 
de novas empresas.

e chegamos assim à última grande 
expectativa, expectativa essa que 
nos acompanha desde o início de 
actividade e que irá certamente con-
tinuar a acompanhar: a expectativa 
relativa às pessoas.

a indústria muda, o conceito de 
mobilidade muda, os desafios mudam, 
contudo, em relação às pessoas, 
às competências, à formação e às 
abordagens pedagógicas, muita coi-
sa continua ainda por fazer ou, pelo   
menos, por melhorar. e será esse um 
dos grandes desafios que teremos 
pela frente, seja em termos técnicos, 
seja em termos pedagógicos. 

serão também estas temáticas 
que contamos abordar no nosso 
automotive summit: novas áreas 
de conhecimento, novas realidades, 
novos paradigmas, não esquecendo, 
contudo, também a base de conheci-
mento que nos mantém de pé.

vemo-nos em aveiro. até lá.

ExPEcTaTivas
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nOTÍcias
actualIdade

O mercado 
português está 
em grande 
atividade, e está 
também em
mudança. 
A produção 
automóvel 
cresceu 30%, 
a Bosch está a 
contratar
mais entre nós 
e já exportamos 
acima de mil 
unidades por dia. 
Ao mesmo
tempo, os carros 
a gasóleo estão 
em queda nas 
vendas.

 

carros a gasÓleo Já 
rePresentam menos de 
50% das vendas e elétrIcos 
valem 3%

Os carros a gasóleo já valem menos de 
metade do mercado de veículos ligeiros 
novos. A quota de mercado destes 
automóveis ficou abaixo dos 50% nos 
primeiros três meses deste ano, reforçando 
a tendência de descida dos diesel verificada 
sobretudo desde o ano passado. Os 
portugueses compraram um total de 
33.026 automóveis a gasóleo entre janeiro 
e março, o que corresponde a uma quota 
de mercado de 48,4%, segundo os dados da 
ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

O gasóleo, ainda assim, mantém a liderança 
das vendas por tipo de energia: os carros 
a gasolina ficaram com uma quota de 
mercado de 43,3%, depois de terem sido 
matriculados 29.546 veículos com esta 
motorização no primeiro trimestre. As 
vendas dos carros novos a gasóleo e a 
gasolina têm estado cada vez mais próximas 
nos últimos meses. Em janeiro, chegaram 
mesmo a ser comprados mais automóveis 
a gasolina do que a gasóleo: 46,6% contra 
43,5%. Em fevereiro, a tendência inverteu-
se: 50% para o gasóleo face aos 41,9% da 
gasolina. Em março, foram 46,2% contra 
45,4%, com vantagem para o gasóleo.

No final do primeiro trimestre, nenhum 
dos combustíveis tinha mais de 50% do 
mercado dos carros novos graças ao 
crescimento das soluções alternativas, 
que já representam 8,3% do mercado. Os 
híbridos - em que é possível andar com um 
motor a gasolina ou a gasóleo em conjunto 
com um conjunto de baterias - são os 
favoritos dos consumidores nacionais. 
Este tipo de automóveis já representa 5% 
de todo o mercado de veículos novos. Os 
carros totalmente elétricos também são 
cada vez mais uma escolha: já representam 
3,2% das vendas. Os portugueses 
adquiriram 2174 veículos sem emissões 
até março, ou seja, metade das vendas 
destes automóveis em todo o ano passado. 
Os elétricos podem representar uma folga 
fiscal de até 2500 euros por ano para as 
empresas.

‘hard brexIt’ ameaça 
IndústrIa automÓvel 
brItânIca

O setor automóvel no Reino Unido vai 
passar por muitas dificuldades caso o 
país saía da União Europeia (UE) sem 
um acordo, aponta um estudo da Uni-
versidade de Oxford. O principal ponto 
é a quebra na produção automóvel, 
que entraria em colapso na década de 
2020 com o encerramento de fábricas e 
perdas de emprego em todo o país.
 
De acordo com o estudo ‘As perspetivas 
estratégicas para a indústria automó-
vel do Reino Unido além do Brexit’, o 
especialista no setor automóvel Ma-
thias Holweg sublinha que a produção 
de automóveis já caiu cerca de 9% 
desde o referendo à presença do Reino 
Unido na UE em 2016. Os volumes de 
produção caíram de mais de 1,7 milhões 
de carros, por ano, para menos de 1,5 
milhão, mas podem cair para mais de 
900 mil por ano em 2026 caso o Brexit 
não aconteça suportado por um acordo 
com a UE .
 
Aquele especialista explica que a pro-
dução automóvel do Reino Unido seria 
menos competitiva devido a restrições 
nas fronteiras e a tarifas alfandegárias. 
Assim, os atuais volumes de produção 
não poderão ser mantidos em caso 
de um Brexit sem acordo. Outra das 
conclusões do mesmo estudo é que o 
investimento na produção automóvel 
já caiu cerca de 80% nos últimos três 
anos.
 
Este estudo surge depois de grandes 
fabricantes automóveis como a Jaguar 
Land Rover, a Ford, a Toyota, a Nissan 
e a BMW emitirem avisos sobre o 
impacto de um Brexit sem acordo com 
Bruxelas. O encerramento de fábricas é 
mesmo uma possibilidade real.
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Produção automÓvel 
cresce 30,6% no 
PrImeIro trImestre

A produção automóvel em Portugal 
atingiu as 94.471 unidades no 
primeiro trimestre deste ano, um 
crescimento de 30,6% face a 
igual período de 2018, revelou a 
Associação Automóvel de Portugal 
(ACAP). Pelo terceiro mês 
consecutivo, o número de veículos 
saídos das fábricas portuguesas 
superou a fasquia das 30 mil 
unidades.

Em março foram produzidos 31.693 
veículos, ligeiramente abaixo das 
31.852 viaturas registadas em 
fevereiro. Os ligeiros de passageiros 
representam 82,7% da produção, 
com um total de 78.156 veículos, 
o que representa uma subida 
homóloga de 31,5%. Os comerciais 
ligeiros registaram um crescimento 
de 26,7% nos primeiros três meses 
do ano, para 14.818 unidades. Os 
pesados aumentaram o volume de 
produção em 21,1%, para 1.497 
viaturas.

A ACAP indica que 97,4% da 
produção teve como destino o 
mercado externo, destacando-
se a Europa, que absorve 93,9% 
das exportações. Os principais 
mercados são a Alemanha (22,2%), 
Itália (15,8%), França (14,2%) e 
Espanha (10,8%). No ano passado, 
a produção automóvel em Portugal 
atingiu um máximo histórico de 
294.366 veículos.

bosch contrata maIs 500 
Pessoas em Portugal

A Bosch vai contratar mais pessoas em Portugal, 
que se irão juntar aos atuais 5.800 funcionários. 
A multinacional alemã planeia empregar 300 novos 
funcionários no complexo de Braga já este ano, 
segundo noticiou o Jornal de Negócios. Nos planos 
de expansão está um projeto de inovação, no qual 
serão investidos 110 milhões de euros e que irá 
implicar a contratação de 200 outros trabalhadores.

A empresa assinou parcerias com as universidades do Minho e do Porto, nas instalações 
industriais em Ovar e com a presença do primeiro-ministro, António Costa. “Em causa nestas 
parcerias está um investimento de 52 milhões de euros, nos próximos três anos, envolvendo 
um total de 300 pessoas, com o compromisso de contratarmos cerca de 200 pessoas para a 
nossa área de I&D”, afirmou Carlos Ribas, responsável da Bosch Portugal, ao Negócios.

Os projetos focam-se no desenvolvimento de soluções de mobilidade, cidades 
inteligentes e seguros, e indústria conectada. Além destes dois investimentos em 
inovação, aprovados pelo programa Portugal 2020, a Bosch candidatou outros dois 
projetos de I&D para a unidade de Braga. “No total, os quatro projetos deverão 
representar um investimento na ordem dos 110 milhões de euros”, acrescentou.

As vendas da Bosch em Portugal atingiram os 1,5 mil milhões de euros, em 2017, 
sendo que os dados do ano passado ainda não são conhecidos. Faturou 241 milhões de 
euros, reforçando a posição como um dos maiores exportadores em Portugal com um 
rácio de exportação superior a 90% da sua produção para mais de 50 países em todo o 
mundo. Nos últimos anos, o grupo alemão tem reforçado o investimento em Portugal, 
especialmente na expansão das fábricas de Aveiro, Ovar e Braga, bem como o número de 
funcionários.

Portugal Já exPorta maIs de mIl carros Por dIa

A produção automóvel em Portugal atingiu as 94.471 unidades no primeiro trimestre 
deste ano, um crescimento de 30,6% face a igual período de 2018, revelou a Associação 
Automóvel de Portugal (ACAP). Pelo terceiro mês consecutivo, o número de veículos 
saídos das fábricas portuguesas superou a fasquia das 30 mil unidades.

Em março foram produzidos 31.693 veículos, ligeiramente abaixo das 31.852 viaturas 
registadas em fevereiro. Os ligeiros de passageiros representam 82,7% da produção, com um 
total de 78.156 veículos, o que representa uma subida homóloga de 31,5%. Os comerciais 
ligeiros registaram um crescimento de 26,7% nos primeiros três meses do ano, para 14.818 
unidades. Os pesados aumentaram o volume de produção em 21,1%, para 1.497 viaturas.

A ACAP indica que 97,4% da produção teve como destino o mercado externo, destacando-
se a Europa, que absorve 93,9% das exportações. Os principais mercados são a Alemanha 
(22,2%), Itália (15,8%), França (14,2%) e Espanha (10,8%). No ano passado, a produção 
automóvel em Portugal atingiu um máximo histórico de 294.366 veículos.

ACTUALIDADE

saiba mais em www.opco.pt e ifportugal.pt
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“mELhOR FORmaçãO 
LEva a mELhOREs 
PROcEssOs”

EnTREvisTa a YULiYa 
PRakOPchYk 

REsPOnsávEL 
PELO DEPaRTamEnTO 
DE FORmaçãO 
E DEsEnvOLvimEnTO 
PROFissiOnaL na vDa Qmc

Para que os nossos leitores possam        
conhecê-la melhor, peço que faça um 
breve resumo da sua carreira profissional 
e como ficou interessada no projeto  
vda-qmc.

O meu nome é Yuliya Prakopchyk.          
Comecei o meu trabalho como Chefe 
de Formação e Desenvolvimento Pro-
fissional na VDA QMC a 1 de outubro 
de 2017. Antes disso, trabalhei pelo 
menos sete anos no Instituto Federal de 
Educação e Formação Profissional ale-
mão - autoridade ligada ao Ministério 
Federal da Educação e Ciência -, onde 
fui responsável pelo desenvolvimento 
e modernização dos regulamentos de 
formação inicial e contínua, inter alia, 
no setor industrial e técnico. O meu                   
interesse baseava-se principalmente na 

Responsável pelo departamento de Formação e Desenvolvimento Profissional na VDA 
QMC, Yuliya Prakopchyk é uma figura incontornável quando falamos de recursos humanos, 
de conhecimento e capacidades para triunfar na atual realidade da indústria automóvel. 
Em entrevista à Industrial Forum Portugal, Yuliya Prakopchyk explica como podemos ter 
colaboradores cada vez mais preparados para a realidade futura desta indústria crítica 
para a economia global, o que faz de um formador um profissional de topo, e qual o papel 
da VDA QMC junto das empresas e do mercado.
entrevIsta de Nuno Luz
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entReVistA

orientação da aplicação e na transferência 
direta de resultados realizados para a 
prática. O que fazemos no VDA QMC no 
departamento de formação.

Para que também possamos aprender 
mais sobre o vda-qmc, indique os 
seus principais objetivos e como eles 
estão desenvolvendo o suporte neces-
sário para a indústria automóvel.

Os principais objetivos do nosso       
trabalho podem ser divididos em duas 
grandes partes. Em primeiro lugar,    
desenvolvimento, implementação e 
monitorização dos padrões de gestão 
de qualidade certificáveis VDA 6.1, 6.2 
e 6.4. E como um dos cinco escritórios 
de supervisão da IATF, o VDA QMC 
também é responsável pelo avanço e 
monitorização da norma internacional 
QM IATF 16949.

A segunda parte refere-se ao desenvol-
vimento e publicação de livros de ouro 
vermelho e azul e à transferência desses 
padrões para a práxis por meio de dife-

rentes formações. Com estas tarefas 
principais, a VDA QMC apoia a indústria 
automóvel a nível nacional e internacional 
e assegura a qualificação normalizada no 
setor de gestão da qualidade.   

sabemos que a aprendizagem ao longo 
da vida deve ser um foco para todos 
os trabalhadores em todos os setores. 
como podem as empresas promover 
isso? na sua experiência, as empresas 
automóveis estão a fazer o suficiente 
para ajudar os profissionais a mante-
rem-se atualizados nos seus conheci-
mentos e capacidades? como pode a 
vda apoiá-los?

O mundo do nosso trabalho está a 
passar por uma mudança. Aprendizagem 
ao longo da vida é uma questão de debate 
há décadas. Ocupações inteiras e indústrias 
estão a expandir-se e a contrair a um 
ritmo acelerado, e as competências 
necessárias para nos mantermos em 
praticamente qualquer trabalho estão a 
mudar a um ritmo mais rápido. Estamos 
a ver uma importante mudança de menta.

a ver uma importante mudança de men-
talidade quando se trata de aprendizagem 
ao longo da vida e aquisição de compe-
tências. Tornar a aprendizagem contínua 
uma parte natural do trabalho e da vida 
requer uma abordagem inteligente. Im-
portantes primeiros passos poderiam 
ser tornar os objetivos de aprendizagem 
tão importantes quanto os objetivos de 
desempenho e o reconhecimento da 
aprendizagem como uma conquista. A 
VDA QMC faz a sua contribuição ativa 
fornecendo formação de alta qualidade 
no setor da gestão de qualidade.

Atualmente, há novos desafios a surgir 
no setor, como a mobilidade elétrica e a 
condução autónoma. como está a vda 
a preparar-se para incorporar esses      
temas na formação?

Essas questões são muito importantes 
e também estão a ser discutidas em                 
diferentes grupos de trabalho e comités. 
Assim que tivermos os primeiros resul-
tados, integraremos esses tópicos no 
nosso portfólio de formações.
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na sua opinião, nos próximos anos ha-
verá um aumento no número de cursos 
ou formandos? essa procura é cons-
ciente e feita pelos trabalhadores por 
causa da necessidade de conhecimento 
e atualização, ou é um requisito neces-
sário para as empresas?

A minha opinião é que a avaliação da 
qualificação no nosso setor tem o ritmo 
de uma onda. O nosso objectivo como 
organização de formação é observar 
os desenvolvimentos neste setor para 
que possamos responder às mudanças 
de forma rápida e apropriada. Con-
frontamo-nos com novas tecnologias e 
vamos implementar esses tópicos nas 
nossas formações já existentes ou até 
criar novas. A procura por formações 
corresponde aos dois fatos menciona-
dos acima. Claro, na primeira linha está 
a melhoria contínua de capacidades e 
competências próprias dos trabalha-
dores, porque de outra forma você não 
pode ser competitivo, especialmente no 
nosso mundo acelerado. Mas ainda mais 
importante, como fornecedor de forma-
ção, é oferecer diferentes formatos e 
conceitos para atualizar os conhecimen-
tos e as competências, devido à diversi-
dade de formandos e a fim de atender 
aos requisitos das empresas. 

Quem é o profissional da indústria au-
tomóvel do futuro, que capacidades ele 
deve ter, além da sua formação de base? 

A indústria automóvel enfrenta um futu-
ro elétrico. O rápido desenvolvimento da 
tecnologia de veículos elétricos, autóno-
mos, conectados e compartilhados trará 
grandes mudanças para os sistemas de 
transporte. O que as máquinas não po-
dem fazer são as tarefas que dependem 
do que é conhecido como ‘conjunto de 
habilidades humanas’. De acordo com o 
Fórum Económico Mundial, por exem-
plo, as habilidades mais importantes 
em 2020 enquadram-se nessa catego-
ria: resolução de problemas complexos, 
pensamento crítico e criatividade. Eu 
estou totalmente de acordo com isso. O 
futuro educacional não é apenas sobre o 
conhecimento extensivo, é sobre saber 
que tipo de conhecimento está a faltar, 
onde encontrar as informações neces-
sárias e ser capaz de recuperá-las no 
momento certo. Importante também é 
o melhoria e reciclagem da força de tra-
balho existente, porque é indispensável 
para manter sua organização competitiva. 

qual é o papel do formador na transfe-
rência ativa de conhecimento?

O papel de um formador está bastante 
bem estabelecido. Quando se pergunta a 
um formador, “O que é que você faz como 
formador?”, ele falará sobre sobre apre-
sentar e fornecer o mais recente conhe-
cimento, com exemplos práticos. Falará 
sobre moderar discussões e sobre ser um 
especialista e partilhar os seus conheci-
mentos. Este entendimento da compe-
tência do formador está a tornar-se ob-
soleto. Não há nada de errado com esse 
entendimento do papel de um formador. 
Mas novos métodos de formação, novas 
tecnologias, novas maneiras de desen-
volver competências e novas expectati-
vas de estagiários criam a lacuna entre o 
que é percebido como um bom conjunto 
de competências do formador e o que é 
exigido pelo mercado.

Naturalmente, cada formador é livre 
para entregar a formação com base nos 
papéis e responsabilidades tradicionais 
por causa da diversidade de estagiários. 
Cada formador moderno deve estar 
pronto para assumir o papel de um com-
panheiro. Há muitas peças valiosas de 
conteúdo disponíveis e algumas delas 
podem ser usadas pelos formandos como 
um pré-trabalho, estímulo para uma refle-
xão, ferramenta de implementação, etc. É 
também muito importante para um forma-
dor moderno ter uma visão holística dos 
métodos e ferramentas de formação. Tal 
competência ajudará a encontrar a melhor 
maneira de ministrar formações, porque o 
bom entendimento de todos os métodos 
possíveis permite projetar o processo ideal 
de aprendizagem combinada.

de acordo com os padrões vda, qual é o 
perfil do formador moderno?

O formador tradicional é um mestre de 
apresentações pessoais apoiado por re-
cursos visuais. Hoje em dia e no futuro, 
os visuais começam a desempenhar um 
papel muito importante durante a inter-
venção de aprendizagem. Um instrutor 
moderno deve conhecer os princípios 
de estruturação do material. Deve ser 
capaz de criar visuais, infográficos, pílu-
las de conhecimento, mapas de apren-
dizagem. Mesmo que não sejam criati-
vos, esses materiais devem ser bons o 
suficiente para transferir eficazmente 
conhecimento e desenvolvimento de 
competências.

tornar a 
aPrendIzagem 

contínua uma Parte 
natural do trabalho 

e da vIda requer 
uma abordagem 

IntelIgente. 
ImPortantes 

PrImeIros Passos
PoderIam ser tornar 

os obJetIvos de 
aPrendIzagem tão 

ImPortantes
quanto os obJetIvos 

de desemPenho e o 
reconhecImento da 

aPrendIzagem
como uma conquIsta.



Revista Industrial Forum Portugal #3  | 9

Um instrutor moderno entende as ferra-
mentas de aprendizagem remota - des-
de as mais primitivas, como email, até as 
soluções de presença virtual mais sofis-
ticadas - e sabe como usá-las de forma 
eficaz na função de treinamento. Pode 
assim gerir o desafio da falta de contato 
presencial com os formandos. Também é 
importante que esse formador conheça 
a etiqueta e as regras da comunicação 
remota. Os processos de aprendizagem 
combinada geralmente são muito mais 
complicados que os tradicionais. Utili-
zam inúmeras ferramentas e métodos 
e costumam ser mais longos. Um forma-
dor moderno está pronto para cuidar 
de todo o processo de formação e não 
apenas para a pequena parte da entrega 
de um workshop ou de uma formação 
presencial.

de que maneira a vda pode apoiar as 
suas empresas licenciadas?

Esse instrutor que descrevemos enten-
de todo o processo e esforça-se para 

atingir o objetivo, mesmo que ele seja 
envolvido e responsável apenas por uma 
pequena parte. As rápidas mudanças na 
indústria de formação forçam um for-
mador moderno a um desenvolvimento 
constante. A formação tradicional tem 
sido realizada com base nos mesmos 
princípios há décadas, mas as novas 
aprendizagens e ambiente de trabalho 
exigem atualizações frequentes e a me-
lhoria contínua das competências do 
instrutor.

um dos temas apresentados na con-
ferência anual de licenciamento foi a 
formação comportamental, as chama-
das soft skills. o vda está a planear 
desenvolver esses programas no seu 
portfólio?

Sim, estamos a planear fazê-lo no futuro 
próximo. Vamos tornar a formação em 
soft skills parte integrante de nosso por-
tfólio de formações.

como vê as novas tecnologias de             

suporte à formação, incluindo comu-
nicação virtual, aprendizado remoto, 
e-learning?

Como disse, aprendizagem remota e 
e-learning já são parte interna de um 
processo de qualificação e vão ganhar 
importância no futuro. A razão para isso 
é o desejo de flexibilidade e mobilidade 
no mundo moderno. 

qual é a importância de ter bons ma-
teriais de formação? como é que eles 
devem ser concebidos para treinar os 
novos profissionais qualificados que o 
setor precisa?

Os adultos aprendem melhor quando 
podem praticar o que aprendem. Para 
ser considerado eficaz, as formações 
devem incluir segmentos de prática. Um 
bom material de formação deve ser es-
truturado de acordo com isso. Deve ser 
criado como um guia prático de referên-
cia que pode ser acessível a qualquer 
momento e em qualquer lugar. 
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como vê o papel actual da vda-qmc 
em termos de relevância mundial para 
a indústria automóvel?

Melhor formação leva a melhores            
processos e a um trabalho mais eficiente. 
O principal factor da relevância da VDA 
QMC é fornecer formações licenciadas 
e baseadas em padrões desenvolvidos 
por especialistas da indústria automó-
vel alemã, e garantir uma qualificação glo-
bal padronizada em gestão de qualidade. 
Compreendemos a necessidade de pa-
drões harmonizados a nível internacio-
nal e por isso fizemos o primeiro passo 
com o manual AIAG VDA FMEA. É um 
processo longo, mas estamos na direção 
certa. 

Falámos já do formador moderno. Mas 
pode descrever o perfil ideal de um for-
mador, as suas qualidades e capacidades 
fundamentais?

Ser um ótimo formador exige soft skills 
e um alto nível de motivação. Pode pare-
cer óbvio, mas os formadores devem ter 
grande capacidade de comunicação. Os 
melhores formadores podem explorar, 
traduzir ideias complexas e explicá-las 
claramente aos formandos. Eles enten-
dem que as pessoas aprendem a veloci-
dades diferentes e de maneiras diferen-
tes. Independentemente da rapidez com 
que os formandos aprendem os conceitos 
ensinados na formação, o formador deve 
permanecer sempre paciente. Também 
arranja tempo para interagir com cada 
formando para garantir que ele enten-
de o material antes de seguir em frente. 

Os formadores excelentes têm ainda a 
mente aberta e estão dispostos a ouvir 
diferentes pontos de vista. Eles não as-
sumem que sabem tudo e nunca falam 
de cima para baixo aos seus formandos.

Na verdade isso acontece permanen-
temente, porque os funcionários traba-
lham nas suas empresas e fazem parte 
do progresso técnico e da inovação. De 
facto, eles moldam esse processo me-
lhorando continuamente as suas pró-
prias competências. de perceber que a 
indústria hoje é tão ou mais sofisticada 
do que uma “startup”. Os ambientes de 
trabalho mais próximos de um Google 
ou de um Facebook, em muitos casos, 
em Portugal, estão em fábricas. Na Bos-
ch, na Critical Manufacturing, na Maia, e 
os jovens não sabem disto.

“o que as máquInas 

não Podem Fazer são 

as tareFas que 

dePendem do 

que é conhecIdo 

como ‘conJunto 

de habIlIdades 

humanas’. de acordo 

com o FÓrum 

econÓmIco mundIal, 

as habIlIdades maIs 

ImPortantes  em 

2020 enquadram-se 

nessa categorIa: 

resolução de 

Problemas comPlexos,

Pensamento crítIco e 

crIatIvIdade. eu estou 

totalmente de acordo 

com Isso”
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as nOvas 
TEnDências 
PaRa O aUTOmOTivE

H
oje em dia, já é possível uma 
mota dar-nos a contagem dos 
quilómetros que faz e informar o 

condutor que é altura de fazer a revisão. 
Também já não achamos estranho saber 
a localização exata de um carro através 
de uma aplicação de carsharing no nos-
so smartphone, para o podermos reser-
var e conduzir durante alguns minutos. 
É verdade que um trator pode indicar à 
sede da sua empresa que vai precisar de 
ser reparado muito em breve, evitando 
avarias em locais de construção. É tam-
bém uma realidade um carro conseguir 

OPINIÃO

comunicar à seguradora o nível de risco 
da condução do seu automobilista ou 
um autocarro calcular a sua pegada eco-
lógica na sua rota diária.

Tudo isto é verdade, existe e faz já parte do 
nosso quotidiano. Da mesma forma que as 
pessoas estão ligadas à Internet, também 
os veículos já estão ligados à rede, e tam-
bém aos fabricantes, aos proprietários dos 
veículos e aos próprios utilizadores. 

Pilotar carros à distância parecia impensá-
vel há uns anos. Era uma imagem associada 

mafalda alves dias
Diretora de grandes contas 

e setor público da 
Vodafone Portugal

Mais tempo para os condutores se conectarem com o “seu mundo” - de ler notícias a ver o 
email - enquanto os seus veículos se conectam com o deles, o das vias de circulação e dos seus 
outros ocupantes. esta é o futuro que traz a 5.ª Geração Móvel – 5G, explica Mafalda Alves 
Dias da Vodafone.
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a cenários futuristas, saídos de filmes ou 
livros de ficção científica. De repente, 
avançamos no tempo e, em pleno ano 
de 2018, a Vodafone Portugal mostra 
como é possível conduzir remotamente 
um carro. A demonstração aconteceu 
em pleno Parque das Nações, em Lisboa.

Carros vão ‘dialogar’ entre si

A chegada da 5.ª Geração Móvel – 5G vai 
ser fundamental para acelerar o desen-
volvimento dos carros autónomos. Para 
garantir que os veículos seguem a sua rota 
exatamente como quando são conduzidos 
por humanos, o tempo de resposta da rede 
(latência) deve ser inferior a pelo menos 
5 milissegundos e é preciso que exista um 
protocolo de comunicação rápido, eficaz e 
seguro.  

Igualmente importante para a proliferação 
dos carros autónomos, e um dos próximos 
passos neste sentido, é a necessidade de 
conectar os carros uns com os outros, bem 

como com a sinalética rodoviária, com os 
fabricantes e com as entidades públicas de 
segurança rodoviária. 

Já estamos em fase de testes de uma nova 
tecnologia de comunicação não apenas 
entre veículos inteligentes, como também 
com o ambiente que os rodeia. Será a fase 
do V2X (Vehicle-to-Everything). Em ou-
tubro de 2018, a Vodafone testou a tec-
nologia V2X em ambiente real, numa au-
toestrada em Kent, no Reino Unido. Com 
recurso a um Porsche Macan testou não só 
a tecnologia, como a ligação com as forças 
da autoridade.

sinalização que ‘fala’ com os 
veículos
As obras, reparações e construções na 
via pública são sempre um tema crítico 
na estrada. Constituem não apenas uma 
fonte de perigo, como, usualmente, são 
uma causa de congestionamento de 
trânsito. Se a sinalética das obras comu-

nicar diretamente com os veículos rodo-
viários e também com o smartphone dos 
condutores permitirá ajustar a velocida-
de de circulação dos veículos ou alterar 
a rota, reduzindo o impacto quer para 
condutores como para a circulação.

Também neste campo, a Vodafone 
Portugal já está a efetuar testes reais, 
em conjunto com um Cliente que atua 
no ramo da sinalética rodoviária. O 
piloto está a decorrer junto a escolas, 
onde, através de câmaras de deteção de 
movimento nas passadeiras, se identificam 
crianças prestes a atravessar a estrada. 
Nessas situações, os sinais comunicam 
entre si e um alerta em LED surge no 
sinal da escola, para que o condutor te-
nha especial prudência com a velo-
cidade, evitando eventuais riscos 
de acidente.

A evolução deste piloto passará por 
substituir o aviso ao condutor pelo        
aviso direto ao veículo em movimento. 
O veículo poderá assumir essa indicação 

“Para garantIr que os veículos seguem a sua rota exatamente 
como quando são conduzIdos Por humanos, o temPo de 
resPosta da rede (latêncIa) deve ser InFerIor a Pelo menos 
5 mIlIssegundos e é PrecIso que exIsta um Protocolo de 
comunIcação ráPIdo, eFIcaz e seguro”  
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como uma instrução direta para reduzir 
a velocidade ou parar, independente-
mente de o condutor estar com atenção 
ou não. 

No futuro, os registos manuais que os 
condutores fazem hoje em dia em apli-
cações de navegação por satélite, com 
partilha de informação sobre as condi-
ções da via ou detalhes sobre as rotas, 
poderão ser feitos de forma automática 
pelos próprios veículos, que comunicam 
entre si autonomamente e emitem aler-
tas entre si de obstáculos na via. E os 
sinais de distância deixarão de indicar 
quantos quilómetros faltam para a pró-
xima cidade, mas sim quanto tempo o 
condutor vai demorar a lá chegar.

Hoje em dia, a tecnologia existente per-
mite ligar os veículos a praticamente 
tudo, desde serviços públicos, forças de 
segurança, serviços de metereologia, 
serviços hospitalares. Deixa, por isso, 
de existir a desculpa de não se ter visto 
aquele sinal STOP ou de não se ter cumpri-
do um determinado limite de velocidade.

Estacionamento mais 
inteligente
Nas cidades, o temível tema do parquea-
mento também será substancialmen-
te melhorado, através da conexão dos 
agentes de mobilidade. Num dos últimos 
estudos sobre o tema conclui-se que, em 
média, um condutor perde quatro dias 
por ano à procura de lugar para estacio-
nar. Também para este problema a Voda-
fone apresenta uma solução – Vodafone 
Smart Parking, que utiliza a tecnologia 
de NB-IoT (Narrow Band IoT). 

Cascais tem sido a cidade onde esta so-
lução tem ganho mais expressão, permi-
tindo encontrar, em tempo real, os luga-
res de estacionamento disponíveis nas 
praias e pontos turísticos do município. 
A solução Smart Parking, desenvolvida 
com a Cascais Próxima, abrange, numa 
primeira fase, a Praia de Carcavelos 
e a Boca do Inferno. A solução será 
brevemente integrada no ecossistema 
MobiCascais, permitindo aos utiliza-
dores da app MobiCascais identificar 
lugares livres nas zonas monitorizadas por 
estes sensores. Assim, no próximo Verão, 
quando puser a prancha de surf no carro, 
pode confirmar se vai ter lugar em fren-
te à praia, antes mesmo de lá chegar.

A evolução deste género de solução 
passará por evitar a necessidade da 
consulta humana da aplicação no smar-
tphone, pois o veículo irá fazê-lo auto-
maticamente, definindo a sua rota para 
encontrar o melhor caminho até ao seu 
destino.

Por último, importa mencionar um fator 
adicional nesta nova realidade dos veí-
culos conectados com todo o ambiente 
circundante. Refiro-me às definições 
específicas para os veículos prioritá-
rios, tais como ambulâncias, carros de 
bombeiros ou outros veículos com es-
tas características, e que quando em 
emergência, poderão conectar-se com a 
sinalética da via e perceber qual o cor-
redor verde para otimizar a sua rota e 
chegar ao destino com maior rapidez e 
segurança.

O desenvolvimento de carros inteira-
mente autónomos está no bom cami-
nho, mas ainda serão precisos alguns 
anos até que seja uma realidade nas vias 
públicas. 

Acredito que o futuro da mobilidade 
será completamente inteligente, para 
que os condutores possam tirar mais 
partido do tempo – esse bem cada vez 
mais escasso. Tempo para conseguir ler 
notícias, responder a e-mails ou simples-
mente navegar na internet. 

Enfim, tempo para se conectarem com o 
“seu mundo” enquanto os seus veículos 
se conectam com o deles. 

“se a sInalétIca 
das obras nas vIas 

PúblIcas comunIcar 
dIretamente com

os veículos 
rodovIárIos e 
também com o 

smartPhone dos 
condutores, Isso

PermItIrá aJustar 
a velocIdade de 
cIrculação dos 

veículos ou alterar 
a rota, reduzIndo o 
ImPacto quer Para 
condutores como 
Para a cIrculação”
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mELhORia cOnTÍnUa  
E PLanEamEnTO DE 
ExPERiências

AnáLise

O Doe, Design of experiments, é utilizado mundialmente em várias indústrias, com o 
objetivo de melhorar produtos e processos. Rui Aguiar, formador da OPCO - Creating 
solutions, escreve sobre uma ferramenta que permite poupar tempo e dinheiro aos 
utilizadores.

E
xistem três tipos de recursos im-
portantes, prontos para serem 
usados, e que quando combina-

dos, podem gerar continuamente no-
vas informações, que nos irão permitir 
permanecer sempre um passo à frente. 
Estas ideias podem ser aplicadas na me-
lhoria de qualquer tipo de indústria, de 
qualquer departamento governamental, 
de qualquer hospital, e de qualquer uni-
versidade. Mas na maior parte das vezes 
são utilizadas abaixo das suas capacida-
des, ou não são sequer utilizadas.

Os três recursos que estamos a 
falar são os seguintes:

1. Todos os seres humanos são 
criativos.

2. A gestão de qualquer tipo de 
sistema gera a informação de 
como é que o mesmo poderá 
ser melhorado.

3. O planeamento de 
experiências pode aumentar 
várias vezes a eficiência duma 
experiência.

rui aguiar
Consultor Sénior da OPCO - 

Creating Solutions
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As medidas da criatividade

A característica que distingue a Huma-
nidade do resto do reino animal é a cria-
tividade. Da mesma maneira que “os pei-
xes nadam” e “os pássaros voam”, todos 
os seres humanos possuem criatividade 
e têm necessidade de a usar.

Mas nem todas as pessoas têm o mesmo 
grau de sofisticação técnica, da mesma 
maneira que não têm todas as mesmas 
medidas físicas. Na realidade, tal como 
as medidas físicas, esta característica 
tem um tipo próprio de distribuição de 
frequência, apresentado na figura 1a. 
No passado, só uma determinada elite 
de gestores e de cientistas é que estava 
licenciada para colocar em prática os 
seus dotes criativos. Este pequeno gru-
po de pessoas era supostamente coloca-
do no lado direito desta distribuição.

Reparem agora para a figura 1b. Esta 
representa a distribuição da frequência 
dos problemas que poderão afetar as 
organizações, e estão classificados pelo 
grau de sofisticação técnica exigida para 
serem resolvidos. Esta distribuição é do 
tipo Pareto, em que existe um núme-
ro muito grande de problemas que não 
exigem um grau elevado de sofisticação 
técnica para a sua resolução, e à medida 
que essa sofisticação vai aumentando, o 
número de problemas vai diminuindo.

Muita criatividade é hoje 
desperdiçada

Se olharmos para estes dois gráficos 
em conjunto, verificamos que, segundo 
o sistema antigo, a criatividade de um 
enorme número de pessoas era desper-
diçada. Não é necessário ter qualifica-
ções superiores para saber o que deve 
ser feito para que haja registos de todas 
as visitas de um paciente ao hospital, ou 
que um determinado parafuso é entre-
gue numa determinada estação de tra-
balho. Contudo, não só estes problemas 
continuam a ocorrer, como persistem 
em muitas organizações.

Esta situação permanece porque, como 
disse o Dr Deming (‘The Deming System 
of Profound Knowledge’), as pessoas 
que estão mais próximas do sistema 
frequentemente não têm expectativas 
que o mesmo possa ser melhorado, ou 

mesmo ideia de como o melhorar, por-
que acreditam que são impotentes para 
o mudar.

Para remediar esta situação, é preciso 
que haja uma mudança radical na filo-
sofia de gestão, onde a ideia de um de-
partamento de qualidade, agindo como 
polícia da qualidade e realizando sem 
qualquer efeito tarefas de inspeção da 
má qualidade, seja substituído pelo con-
ceito de uma força de trabalho que atue 
como um conjunto de detetives da qua-
lidade, descobrindo novos caminhos na 
construção de uma boa qualidade nos 
produtos e nos processos.

Esta revolução na prática e 
na filosofia de gestão não é 
facilmente alcançável e deverá 
garantir  que: 

a) a melhoria da qualidade é da 
responsabilidade individual de 
cada um; 

b) a cada indivíduo é dado o 
poder adequado para sentir 
essa responsabilidade;  

c) todos os dados relevantes 
são registados e analisados, 

usando um conjunto simples 
de ferramentas de resolução de 
problemas.

Por agora, vamos supor que a sua or-
ganização já tem uma força de trabalho 
que usa a criatividade na melhoria dos 
produtos e dos processos. Como é que 
vai obter a informação necessária para 
potenciar essa criatividade?

Todos os sistemas geram 
informação

Um sistema operacional é como um 
transmissor de rádio, só que em vez 
de transmitir ondas eletromagnéticas, 
transmite informação. Uma das manei-
ras desta transmissão de informação 
acontecer é através da aplicação da lei 
de Murphy. O “tudo o que pode correr 
mal, vai correr mal” é outra maneira de 
dizer que o sistema informa-nos quando 
alguma coisa corre mal, e se nós o ouvir-
mos, podemos reparar.

Mas como é que nós podemos ouvir? Da 
mesma maneira que um transmissor de 
rádio. Se não tivermos recetores ade-
quados, não podemos ouvir a mensagem 
que o sistema nos está a enviar. Para um 
sistema operacional, estes recetores são 
modelos de registo e análise de dados: 
fluxogramas, folhas de registo, diagra-
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mas de Pareto, diagramas causa-efeito, 
cartas de controlo, etc.

Os operadores de um processo, as en-
fermeiras num hospital, os trabalha-
dores de um departamento municipal, 
podem aprender a utilizar essas ferra-
mentas. Elas podem por exemplo ser 
usadas para melhorar um processo de 
montagem numa fábrica, a distribuição 
de medicamentos num hospital, a gestão 
da entrega de cartas de condução pela 
DGV, entre muitos outros exemplos.

Já foi dito que mais de 85 por cento dos 
problemas da qualidade são criados 
pelo próprio sistema. Por isso, só a ges-
tão os pode solucionar. Mas, ao delegar 
às equipas de resolução de problemas a 
condução dessa resolução, cada equipa 
torna-se parte integrante da gestão, e 
torna-se consequentemente parte da 
solução.
Os benefícios que resultam da partici-
pação de cada colaborador têm duas 
vertentes. A qualidade melhora, devido 
à descoberta e resolução de um elevado 
número de problemas. Mas também, e 
talvez tão importante como a anterior, 
a moral melhora. É extremamente sa-
tisfatório permitirem-nos que sejamos 
criativos, e altamente frustrante ser tra-
tado apenas como sendo mais um par de 
mãos.
Já foi dito que mais de 85 por cento dos 

problemas da qualidade são criados 
pelo próprio sistema. Por isso,, só a ges-
tão os pode solucionar. Mas, ao delegar 
às equipas de resolução de problemas a 
condução dessa resolução, cada equipa 
torna-se parte integrante da gestão, e 
torna-se consequentemente parte da 
solução.

isto é:
• Diz-me – eu esquecerei;

• Mostra-me – Pode ser que me 
lembre;

• envolve-me e eu 
compreenderei.

O planeamento de 
experiências e o atraso das 
universidades

As ferramentas de melhoria da quali-
dade até agora discutidas dão-nos os 
meios para ouvir o sistema no seu modo 
‘normal’ de funcionamento, e dizem-nos 
o que fazer para que ele melhore. Mas a 
gestão e as várias áreas de engenharia 
devem estar interessadas em saber o 
que poderá acontecer se experimentarmos 
algo de ‘diferente’. Para o descobrirem, vão 
ter que experimentar.
O método de experimentação mais co-

nhecido é o de ‘um fator de cada vez’, em 
que cada fator é mudado isoladamente 
enquanto todos os outros se mantêm 
inalterados. Este método experimental 
ficou ultrapassado a partir da altura em 
que, no princípio dos anos 20, Ronald 
Fisher descobriu um método de experi-
mentação muito mais eficiente, usando 
desenhos fatoriais. Estes foram mais 
tarde desenvolvidos na Inglaterra e nos 
EUA, dando origem a desenhos fraciona-
dos, matrizes ortogonais, e aos métodos 
de resposta em superfície.

A verdade é que, 80 anos depois de 
Fisher ter inventado os desenhos de     
experiências, estes ainda não são ensi-
nados nas escolas e universidades de 
ciências e engenharia. A indústria tem 
que ajudar o meio académico a ultrapas-
sar esta situação.

Se ensinarmos um homem a pescar, este 
irá obter comida até ao fim da sua vida. 
Da mesma maneira que esta reorgani-
zação e formação podem dar lugar a um 
sistema de melhoria contínua que nunca 
acabará.

os beneFícIos 
que resultam da 
PartIcIPação de 
cada colaborador 
têm duas vertentes. 
a qualIdade 
melhora, devIdo 
à descoberta e 
resolução de um 
elevado número 
de Problemas. mas 
também, e talvez tão 
ImPortante como a 
anterIor, a moral 
melhora.
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inQuéRitO AOs DeCisORes

sem Gestão da Qualidade 
não temos bons produtos 
e serviços. sobre este 
tema fundamental para 
a indústria automóvel 
fomos ouvir Cristina 
Reis, Quality Manager da 
Yazaki saltano, a quem 
colocámos três perguntas:

TRês QUEsTõEs  
sObRE a GEsTãO 
Da QUaLiDaDE

As respostas da responsável da Yazaki saltano são claras sobre a importância crescente do 
tema, e sobre os desafios que o futuro nos traz a uma velocidade cada vez maior.

1
Encontramo-nos numa era de mu-
dança com novos produtos, tec-
nologias, referenciais, legislação, 

requisitos de cliente cada vez mais espe-
cíficos e com ciclos de produtos cada vez 
mais reduzidos. Não lhe chamaria pro-
blema, mas o grande desafio na Gestão 
da Qualidade consiste em termos um 
sistema único que tenha a capacidade de 
resposta a toda esta diversidade.

2
Penso que parte do problema 
pode ser resolvido com o alinha-
mento dos requisitos específicos 

cristina reis
Quality Manager 
da Yazaki Saltano

de cada cliente - que cada vez são mais 
específicos e diferenciados. Parte da so-
lução passa também pela reanálise da 
IATF e o alinhamento destes requisitos 
específicos neste referencial.

3
Vejo um futuro desafiante, mas 
cheio de oportunidades que se 
prendem com a reinvenção dos 

sistemas de gestão, ferramentas e me-
todologias existentes para adaptação a 
esta nova fase da indústria automóvel.
as oportunidades que a “indústria 4.0” 
nos traz. 

QUaL O maiOR PRObLEma                                 

nO sEU sEcTOR Em PORTUGaL?1
O QUE DEvE sER FEiTO 

PaRa REsOLvER EssE PRObLEma?2
cOmO vê O FUTURO DO sEU sEcTOR?3
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O caRRO 
nO cinEma

1. Batmobile

Embora seja um dos veículos mais ime-
diatamente reconhecíveis da história 
do cinema, a verdade é que o Batmobile 
teve inúmeras versões diferentes antes 
de chegar às telas. Muitos anos antes 
de se estrear nos filmes já o Batmobile 
aparecia nas aventuras do Batman em 
banda desenhada, a partir de 1930. Em 
1966, o Batmobile desempenhou um 
papel fundamental para que o homem-
morcego pudesse salvar os cidadãos de 
Gotham City na primeira temporada da 
série ‘Batman’, na televisão. Esse Bat-
mobile tinha por base um concept car 
concebido a partir de um Lincoln Futura 
e dotado de uma lâmina frontal ‘slasher’ 
de aço e um volante em forma de U pro-
jetado para ser idêntico aos comandos 
de um avião. Desde a sua estreia, o car-
ro, em inúmeras encarnações, apareceu 
em todo o tipo de filmes de Batman, 
dos animados aos de imagem real. Mais         
recentemente, no grande ecrã, vimo-lo 

em ‘Batman vs. Superman: Dawn of Jus-
tice’, que chegou às salas em 2016.

2.  Aston Martin DB5 (1964) 
de James Bond
O Aston Martin DB5 de 1964 pode mui-
to bem ter-se tornado célebre por méri-
to próprio, porque o carro era tanto uma 
obra de arte quanto era um automóvel. 
Mas quando apareceu com James Bond 
ao volante, em  ‘Goldfinger’, o DB5 tor-
nou-se instantaneamente um ícone do 
grande ecrã.
Dois DB5 foram usados no filme: um 
equipado com todos os gadgets de Bond, 
para os efeitos especiais, e o outro para 
os planos em que 007 aparece a condu-
zir. Este Aston Martin foi o primeiro de 
vários que, nas décadas seguintes e com 
todos os protagonistas, tiveram lugar de 
destaque nos filmes do agente secreto 
com licença para matar.

Dificilmente imaginamos o cinema sem o carro, e vice-versa. nasceram mais ou menos na 
mesma altura e cresceram juntos, mantendo uma relação especial até aos dias de hoje. Fique a 
conhecer quais são os 10 automóveis mais famosos do grande ecrã. todos eles são máquinas que 
reconhecemos instantaneamente e que tornaram sempre melhores os filmes em que apareceram.

3. DeLorean DMC-12 Time 
Machine
Se ‘Back to the Future’ tivesse sido produ-
zido, não em 1985, mas alguns anos antes, 
a DeLorean Motor Company poderia ter 
sobrevivido aos problemas da sua infância. 
Infelizmente, o fabricante do único carro 
desportivo de aço inoxidável do mundo, o 
DeLorean DMC-12, foi à falência em 1982. 
Felizmente para Steven Spielberg (o pro-
dutor), Robert Zemeckis (o realizador) e 
Michael Fox (o ator principal), eles tiveram 
no já defunto DMC-12 a base perfeita para 
a sua lendária máquina do tempo.

4. Ford Mustang Fastback 
(1968)
Sem os carros e sem as perseguições, 
‘Bullit’, realizado em 1968 por Peter Yates 
e com Steve McQueen aos comandos do 
elenco, teria sido um filme vulgar. As perse-

1

2

5

3
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guições automóveis, mais do que encherem o 
olho, são a própria razão de ser de ‘Bullit’. No 
coração de tudo estão sempre a silhueta o 
verde esmeralda profundo do Ford Mustang 
Fastback de 1968, que é uma espécie de “car-
ro-herói” do filme. Ainda hoje, a famosa cena 
de perseguição e tiroteio, em que o Mustang 
guincha durante longos e frenéticos minutos 
pelas ruas de São Francisco, com McQueen 
ele mesmo (sem duplo, portanto) ao volante, 
é por muitos considerada a melhor da histó-
ria do cinema.
 

5. Pontiac Firebird trans AM 
(1977)
‘Smokey and the Bandit’, de 1977, com 
Burt Reynolds e Sally Field, os dois en-
tão no pico da sua popularidade, foi um 
estrondoso sucesso de bilheteria que 
levaria a uma trilogia de filmes e a vários 
spin-offs. Porém, aquilo que muitas pes-
soas recordam, ainda hoje, deste título 
realizado por Hal Needham não são os 
atores nem a história - é o carro no cen-
tro da ação, um Pontiac Firebird Trans 
AM pintado de preto com detalhes dou-
rados e um imenso gráfico de um pássa-
ro de fogo no capô.

6. Ferrari 250 Gt sWB 
California spyderAM  (1961)
O Ferrari 250 GT SWB California Spy-
der, de 1961 e de cor vermelho cere-
ja, teve um papel central em ‘Ferris 
Bueller’s Day Off’ (em português, ‘O rei 
dos gazeteiros’), uma comédia de 1986 
com Matthew Broderick e que marcou 
uma geração. A ‘morte’ do carro é mes-
mo uma das cenas mais memoráveis 
desta realização de John Hughes. A Fer-

rari produziu 37 exemplares do Ferrari 
250 GT SWB California Spyder e um de-
les foi leiloado por 17 milhões de dólares 
em 2015.

7. Ford Falcon especial XB 
Gt Pursuit (1973)
É o carro original de ‘Mad Max’ - o “úl-
timo dos V-8”, como lhe chama um me-
cânico no célebre filme pós-apocalíptico 
de 1979. Com ele, Mel Gibson e o rea-
lizador George Miller colocaram o per-
sonagem no mapa, assim como o ator 
que o interpreta, na altura um pouco 
ilustre desconhecido, e ainda o outback 
australiano que dá os cenários do filme. 
Foi contra todas as expectivas - que na 
altura da estreia eram baixas - que ‘Mad 
Max’ se tornou um clássico de culto que 
gerou várias continuações, além de jo-
gos e uma presença inescapável na cul-
tura popular. O próprio Ford Falcon XB 
GT 1973 modificado para o filme tam-
bém conquistou, ele próprio, um lugar 
entre os ícones motorizados da tela.

8. Lotus esprit s1 ‘Wet nellie’

O Lotus Esprit S1 de ‘The spy who lo-
ved me’, filme de James Bond de 1977, 
era parte carro e parte submarino. Era 
também totalmente inesquecível. De 
tal forma que Elon Musk, fundador da 
Tesla e da SpaceX, comprou há uns anos 
o veículo submersível original, dizen-
do que prevê restaurá-lo e convertê-lo 
novamente num submarino funcional. 
Claro que o filme apresentava dois car-
ros diferentes, um normal pronto para a 
estrada e o outro uma unidade criada es-
pecificamente para as cenas subaquáti-

cas. A verdade é que “Wet Nellie”, como 
o Lotus Esprit S1 de 007 ficou conhecido, 
parecia sempre estupendo, fora, por 
cima ou debaixo das ondas. E conquis-
tou, assim, um lugar entre os ícones mo-
torizados da tela.

9. Cadillac Miller-Meteor 
Ambulância ecto-1 (1959)
Ecto-1 é o nome que os “Ghostbusters” 
deram ao seu estranho e lendário Ca-
dillac, apresentado no filme original de 
1984. Fortemente modificado para o fil-
me, o carro já era estranho o suficiente 
mesmo sem as luzes adicionais, as sirenes 
e o hardware de deteção fantástica no 
telhado. De facto, a ambulância Cadillac 
Miller-Meteor de 1959 tinha quase sete 
metros de comprimento e mais de três 
toneladas de peso. Mais: tinha uma cau-
da com barbatanas enormes e uma não 
menos gigantesca frente com múltiplas 
luzes e uma grade imponente e brilhante.

10. Volkswagen Carocha 
‘Herbie’ (1963)

A comédia americana de 1968 “The 
Love Bug” pôs um Carocha de 1963 
como personagem principal do filme. 
Mas não era um automóvel comum - era 
um VW com sentidos e sentimentos 
chamado Herbie, com riscas vermelhas, 
brancas e azuis. Para surpresa geral, 
o carro teve a sua própria série de 
filmes, todos eles de grande sucesso, 
nas décadas seguintes. Já neste século, 
em 2005, Herbie voltou às estradas, 
num filme - divertido e de grande êxito 
também - com Lyndsay Lohan intitulado 
‘Herbie: Prego a Fundo’.

5

3

9
10

4

87

6
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OPcO

iaTF 16949 – Training of 
1st and 2nd Party 
DaTa 8, 9 e 10 de Abril
LOcaL Aveiro 

Formação destinada a 
qualificação dos formandos para 
a realização de auditorias de 
sistema de 1ª/2ª parte de acordo 
com a IATF 16949

Formel Q   
DaTa 15 e 16  de Abril
LOcaL Palmela Office

The Formel Q-Capability insere 
sobre os requisitos contratuais 
para as empresas do grupo 
VOLKSWAGEN GROUP para 
assegurarem a qualidade dos 
processos e os componentes  na 
cadeia de fornecimento 

PscR – Product 
safety & conformity 
Representative
DaTa 6 e 7 de Maio 
LOcaL Aveiro
Formação destinada a transmitir 
os principais requisitos legais 
relativos a segurança do produto 
e capacitar os formandos para a 
implementação desses requisitos 
na indústria automóvel

Gestão de projetos 
DaTa 5, 6 e 7 de Junho
LOcaL Azeitão Office
Formação destinada a transmitir 
conhecimentos, habilidades, 
técnicas e ferramentas utilizadas 
para planear, executar e 
monitorar um projeto.

FFa – Field Failure 
analysis  
DaTa 24 e 25 de Junho
LOcaL Aveiro

Formação destinada a transmitir 
competências com os conteúdos 
desta norma e permitir-lhes 
implementá-los na sua própria 
organização – Análise de falhas

vDa 5 
DaTa 24, 25 e 26 de Junho 
LOcaL Aveiro

Formação destinada a transmitir 

os requisitos para estimar e avaliar

a incerteza de medição inerente 

dos sistemas e processos de  

medição. 

abRiL maiO (cOnT.)

inTRa EmPREsas

aGEnDa
Formações

saiba mais em www.opco.pt e ifportugal.pt
As acções identificadas podem mudar de data ou local, conforme a conveniência dos participantes. 
Consultar a OPCO Academia para confirmação e detalhes da participação.

cQi 9, 12 e 15
DaTa Semana 21
LOcaL Aveiro
Desenvolvidos pelo AIAG 
estes requisito automotivos 
fazem parte de um conjunto de 
normas que tem como principal 
objetivo fornecer diretrizes 
para a avaliação do sistema de 
tratamento térmico, processo 
de revestimento e processo de 
soldagem, respetivamente.

anPQP
DaTa Semana 28
LOcaL Aveiro
Formação destinada a criar um 
ambiente de aprendizagem 
para os fornecedores Renault 
visando a melhoria do processo 
de desenvolvimento de novos 
produtos e processos.

automotive summit   
DaTa 30 de Maio
LOcaL Aveiro
Sendo o lema do Automotive 
Summit o “Sharing Knowledge” 
conta com a participação dos 
profissionais da indústria 
automóvel a atuar em Portugal, 
promovendo igualmente o 
networking com profissionais 
vindos de fora de Portugal. 

maRçO

www.opco.pt

Empresa certificada por: Licensed by Associated to Preferred 
training provider

Licensed for FIEV and PSA APQP Licensed by

maiO



WORkSHOPS,
CONFERêNCIAS E FEIRAS

ACADEMIA MEETS 
AUTO-INDUSTRY
DATA 16 e 17 de Maio de 2019
LOCAL instituto superior técnico, Lisboa

this conference will explore these 
challenges bringing together car and 
car-part manufacturers, universities 
and research institutions, to sharing 
knowledge, discovering solutions 
and building relationships within the 
automotive cluster.

NOTÍCIAS

GLObAL AUTOMOTIVE 
COMPONENTS AND SUPPLIERS
DATA 21, 22 e 23 de Maio de 2019
LOCAL stuttgart, alemanha

Held alongside engine expo + the 
Powertrain technology show, 
autonomous vehicle technology expo, 
and automotive interiors expo, Global 
automotive Components and suppliers 
expo is the place to discover new 
technologies, components, suppliers 
and manufacturing partners!

OUTROS EVENTOS

EXPOMECÂNICA
DATA 3 a 5 de Maio  
LOCAL Porto

O expoMecânica tornou-se no novo 
destino do aftermarket e o evento onde 
o sector faz negócios. a plataforma 
ideal para promover produtos e servi-
ços para um importante sector gerador 
de negócios, apresentar as tendências de 
mercado, impulsionar vendas, fortalecer a 
imagem das marcas, analisar a concorrên-
cia, fidelizar e conquistar novos clientes, 
estreitar o relacionamento com um públi-
co comprador altamente qualificado. 

AUTOMOTIVE & MANUFACTURING
 MEETINGS MADRID
DATA 26 e 27 de Junho de 2019
LOCAL Madrid, espanha

Os aMM Madrid são um evento para 
fornecedores da indústria automóvel 
que reúne toda a cadeia de valor, 
desde os construtores, passando pelos 
fornecedores até aos subcontratados. 
Durante os 2 dias serão promovidas 
reuniões individuais pré-agendadas com 
responsáveis de fábrica, engenharia, 
compras, aprovisionamento, prestadores 
de serviço, entre outros.

AUTOMOTIVE SUMMIT
DATA 30 de Maio de 2019
LOCAL aveiro

Pretende-se com esta nova conferência 
alargar o leque de intervenções a temas 
ligados a construtores alemães, Fran-
ceses e americanos, bem como a várias 
áreas de negócio, da produção série à 
produção de ferramentas, da indústria 
aos serviços.

FEIRA IAA FRANkFURT
DATA 10 a 13 de setembro de 2019
LOCAL Frankfurt, alemanha

a edição de 2017 em Frankfurt contou 
com 994 expositores de 39 países, 
uma área de exposição de 230.000 
m2 e mais de 800.000 visitantes, 
consolidando desta forma a sua posição 
como a feira líder do setor no mundo.






