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The
Power

The
Power

The

ofChoice

Você tem grandes ideias. 
Nós temos a tecnologia laser certa para a sua realização.

A TRUMPF oferece a mais ampla linha de sistemas e lasers para corte, soldadura e manufatura aditiva, incluindo 

suporte em aplicações e serviços em todo o mundo. Desta forma, garantimos a melhor solução para a sua produção.

The Power of Choice – tecnologia laser ideal para cada aplicação.

www.trumpf.com
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Editorial

PEDrO SILvA

Managing Director OPCO Academia

e
xistem no mundo inteiro cerca 
de 70.000 certificados IATF (da-
dos IATF) enquanto em Portugal 

existem cerca de 230 fornecedores 
(dados AFIA), ou seja, mesmo que 
sejam todos certificados, Portugal re-
presenta cerca de 0,3% dos certifica-
dos mundiais. 0,3%!...

Mesmo assim, conseguimos reunir em 
Portugal, no nosso Automotive Summit 
de 2019, dois dos cinco oversight 
offices do IATF, estando em contacto 
com um terceiro, bem como trazer a 
entidade de referência a nível de su-
pply chain, nesta mesma cadeia de 
fornecimento automóvel.

Cremos ser um motivo de orgulho, 
não para a OPCO, entidade organizadora 
do evento, nem para o Industrial Forum 
Portugal, entidade com menos de um ano 
de existência. Cremos ser um motivo 
de orgulho para os milhares de profis-
sionais desta indústria automóvel que, 
desde há muitos anos, trabalham e afir-
mam créditos, aquém e além-frontei-
ras, nas referidas 230 empresas, entre 
nacionais e multinacionais, a operar em 
Portugal.

É ainda hoje possível encontrar, nas 
recepções ou nas salas de reuniões 
de várias empresas, ou fotos a preto e 
branco ou amostras de peças com anos 
e ano de história e, passado pouco tem-
po, estar no chão de fábrica, face a face 

com tecnologia de ponta, produzindo 
peças, componentes ou sistemas de 
classe mundial. É também um facto que 
algumas dessas empresas pioneiras não 
chegaram aos nossos dias, mas mesmo 
nesses casos é ainda possível encontrar 
(e partilhar) do saber e experiência acu-
mulados, das pessoas que nelas traba-
lham e/ou trabalharam.

E somos, assim, chegados a 2019.

Automotive Summit 
ao encontro do futuro

Para além do passado interessa-nos 
principalmente o futuro e de que forma 
podemos, cada um de nós, contribuir 
para o desenvolvimento e crescimento 
da indústria nacional, sendo estas algu-
mas das linhas orientadoras do Auto-
motive Summit. Contamos manter uma 
regularidade anual na realização do 
evento, tentando a cada edição trazer o 
que de melhor se faz cá dentro e lá fora.

Importa também referir a forma 
como nos vemos no contexto da indús-
tria nacional. Não pretendemos substi-
tuir-nos a ninguém nem ser concorren-
tes ou competidores de nenhum outro 
player. Temos, contudo, a certeza das 
nossas competências, a robustez dos 
nossos contactos e das nossas parce-
rias e a diferença que podemos, nessa 
perspectiva, fazer. Privilegiamos uma 

AutomotivE Summit 
2019 E A indúStriA 
AutomóvEl
Contamos manter uma regularidade anual na realização do evento, 
tentando a cada edição trazer o que de melhor se faz cá dentro e lá fora.
ENTrEvISTA de Nuno Luz
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“PArA ALém 

DO PASSADO 

INTErESSA-NOS 

PrINCIPALmENTE 

O FuTurO E DE quE 

FOrmA PODEmOS, 

CADA um DE NóS, 

CONTrIbuIr PArA O 

DESENvOLvImENTO 

E CrESCImENTO 

DA INDúSTrIA 

NACIONAL”

* Escrito segundo a ortografia tradicional

FichA técnicA
PubLIShErS Pedro Silva, Teresa Martins // EDIÇÃO E PrOPrIEDADE OPCO Academia  // DIrEÇÃO  Nuno Luz // FOTOgrAFIA  IFportugal.pt, Shutterstock // 
DESIgN E PAgINAÇÃO HBR Group //  2º Trimestre 2019 - Edição especial // Interdita a reprodução de textos e imagens por quaisquer meios. 
Distribuição gratuita. Não pode ser vendida separadamente.

abordagem de parceria e partilha para 
que, de forma estruturada, possamos 
criar sinergias e, cada um na sua área, 
trabalhar rumo a objectivos comuns. 
Foi assim também que surgiu a “ini-
ciativa-mãe” deste evento: Industrial             
Forum Portugal

Como já referido num número an-
terior, várias vezes nos deparamos 
com pedidos por parte da indústria: 
onde encontrar um determinado 
serviço, onde encontrar determina-
da competência, onde encontrar de-
terminado material…

Temos a ambição de congregar no 
mesmo espaço, agora num site remode-
lado, a informação mais relevante, prin-
cipalmente para as indústrias automó-
vel e aeronáutica, de modo a permitir 
fazer chegar essa informação a quem 
dela necessita.

Mais oferta segmentada 
para ajudar a indústria

Pretendemos também atingir um ou-
tro objectivo, ajudar a segmentar aquilo 
que é relevante para as indústrias aqui 
referidas. Quem não experimentou já 
fazer uma pesquisa, mesmo em sites 

especializados, por exemplo para um 
determinado serviço, e receber como 
resposta um pouco de tudo, desde ser-
viços claramente relevantes até outros 
que apenas continham uma palavra-
chave, mas que não tinham nada a ver 
com o objectivo principal.

Durante o próximo ano, contamos 
adicionar outras áreas a este fórum, no-
meadamente:

• Meet the Buyer - Contacto entre 
fornecedores e potenciais comprado-
res;

• Meet the Candidate - Disponibili-
zação de perfis de candidatos à procura 
de novos desafios;

• Meet the Partner - Oferta de servi-
ços e produtos específicos para as ne-
cessidades destas indústrias;

• Forum Meet the Expert - Contando 
com perfis de auditores ou especialistas 
em diversas áreas, no sentido de ajudar 
e apoiar.

Podemos dizer que tem sido um   
caminho difícil até aqui, e também 
que várias questões se levantam face 
a estes objectivos, nomeadamen-
te em termos de sustentabilidade,     
contudo estamos certos de que, com 
a ajuda de todos, podemos contribuir 
para um melhor futuro.

Assim, e a terminar, fica o convite: 
junte-se a nós, dê sugestões, contribua 
com artigos, opiniões, referências. Afi-
nal, e como referido no início, este tra-
balho e os respectivos resultados não 
são de uma empresa ou entidade, mas 
sim de toda a comunidade.
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INQÚERITO

Isidro Bernardino
Quality Management, Mitsubishi Fuso Truck Europe

“O Automotive Summit 2019 é um evento de relevante importância, por se tratar de um momento onde, entre os diferentes 
players, se proporciona a partilha das novas tecnologias e das novas tendências no mundo da Indústria Automóvel”.

António Bento
Suppliers Quality Auditor, Quality Buy Parts - AGQS51, Volkswagen Autoeuropa, Lda.

“Os pilares do Sistema de Qualidade da Volkswagen Autoeuropa para com os seus Fornecedores assentam nas normas VDA. Vai 
desde a criação de uma peça nova (VDA-M.L.A.), FMEA (VDA 4), aprovação da peça (VDA2), implementação de um processo 
de produção robusto (VDA-R.P.P.), auditorias ao processo (VDA 6.3) e ao produto (VDA 6.5), tratamento de reclamações (VDA          
Standardized process for handling customer´s complaints) e análise de peças de garantia (VDA-F.F.A.).
O Automotive Summit é um momento único em Portugal de ouvir oradores que trabalham há vários anos com a realidade da VDA, 
sendo muitos deles pertencentes a empresas do grupo nuclear da VDA (The German Association of the Automotive Industry). A aqui-
sição de conhecimento das normas VDA é importante, mas a prática coloca-nos, por vezes, dúvidas e dificuldades. O networking 
possível entre os participantes da Automotive Summit é uma oportunidade para esclarecimento e resolução de problemas co-
muns”.

Regina Silva
Quality System Management na ZF

“O Automotive Summit 2019 é uma iniciativa única em Portugal que permite aos profissionais da indústria automóvel estarem 
informado sobre os aspectos relevantes deste setor. Para além de colocar Portugal nos trilhos internacionais, trazendo oradores de 
grande relevância, é também uma oportunidade única de rede de contatos, partilha de conhecimento e discussão dos temas que são 
comuns ao setor automóvel”.

A indúStriA E o 
AutomotivE Summit
Fomos ouvir a opinião da indústria sobre a importância do Automotive Summit 2019 
para este sector, um dos alicerces da economia portuguesa, e para os seus decisores e 
intervenientes.
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Paula Resende
Direção da Qualidade, Ambiente, Saúde e Segurança, Fundinio, SA

O Automotive Summit é uma ocasião única de partilha das matérias específicas do setor automóvel, com os melhores na área, e de 
contacto com as novas práticas e exigências que se prevê que venham a ser exigidas”.

Nuno Esteves
CM/QMM1

“O Automotive Summit 2019 é um evento de extrema importância para a indústria portuguesa, uma vez que irá reunir em Aveiro 
muitos especialistas da área automotive. Neste sentido, será o momento perfeito para dar a conhecer os avanços e as últimas novidades 
do sector, assim como para criar networking com as pessoas que estão a moldar o futuro da indústria automóvel”.

Rafael Pastor
Consultor, Iberomoldes

“A indústria automóvel é um cluster estratégico para economia portuguesa. O seu contributo no emprego e no PIB é muito signi-
ficativo: 
• + 72.000 postos de trabalho (que representam 7% do emprego da indústria), repartidos entre mais de 500 empresas (OEM’s, 
fornecedores de componentes, transformadores e acessórios);
• Faturação anual de 10.500 milhões de euros, dos quais +95% são exportações, que representam 5,6% do PIB e 20% das expor-
tações nacionais (Fonte: Deloitte-Mobinov);
• Todo isto evidencia a enorme importância que a realização da Automotive Summit 2019 tem para Portugal. A escolha de Aveiro 
para realizar este evento está justificada pelo fato de a maior parte das empresas deste setor estar localizada no norte do país, 
essencialmente nos distritos de Aveiro, Porto e Braga”.

Luísa Reis
AUT EMEA Quality Auditor

“O Automotive Summit 2019 é uma oportunidade única de partilha de conhecimento das últimas tendências e desafios da 
actualidade na Indústria Automóvel.  É um evento muito especial, onde os últimos requisitos da indústria serão discutidos pelos 
principais actores do sector, como a VDA-QMC ou a Odette.
Para mim, que faço parte da equipa QMS da TE Connectivity - Automotive EMEA, com mais de 20 localizações em toda a região 
EMEA, é um privilégio participar neste evento em Portugal, e poder partilhar os conhecimentos adquiridos por todo o universo TE!”

Cláudia Pereira
Diretora Dep. Qualidade, Kaizen, Ambiente e SST

“A mobilidade sustentável é uma realidade incontornável, que nos próximos anos vai transformar a indústria automóvel e todos os 
serviços que lhe estão associados. Estamos preparados, para enfrentar esta mudança e os desafios do futuro?
O Automotive Summit 2019 será um excelente fórum de reflexão sobre este e outros temas, de forma a considerar a mudança de 
paradigma, como mais uma oportunidade de dinamização da indústria automóvel.”

Teresa Forte
COFICAB

“A realização do Automotive Summit em Portugal é uma excelente oportunidade de networking entre profissionais do ramo,                   
permitindo a divulgação da atividade automóvel existente no país, que apesar de reduzida se encontra Robusta e com Grande 
Potencialidade de Expansão.”
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PERFIL E 3 PERGUNTASORADOR

1Pode dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

Dar uma visão geral do grupo BOSCH. 
Como está a Bosch a encarar o desafio 
da Indústria 4.0.

As principais áreas de atuação da Indústria 
4.0 na Bosch Car Multimedia, ferramentas 
e metodologias.

Os principais desafios da Indústria 4.0 
no contexto da indústria e em particular 
na Bosch Car Multimedia.

2Por que essa questão é de                           
importância crítica para a indús-
tria automotiva?

A indústria 4.0 é uma oportunidade his-
tórica para aumentar a competitividade. 
A internet das coisas está a transformar a 
maneira como vivemos, trabalhamos, comu-
nicamos e interagimos uns com os outros.
Também está a mudar processos e pro-
cedimentos para fabricação, transporte 
e armazenamento de mercadorias. As 
soluções da Indústria 4.0 estão a tornar 
a manufatura e a logística mais simples, 
mais eficientes e mais flexíveis.
A Bosch está comprometida com a Indústria 
4.0 - é um utilizador líder e também líder 
fornecedor. Entende-se que a fábrica 

José mota
coordEnAdor mundiAl 
dA indúStriA 4.0 PArA 
A  diviSÃo cAr multimEdiA 
do GruPo BoSch.

Atualmente Coordenador Mundial da Indústria 4.0 para a Divisão Car 
Multimedia do Grupo Bosch.

• Vice Presidente do DTx (Digital Transformation CoLab), Associação Laboratório 
    Colaborativo em Transformação Digital.

• Licenciado em Engenharia e Gestão Industrial, pela Universidade do Minho; 

• Gestor de Projetos Profissional, com várias certificações internacionais.
• Formador e coach na área da Gestão de Projetos no Grupo Bosch.
• Com vários anos de experiência e responsabilidades na Bosch Car Multimedia (18    
     anos), nas áreas de Engenharia, Desenvolvimento, Qualidade e Gestão de projetos.

Biografia

do futuro representa a máxima flexibi-
lidade. Os únicos elementos fixos são o 
chão, as paredes e o telhado. Tudo o 
resto é móvel, mutável e conectado.
Os três pilares do sucesso na fábrica do 
futuro: pessoas, máquinas e os dados. A 
combinação de tecnologia de fabricação 
testada e comprovada com a moderna 
tecnologia de informação e comunica-
ção oferece enormes benefícios.

3Na sua opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor en-
frenta hoje?

• Eletrificação dos veículos.
• A incerteza e a volatilidade do mercado.
• Novos paradigmas da mobilidade.
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PERFIL E 3 PERGUNTASORADOR

1Pode dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

Caracterização e tendências da Indús-

tria Automóvel Portuguesa.

2Na sua opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor              
enfrenta hoje?

• Competitividade nas suas várias 
dimensões.

• Capacidade de adaptação do setor às 
exigências emergentes.
• Disponibilidade de Recursos Humanos 
para fazer face à procura.

Jorge rosa
PrESidEntE dA moBinov
PrESidEntE &  cEo 
dA mitSuBiShi FuSo trucK 
EuroPE, SA

• Nascido em 1956.

• Diplomado em Engenharia de Máquinas.
• Desde 1980 que a sua vida profissional está ligada à Mitsubishi, sendo Presidente &   
    CEO da Mitsubishi Fuso Truck Europe, SA desde 2006.
• Presidente da MOBINOV.
• Vice-Presidente da ACAP.
• Presidente do Conselho Geral do Nersant.
• Membro do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Tomar.

Biografia
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PERFIL E 3 PERGUNTASORADOR

Willfried heist
vicE-PrESidEntE do GruPo dE 
QuAlidAdE, SEGurAnçA do 
Produto E GEStÃo dE hSE, 
vdA Qmc

Biografia

1Pode dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

A missão da VDA-QMC. A constituição 
de um grupo de trabalho. A harmoni-
zação de requisitos para agentes de 
segurança de produtos na indústria                      
automóvel. A criação de um conceito de 
formação. Internacionalização das reco-
mendações VDA.

2Por que essa questão é de im-
portância crítica para a indústria 
automotiva?

Porque continua a crescer o número de 
campanhas de recolha relacionadas com 
a segurança de produtos. O aumento na 
complexidade do produto. Maior número 
de requisitos legais. Maior expectativa 
do consumidor quanto à segurança do 
produto.

3Na sua opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor en-
frenta hoje?

O que nos espera? Maior sensibilização 
por parte da sociedade. Produtos mais 
complexos. Mudanças frequentes na 
cadeia de fornecimento. Novos projetos 
e novos produtos. Globalização e maior 
velocidade nas trocas de informação. 
Maior regulação e mais legislação.

1Pode dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

Principais datas para o lançamento do 
manual, lançamento da formação e do 
conceito de formação em FMEA.

2Por que essa questão é de impor-
tância crítica para a indústria           
automotiva?

Não será só para a indústria automóvel, 
Porque acredito que a formação e o 
desenvolvimento posterior são um fa-
tor-chave, dos mais importantes, para o 
sucesso nos negócios.

3Na sua opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor en-
frenta hoje?

• Alcançar as metas de proteção am-
biental do nosso governo na Alemanha 
(“Sustentabilidade”).

• Permanecer globalmente competitivo 
em tempos de incerteza e em mercados 
sensíveis (“Economia Mundial”).

• Tornar-se inovador e ser criador de 
tendências (“Tendências Futuras”).

teresa müller-ott
GErEntE dE rElAçÕES 
intErnAcionAiS E 
vicE-chEFE dE dEPArtAmEnto 
dE FormAçÃo vdA Qmc

• 1982 - Nasceu na Alemanha.

• 2007 - Bacharel em Artes, Literatura Alemã e Musicologia.

• 2008 - Formação profissional em vendas de media e produtos impressos.

• 2009 - Início da carreira na área de formação e desenvolvimento na Associação Alemã 
    da Indústria Automotiva (VDA).

• Presente - Gerente de Relações Internacionais, responsável por cerca de 40 parceiros 
    de licenças mundiais e vice-chefe de Departamento de Formação VDA QMC

Biografia

PERFIL E 3 PERGUNTASORADOR

Profissional com mais de 20 anos de experiência, geriu e desenvolveu o CVS Group 
Quality, Product Safety and HSE Management. Contribuiu para uma melhoria sus-
tentada do produto global e do processo de qualidade na KNORR-BREMSE Systeme 
für Nutzfahrzeuge GmbH em Munique.

Geriu o departamento de Qualidade na Fichtel & Sachs AG, na divisão de Chassis, e 
na Zeppelin Metallwerke GmbH, tendo sido também Diretor do Departamento de 
Qualidade na Daimler Benz AG na Alemanha e Overseas.

Tem uma vasta experiência na criação, realização e desenvolvimento na Gestão da 
Qualidade e Sistemas de Segurança do Produto e QM/Estratégias e Segurança do 
Produto.
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1Pode dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

O principal foco da minha apresentação 
será a demonstração dos benefícios que 
a aplicação da metodologia DoE poderá 
trazer para a otimização dos processos e 
concepção de produtos. A metodologia 
vai ser apresentada com um enquadra-
mento histórico, mostrando toda a sua 
evolução durante o século XX, desde a 
era agrícola até aos dias de hoje.

Vai ser também focada a facilidade com 
que nos dias de hoje, com o recurso aos 
sistemas informáticos, se pode aplicar 
eficazmente esta metodologia.

2Por que essa questão é de impor-
tância crítica para a indústria           
automotiva?

O planeamento de experiências (Design 
of Experiments – DoE) tem sido usado a 
nível mundial em muitas indústrias, des-
de o início dos anos 80, sempre com o 
objectivo da melhoria contínua dos pro-
dutos e dos processos existentes. O DoE 
pode poupar imenso tempo e dinheiro 
aos seus utilizadores, uma vez que ace-
lera e agiliza a selecção da melhor com-
binação possível de todos os parâmetros 
que temos ao nosso dispor no fabrico ou 
na concepção dum determinado produ-
to ou processo. E ao fazê-lo, fá-lo vali-
dando-o. É uma das técnicas descritas 
nas normas ISO/QS-9000, IATF 16949 
e VDA.

O DoE produz melhores efeitos se usa-
do nas fases iniciais do desenvolvimento 
dum produto. Pode ser usado tanto na 
simulação de modelos de engenharia, 
como na construção de protótipos e na 
estruturação dos processos de fabrico. 

O DoE oferece também a oportunidade 
aos processos de fabrico de se otimi-
zarem e para que a sua performance            
melhore significativamente. Independen-
temente da fase de engenharia  (concep-
ção, projecto, ou produção), é possível 
aplicar o DoE. 

3Na sua opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor en-
frenta hoje?

• Adaptação tecnológica às exigências 
da Indústria 4.0.

• Travar a deslocalização da produção 
de viaturas e componentes para o Leste 
europeu e para a China.

• Formação e valorização técnica dos 
recursos humanos na implementação 
da melhoria dos produtos e processos 
produtivos.

rui Aguiar
conSultor E FormAdor 
Sénior nA oPco

Licenciei-me em Engenharia Mecânica no IST há 28 anos. Trabalhei durante oito anos na 
AutoEuropa na área de Engenharia de Produção e no Departamento de Desenvolvimento 
de Protótipos (Pilot Plant). De seguida comecei a exercer a minha actividade de formador 
e consultor nas área da Produtividade e Qualidade durante cinco anos na empresa CEV - 
Consultores em Engenharia do Valor.
Em 2004 comecei a desempenhar funções de Diretor do Departamento de Planeamento e Coor-
denação de Projecto e Obras da SAIP, actividade essa que exerci em Évora até 2012, altura em 
que retomei a minha actividade do formador e consultor LEAN e 6Sigma.
Em 2014 fui convidado para  supervisor da Qualidade da Embraer Estruturas Metálicas, cargo 
esse que mantive até 2016, altura em que por motivos pessoais voltei para Lisboa, onde du-
rante dois anos fui o CEO de uma empresa de gestão de frota (80 veículos e 120 motoristas) 
na plataforma UBER.
Entretanto em 2018 fui convidado para KPO (Kaizen Promotion Officer) na OGMA - Indís-
tria Aeronáutica Portugal. Actualmente sou consultor e formador senior na OPCO.

Biografia

PERFIL E 3 PERGUNTASORADOR
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PERFIL E 3 PERGUNTASORADOR

Jan morenzin
SPicE Expert, vdA Qmc

Jan Morenzin começou a trabalhar como engenheiro de software e líder de projeto 
para desenvolvimento integrado em soluções de pós-venda de transporte público. 
Desde 2004, trabalha como freelancer no setor automotivo - em testes, garantia 
de qualidade, arquiteturas de software e gestão de projetos para diversos OEMs e 
fornecedores. 

Desde 2010, trabalha predominantemente como engenheiro e gerente de segurança 
funcional. Além dessas atividades, apoia a VDA QMC desde 2007, sendo responsável 
pela certificação de avaliador SPICE Automotivo e pela conferência VDA Automotive 
SYS. Jan é ainda membro do grupo de trabalho VDA QMC 13 e do ISO / IEC JTC1 / 
SC7 WG 10.

Biografia

1Pode dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

A apresentação é uma introdução sobre 
o Automotive SPICE, o seu uso e impor-
tância no setor automóvel. Fornece uma 
breve formação para principiantes sobre 
este assunto. Além disso, oferece uma 
visão geral sobre as atividades atuais do 
VDA QMC no Automotive SPICE.

2Por que essa questão é de impor-
tância crítica para a indústria au-
tomotiva?

O Automotive SPICE é o único instru-
mento mundial estabelecido no setor au-
tomóvel para monitorar e melhorar os 
processos de desenvolvimento de sof-
tware. Fornecer garantias de qualida-
de efetiva para o software é crucial para 
lidar com os desafios atuais e futuros de 
um veículo automatizado e em rede.

3Na sua opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor en-
frenta hoje?

• Eficiência dos processos relacionados 
com o desenvolvimento de software.

• Aumento das exigências de padronização 
e regulamentação na aprovação de funções 
para veículos baseadas em software.

• Gestão da transformação da indústria 
necessária para veículos com redução 
de emissões.

Simon carr
GErEntE dE SEtor nA Smmt 
- induStrY Forum uK

As sessões do workshop consistirão 
numa mistura de apresentação, discus-
são e atividade prática.

2Por que essa questão é de impor-
tância crítica para a indústria au-
tomotiva?

A manufatura em geral e a automóvel 
em particular estão a enfrentar grandes 
mudanças na sua competitividade num 
mercado em mudança. Isso requer pro-
cessos estáveis e eficazes, executados 
por pessoas competentes, a fim de maxi-
mizar a competitividade.

3Na sua opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor en-
frenta hoje?

As mudanças necessárias para respon-
der rapidamente a novas tecnologias e 
requisitos de produtos, como veículos 
elétricos, conectados e autónomos.
Novos desenvolvimentos de processos 
como resultado da Indústria 4.0 e a ciên-
cia dos dados.
E a mudança de modelos comerciais à me-
dida que o mercado muda de propriedade 
para um modelo partilhado ou on-demand.
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Com mais de 25 anos de experiência na consultoria de engenharia e operações ligadas 
à aeronáutica, processamento industrial, área automóvel, áreas de comidas e bebidas, 
defesa, eletrónica, fabricação, petroquímica, sistemas offshore, farmacêutica, saúde e 
sistema bancário.
Ex-GKN, fornecedor Tier 1 da indústria automóvel onde geriu operações e introduziu no-
vos produtos
MEng, MBA.
JIPM TPM Black Belt.
Realizou projetos de capital significativos e de larga escala para o Ministério da De-
fesa britânico e para o setor do petróleo e gás.
Formador e Coach nas áreas do Lean, TPM e melhoria na cadeia de fornecimento, 
tendo adquirido estas competências com masters engenheiros japoneses.

Biografia

1Pode dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

Uma introdução à excelência operacional 
na manufatura. Esta sessão dará aos 
participantes o contexto geral em torno 
das operações de manufatura e os prin-
cípios que sustentam a sua melhoria, 
como Lean, TPM e Six Sigma. Em segui-
da, expandiremos cada princípio com 
mais detalhes, dando aos participantes 
uma maior compreensão de quando 
aplicá-los e focando não apenas a me-
lhoria, mas também a sua sustentação. 

PERFIL E 3 PERGUNTASORADOR
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PERFIL E 3 PERGUNTASORADOR

Beysun Sen duru
EnGAGEmEnt mAnAGEr, 
odEttE intErnAtionAl

1Podem dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

O foco principal da nossa apresentação 
é fornecer informações abrangentes 
sobre o potencial da ferramenta de Ava-
liação de Capacidade Logística MMOG/
LE para trazer melhorias significativas 
no desempenho logístico. E como a 
nova plataforma informática “MMOG.
np” acrescenta funcionalidades adicio-
nais que são muito pedidas, trazendo a              
ferramenta clara e firmemente para a 
era digital.

2Por que essa questão é de impor-
tância crítica para a indústria           
automotiva?

O MMOG / LE é uma ferramenta de 
autoavaliação e melhoria contínua que 
fornece os meios para melhorar a efi-
ciência e a precisão da gestão de mate-
riais e, ao mesmo tempo, reduzir os cus-
tos de erros e desperdícios. O MMOG / 
LE é o padrão global de fato das melho-
res práticas do setor para processos de 
gestão da cadeia de fornecedores. Seu 
objetivo é trazer empresas do setor au-
tomóvel para níveis de classe mundial, 
para satisfazer as exigências crescen-
tes do cliente final num período de mu-
danças drásticas para a indústria.

3Na vossa opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor               
enfrenta hoje?

A indústria automotiva de hoje é geri-
da como um fluxo. Os maiores desafios 
que a indústria enfrenta são os desen-
volvimentos nos conceitos de mobili-
dade, as novas formas de propulsão e o 
movimento em direção a veículos autó-
nomos. Impulsionados por fatores tec-
nológicos, ambientais e políticos, esses 
desafios estão a obrigar todos os atores 
da cadeia de fornecimento a reavaliarem 
suas operações e suas organizações. O 
MMOG/LE é a ferramenta perfeita para 
auxiliar nesta reavaliação.

Guillaume François
ProGrAmmE mAnAGEr 
mmoG/lE.nP At odEttE 
intErnAtionAl

Biografia
Ingressou na ODETTE International como Programme Manager. É responsável por gerir o de-
senvolvimento do MMOG.np (nova plataforma), supervisionando a rede global de formado-
res. Coordena também vários projetos da Odette, mais recentemente a publicação “Capturing 
Supply Chain Events com o autoID”, e trabalha com o Joint Automotive Industry Forum (JAIF), 
que reúne organizações regionais europeias, norte-americanas (AIAG) e japonesas (JAMA e 
JAPIA) para colaborar em recomendações automóveis globais de EDI e RFID.

Antes de ingressar na Odette, trabalhou no desenvolvimento de negócios e como gestor finan-
ceiro para vários fornecedores de soluções de ERP. Foi responsável pela gestão da implemen-
tação de projetos complexos de ERP para fornecedores automóveis - Tier 1 e Tier 2 - adqurindo 
uma visão inestimável dos processos de fabricação e logística na indústria automóvel.

PERFIL E 3 PERGUNTASORADOR

Ingressou na Odette International para a posição de Engagement Manager. Administra a 
base de associados da Odette, bem como a rede de parceiros global. Iniciou o seu percurso 
profissional como Engenheira de Logística na Ford Otosan, na Turquia, em 2004. Depois de 
implementar com sucesso novos projetos na Inbound Logistics, tornou-se supervisora da         
cadeia de fornecimento, sendo responsável pelo desenvolvimento e gestão de fornecedores.

Em 2014, trabalhou com outras OEMs locais e globais implementando vários projetos de 
Supply Chain & Logistic, como EDI, MMOG/LE, Gestão do Desempenho do fornecedor,            
tendo sido eleita Presidente da Odette Turkey. Representou ainda a Turkish Automotive                              
Industry em projetos globais da Odette, como Gestora de Risco da Cadeia de Fornecimento 
ou MMOG/LE V4 e em várias conferências da Odette como oradora.

Antes de ingressar na Odette International, estava encarregue das atividades de        
Planeamento e Gestão da Capacitação da Ford Turca.

Biografia
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PERFIL E 3 PERGUNTASORADOR

1Pode dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

A minha apresentação será focada no 

sistema de certificação internacional au-

tomotiva (IATF 16949) e em todos os re-

quisitos a serem considerados para esta 

certificação, como requisitos adicionais 

específicos do cliente, requisitos legais 

e interpretações validadas que possam 

modificar os requisitos e o seu propósi-

to, bem como a importância do desem-

penho da organização nesse sistema 

através dos scorecards dos clientes. A 

apresentação abrangerá também as 

regras aplicáveis para este esquema de 

certificação e o seu impacto direto nas 

organizações certificadas, bem como as 

FAQS aplicáveis às regras e ao padrão.

2Por que essa questão é de impor-
tância crítica para a indústria           
automotiva?

O sistema é como uma “carta de con-
dução” neste setor de atividade. É obri-
gatório ele ser aplicado para os forne-
cedores diretos de OEMs e está a ser 
cada vez mais alargado para o resto 
da cadeia de fornecimento, onde a sua 
elegibilidade é aplicada. É também uma 
boa base para a melhoria das organiza-
ções, promovendo sistemas de gestão 
que dão prioridade à prevenção de de-
feitos através da redução da variação e 
do desperdício, em vez da deteção.

3Na sua opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor               
enfrenta hoje?

• Inovação e filosofia de melhoria per-
manente para alcançar mais competiti-
vidade num mercado global em termos 
de processos internos e soluções de 
produtos.

• Foco em produtos com maior valor 
agregado e integração de soluções e mó-
dulos, levando em consideração a evolu-
ção das expectativas das sociedades e 
utilizadores (por exemplo, redução de 
emissões, condução autónoma, econo-
mia circular).

• Para fornecedores de componentes, 
uma presença global sempre que proje-
to e fabricação são necessários.

Auditor coordEnAdor 
E GEStor dE Produto, 
BurEAu vEritAS

carlos Pimenta 
de castro

Licenciado em Engenharia de Máquinas da Marinha Mercante. Trabalhou na fábrica da 
Renault em Setúbal (1989-1994) como responsável da área de engenharia de processos no 
departamento de oficinas, participando da melhoria das questões de qualidade, custo e pro-
dutividade do departamento, e na implementação de ferramentas de qualidade, incluindo 
ferramentas essenciais. Foi também responsável pelo desenvolvimento e implementação do 
projeto TPM na fábrica, integrado no Departamento Técnico.
Em 1994, ingressou no Bureau Veritas, primeiro como inspetor naval até 1998, iniciando 
também desde 1997 funções na criação de empresas de certificação como gerente técnico, 
desenvolvendo métodos, critérios para o funcionamento do organismo de certificação e ob-
tendo a acreditação local em Portugal.
Atualmente é gestor de produto do Bureau Veritas Certification para o IATF 16949 e tam-
bém para ISO 9001, POV, e auditor coordenador de ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001/
ISO 45001, NP 4457, IATF 16949. É também orientador de cursos acreditados pela IRCA 
para auditores externos.

Biografia
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Bruno Borges
cEo nA S4mEtro - SolutionS 
For mEtroloGY

Bruno Borges é um dos actuais CEO da empresa S4Metro - Solutions for Metrology, empresa 
prestadora de Serviços e representante de Softwares & Equipamentos na área de Metrologia 
Industrial, existente desde 2011. Licenciado em Engenharia Mecânica, é o responsável pelo 
Departamento Comercial da S4Metro, sendo também especialista em Controlo Dimensional 
e Engenharia Inversa, duas das áreas de Negócio da S4Metro. É acreditado e Certificado pela 
entidade Alemã AUKOM, o que lhe permite ministrar Formação em Metrologia AUKOM Ní-
vel I e II, um standard da Indústria Automóvel e Aeronáutica.
Bruno Borges foi convidado a dar aulas aos alunos do Mestrado do Curso de Engenharia de 
Produção, na Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, do Instituto Politécnico de Setúbal, no 
1º semestre do ano lectivo 2018/2019.

Biografia

1Pode dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

Os principais tópicos são os seguintes.

Tem conhecimento de quais são as princi-
pais diferenças entre as normas ISO 1101 
e ASME Y14.5?

Sabia que as normas ISO 1101 ou ASME 
Y14.5 são um conjunto de regras e simbo-
logias, que se utilizam para definir a con-
formidade da geometria das peças, a nível 
funcional e dimensional?

Sabia que o GD&T é, hoje em dia, uma 
ferramenta crítica para o desenvolvi-
mento de produto que ajuda a melhorar 
a qualidade, reduzir custos e aumentar 
a competitividade?

2Por que essa questão é de impor-
tância crítica para a indústria au-
tomotiva?

A indústria automotiva está a passar 
por um período desafiador em mui-
tas áreas, e o GD & T não é exceção. A 
maneira como estamos a comunicar as 
especificações dimensionais está a mu-
dar, juntamente com o aumento contí-
nuo dos requisitos de qualidade.

O GD & T é fundamental não apenas 
no lado técnico, na forma como comu-

nicamos os requisitos dimensionais 
e funcionais, mas também na própria 
atividade comercial. Entender ou não 
o GD & T pode ser altamente dispen-
dioso para uma organização que possui 
vários projetos em execução ou está a 
executar novos projetos.

Aproveitando o conhecimento de GD & 
T, as organizações estarão num nível em 
que poderão ser mais produtivas e com-
petitivas, economizando em todos os de-
partamentos ao produzir algum produto. 
Desenvolvimento de produtos, produ-
ção, engenharia e processos de qualidade 
são os que têm mais impacto.

3Na sua opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor en-
frenta hoje?

Um dos maiores desafios é a forma como 
a mobilidade é vista no futuro. A procura 
por tecnologias mais limpas está a mudar 
os carros que temos hoje. Passar para op-
ções elétricas, híbridas, de plug-in, hidro-
génio ou outras ainda não é um assunto 
em que para todos os fabricantes exista 
orientação de consenso e mercado. O 
desafio será o modo como os OEMs são 
capazes de entender a melhor maneira 
de concretizar essa evolução e, ao mes-
mo tempo, manter a rede de fornece-

dores e garantir o ritmo de desenvolvi-
mento com novos requisitos, testando, 
produzindo e, o mais importante, comu-
nicando.

Nos últimos anos a maneira global de 
trabalhar em rede está a levar a indústria 
automotiva a níveis que nunca vimos. A 
Indústria 4.0 terá um papel importante 
quando a rede entre clientes e fornece-
dores puder estar num nível de partilha 
de informações de produção e infor-
mações de qualidade em tempo real. 
Por exemplo, assuntos críticos como a 
manutenção de equipamentos podem 
tornar-se mais eficientes e, consequen-
temente, obtermos melhor produção e 
fornecimento. A qualidade também irá 
beneficiar desta nova realidade, o esta-
do do produto é possível ser partilhado 
em tempo real e todos podem beneficiar 
disto para agir de forma mais rápida e 
eficiente.

Por último, mas não menos importante, 
compreender as tendências dos consu-
midores também será importante, uma 
vez que estamos a viver numa era tec-
nológica onde a mobilidade e o acesso à 
informação são muito importantes. Isso 
moldará os modelos de carros que vere-
mos num futuro próximo.
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maria mouquinho
oFFicE E AcAdEmY
 mAnAGEr, oPco

Profissional com 21 anos de experiência em ambiente multinacional da indústria automóvel, 
onde exerceu o cargo de Diretora de Recursos Humanos e Coordenadora Financeira. Forma-
dora certificada, integrou o Quadro de Formadores de várias empresas. Ministrou mais de 
8 mil horas de formação em diversas áreas: Aeronáutica, Recursos Humanos, Qualidade, 
Gestão Comportamental, Team Building, entre outras. Licenciada em Sociologia pelo ISCTE e 
com vastas formações complementares.

A apoiar a OPCO desde 2017, gere as atividades gerais da OPCO e da Academia a nível das 
suas estratégias de divulgação de programas de formação e gestão de clientes e parcerias, 
e do desenvolvimento comercial. Bem como toda a gestão inerente à certificação ISO9001, 
VDA QMC e DGERT, apoiando interna e externamente todos os colaboradores, a partir da 
sede em Palmela e do escritório de Aveiro.

Biografia

1Pode dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

Administrar pessoas é uma arte e por isso há 
que ser estratégico para atingir resultados.
Construir o Perfil do Líder é um dos te-
mas do Workshop de Liderança cujo in-
tuito é originar a quebra de paradigmas 
e tornar as equipas altamente eficazes.

Serão apresentadas técnicas testadas 
e aprovadas nas mais diversas equipas, 
com os perfis mais variados, o que trará 
um absoluto crescimento no desempe-
nho pessoal e profissional dos líderes 
contagiando os seus liderados.

2Por que essa questão é de impor-
tância crítica para a indústria au-
tomotiva?

O universo empresarial atual pede líderes 
capazes de uma gestão colaborativa. E se 
eles desejam transformar-se nessa figura, 
terão de investir em formação/preparação 
por forma a adquirirem os hábitos certos.

Liderar com mestria requer estratégias 
bem definidas e estes workshops vão aju-
dar a desenvolver as competências neces-
sárias para que os objetivos e equipas se 
possam inspirar e servir com motivação.

Todos podem desenvolver a liderança 
como competência. 

3Na sua opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor en-
frenta hoje?

O líder é um agente estratégico com um 
carisma nato, poder de persuasão, inte-
ligência, responsabilidade, flexibilidade 
e autoridade natural.

Tem que ter consciência que a Indústria 
4.0 e a Era Digital impõem novas formas de 
trabalho e tecnologia para agilizar processos 
internos e desenvolver métodos eficientes.

Outro desafio é a diferença entre gera-
ções, o que se pode traduzir em desejos 
e necessidades específicas e exigir ajus-
tes no estilo de liderança.

PERFIL E 3 PERGUNTASORADOR

marisa romero
PSicóloGA clÍnicA, 
FormAdorA cErtiFicAdA 
E conSultorA

Profissional com 16 anos de experiência na área da Psicologia. Diretora da empresa 
Academia dos Afetos, em Setúbal, nas áreas da Psicologia, Formação e Desenvolvi-
mento Pessoal. Psicóloga clínica, neuropsicóloga escolar e hipnoterapeuta clínica.
Formadora certificada especialista na área comportamental que desenvolve com-
petências de RH inter e intra empresas. Ministrou mais de 8 mil horas de formação 
em diversas áreas do comportamento humano em regime indoor e outdoor.
É também Coach Certificada pelo International Coaching Community (ICC) e Prac-
titioner de Programação Neurolinguística, certificada por Richard Bandler. Orado-
ra convidada por instituições públicas e privadas, escreve artigos para revistas e 
jornais na área da saúde e bem estar.
Psicóloga residente na Associação Missão Coragem - Núcleo de Grândola (Mulheres 
vítimas de cancro), em regime de voluntariado.

Biografia

1Pode dar-nos dar uma breve             
descrição do foco principal da sua 
apresentação? 

Apresentação de vários conteúdos, for-
mações e desenvolvimento de competências 
na área da comunicação e liderança.

2Por que essa questão é de impor-
tância crítica para a indústria au-
tomotiva?

Para que se desenvolvam competências 
inerentes ao desenvolvimento de melho-
res equipas. A comunicação e o relaciona-
mento interpessoal são parte integrante 
do ser humano e, consequentemente, dos 
agentes profissionais das várias áreas. Na 
área da indústria automóvel, e vislumbrando 

o desenvolvimento rápido da mecânica e 
da tecnologia, é importante desenvolver 
competências no capital humano.

3Na sua opinião, quais são os 3 
maiores desafios que o setor en-
frenta hoje?

• Profissionais qualificados,
• Internacionalização 
• Rápido desenvolvimento tecnológico.
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A diGitAlizAçÃo 3d 
como vAntAGEm 
comPEtitivA

TECNOLOGIA

Sabe como a sua empresa poderá usufruir desta tecnologia para acelerar a inovação, 
ganhando avanço sobre a concorrência?
Autor: Creaform (Grupo Ametek)

N
um mercado cada vez mais 
competitivo em que nos encon-
tramos e onde muitos dos seus 

concorrentes atuam a nível global, a 
tecnologia está a evoluir a um ritmo 
alucinante, pelo que se deve aperceber 
que os seus clientes estão cada vez mais 
exigentes, tanto no que toca à qualidade 
como ao desempenho. Os fabricantes 
estão também sob uma enorme pressão 
para conseguirem desenvolver e lançar 
novos produtos, cada vez mais inovado-
res, com cada vez maior rapidez.

Infelizmente e, de acordo com a Revista 
Harvard Business Review, 95% dos no-
vos produtos apresentam falhas, sendo 
alguns dos motivos para a falta de su-

cesso o facto de não existir uma correta 
comunicação e compreensão das neces-
sidades do cliente, do ajuste inadequado 
ao mercado ou de todos os problemas 
de uso dos mesmos. Por outro lado, exis-
tem outras empresas que só demasiado 
tarde se percebem que o tempo de co-
locação no mercado de novos produtos 
poderá fazer toda a diferença entre ter 
um enorme sucesso ou um fracasso total.

Para os departamentos responsáveis 
pela gestão do ciclo de vida dos produ-
tos, a estratégia de inovação e de iden-
tificação do sucesso comercial passa por 
repensar os métodos de projeto e de 
produção, através do uso de tecnologias 
avançadas, tais como a digitalização 3D.

Os scanners 3D, tal como os scanners 
portáteis HandySCAN 3D e Go!SCAN 
3D da nossa representada Creaform 
(Grupo AMETEK), podem ser usados 
em todo o processo de desenvolvimen-
to dos produtos, visando aumentar a 
eficiência, projetar um produto melhor, 
amenizar problemas de produção, ga-
rantir a elevada qualidade e diminuir o 
tempo necessário para o lançamento no 
mercado.

Sabe quais são os scanners 
3D mais adequados para 
gerir o ciclo de vida do seu 
produto em particular?
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Antes de aprofundarmos como as solu-
ções de digitalização 3D podem ser usa-
das no que toca à gestão do ciclo de vida 
do produto, é importante considerar o 
tipo de scanners 3D de que irá necessi-
tar. Por outras palavras, tudo depende 
da indústria em que atua, dos requisitos 
específicos do produto e dos recursos / 
fluxos internos de trabalho.

No mercado poderá encontrar dispo-
níveis, basicamente, dois tipos de scan-
ners 3D: Os scanners de qualidade me-
trológica (como o HandySCAN 3D) e 
scanners de nível profissional (como o 
Go!SCAN 3D). As diferenças inerentes 
a estes dois tipos de scanners estão as-
sentes sobretudo no nível de precisão, 
resolução e velocidade, bem como na 
sua facilidade de utilização.

O scanner HandySCAN 3D, patentea-
do, que atende à norma ISO 17025, foi 
especificamente desenvolvido para me-
trologistas em indústrias que funcionam 
com base em normas rígidas de qualida-
de e/ou que precisam de precisão exce-
cionalmente elevada, ideal para os seto-
res automóvel e aeroespacial.

O Go!SCAN 3D, por outro lado, é ideal 
para os departamentos de projeto e 
engenharia que não possuam conheci-
mento em metrologia e que pretendam 
adquirir um scanner 3D que seja fácil 
de usar, para projetos que exijam níveis, 
ainda assim, consideráveis de precisão. 
Têm ainda particular adaptação às in-
dústrias de fundição, onde se pretende 
uma verificação geral rápida e simplifi-
cada da peça.

No entanto, é crucial observar que, de-
pendendo da aplicação, os dois scanners 
3D podem ser usados em todo o ciclo do 
processo de desenvolvimento do produto.

Sabe como pode a 
digitalização 3D ter impacto, 
de forma positiva, na gestão 
do ciclo de vida de um 
produto, desde os conceitos 
iniciais até ao projeto de 
engenharia/fabricação, 
finalizando na manutenção?

Ao começar a desenvolver um produ-
to desde a raiz, as equipas de projeto 
e engenharia podem usar os scanners 
3D para realizar análises competitivas, 
digitalizando produtos que estão atual-
mente no mercado, percebendo qual 
o comportamento em determinadas 
condições e diferentes ambientes. Ge-
ralmente, os arquivos de digitalização 
para CAD são produzidos para que as 
equipas possam identificar melhor os 
requisitos e especificações de design es-
pecíficos de um produto.

Em seguida, é normalmente criado o 
conceito do modelo, tendo especial 
atenção no que toca à estética. Os scan-
ners 3D podem ser usados para digitali-
zar o modelo e criar a mesh para mode-
lagem adicional no software CAD.

Cada fase do desenvolvimento do pro-
duto pode beneficiar da digitalização 3D 
para transformar a forma como proje-
tam, desenvolvem, produzem e atendem 
os produtos que os clientes desejam. Se 
pretende acelerar o ciclo de inovação 
dos seus produtos e o tempo de comer-
cialização, está na altura de considerar 
a integração dos scanners 3D da repre-
sentada da S4Metro, a Creaform, para 
o ajudar na gestão do ciclo de vida dos 
seus produtos. Finalmente, pode inte-
grar a mesma tecnologia na manutenção 
de fábrica, nas suas ferramentas, encon-
trar peças de substituição de forma fácil, 
rápida e organizada, ou até mesmo produzi
-las diretamente através dos processos de 
produção aditivada (scan-to-print).

Tal como foi possível demonstrar, as 
aplicações em que os scanners 3D po-
dem ser usados na gestão do ciclo de 
vida do produto são bastante amplos. 
De acordo com a conceituada empresa 
Zion Market Research, prevê-se que o 
mercado de digitalização 3D atinja 5,06 
bilhões, até 2022.

HandySCAN 3DGo!SCAN 3D
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