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“a FiLeiRa 
aUtOMÓveL 
teM tiDO UM 
CResCiMeNtO 
aBsOLUtaMeNte 
esPeCtaCULaR”
Voz particularmente autorizada para falar do panorama
industrial português, o ex-ministro da Indústria 
e da Energia abriu-nos o livro sobre o sector automóvel 
e os desafios do presente e do futuro.

Pedro Silva faz 
um balanço dos novos 

projectos e do crescimento 
da OPCO, com um olhar 
apontado ao que aí vem.

Balanço
automotive 

summit 2019

O grande encontro 
da indústria automóvel foi 

um êxito que reuniu em 
Aveiro os decisores e as 

referências do sector, em 
Portugal 

e internacionalmente.

Liderança

Maria Mouquinho (OPCO)
explica que quem ocupa 

um cargo superior e quer 
liderar colaboradores de 

forma competente deve ter 
qualidades específicas 

de liderança.

editorial Reportagem Opinião 

entrevista exclusiva com Mira amaral
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08 RepoRTagem 12 agenDa05 eDiToRiaL
automotive summit 2019
Tudo sobre o grande encontro 
da indústria automóvel, um 
sucesso que esgotou a primeira 
edição, em Aveiro.

Os destaques de um calendário 
preenchido de acções, formações 
e eventos.

Pedro silva 
O balanço dos novos projectos 
- Industrial Forum Portugal, 
Automotive Summit - é motivo 
de satisfação mas queremos e 
vamos fazer ainda mais e melhor. 
Tal como na OPCO, a casa-mãe, 
que continua a crescer em 
parcerias e representadas. 
E na confiança da indústria.

12 enTRevisTa
“A fileira automóvel tem tido um 

crescimento absolutamente 
espectacular”

Ex-ministro da Indústria e da Energia, 
e também do Trabalho e da Segurança Social, 

Mira amaral falou em exclusivo 
à revista Industrial Fórum Portugal 

sobre o sector automóvel 
e os desafios do presente 

e do futuro.

18 opinião
Maria Mouquinho
Um líder precisa não só de 
usar as suas aptidões técnicas, 
conceituais e humanas 
mas também a inteligência 
emocional – a alma – para ser 
capaz de liderar.

eDiToRiaL
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editorial

Pedro sIlva
Managing Director OPCO Academia

IndustrIal ForuM 
Portugal

C
om este número da revista 
industrial Forum Portugal, 
concluímos o primeiro ano de 

existência. Depois do número zero, 
há cerca de um ano atrás, incluindo 
ainda uma edição especial por ocasião 
do automotive summit, fechamos 
agora o primeiro ciclo, altura, portanto 
de fazer um primeiro balanço. e o ba-
lanço é baseado naquilo que os clientes 
nos indicam: uma boa iniciativa, bons 
conteúdos, ocupando um espaço até 
aqui vazio e que se pretende agora 
preenchido.

Mas o nosso balanço não coincide 
ainda com estes comentários. Quere-
mos mais, e queremos que esta revista 
atinja um dos objectivos para os quais 
foi criada, para dar voz à indústria. assim, 
um dos objectivos para o próximo 
ano passa, claramente, por aumentar 
a participação do público, a sua parti-
cipação. seja com artigos de opinião, 
seja com partilha de boas práticas, 
seja de outras formas.

iremos igualmente reforçar a equipa, 
não só no sentido de garantir a susten-
tabilidade do projecto, como também 
poder chegar a outros níveis, sempre 
com os olhos postos naquilo que o 
mercado pede e procura. 

Para atingirmos esses objectivos, con-
tamos consigo. estamos à sua espera.

autoMotIve suMMIt

t
emos também que fazer, claro, 
o balanço do primeiro auto-
motive summit e temos que 

dizer que, claramente, excedeu todas 
as nossas expectativas. Não só as 
nossas expectativas, mas também 
a de parceiros, participantes e pa-
trocinadores. excedeu de tal forma 
que estamos já a começar a preparar 

a próxima edição, tendo em conta 
várias lições aprendidas deste ano, 
tendo em conta a voz do cliente, com 
as várias sugestões e vários pedidos 
entretanto enviados. estamos certos 
que o próximo, a 21 de Maio de 2020, 
será ainda melhor. eventualmente, 
teremos até que “alterar” o nome 
ou criar uma sessão paralela pois 
os clientes de outras áreas “recla-
maram”, por exemplo, não haver um 
espaço para a indústria aeronáutica. 
assim, quem sabem, talvez em 2020 
“ganhemos asas”.

também a nível do automotive sum-
mit existirá um reforço da equipa, uma 
preparação com maior antecipação, 
de modo a nos coordenarmos melhor 
com os calendários e necessidades 
dos nossos parceiros. em setembro                     
estaremos, portanto, no terreno, já a 
preparar a próxima edição, contando 
também introduzir alterações ao nível 
das sessões: temas mais variados, com 
mais tempo dedicado e, quem sabe, 
com algumas surpresas pelo meio.

também aqui contamos com as        
sugestões e pedidos de clientes e 
parceiros de modo a tornar o evento 
ainda mais virado para a indústria. 
também aqui contamos consigo.

IndústrIa

a
final de contas, a nossa acti-
vidade principal, a nível da 
OPCO, também aqui em ba-

lanço. Desde que nos tornámos uma 
empresa autónoma em 2015, tam-
bém esta área cresceu.

Cresceu nas parcerias e nas enti-
dades que representa. Para além das 
já existentes vDa e Odette, temos 
agora relações robustas com a Fiev e 
com a Psa, através da euro symbiose, 
de França, com o sMMt industry 
Forum, do Reino Unido, nas áreas do 
Lean e Liderança operacional. também 

BaLanço(s)

a nível da Plexus, entidade que desen-
volve toda a formação do aiaG, iatF 
e iaQG, a parceria está agora em con-
solidação, tendo começado com o tema 
dos CQI’s. E por fim, também com a 
Renault Consulting, com quem já reali-
zamos as primeiras formações oficiais 
da Renault em Portugal.

Todas estas parcerias se têm reflec-
tido numa cada vez maior confiança 
da parte dos nossos clientes. Afinal, 
não é por acaso que estas entidades 
estabeleceram estas relações con-
nosco. estabeleceram essas relações, 
posso dizer à vontade, pela seriedade 
com que trabalhamos, pelo esforço que 
dedicamos a uma procura constante 
pela melhoria do serviço, pela (porque 
não dizê-lo) intensidade e ousadia 
com que procuramos alcançar mais. 
e tudo isto, porque dispomos de uma 
equipa de excelência, que partilha a 
visão e se empenha, para além do de-
ver, na prossecução dos objectivos.

Claro que muito existe ainda por 
fazer, muito há ainda a melhorar, mas, à 
equipa OPCO, internos e externos sem 
distinção, que possibilita a prestação 
do serviço junto dos nossos clientes, e 
também, claro, a estes últimos, aqui fica 
o meu obrigado.
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noTÍcias
actualIdade

vendas de carros lIgeIros 
recuaM 4,4% no PrIMeIro 
seMestre

As vendas de carros ligeiros recua-
ram 4,4% nos primeiros seis meses de 
2019. Os portugueses compraram 128 
595 unidades no primeiro semestre, o 
que compara com os 134 561 registos 
verificados no período homólogo de 
2018, segundo os números divulgados 
pela ACAP – Associação Automóvel de 
Portugal. A Renault domina a tabela de 
vendas, com 18 094 carros vendidos, 
ainda que tenha registado uma quebra 
de 9,3% no primeiro semestre.

Nas rivais francesas, os resultados fo-
ram em sentido contrário: a Peugeot 
aumentou as vendas em 1,6%, com 13 
696 unidades, e a Citroën teve uma su-
bida mais expressiva, de 15,3%, para 
8861 veículos. Com quebras nas vendas, 
Fiat e Mercedes surgem muito perto da 
Citroën, no quarto e quinto lugares, res-
petivamente. A marca italiana vendeu 
8762 automóveis e a alemã matriculou 
8653 unidades. BMW, Opel, Seat, Nissan 
e Volkswagen fecham os dez primeiros 
lugares.

Entre ligeiros e pesados, o mercado 
automóvel português recuou 3,7% nos 
primeiros seis meses de 2019, para 150 
688 unidades. O crescimento de 19,8% 
das vendas de pesados, para 3078 uni-
dades, não travou o recuo de 4,1% nos 
automóveis ligeiros, para 147 610 ma-
trículas. Junho marcou o quinto mês 
consecutivo de quebra de vendas de veí-
culos ligeiros, segundo a ACAP.

anúncIos de carros 
elétrIcos usados 
desaPareceM eM 35 dIas 

Com a procura por carros elétricos a subir, 
os anúncios de usados permanecem cada 
vez menos tempo ativos – o que significa 
que a venda é cada vez mais rápida. Se-
gundo os dados do Standvirtual, portal 
online de anúncios classificados de au-
tomóveis, que analisou o período entre 
abril de 2018 e abril de 2019, a média de 
dias em que os anúncios de carros elétri-
cos estão ativos na plataforma diminuiu 
consideravelmente, de 74 para 35, re-
forçando assim o aumento da procura - 
aumento que foi de 129% no último ano.

“A aposta ou preferência pelos elétricos 
é já mais do que apenas uma tendência. 
A sociedade está cada vez mais preocu-
pada com as questões ambientais e isto 
tem consequências em todos os seto-
res de atividade”, aponta Miguel Lucas, 
Head of Business do Standvirtual. 

O modelo mais procurado durante o 
mês de abril, nesta plataforma que conta 
com cerca de 1,4 milhões de utilizadores 
mensais, foi o Tesla Model S, seguindo-se 
o Renault Zoe, o BMW i3, o Nissan Leaf 
e o Smart ForTwo. A procura por estes 
modelos também cresceu durante o 
período analisado, sendo o BMW i3 o 
modelo cuja procura mais aumentou 
(172%).
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anecra Quer novos 
IncentIvos ao abate de 
veÍculos

A Associação Nacional das Empresas 
do Comércio e da Reparação 
Automóvel (ANECRA) reclama a 
reintrodução de incentivos ao abate 
de veículos usados para minimizar o 
impacto da elevada carga fiscal sobre 
o setor automóvel. “Temos vindo a 
alertar para a exageradíssima carga 
fiscal que existe sobre este setor, 
que é altamente empregador, mas 
que tem vindo gradualmente a ser 
penalizado em termos fiscais”, acusa 
o novo secretário-geral da ANECRA, 
Roberto Saavedra Gaspar.

O responsável baseia-se nos dados 
da síntese de execução orçamental, 
divulgados pela Direção-Geral do 
Orçamento referentes à receita fiscal 
cobrada ao setor, para garantir que a 
carga fiscal, no seu todo, continua 
a ser bastante elevada. Segundo a 
associação, que representa 3300 
empresas na área da reparação, 
comércio e distribuição automóvel, 
os operadores neste mercado 
estão sujeitos ao Imposto Único de 
Circulação (IUC), ao Imposto sobre 
Viaturas (ISV) e ao Imposto Sobre 
Produtos Petrolíferos (ISP).

Roberto Saavedra Gaspar 
reconhece que, no curto prazo, não 
haverá um alívio significativo da 
carga fiscal que permita aproximar 
Portugal do resto da União Europeia. 
Por isso a associação reivindica 
a reintrodução do incentivo ao 
abate de viaturas usadas, uma 
medida considerada “bastante 
interessante”. O secretário-geral da 
ANECRA lembra que esta medida 
já esteve em vigor e com resultados 
positivos, sendo que terá também 
consequências positivas em termos 
ambientais, através da redução de 
emissões de CO2.

carros a gasolIna suPeraM vendas dos dIesel até Junho

Dos 128 595 veículos ligeiros de passageiros comprados até junho, 65 797 (51,2%) 
eram movidos a gasolina. A quota de mercado do gasóleo ficou-se pelos 39,4%, 
com 50 667 matrículas nesta motorização. Os veículos alternativos já representam 
quase um décimo (9,4%) do mercado automóvel.

“A compra de mais carros a gasolina 
do que a gasóleo é um fenómeno 
europeu que se verifica na Europa 
desde 2016 e que Portugal está 
a acompanhar”, comenta Helder 
Pedro, da ACAP. O pico de vendas 
dos carros a gasóleo foi há seis anos. 
Em 2013, praticamente três quartos 
(72,3%) dos automóveis novos tinha 
motores diesel. Na altura, apenas 
25,7% dos motores dos veículos 
tinham motores a gasolina.

Os carros totalmente elétricos também são cada vez mais uma opção: já têm uma 
quota de mercado de 3%, com 3905 matrículas, praticamente o mesmo número 
registado em todo o ano passado (4073 automóveis). Em apenas meio ano, a Tesla 
já comanda este mercado, com 1143 matrículas, ultrapassando a Nissan (1049 
registos) e a Nissan (547 unidades).

Ford vaI cortar 12000 Postos de trabalho na euroPa

A Ford vai cortar 12000 postos de 
trabalho na Europa, resultado do 
seu processo de reestruturação que 
tem em vista aumentar os lucros e 
agilizar as operações. Citada pela 
Associated Press, a Ford Europa 
indicou que a maioria dos postos vai 
ser suprimida através de programas 
voluntários até ao final de 2020. 
Deste plano faz igualmente parte 
o encerramento de seis fábricas 
na Europa, em Bridgent, no País de 
Gales, em França e três na Rússia. 

A Ford quer adaptar-se à transformação que está a ocorrer no setor automóvel, 
sobretudo com o desenvolvimento de viaturas autónomas e a aceleração para os 
veículos elétricos, o que exige uma modernização das fábricas existentes. Por isso, 
está a reorganizar as suas atividades na Europa, ponderando uma possível redução na 
produção de modelos populares como o Fiesta, o Focus e o Mondeo.

ACTUALIDADE

saiba mais em www.opco.pt e ifportugal.pt
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M
ais de 200 profissionais do 
sector automóvel, de Portugal 
e da Europa, reuniram-se em 

Aveiro para o Automotive Summit 2019, 
uma organização da OPCO - Creating 
Solutions e que juntou no Meliá Ria Ho-
tel & Spa um verdadeiro “quem-é-quem” 
desta indústria crítica para a economia 
nacional e internacional. Em resultado 
do sucesso conseguido com esta pri-
meira edição foi anunciado que o evento          

regressará em 2020, no dia 21 de Maio.

As apresentações realizadas 
durante o Automotive Sum-
mit 2019, no último dia de 

auTomoTive 
summiT: 
o gRanDe FóRum 
Da inDúsTRia
Juntar os decisores da indústria automóvel para um dia de partilha de conhecimento e 
networking era a missão do primeiro encontro anual do sector, organizado pela OPCO e que 
teve lotação esgotado. Um êxito que já levou ao anúncio do regresso do evento em 2020.
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Maio, perante um auditório cheio, 
incluíram uma caracterização e tendências 
da indústria automóvel feita por Jorge 
Rosa, da MOBINOV; uma palestra de 
José Mota, da Bosch Car Multimedia, 
sobre a importância da indústria 4.0 
para o desenvolvimento do sector; as 
intervenções dos especialistas da Asso-
ciação da Indústria Automóvel Alemã 
- Teresa Müller-Ott, que falou do novo   
referencial conjunto VDA e AIAG - 
FMEA, e  Willfried Heist, que se centrou 
nos sistemas de qualidade e segurança 
de produto; e ainda uma comunicação 
de Rui Aguiar, da OPCO Academia, que 
detalhou a metodologia de optimização 

de processos DoE.
A completar o programa, durante a                
tarde, um conjunto de masterclasses com 
especialistas portugueses e estrangeiros,       
cumprindo, em formato ainda mais          
cirúrgico, a missão última do Automotive 
Summit: a partilha de conhecimento.

No final, olhando para trás, vimos que ao 
longo do dia e nas várias sessões foram 
abordados grandes desafios e drivers 
de mudança da indústria automóvel, 
da dinâmica dos mercados à indústria 
4.0, passando pelos novos conceitos de     
mobilidade com veículos partilhados, 
conectados, eléctricos e autónomos.

rEPOrTAgEm

        Sentimos que existe espaço 
para uma iniciativa desta 
natureza, mais focada na vertente 
operacional. Ou seja, algo mais 
direccionado ao dia a dia de quem 
trabalha no sector automóvel. Com 
base na adesão e na participação 
de entidades com as quais 
temos excelentes relações, como 
MOBINOV, VDA QMC, SMMT e 
ODETTE, cremos que este evento 
é fundamental para agregarmos 
valor não só ao sector como a cada 
um dos seus profissionais. Através 
dos vários convidados nacionais 
e internacionais, conseguimos 
ter uma partilha de experiências 
e conhecimentos únicos, assim 
como uma exposição clara das 
necessidades e oportunidades 
desta indústria. Esperamos 
realizar este evento todos os anos, 
tentando trazer a cada edição o 

que de melhor se faz no 
nosso país e lá fora.

Pedro Silva
managing Director da OPCO
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Como surgiu 
o Automotive Summit

A
indústria automóvel em Portugal não se resume à produção e 
montagem de veículos. Todo este sector tem como base uma 
cadeia de fornecimento que inclui várias tecnologias ligadas às 

áreas de peças metálicas, estampadas, sistemas de interiores, chassis 
e suspensão, componentes eléctricos e electrónicos, sistemas com-
pletos de cockpit, bancos e motorização, entre outros.

O Automotive Summit é um projecto que junta todas estas áreas de 
conhecimento, bem como os sistemas normativos e de engenharia as-
sociados, assente nos sistemas de gestão da qualidade, produtividade 
e melhoria contínua e visão internacional, direccionado para o target 
B2B e B2C. Normalização do sector e partilha de conhecimento são 
as premissas-base deste evento.

O evento surge no seguimento da conferência regional VDA QMC, 
organizada pela OPCO e pela VDA QMC (Associação da Indústria 
Automóvel Alemã), que aconteceu no Porto em Março de 2018.

Com a presença de vários especialistas da área da indústria automóvel, 
com o Automotive Summit pretende-se alargar o leque de intervenções 
a temas ligados a construtores alemães, franceses e americanos, bem 
como a várias áreas de negócio, da produção em série à produção de 
ferramentas - desde a indústria aos serviços.

    Jorge Rosa
  Presidente da mOBINOV 
e CEO da mitsubishi Fuso 
Trucks Europe

        Em 2018 a produção mundial atingiu os 95 milhões de automóveis, num sector com um volume de 
negócios de 13 mil milhões de euros. Em Portugal foi um ano recorde com 295 mil unidades produzidas, mas 
ainda longe do que é o desejo de todos, uma vez que representamos apenas 1,6% da Europa. Com mais de 
75 mil postos de trabalho directos, 98% da produção é destinada a exportação, sendo o mercado espanhol 
o principal destino. Penso que os maiores desafios neste sector passam pela competitividade, capacidade de 
adaptação às exigências emergentes e disponibilidade de profissionais para fazer face à procura.
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        A formação e o desenvolvimento posterior são um fator-chave 
         para o sucesso dos negócios. A sustentabilidade, inovação e criação 

de tendências são desafios importantes.

Teresa Müller-Ott
gestora de relações Internacionais e Subdiretora 
do Departamento de  Formação da VDA QmC

José Mota 
Coordenador mundial 
de Indústria 4.0 na Bosch 
Car multimedia

                Em 2020 estima-se que 
existam sete biliões de pessoas 
conectadas e 50 milhões de 
dispositivos conectados, sendo 
importante perceber quais as 
razões e benefícios dessa conexão. 
No ramo automóvel, com as 
novas tendências, poderemos vir 
a ter volumes de produção mais 
reduzidos mas cada vez mais 
customizados, o que traz muitas 
oportunidades. Temos de trabalhar 
para ter um ecossistema conectado 
e flexível. A indústria 4.0 é uma 
oportunidade histórica para 
aumentar a competitividade. Não 
só ajuda a tornar a manufactura e 
a logística mais simples, eficientes e 
flexíveis como permite saber, 
de forma preventiva e preditiva, 
os constrangimentos. E facilita o 
poder de decisão, que continuará 

  a ser das pessoas.
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como ex-ministro do sector em                 
Portugal, e como pessoa desde há muito 
ligada à indústria, como vê a evolução da 
indústria automóvel à escala internacional?

Quando falamos do futuro da indústria 
automóvel falamos imediatamente de 
indústria 4.0, falamos de robótica, de    
inteligência artificial, de nanotecnologias. 
Elas são decisivas na indústria automó-
vel. Em termos gerais, são decisivas em       
todos os sectores da economia. E então 
na indústria automóvel, que é um sector 
altamente competitivo, são particular-
mente decisivas.

Nascido em Lisboa, engenheiro de formação, Luís mira Amaral foi ministro da Indústria 
e da Energia, tendo sido também o titular da pasta do Trabalho e da Segurança Social. 
Presidiu também aos conselhos da indústria e da energia da CIP - Confederação Empresarial 
de Portugal) e tem uma extensa carreira como administrador e consultor de empresas. mira 
Amaral é, pois, uma testemunha e uma voz particularmente autorizada para nos falar de 
indústria em Portugal, com especial atenção à indústria automóvel e aos seus vários sectores.
entrevIsta de Nuno Luz

“a FiLeiRa 
auTomóveL Tem 
TiDo um cRescimenTo 
aBsoLuTamenTe 
especTacuLaR”

enTRevisTa 
a miRa amaRaL, 
ex-minisTRo Da 
inDúsTRia e Da 
eneRgia,
soBRe o secToR 
auTomóveL
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ENTrEVISTA

Porém, quando se fala em indústria 4.0, 
fala-se muito em digitalização. Ora, eu 
acho que o maior avanço neste momen-
to até é a conectividade, não é a digitali-
zação, que essa já vinha de trás. A digita-
lização já vinha da indústria 3.0. Só que 
antigamente a gente apenas digitalizava 
ou automatizava o equipamento, e hoje 
em dia, com o 4.0, a gente digitaliza todo 
o sistema empresa. E não só o sistema 
empresa é digitalizado, como as rela-
ções entre a empresa e os fornecedores 
e os clientes também são digitalizadas, 
e acabamos por ter as plataformas de 
cooperação e comunicação entre eles. E 
este é que é o grande avanço.

Agora os automóveis têm uma coisa 
curiosa. Você vai ter um confronto entre 
as empresas tradicionais, e o que é essas 
empresas tradicionais estão a tentar fa-
zer?, estão a tentar digitalizar e dar mais 
conectividade aos seus automóveis. 
Partem de um modelo tradicional do au-
tomóvel clássico, que já tinha em todo o 
caso muita electrónica, mas que vai ter 
crescentemente sistemas digitais e de 
conectividade exterior.

E estas empresas tradicionais de auto-
móveis vão debater-se com os players 
da sociedade da informação, que partem 
de outra abordagem, o que eles querem 
é fazer computadores com rodas. Havia 
as empresas que tinham carros e me-
tiam lá computadores, e agora vão-se 
bater com estes players da sociedade da 
informação, vai haver este choque entre 
eles muito forte.

e como avalia, neste contexto, a             
resposta da indústria portuguesa?       
estamos preparados para ter uma        
palavra a dizer - e, se sim, como?

Se há sector que tem de facto uma base 
tecnológica é a fileira automóvel em Por-
tugal. Não só a dos componentes como 
aqueles que montam automóveis, como 
a Autoeuropa. Eu vi o investimento que foi 
feito na Autoeuropa para fazer o T-Roc, 
eu fui lá visitar a fábrica, e aquilo é uma 
robotização maciça. E portanto vê-se ali 
um nível de evolução tecnológica de exce-
lência da indústria 4.0. E nos componentes 
de facto essa evolução tecnológica tam-
bém é muito grande.

Se há sector que está a trabalhar em 
conjunto com as universidades e os 
politécnicos é o sector de componen-
tes para automóveis. Ainda há pouco         
estive em Oliveira de Azeméis e vi uma 
escola do ensino superior politécnico da 
Universidade de Aveiro, que é a Escola 
Superior de Aveiro Norte, que é especia-
lizada em impressão 3D, em fazer peças 
manufacturadas em impressão 3D para 
a indústria automóvel, colaborando inti-
mamente com a Simoldes.

E se há sector que tem crescido muito 
em Portugal nos últimos anos, tem sido 
este sector, que tem tido um crescimento 
impressivo.

A indústria automóvel, os vários secto-
res somados, é visivelmente um motor 
cada vez mais importante da economia 
portuguesa. os números falam por si.

Sim, estamos a falar de um sector que 
tem hoje em dia 11,3 mil milhões de 
euros de volume de negócios, 9,4 mil 
milhões de euros de exportações, o que 
quer dizer que 83 por cento é para ex-
portações. É um sector que representa 
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E entre nós há hoje mais, melhores, 
maiores centros de competência, cen-
tros tecnológicos ligados ao automóvel. 
se queremos competir a nível interna-
cional, é este o principal caminho?

Sim, a indústria automóvel em Portugal 
tenta já ter centros de competência. O 
futuro da indústria automóvel entre nós, 
diferenciando-se de Marrocos e de ou-
tros países em vias de desenvolvimento, 
está numa maior competência tecnoló-
gica que nós tenhamos, que envolve o 
digital mas não só. Você tem as nanotec-
nologias, tem os têxteis técnicos. A Têxtil 
Manuel Gonçalves vai fazer têxteis para 
a Mercedes, chamo-lhe a atenção para 
a Efacec a fazer carregadores para a 
Porsche, chamo-lhe a atenção da Somafi 
a fazer peças para motores eléctricos. 
Portanto a componente tecnológica não 
é meramente digital. Em termos gené-
ricos, para você se diferenciar de Mar-
rocos tem de estar tecnologicamente à 
frente de Marrocos, com mão de obra al-
tamente qualificada, e portanto tem de 
ter aqui uma grande ligação das empre-
sas às universidades e aos politécnicos e 
aos centros de saber. É assim que você 
se diferencia de Marrocos.

Não se esqueça que a indústria francesa 
está em Marrocos com um grande pólo 
de desenvolvimento, eles têm salários 
mais baixos do que os nossos, e portanto 
já não podemos competir com as armas 
de um país menos desenvolvido. A com-
petência técnica e tecnológica é mais do 

“as eMPresas 
tradIcIonaIs de 
autoMóveIs, Que 
tInhaM carros 
e MetIaM lá 
coMPutadores, 
vão debater-se 
coM os Players 
da socIedade da 
InForMação, Que 
ParteM de outra 
abordageM, o Que 
eles QuereM é Fazer 
coMPutadores coM 
rodas.”

cinco por cento do PIB, oito por cento 
do emprego na indústria transformadora, 
isto no sector dos componentes. São 235 
empresas e 25 mil pessoas. Se você acres-
centar a Autoeuropa mais a PSA em Man-
gualde, são hoje em dia, mais a Mitsubishi, 
aqueles que montam carros, são, se quiser 
chamar, de produção automóvel, você tem 
um sector que vende neste momento 13,4 
mil milhões de euros, já são 6,4 por cento 
do PIB, com 295 mil automóveis produzi-
dos e com 75 mil postos de trabalho.

Veja que se falamos nos componentes 
ou se falarmos na fileira automóvel, se 
juntarmos aquelas empresas que mon-
tam e produzem automóveis, você tem 
números impressivos, que têm um peso 
já relevante na economia nacional, quer 
em termos de PIB, quer de exportação. 
Sobretudo, têm tido uma taxa de cresci-
mento nos últimos anos absolutamente 
espectacular.

como podemos manter - para usar ou-
tra imagem ligada ao automóvel - esta 
velocidade nos indicadores positivos?

Chamo-lhe a atenção do seguinte: em 
todos os países do mundo, industriali-
zados ou em vias de industrialização, 
todos eles perceberam que o sector au-
tomóvel é um sector de intensidade tec-
nológica, que puxava por mão de obra 
qualificada e que puxava pelas ligações 
entre as universidades, os politécnicos e 
as empresas. Pois bem, isso em Portugal 
tem acontecido de forma evidente.
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que decisiva para Portugal. E agora repa-
re, quando você tem a Bosch em Braga, 
para mim é um centro de competência 
digital para a indústria automóvel, está 
a fornecer muitos equipamentos para a 
indústria automóvel.

Que mudanças podem trazer, para Por-
tugal, as novas soluções de mobilidade, 
as novas fontes de energia, até a condu-
ção autónoma? Dito de outra maneira, 
como vamos nós contribuir para estas 
alterações e como pode a indústria por-
tuguesa beneficiar com elas?

Para já devo dizer-lhe que os motores 
de combustão interna, ao contrário de 
algumas declarações, ainda vão durar 
mais tempo do que as pessoas pensam. 
E o veículo eléctrico não vai ser massifi-
cado tão rapidamente como muitos pen-
sam. Portanto ainda vai haver espaço e 
oportunidade para os veículos de com-
bustão interna. Mas o carro eléctrico, 
que eu não sei se é o carro eléctrico com 
bateria é o futuro, porque há outra solu-
ção que é o hidrogénio, o carro eléctrico, 
dizia, é mais simples, tem menos compo-
nentes, do que os veículos de combus-
tão interna. Quando a ser mais amigo do 
ambiente, é discutível, porque ninguém 
está a fazer contas às emissões de CO2 
das baterias e à sua reciclagem.

Não sei se o futuro é o veículo eléctrico 
com bateria ou se é o hidrogénio. Não 
sei, mas em todo o caso, a maioria dos 
componentes utilizados na motorização 
eléctrica são comuns aos modelos con-
vencionais, e portanto o que eu lhe digo 
é que a indústria portuguesa, que tem 
tido tanto sucesso nos componentes 
para o sector automóvel, está apetre-
chada para fazer os componentes para o 
carro eléctrico. Há uma área em que ela 
não está, mas isso é um drama que não é 
só de Portugal, é da indústria europeia, 
que é a das baterias. Aliás os alemães 
estão em pânico com o domínio que os 
chineses ou asiáticos podem ser sobre 
as baterias para o carro eléctrico.

Portanto há aqui um problema na Euro-
pa que é nosso também. Já houve dois 
projectos de fábricas de baterias que 
não arrancaram, há uma empresa chi-
nesa que diz que vai fazer uma grande 
fábrica de baterias na Europa, mas em 
todo o caso nós em Portugal não es-
tamos de facto apetrechados para as 
fazer. Agora, todos os outros compo-
nentes para o carro eléctrico, quem faz 
componentes para o carro convencional 
faz para o carro eléctrico, porque até são 
mais simples.

Depois há outra coisa que é preciso não 
esquecer. É que a gente fala muito na 
mudança de motorização, mas há aqui 
outra coisa, que é a lógica de utilização 
do carro, que vai mudar. Em vez de ter-
mos um veículo proprietário, os jovens 
para mim é evidente que já não têm a 
ambição de ter carro. A lógica é a parti-
lha.

é a mudança de paradigma da posse 
para o serviço de que falam os investi-
gadores.

E isso obviamente tem implicações ma-
teriais nos carros, porque têm de ter ma-
teriais mais leves e resistentes. Um tipo 
que utiliza um carro que não é seu, se ca-
lhar tem menos cuidado com ele do que 
um tipo que usa um carro proprietário. 
Foi até a TMG, a divisão automóvel, pois 
eles já estão a trabalhar nesta perspecti-
va, e pouca gente ainda pensa nisto. Esta 
nova mobilidade dos carros partilhados 
exige novos tipos de materiais e novos 
tipos de tecidos e revestimentos, e eles 
já estão a responder a isso.

E a mobilidade tem mais uma vez a ver 

com a conectividade, é a possibilidade 
de chamarmos um carro. E agora, não 
somos nós que temos as grandes mar-
cas globais, mas você veja que mesmo 
as empresas como a Mercedes, eu vi 
isso pela primeira vez em Madrid, em 
vez de vender Mercedes em Madrid, fez 
uma empresa que é o Car2go que aluga 
Smarts. Em vez de vender um Smart, alu-
ga-o. Portanto os fabricantes mudam o 
modelo de negócio. Em vez de venderem 
o carro, vendem o serviço. Quer dizer 
que tudo isto está hoje a ser alterado, 
não é só a motorização.

e nos automóveis sem condutor, qual 
pode ser o nosso papel?

Eu acho que nós, nos tais centros de 
competência, não estou a ver o país a 
fazer o carro sem condutor, mas estou 
a ver o país como tendo competências 
de apoio às experiências que os grandes 
players vão fazer de carros sem condu-
tor. Portanto o país, com os centros de 
competência e com a capacidade que 
tem instalada, pode servir de teste a 
alguns carros que os players mundiais 
estejam a experimentar. Portugal é um 
bom mercado para fazer testes, pois 
não sendo um mercado grande, já tem 
as competências e os skills que os mer-
cados grandes, mais desenvolvidos, têm.

E repare, nesta matéria, pode ter em 
Portugal nos carros sem condutor, uma 
coisa semelhante ao que os ingleses têm 
com o desporto automóvel. Perderam 
os grandes fabricantes, mas mantiveram 
um conjunto de centros de competência 
e fornecedores para apoiar o motors-
port. E portanto Portugal não tem a 
veleidade de ter um grande construtor, 
mas pode ter esses centros de serviços 
para apoiar o desenvolvimento do carro 
automático. O peso de uma economia 
mais pequena tem de ser ao nível da in-
teligência.

a nível das políticas públicas, a indús-
tria automóvel portuguesa, olhando 
para o seu peso na economia do país, 
tem sido bem apoiada?

Eu acho que a classe política tem nesta 
matéria algum cinismo. Quando você vê 
um primeiro-ministro ou um governante 
lá ir visitar as fábricas ou os centros, eles 
dizem o mesmo que eu tenho estado a 
dizer. Mas depois veja, e aí o presidente 
da AFIA, o engenheiro Tomás Moreira 
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“dIzIaM-Me 
na IndústrIa 
MetaloMecânIca: 
‘eu tenho Produto, 
eu tenho tecnologIa, 
eu tenho Preço, 
eu tenho clIentes, 
o quE é quE mE fAltA? 
não tenho Mão de 
obra esPecIalIzada’.”

Esse é outro aspecto de que pouca gente, 
da que referi, fala. Visitando muitas em-
presas de componentes do sector meta-
lomecânico, diziam-me, ‘Eu tenho produ-
to, eu tenho tecnologia, eu tenho preço, 
eu tenho clie tes, o que é que me falta? 
Não tenho mão de obra especializada’. A 
falta de quadros intermédios e especia-
lizados é dramática. Há empresas que 
podiam já ter crescido muito mais mas 
têm neste momento um problema muito 
grande que é a escassez de gente qualifi-
cada. E você veja que centros de forma-
ção protocolares excelentes, como o Ca-
tim e outros, foram sujeitos a cativações 
pelo ministro das Finanças. Isto numa 
altura em que há uma grande urgência de 
formar a matéria-prima humana de que a 
indústria necessita. E a indústria queixa-
va-se e bem destas cativações.

num ambiente de mudança acelerada a 
nível global, existe algum risco para nós 
de quebra mais abrupta nestes sectores?

Um fenómeno do tipo bolha é um fenó-
meno mais ligado à nova economia e às 
startups, muitas vezes a coisas especu-
lativas sem base real de sustentação. A 
indústria automóvel não tem essas carac-
terísticas. Mas a indústria automóvel está 
numa encruzilhada. Perceberam que têm 
de avançar mais pelos eléctricos, mas há 
muitas hesitações sobre que modelos. 
Vê-se isso muito bem acompanhando 
as indústrias dos plásticos e dos moldes. 
A produção da indústria da injecção de 
plásticos e de plásticos mantém-se per-
manente, mas a de moldes está a baixar. 

Porque quando se encomenda um molde 
é para fabricar um novo modelo, e quando 

começam a baixar as encomendas de mol-
des, é sinal de que há um impasse e não há 
uma definição de novos modelos. E por-
tanto estão a fabricar o que têm e quan-
to ao resto há uma alguma indefinição. O 
sector automóvel está numa encruzilha-
da tal que alguns desses fabricantes, para 
quem a nossa indústria fornece, estão a 
sofrer dessa encruzilhada estratégica. Em 
Portugal o sector automóvel tem tido um 
grande crescimento e pode não continuar 
a ser assim, mas porque o sector a nível 
mundial está neste encruzilhada.

ainda é possível trazer para Portugal 
outra Autoeuropa?

Se o Muro de Berlim não tem caído tão 
cedo, se calhar nós tínhamos consegui-
do outro grande fabricante alemão para 
Portugal além da Autoeuropa. Mas de-
pois da Autoeuropa e do fim do comunismo 
o contexto mudou. Aqui não teve a ver 
com a competência dos governos. Quem 
eram os grandes investidores em Portugal 
no sector industrial? Eram os alemães e 
também os americanos. No contexto da 
queda do Muro de Berlim e também da 
abertura da China ao mundo, nós vimos 
a indústria alemã virar-se para o Leste 
e deixar de investir em Portugal, e os 
americanos a virarem-se para a China.

Neste contexto, não era realista pensar-
mos em ter outra Autoeuropa. Se eu qui-
sesse ter uma visão cínica, diria que se o 
comunismo tivesse durado mais dez anos, 
isso poderia ter trazido vantagens para a 
indústria automóvel, com a vinda de outro 
gigante alemão.

“se o Muro de berlIM 
não teM caÍdo tão 
cedo, se calhar nós 
tÍnhaMos conseguIdo 
outro grande 
FabrIcante aleMão 
Para Portugal aléM 
da autoeuroPa. 

Mas dePoIs da 
autoeuroPa 

e do FIM do 
coMunIsMo 
o contexto 
Mudou.”

tem toda a razão, o contexto sócio-labo-
ral português não é favorável. Se há sec-
tor onde você precisa de flexibilidade, 
de capacidade de resposta rápida mas 
com flexibilidade porque as encomen-
das variam rapidamente, é no sector 
automóvel.

E quando a gente ouve dizer que querem 
acabar com o banco de horas e outros 
instrumentos de flexibilidade, isto é um 
desastre. Portanto ele lamenta-se e bem 
que o contexto sócio-laboral não é nada 
favorável ao sector automóvel. Você vê 
um comportamento cínico e dúplice dos 
governantes quando vão visitar uma fábri-
ca e dizem que é um centro de excelência, 
conseguimos atrair o investimento, somos 
fabulosos, mas depois ao nível da legisla-
ção e do contexto não têm feito nada para 
dar condições e a indústria automóvel e 
dos componentes tem toda a razão de 
queixa dos governos nesta matéria.

esse problema está directamente ligado a 
outro, que é o dos recursos humanos, ou 
a falta deles.
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LiDeRança 
é uma aRTe…

convidaram-me a escrever sobre o 
tema da liderança, na sequência do 
workshop que ministrei no automotive 
Summit em parceria com a psicóloga 
Marisa romero (minha partner nestas 
atividades). 

Pensei: o que vou dizer? qual é a minha 
opinião sobre o tema?

Considero que o sucesso de uma em-
presa depende consideravelmente das 
capacidades de liderança dos seus ges-
tores. Aliás, quem ocupa um cargo supe-
rior e quer liderar colaboradores de for-
ma competente deve ter qualidades de 
liderança. Até porque dizem os estudos 
que os líderes podem ser responsáveis 
por até 30% do lucro de um negócio.

Dizem os sociólogos (como eu) que             
algumas destas capacidades de lideran-
ça podem e devem de ser aprendidas,        
enquanto que os psicólogos referem 

«uM lÍder é alguéM 
Que conhece o 
caMInho, corre 
ao longo  do 
caMInho e Mostra 
o caMInho», 
John C. Maxwell

que outras são traços da personalidade. 
Mas a liderança também pode emanar 
do auto desenvolvimento, do exercício 
de habilidades correlatas e do poder 
de mobilizar cuidadosamente os seus 
pontos fortes e os dos outros. Já dizia o 
mestre do Business Coaching Brian Tracy: 
“Quanto mais você se tornar um líder in-
ternamente, mais eficiente se tornará 
em todas as atividades de liderança 
externas” 

Que teoria e/ou conclusão será 
a mais correta? 

vamos ver se chegamos 
a alguma conclusão.

OPINIÃO

Maria Mouquinho
Office e Academy Manager,

OPCO

«Liderar é gerir expetativas, motivações, emoções e relações mas também agir com 
flexibilidade, criatividade, inovação e superação de possibilidades para obter mais resultados. 
Não é fácil!”
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o estilo de comportamento do líder refere-se 
ao que ele faz e como o faz.

São vários os comportamentos que o líder deve interiorizar e adotar 
para potenciar o seu processo de influência:

• Demonstrar interesse pelo trabalho dos seus colaboradores;

• Tentar entender os seus valores e necessidades/expetativas;

• Oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento (aprendizagem 

cooperativa mais que aprendizagem individualista);

• Fazer críticas construtivas e dar a conhecer as causas de êxito ou fracasso;

• Direcionar o grupo para metas específicas, criando tarefas criativas;

• Estabelecer uma organização flexível dentro do grupo, dando autonomia no 
trabalho, de forma a promover a motivação, o sucesso e a autoestima. 

• Deve avaliar o seu próprio estilo, ser autocritico e questionar-se.

Ou seja, são estes comportamentos de interesse, criação de oportunidades, 
feedback, autocritica e flexibilidade que geram resultados e dedicação.

líderes inspiradores

Liderar é gerir expetativas, motivações, 
emoções e relações mas também agir 
com flexibilidade, criatividade, inovação 
e superação de possibilidades para obter 
mais resultados. Não é fácil!

Então para se ter sucesso como influen-
ciador são necessárias as seguintes 
qualidades: visão, perseverança, inte-
gridade, responsabilidade, iniciativa e 
cooperação.

São líderes com estas qualidades que 
influenciam e inspiram.

«as Pessoas não 

se IMPortaM coM 

Quanto você sabe, 

até sabereM o 

Quanto você se 

IMPorta coM elas». 

John C. Maxwell
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liderança está fortemente 
ligada à estratégia e à 
motivação.

Sendo a motivação das pessoas variada 
e variável, a escolha do estilo de liderança 
deve ser bastante flexível e dinâmica. 
Por esse motivo o líder não pode adotar 
normas ou regras rígidas. Quanto mais 
congruente for o estilo do líder, com as 
motivações do grupo, mais provável é 
que a liderança corresponda às expeta-
tivas dos liderados.

estas técnicas de motivação podem 
ajudar a impulsionar a produtividade e 
o bom ambiente da equipa.

Com base no que até aqui disse concluo 
que o líder precisa não só de usar as suas 
aptidões técnicas, as aptidões concei-
tuais (visão sistémica dos processos 
internos e interações com o meio exter-
no), as aptidões humanas mas também 
a inteligência emocional – a alma – para 
liderar os seus liderados. 

sobre este teMa 
estudos de rIchard 
boyatzIs e danIel 
goleMann dIzeM Que: 

“IntelIgêncIa 
eMocIonal 
rePresenta 85% a 90% 
da dIFerença 
entre lÍderes de 
destaQue e os 
deMaIs”. 

Até porque as organizações estão repletas 
de desafios emocionais: relatórios que 
não ficam prontos no prazo, equipa-
mentos que falham, mudança de 
pessoas nas equipas, jogos de inte-
resse e poder, metas de produção, 
exigências do cliente, dificuldades 
de relacionamento interno 
ou externo, etc.

Para a gestão emocional 
devem nos lideres irromper 
as seguintes competências: 
self-awareness: a autocons-
ciência, a adaptabilidade, 
o otimismo, a confiança, 
a superação e a motivação 
e a social-awareness: a empatia, 
a escuta ativa, a consciência organi-
zacional, a influência e a inspiração, a 
comunicação, a colaboração, a gestão 
de conflitos e a catalisação da mudança. 

Sobre este tema estudos de Richard 
Boyatzis e Daniel Golemann dizem que:
“Inteligência Emocional representa 85% a 

Em jeito de epílogo: 

O líder deve ser acima de tudo líder de si próprio, adquirindo capacidade de gestão das suas emoções e promovendo estados 
adequados que o ajudem a conquistar o talento de modelar e moderar liderados e ambientes profissionais. Os traços de personalidade  
existindo ou não o “treinamento” e mente aberta podem ser trabalhados e emergir como característica comportamental que conjugada 
com a autoaprendizagem leva à sua ascendência a líder, e à sua preparação para os futuros desafios internos e externos e à sua 
flexibilidade para mudar os planos e manter a sua visão.

«Os líderes autênticos desejam genuinamente servir os outros através da sua liderança. 
Estão mais interessados em dar empowerment às pessoas que lideram de modo que elas façam a diferença, do que em ganhar poder,                 
dinheiro e prestígio para eles próprios.» 
B. George

90% da diferença entre líderes de destaque 
e os demais”. 

A empresa é o retrato do líder… a figura 
temida do líder é posta de lado e aparece 
a figura de respeito e autoridade.
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opco

m.s.a - análise dos 
sistemas De medição
DaTa 11 e 12 de Julho
LocaL Aveiro 
Formação destinada à qualificação 
dos formandos numa metodologia 
para determinar se os erros e 
desvios dos sistemas de medição 
(equipamentos de medição, sensores e 
outros dispositivos de medição) se 
mantêm dentro de valores aceitáveis 
às exigências das especificações de 
produto ou processo e estáveis ao 
longo do tempo.

vDa 6.3 - Qualificação de 
auditores de processo – em 
inglês
DaTa 15, 16, 17 e 18 de Julho
LocaL Palmela Office
Formação destinada à qualificação 
dos formandos para a realização 
de auditorias de processo de 
acordo com a VDA 6.3:2016.

mmog/Le - gestão de 
materiais e avaliação 
Logística 
DaTa 18 e 19 de Julho
LocaL Aveiro
Dotar os participantes de 
competências ao nível da gestão 
da cadeia de fornecimento através 
da directriz MMOG, cujo objectivo 
é reduzir o volume de trabalho para 
fornecedores e clientes mediante 
a avaliação da eficácia da cadeia 
de fornecimento de empresas.

pscR – product safety & 
conformity Representative

DaTa 5 e 6 de Setembro
LocaL Palmela
Formação destinada a transmitir 
os principais requisitos legais 
relativos à segurança do produto 
e capacitar os formandos para a 
implementação desses requisitos 
na indústria automóvel. 

iaTF 16949 – Training for 
1st and 2nd party auditors
DaTa 5, 6 e 7 de Setembro
LocaL Aveiro

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

Formel Q 
DaTa 9 e 10 de Setembro 
LocaL Aveiro
The Formel Q-Capacity 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.

Fmea - Failure mode and 
effect analysis (aiag & vDa)  
DaTa 16 e 17 de Setembro
LocaL Aveiro
Formação destinada à qualificação 
dos formandos nesta metodologia 
onde os erros potenciais são 
determinados e avaliados durante 
as fases de planeamento e 
desenvolvimento. 

JuLho JuLho (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.

vDa 6.5 – Qualificação de 
auditores de produto
DaTa 19 de Julho
LocaL Aveiro
Formação destinada à 
qualificação dos formandos para 
o planeamento e realização 
de auditorias de produto nas 
organizações.

exames vDa 6.3
DaTa 22 de Julho
LocaL Aveiro
Exames destinados à qualificação 
dos formandos como auditores 
de processo VDA 6.3.

Doe– Design of experiments
DaTa 25 e 26 de Julho
LocaL Aveiro
Dotar os participantes de 
conhecimentos de aplicação da 
metodologia de planeamento de 
experiências.

vDa 5 - capability of 
measurement processes

DaTa  5 e 6 de Setembro
LocaL Aveiro

Formação destinada à qualificação 
dos formandos nos requisitos 
para estimar e avaliar a incerteza 
de medição inerente dos sistemas 
e processos de medição. 

seTemBRo (conT.)

www.opco.pt

Empresa certificada por: Licensed by Associated to Preferred 
training provider

Licensed for FIEV and PSA APQP Licensed by

seTemBRo



16th COteC iNNOvatiON 
sUMMit
Data 8 de Julho de 2019

LOCaL Vila Nova de Famalicão, Portugal

Esta conferência internacional irá juntar 
gestores e empresários, académicos, 
decisores políticos, estudantes e outros 
especialistas, para discutir as principais 
tendências da inovação tecnológica na 
era 4.0. O programa incluirá 9 sessões e 
mais de 35 reputados oradores.

iNa PaaCe aUtOMeCHaNiKa 
MeXiCO CitY
Data 10 a 12 de Julho de 2019

LOCaL Cidade do México, México

INA PAACE Automechanika Mexico City é 
o ponto de encontro para profissionais da 
indústria que buscam novos fornecedores, 
informações sobre tecnologia de ponta e 
análise de opções de produtos.

MiMs aUtOMeCHaNiKa 
MOsCOw 2019
Data 26 a 29 de Agosto de 2019

LOCaL Moscovo, Rússia

Automechanika Moscou é a feira mais 
prestigiada da Rússia e da CEI para 
responder às tendências do mercado, 
novos produtos e novidades.

eXPO iNteRNaCiONaL RUJaC 
2019
Data 28 a 30 de Agosto de 2019

LOCaL Guadalajara, México

Desde peças de reposição e acessórios 
para automóveis até equipamentos 
originais ou maquinaria e tecnologia 
aplicada à indústria do automóvel 
poderão ser encontrados em  Expo 
Internacional RUJAC.

iaa 2019 – saLãO aUtOMÓveL 
De FRaNKFURt
Data 10 a 13 de Setembro

LOCaL Frankfurt, Alemanha

O Salão Internacional do Automóvel 
(IAA) é a exposição mais importante e mais 
abrangente de toda a indústria automóvel. 
Os produtos expostos no Salão de 
Frankfurt não são apenas os veículos, mas 
também a logística, oficina e equipamentos 
da garagem e os carros modelo.

CONFeRêNCia De LOgístiCa e 
sUPPLY CHaiN Da iNDústRia 
aUtOMÓveL
Data 27 Setembro de 2019

LOCaL Porto, Portugal

Um dia dedicado à inovação, às estratégias 
de negócios, ao desenvolvimento e 
ao benchmarking de um sector que é 
estratégico para a economia nacional.

PsCR – Product safety & Conformity 
Representative

Data 23 e 24 de Setembro
LOCaL Aveiro

Formação destinada a transmitir os principais 
requisitos legais relativos à segurança do 
produto e capacitar os formandos para a 
implementação desses requisitos na indústria 
automóvel. 

FMea - Failure Mode and effect 
analysis (aiag & vDa) 

Data 3 e 4 de Outubro
LOCaL Palmela

Formação destinada à qualificação dos 
formandos nesta metodologia onde os erros 
potenciais são determinados e avaliados durante 
as fases de planeamento e desenvolvimento. 

vDa 6.3 - Qualificação de Auditores de 
Processo

Data : 14, 15, 16, 17 de Outubro
LOCaL Aveiro

Formação destinada à qualificação dos 
formandos para a realização de auditorias de 
processo de acordo com a VDA 6.3:2016.

wORKsHOPs,
CONFeRêNCias e FeiRas

AGENDA

OUtROs eveNtOs

seteMBRO (CONt.)

iNtRa eMPResas

OUtUBRO




