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EDITORIAL
PEDRO SILVA

Internamente, talvez por em Agosto de 2015 termos feito

um reset na OPCO, habituámo-nos a medir o nosso ano de

trabalho em períodos antes e depois de férias de Agosto.

Por isso começo este editorial por me questionar se

estamos no final de um ano ou no início de outro…

 

Se estamos no final de um ano, então o balanço foi já

realizado no editorial passado e, mesmo numa perspectiva

de, usando um chavão, melhoria contínua, podemos então

antever este início de novo ciclo e final de ano civil. 

 

Pontos a reter:

O tão esperado manual FMEA, edição conjunta entre AIAG e

VDA QMC viu, finalmente, a luz do dia e, como não poderia

deixar de ser, muitas questões estão ainda em aberto.

 

Desde alguns “requisitos” do manual (já veremos adiante o

porquê das aspas), que diferem entre a versão Inglesa e a

versão americana, passando pelas tais aspas na palavra

“requisitos” pois ainda nenhuma OEM exigiu a

implementação da nova edição, e também pelo facto de o

manual apenas usar termos como “should”, e não como

“shall”, passando pela natural curiosidade de um novo

manual, muitas questões estão ainda por responder.

Managing Director OPCO Academia
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Final ou início do ano?
O mais recente manual FMEA, uma nova
fábrica automóvel em Portugal, a crise e
algumas perguntas sobre o futuro da nossa
indústria.

Quanto à OPCO, enquanto tradutores do manual para a

língua Portuguesa de Portugal, o que podemos dizer é que

acompanhamos a par e passo tanto as comunicações da

VDA QMC, nosso parceiro, como do AIAG, e que, em edições

futuras, abordaremos o tema na nossa revista.

 

Outro tema que despertou também algumas atenções

durante a recente  sillyseason  foi a possibilidade de uma

nova fábrica de construção automóvel se vir a instalar em

Portugal. Muitos comentários surgiram de imediato mas

pelo menos um ponto há a louvar: quando há alguns anos

também se falou da possibilidade da Tesla se instalar em

Portugal, logo surgiu em todos os fóruns e redes sociais

uma autêntica escaramuça entre defensores de vários

municípios a defender que o seu seria o mais indicado para

a referida implementação. Desta vez, pelo menos tal

escaramuça ainda não aconteceu.

 

Sendo Portugal um país pequeno e em que a indústria

automóvel, apesar de relevante, mais pequena ainda é, faria

mais sentido unirmos esforços no sentido de atrair

qualquer investimento para Portugal e, depois de garantido,

então deixar ao investidor a tarefa de escolher a melhor

localização. Fica aqui o repto às entidades oficiais no

sentido de coordenarem esse esforço.

*Escrito segundo a ortografia tradicional

No que diz respeito ao Manual FMEA,
"quanto à OPCO, enquanto tradutores do

manual para a língua Portuguesa de
Portugal, o que podemos dizer é que

acompanhamos a par e passo tanto as
comunicações da VDA QMC, nosso parceiro,

como do AIAG,"
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Como último tema, recupero algo que já aqui foi escrito no

início do ano e que, até agora, felizmente, ainda não se

sentiu a fundo: a crise.

 

Desde o início do ano que se falava em descidas de

produção, quebras na indústria automóvel. Também desde

há bastante tempo que assistimos à guerra EUA-China.

Cada vez mais se fala em quebra na procura na Europa,

principalmente na Alemanha.

 

De igual modo, e por todo o lado por onde se passa, se

reforça o sentimento de “meio da ponte”, entre o velho

paradigma dos motores de combustão e as novas soluções

de mobilidade, “meio da ponte” esse que promete ainda

continuar pois nada nos garante que o veículo eléctrico

seja a solução final (pelo menos a Toyota continua

empenhada em encontrar outras soluções, baseadas por

exemplo no hidrogénio).

Passado mais de meio ano, realmente ouvem-se notícias

de  layoffs na Alemanha, de quebra por exemplo na

indústria de moldes nacional, primeira afectada quando

não existem novos projectos. Ouve-se também, noutros

círculos, que afinal os novos projectos começam a

aparecer.

 

Sendo Portugal tão susceptível ao que acontece fora, se

calhar podemos usar o que já aqui foi falado, FMEA e nova

fábrica, e recolher alguns pontos para reflexão:

 

- Iremos continuar a fazer FMEAs para “auditor ver” ou

vamos usar este momento para rever as nossas

abordagens? Mesmo que de uma forma mais empírica,

mais vale um bom conjunto de acções preventivas do que

500 folhas para “auditor ver” (e sim, digo-o como auditor de

3ª parte que sou);

 

- Iremos continuar a fazer P-FMEAs ou daremos os passos

para o desenvolvimento de produto, e passarmos para o D-

FMEA? Apenas com maior inovação e como maior adição

de valor poderemos nos aproximar de outras realidades.

Mesmo que no caso do hardwaretal possa ser mais difícil,

temos cada vez mais a opção do  software, com maior

necessidade de conhecimento, mas menos necessidade de

infra-estrutura.

 

- Finalmente, quando e como podemos todos colaborar

para que os pontos acima definidos possam contribuir para

atrair investimento, quando vemos a nossa vizinha Espanha

com mais indústria automóvel na Galiza do que em todo o

Portugal ou o crescimento exponencial no nosso vizinho do

Sul, em Marrocos, com uma estratégia clara e definida, seja

para a indústria automóvel como para a aeronáutica?

 

Ficam as questões para seguimento em breve.

"De igual modo, e por
todo o lado por onde se

passa, se reforça o
sentimento de “meio da

ponte”, entre o velho
paradigma dos motores

de combustão e as novas
soluções de mobilidade."

Sobre a crise, Pedro Silva, desabafa que...



ATUALIDADE

Produção automóvel em Portugal continua a
aumentar

Grupo PSA quer investir 25 milhões em
Mangualde para produzir novo modelo

NOTÍCIAS

A produção automóvel em Portugal aumentou 18,8%,

para 225.102 veículos, nos primeiros oito meses deste

ano, face ao período homólogo, adiantou a Associação

Automóvel de Portugal (ACAP). Em comunicado, a

entidade adiantou ainda que “em agosto de 2019 foram

produzidos em Portugal 13.711 veículos automóveis, o

que representou um crescimento de 78,2% face ao mês

homólogo de 2018”.

 

A associação afirma que estes dados confirmam “a

importância que as exportações representam para o

setor automóvel, já que 97% dos veículos fabricados em

Portugal têm como destino o mercado externo, o que,

sublinhe-se, contribui de forma significativa para a

balança comercial portuguesa”. No mesmo comunicado,

a associação indicou que a Europa continua a ser o

“mercado líder nas exportações dos veículos fabricados

em território nacional - com 97,5% - com a Alemanha

(24,2%), França (15%), Itália (14,7%) e Espanha (10,9%)

no topo do ‘ranking’”.

 

No que diz respeito aos veículos pesados, a ACAP refere

que em agosto foram montados 119 veículos pesados,

mais 7,2% do que no período homólogo e, em termos

acumulados, de janeiro a agosto, foram produzidos

2.262 veículos (mais 110,6%). “Destes, foram exportados

92,7%, tendo sido a América (87,5%) o seu principal

destino”.

O diretor-geral da unidade de Mangualde do grupo PSA

(Peugeot/Citroen) anunciou o objetivo de investir até 25

milhões de euros na fábrica do distrito de Viseu para a

produção de um automóvel a ser lançado em 2023.

 

Sem querer revelar qual é o modelo do automóvel em

causa, José Maria Castro adiantou que “é a adaptação de

um modelo atual aos novos valores de emissões de

CO2” e o plano é “ter fechado o projeto nos finais deste

ano para poder começar a trabalhar e lançar o carro em

2023”. “Estamos a imaginar um investimento entre 20 a

25 milhões de euros”, esclareceu o diretor-geral da

fábrica, que “é a melhor do grupo PSA”.

 

Nos primeiros seis meses de 2019, a fábrica de

Mangualde produziu 38 mil automóveis, mais 15,1% do

que no mesmo período do ano passado (33 mil

unidades). Desde abril de 2018, a fábrica do grupo

liderado por Carlos Tavares labora com três turnos

diários de trabalho. Este ano, prevê bater o recorde de

produção, ao produzir entre 70 mil e 80 mil automóveis.
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O financiamento de startups da área da mobilidade registou

um crescimento de 30% em 2018, por comparação com o ano

anterior. Esta é uma das principais conclusões do estudo

Mobility Startups, elaborado pela consultora Oliver Wyman. O

relatório analisa, de uma forma global, o mercado das startups

do setor automóvel do ponto de vista do crescimento, impacto

e investimento. O financiamento global de startups deste

ramo foi de 27,5 mil milhões de dólares em 2018. Em 2017 tinha

sido de 21,2 mil milhões.

 

O estudo indica ainda que metade das startups do ramo

automóvel são fundadas nos Estados Unidos e na China, sendo

estes os dois mercados dominantes. Para além disso, o

financiamento parece estar concentrado em três clusters

geográficos: América do Norte (EUA e Canadá), China (e

Sudeste da Ásia) e Europa (Reino Unido, França, Alemanha e

Espanha).

 

Esta análise inclui os segmentos de mobilidade (Uber, Lyft),

dos veículos ecológicos (Tesla, Nextev), da tecnologia e dos

veículos autónomos (Vingo, Gestigon), e ainda dos serviços de

venda/pós-venda (Dealertrack, Auto1).

I F P O R T U G A L . P T
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A T U A L I D A D E
Financiamento de startups do setor automóvel
cresce 30%

A chanceler alemã Angela Merkel quer ajudar a compensar os

custos mais altos dos veículos mais limpos, colocando um preço

nas emissões de dióxido de carbono, potencialmente oferecendo

novos apoios à indústria automóvel, vital para o país, à medida

que o setor enfrenta uma transição de alto risco do motor de

combustão para outras soluções.

 

Os fabricantes alemães enfrentam uma "tarefa hercúlea", disse

Merkel no Salão de Frankfurt, e é preciso apoiar os esforços para

incentivar os consumidores a comprar produtos mais ecológicos,

como carros movidos a energias renováveis. "Queremos mudar o

comportamento das pessoas numa determinada direção, e o preço

do CO2 é o caminho certo para deixar claro que todas as

inovações devem seguir o objetivo de emitir menos CO2. Se

fizermos isso de maneira responsável e com visão de longo prazo,

haverá incentivos para levar a inovação na direção certa”,

acrescentou a líder alemã.

Se alguém acredita que a proteção do clima é uma tarefa para a

humanidade, e eu acredito que é, então devemos pagar esse

preço, porque, caso contrário, teremos que pagar um preço

totalmente diferente", disse Merkel.

 

O Grupo Volkswagen, a Daimler AG e o BMW Group têm pela frente

desafios difíceis. As preocupações com a poluição -

intensificadas pelo escândalo da fraude das emissões dos diesel

da VW em 2015 - mancharam a imagem da indústria e

desencadearam grandes investimentos em veículos elétricos.

Merkle oferece ajuda aos fabricantes alemães,
que enfrentam "tarefa hercúlea"

O fim iminente da era dos motores de combustão, bem como a

crescente importância das tecnologias digitais nos carros,

representam uma ameaça sem precedentes ao modelo de

negócios tradicional da indústria.

 

A Alemanha está à beira da recessão e a indústria

automobilística é essencial para a saúde da economia.

Volkswagen, Daimler e BMW, a par de fornecedores de peças

como a Bosch e a Continental, empregam cerca de 830.000

pessoas no país e são um importante pilar da economia, dos

fabricantes de máquinas a agências de publicidade e aos

serviços de limpeza.

Estarreja recebe nova fábrica de automóveis
com investimento inicial de 300 milhões

Portugal vai acolher uma nova fábrica de automóveis para a

produção de veículos 4×4 com motores da BMW, revelou o Jornal

de Notícias. O investimento inicial será de 300 milhões de euros

e deverá criar até um máximo de 600 postos de trabalho no Eco

Parque Industrial de Estarreja, no distrito de Aveiro.

 

O investimento é da empresa privada Ineos, multinacional de

produtos químicos do Reino Unido, que criou a empresa de

direito português Amazing Wheels em janeiro deste ano. O

modelo, semelhante ao Land Rover Defender, deve começar a

ser fabricado em 2021. A empresa quer produzir 25 mil unidades

por ano em Portugal e no País de Gales. No futuro, esta fábrica

poderá produzir modelos em conjunto com a Jaguar.

 

A possibilidade da nova fábrica foi saudada pela AFIA -

Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel. "É um

sinal de que Portugal é cada vez mais visto como um país

produtor automóvel e que possui bons técnicos e boas empresas

no setor", disse o secretário-geral da associação, Adão Ferreira.

 

Já quanto ao impacto que a nova unidade poderá vir a ter para o

setor, o responsável considera ser "ainda muito prematuro fazer

estimativas". Para Adão Ferreira, “será preciso ver qual o grau de

incorporação de componentes nacionais nos veículos".

 

Todavia, os contactos já efetuados entre empresas nacionais e a

Ineos "deixam antever que o projeto irá incorporar alguns

componentes produzidos em Portugal".

 

Os ingleses escolheram o Polo E do Eco Parque de Estarreja, que

conta com uma extensão de 21 hectares e está ligado a uma

plataforma intermodal ferroviária, algo que permitirá ligar a

fábrica à Linha do Norte, facilitando o transporte dos veículos

para os portos de Aveiro e Leixões.

 

A Ineos é detida pelo multimilionário Jim Ratcliffe, o terceiro

homem mais rico do Reino Unido, com uma fortuna avaliada em

18,2 mil milhões de libras (20,29 mil milhões de euros).



ENTREVISTA

"O DESAFIO PASSA INCONDICIONALMENTE
PELA TECNOLOGIA"

"Não há dúvidas da capacidade que os portugueses

têm demonstrado para encarar os desafios que a

indústria automóvel trouxe e desenvolveu em

Portugal", diz o Presidente do Grupo Iberomoldes em

entrevista à revista Industrial Forum Portugal.

Entrevista a Joaquim Menezes, Presidente do Grupo Iberomoldes
Para Joaquim Menezes, "cada vez mais somos um

Grupo em que o conjunto das suas empresas se

complementam entre si para oferecer ao mercado um

completo conjunto de serviços integrados, desde a

ideia ao produto final".

"O papel da indústria automóvel
em Portugal já tem uma dimensão

muito interessante face à nossa
dimensão enquanto País"
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Entrevista de Nuno Luz



No período pós-crise, as exportações cresceram mais

de 90% até 2018. Este setor representou

sensivelmente 17% do total das exportações totais de

bens em 2018, aumentando o seu peso em mais de 5

pontos percentuais face a 2008.

Os números da AFIA - Associação de Fabricantes para

a Indústria Automóvel são esclarecedores: enquanto a

indústria de plásticos gerou um volume de negócios

de 5 mil milhões de euros, em 2018, a dos

componentes conseguiu um “novo recorde” no ano

passado, valendo 11,3 mil milhões de euros. Estes

números não serão de estranhar, se se tiver em conta

“que 98% dos carros feitos na Europa têm peças

made in Portugal”, observa a AFIA.

Já as vendas ao exterior foram de 9.400 milhões de

euros, correspondendo a 16% das exportações

portuguesas de bens transaccionáveis, isto num

sector com 55 mil trabalhadores.

Qual o papel de uma indústria automóvel forte para o

futuro do país? E, dentro da indústria, do sector dos

componentes?

O papel da indústria automóvel em Portugal já tem

uma dimensão muito interessante face à nossa

dimensão enquanto País e é um setor

importantíssimo pelos efeitos multiplicadores que

tem, junto dos possíveis fornecedores de

componentes e outras especialidades, seja a nível de

tecnologias de informação, seja de equipamentos

especiais de industrialização, como é o caso do

sector da mecatrónica de apoio à automação da

produção. 

Segundo dados da AICEP – Agência para o

Investimento e Comércio Externo de Portugal - o

setor automóvel está presente em Portugal,

representado por multinacionais que operam no

mercado global: VW, Renault, PSA, Bosch, Hutchinson,

Continental, Visteon, Faurecia, Borgwarner, Sakthi,

entre outras.

Entre 2015 e 2018, registaram-se mais de 800 Milhões

de Euros em investimentos, dos quais, 64 Milhões de

Euros em Projetos de I&DT. Esta evolução da

indústria automóvel em Portugal permitiu criar mais

de 3.800 novos postos de trabalho, e manter mais de

21.200 postos. Para além deste positivo indicador,

destaca-se o facto da desconcentração territorial,

i.e., investimento no interior do país.

O setor Automóvel apresenta uma balança comercial

externa positiva desde 2011.

Que capacidade têm as empresas nacionais - não as

grandes multinacionais a operar em Portugal - para

adicionarem mais valor no seu serviço, incluindo

desenvolvimento de produto ou mesmo novas

tecnologias?

Perante os números indicados, penso não haver

dúvidas da capacidade que os portugueses têm

demonstrado para encarar os inerentes desafios que

esta indústria trouxe e desenvolveu em Portugal.
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Considerando a natureza do tecido empresarial

português, dominado fundamentalmente por

Pequenas e Médias Empresas, a forte capacidade de

adaptação e flexibilidade característica desta

tipologia de empresas e de nós próprios como

portugueses, faz com que tradicionalmente

possamos desenvolver processos de inovação

bastante robustos, com empenho consentâneo com a

seriedade e sustentabilidade dos desafios.

Como este desafio passa incondicionalmente pela

tecnologia, e acima de tudo, pelo conhecimento que

lhe está associado, as pessoas assumem o

protagonismo deste movimento. Por isso, a

capacidade das empresas será tanto maior quanto

maior e melhor for o processo de desenvolvimento,

adaptação e formação das pessoas, i.e., depende da

capacidade e estado de propensão ao

desenvolvimento de cada empresa, em termos de

enquadramento, preparação das suas equipas,

parcerias na cadeia de valor - nacionais e

internacionais – passando por adequados

mecanismos de financiamento, cada vez mais

importantes neste negócio.

Que caminhos pode seguir a diversificação da

indústria automóvel portuguesa?

O desenvolvimento do cluster automóvel permitiu a

subida e complexificação na cadeia de valor, onde

cerca de 90% dos fornecimentos se destinam às OEM’s

– Original Equipment Manufacturers. Destes 90%, 60%

são fornecimentos como fornecedores de primeira

linha (TIER 1). Este posicionamento, é a demonstração

clara da proximidade das empresas Portuguesas com

as principais OEMs, principalmente as concentradas

no mercado europeu.

Por isso, o caminho a seguir não poderá deixar de ser a

aposta continuada na Inovação e Diferenciação, quer

ao nível tecnológico, quer ao nível dos processos e

metodologias, onde as pessoas assumem um papel de

destaque e permanente preocupação quanto à sua

qualificação. Em linha com esta estratégia de

posicionamento de mercado, é importante destacar o

forte investimento em Centros de Serviços e

Competências, sinal do reconhecimento da qualidade

do talento em Portugal.

Que áreas de actividade da Iberomoldes têm mais

potencial de crescimento?

A Iberomoldes é um grupo de empresas, orientado

fundamentalmente para duas áreas de negócios:

uma divisão que tem que ver com engenharia e

moldes, e outra divisão que produz componentes

cinemáticos e sistemas complexos para a indústria

de interiores de automóvel.

Cada vez mais somos um Grupo em que o conjunto

das suas empresas se complementam entre si para

oferecer ao mercado um completo conjunto de

serviços integrados … desde a ideia ao produto final!

Ou seja, desde a conceção, passando pelo

desenvolvimento, engenharia e fabrico de todo o

ferramental de apoio à produção em série, onde se

incluem os moldes, a industrialização e produção,

até à entrega ao cliente, a logística, do produto final.

Procuramos servir o mercado de forma integrada.

A vocação inata do Grupo passa por apostar na

engenharia diferenciada, seja ao nível da engenharia

dos produtos, seja ao nível da engenharia da

produção, que posiciona competitivamente a

Iberomoldes no Mercado Global.

Assim, como maiores desafios da empresa, destaca-

se “o desenvolver e consolidar” o nível de

competências, no sentido de continuar com “a

capacidade de respostas necessárias e qualificadas

à crescente exigência e complexidade dos desafios

dos clientes”.

"Penso não haver dúvidas da
capacidade que os portugueses têm

demonstrado para encarar os
inerentes desafios que esta

indústria trouxe e desenvolveu em
Portugal."
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Se pensarmos mais a longo prazo, constata-se que

os índices de mobilidade irão tendencialmente

crescer, quer pela via da utilização crescente, quer

pela via do crescimento do número de utilizadores

com acesso a estes e outros novos meios de

mobilidade. É expectável um crescimento de

veículos, globalmente falando, sejam eles elétricos,

híbridos, ou movidos a outro tipo de energia

alternativa. Citando um estudo, realizado por uma

importante consultora, a KPMG – “Global Automotive

Executive Survey 2018” – este apresenta um

crescimento sustentado do sector automóvel nos

próximos 20 anos, indo mesmo ao ponto de estimar

uma produção anual de sensivelmente 140 milhões

de veículos para 2040, quando nos dias de hoje

estamos a atingir a meta dos 100 milhões por ano. E,

curioso ou não, é o facto de esta mesma fonte prever

que em 2040, sensivelmente 25% do parque

automóvel mundial ainda é movido através de

combustíveis fosseis.

Como caracteriza a relação entre fornecedores e

construtores, num mercado dominado pelo poder dos

grandes construtores, seja em termos de preços,

seja em termos de requisitos?

Efectivamente existe um desequilíbrio na dimensão e

poder negocial entre as partes, que condiciona

fortemente o saudável relacionamento comercial e

do negócio como um todo. É uma característica

muito forte e incómoda, que está presente todos os

dias. Contudo, é uma condição que só o desempenho

dos fornecedores poderá compensar. Por tudo isto,

estar sujeito a pressões fortíssimas na procura e

demonstração de capacidade, competências e

competitividade, faz parte do dia-a-dia de qualquer

empresa que ambicione trabalhar neste setor. 

Assim, todo o desenvolvimento da empresa tem de

se fazer a pensar nos mercados mais exigentes e daí

a nossa convicção de que só com os lideres da

industria se consegue estar na frente, razão pela

qual existe uma grande necessidade do envolvimento

nas redes internacionais de inovação,

nomeadamente com renomados centros de

investigação e desenvolvimento, como é o caso do

MIT, TNO na Holanda, Institutos da rede Fraunhofer

na Alemanha, INL em Braga e universidades

portuguesas, com quem temos um relacionamento

muito fluido e de muitos anos, como são os casos da

Universidade do Minho, IST, Univ de Coimbra e Aveiro,

etc.

"Os efeitos da evolução desta
indústria são extraordinariamente

positivos"

Que balanço faz da evolução da indústria nos últimos

30 anos?

Por todos os dados referidos no inicio desta

entrevista, temos que considerar que os efeitos da

evolução desta indústria são extraordinariamente

positivos e, independentemente do período de

transição que estamos a atravessar, continuamos a

acreditar que o futuro nos reservará o mesmo

cenário, positivo e evolutivo a nível global. A

evolução dependerá - em muito - das tensões geo-

politicas, ou seja, quais a regiões onde mais se

sentirão os futuros efeitos – positivos e menos

positivos – a nível mundial.

Vou citar um responsável da 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". Qual é, neste ponto, a realidade do
seu setor?

Apesar de estarmos a viver uma era em que o peso

da tecnologia é elevado, será o fator humano, i.e.,

continuarão a ser as pessoas, que irão determinar o

sucesso das organizações.
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A necessidade crescente do enquadramento das

equipas, da atualização tecnológica, da adaptação

aos novos modelos de negócio, etc., leva a que o

elemento humano seja critico neste processo

continuo de transformação, obrigando a um esforço

adicional na preparação e formação/qualificação das

pessoas.

Por tudo isto, no processo de desenvolvimento o

sistema de ensino e formação terão de ser

prioridade, onde as empresas deverão ter também

um papel cada vez mais importante e de especial

interacção.

Como referido anteriormente, os factores

tecnológicos e humanos, particularmente este

último, serão determinantes. Neste enquadramento,

não dependerá do esforço individual de cada uma das

empresas ou das organizações. Um investimento do

tipo de uma nova Autoeuropa representará um

fortíssimo desafio ao nível do factor humano e

inerente qualificação. A escassez de pessoas aptas à

qualificação necessária, será, na minha opinião, o

factor mais determinante para quem chega e para

quem já cá está.

Outra citação, de outro responsável: "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". Neste contexto, quais são

os riscos e as oportunidades para o seu grupo?

Em ambas as situações, encaramos esta evolução

como natural, e acreditamos que com mais

oportunidades de negócio. Ponto crucial será poder

continuar a acompanhar a evolução tecnológica, ao

nível dos investimentos em tecnologias e processos,

que necessariamente continuarão a ser mais

complexos e desafiantes. Independentemente da

lógica da abordagem a prevalecer, para o nosso

Grupo não vemos propriamente como um risco. Vão

continuar a existir veículos para a mobilidade das

pessoas e bens, sejam eles os automóveis,

autocarros, camiões ou veículos de duas rodas. A

nossa empresa está vocacionada para as soluções

cinemáticas e do interior automóvel.

Importante será haver mercado, sendo que, a

evolução do mercado obrigará as empresas a uma

constante busca de conhecimento, processos e

metodologias inovadoras que consigam aportar e

agregar valor ao produto final. Sempre apostámos

nesta visão e é com ela que pretendemos continuar.

Quais os fatores mais
relevantes para o
desenvolvimento da
Indústria Automóvel?

O que poderia ser feito para desenvolver ainda mais

este sector vital do tecido empresarial português?

Existem fundamentalmente dois fatores a ter em

consideração, o tecnológico e humano. Apostando no

desenvolvimento do fator humano, bem como na

atualização tecnológica, de uma forma sustentada e

concertada com as constantes necessidades e

tendências do mercado.

Qual seria o factor crítico para se conseguir trazer

para Portugal outro grande construtor automóvel,

outra Autoeuropa?

A indústria automóvel nacional considera que a sua

importância para o desenvolvimento do país é

devidamente reconhecida e apoiada a nível de

políticas públicas?

Pois... Em termos de políticas públicas, existe

sempre muito a reflectir e a fazer.

O impacto que essas políticas devem ter como

preocupação principal, é o da competitividade das

empresas e organizações de suporte ao tecido

industrial. Em sentido lato e transversal a todos os

setores.

O desejável será trabalhar estas políticas, olhando o

contexto nacional numa lógica e preocupação do

equilíbrio desejável na competitividade geral do país

e bem-estar da população e das regiões.

"Existem
fundamentalmente
dois fatores a ter em
consideração, o
tecnológico e
humano."
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Citação de um antigo ministro: ‘Um molde é para

fabricar um novo modelo, e se começam a baixar as

encomendas de moldes, é sinal de que há um impasse

e não há uma definição de novos modelos, que os

fabricantes de automóveis sentem que estão numa

encruzilhada, que há alguma indefinição em relação

ao futuro’’. Como vê o actual crescimento da indústria

automóvel, em Portugal e no mundo, e como

perspectiva o futuro, numa altura em que os grandes

construtores (ainda agora a Ford) repensam a sua

estratégia?

Como profissional deste ramo industrial, certamente

que não me expressaria da mesma forma. Diria sim,

que o nosso negócio de moldes é um barómetro de

referencia para a forma como se pode percepcionar a

evolução da economia. Hoje em dia, os produtos novos

são maioritariamente produzidos com materiais

poliméricos ou de metais leves, e em quase todos os

sectores da economia, que necessitam de moldes.

Termos muita ou

pouca procura é um indicador fundamental. Como

referido anteriormente, quer a nível Nacional, quer a

nível Global, a indústria automóvel tem apresentado

índices de crescimento bastante positivos, que levou o

nosso sector a valores de crescimento e desempenho

acima do que seria expectável, números record.

Neste momento, estamos a assistir a uma reflexão

profunda sobre os novos modelos de mobilidade. O

atual ciclo de desenvolvimento, para novos modelos

de mobilidade (novos produtos com novos desafios

tecnológicos), irão condicionar e determinar a curto

prazo, a evolução do volume de automóveis. Fruto da

reflexão em curso, há uma certa acalmia nos negócios

das empresas que operam neste mercado.

Os serviços e produtos desenvolvidos pela

IBEROMOLDES destinam-se maioritariamente para a

indústria automóvel, que representa, hoje em dia,

cerca de 85% da faturação, sendo que a indústria de

moldes continua a servir clientes importantes e

globais. Como em todos os negócios, a confiança é

um valor fundamental. Orgulha-nos ter clientes com

muitos anos em continuada parceria, entre os quais o

mais antigo, data de 1978, com o qual a

IBEROMOLDES trabalha regularmente desde então,

em encomendas anuais. È igualmente conhecida a

nossa relação comercial com a multinacional

Samsonite, um dos clientes de referência, que, à

parte dos moldes que produzimos para malas rígidas,

desenvolvemos a engenharia das próprias malas,

desde 1985.

Entre os produtos desenvolvidos e produzidos na

divisão que produz componentes e sistemas para a

indústria automóvel, encontram-se assim os

componentes cinemáticos e decorados para os

interiores dos automóveis, tais como os ventiladores,

frentes de rádios, porta copos e porta objetos. Entre

os principais clientes estão marcas como a VW, Audi,

Porsche, BMW, Toyota, Mercedes, McLaren, Ferrari,

Jaguar, Ford, Honda, Fiat, Bosch, Aptiv, Visteon e

Reydel.

Trabalhamos com marcas e modelos premium, o que

nos confere vantagens e oportunidades diferencia-

das no mercado.

Que produtos e inovações têm no pipeline (que

possam ser revelados) que mais o entusiasmam pelo

seu potencial?
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A Continental Advanced Antenna produziu, no último

ano, mais de 17 milhões de antenas, que são

exportadas maioritariamente para a Alemanha, mas

também para outros países da Europa, Estados Unidos

e China. Com cerca de 550 colaboradores, a empresa

é uma das maiores empregadoras privadas no distrito

de Vila Real, tendo faturado cerca de 65 milhões de

euros em 2018 – ainda enquanto Kathrein Automotive

Portugal.

 

A Continental Advanced Antenna pertence à Divisão

Interior do grupo Continental, faz parte da Unidade de

Negócio Body & Security e trabalha, essencialmente,

com o segmento premium de marcas como o grupo

Daimler, BMW, Audi, Volvo, entre outros gigantes do

setor automóvel.

 

Até chegar à atual Continental Advanced Antenna

Portugal, esta fábrica em Vila Real tem trilhado um

caminho de crescimento, tendo já pertencido a

diferentes multinacionais. Nasceu há 30 anos com os

alemães da Motometer, passando depois pela Bosh e

mais tarde pela Kathrein Automotive, até chegar

agora à Continental. 

A nova empresa do Grupo Continental em Portugal é

uma das principais especialistas e fabricantes

mundiais de antenas para veículos e surge depois de,

em fevereiro deste ano, o grupo Continental ter

adquirido a Kathrein Automotive GmbH.

 

A denominação legal enquanto Continental Advanced

Antenna Portugal foi recentemente oficializada, o

que faz com que o grupo Continental passe assim a

ter mais uma empresa em Portugal, para além das já

existentes: Continental Mabor, Continental Pneus,

Continental Indústria Têxtil do Ave, Continental

Lemmerz e Continental Teves.

A nova empresa do grupo Continental
trabalha para clientes premium do setor
automóvel.

A CONTINENTAL
ADVANCED
ANTENNA
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"... colocou a Continental
numa posição cimeira

num mercado
promissor"

A Continental incorporou todos os colaboradores da

Kathrein Automotive, em todas as suas localizações:

Alemanha, Brasil, China, México, Portugal e Estados

Unidos. 

 

As antenas inteligentes para veículos são o ponto de

partida para a conectividade do futuro dentro e fora

do automóvel e são uma das grandes apostas da

Continental Advanced Antenna.  

 

O Módulo de Antena Inteligente, um dos principais

projetos da Continental e da Kathrein Automotive,

substitui as antenas individuais que, até hoje, eram

espalhadas em torno dos veículos. Combina as

antenas e os componentes eletrónicos

complementares num módulo de hardware. Isto não

só simplifica o conjunto de cabos e reduz o espaço da

instalação, como melhora simultaneamente a

qualidade do sinal. 

 

Com tudo isto julgo que podemos augurar um futuro

risonho para esta empresa do grupo Continental.

Em 2016, a fábrica em Vila Real, na altura ainda

pertencente ao grupo alemão Kathrein Automotive,

recebeu o prémio de melhor fábrica do grupo, onde

foram considerados critérios que combinaram

indicadores como a produtividade, custo e qualidade.

 

Desde 2013, quando a empresa faturava 18 milhões e

empregava cerca de 150 pessoas, a fábrica tem tido

crescimentos médios anuais superiores a

50%.Miguel Pinto, Diretor Geral da Continental

Advanced Antenna, sublinha que a empresa “tem

mantido sempre uma boa performance, havendo

condições para continuar a ser uma fábrica de

referência no universo da Continental”.

 

O mercado das antenas para veículos promete ser

um negócio em crescimento, estimando-se que

tenha um crescimento anual de aproximadamente

6,5% até 2022.

 

Com a aquisição da Kathrein Automotive, o grupo

Continental pretendeu expandir o portefólio de

produtos, obtendo assim um conhecimento

fundamental para o desenvolvimento de soluções de

conectividade para veículos. Esta aquisição colocou

a Continental numa posição cimeira num mercado

promissor como é o das antenas para veículos.

Sobre a Continental Advanced Antenna Portugal, Miguel Pinto reforça que
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Vânia Azevedo

OPINIÃO

Para que fosse possível a harmonização entre os vários

fornecedores da cadeia e para cumprir com as

necessidades especificadas destes sistemas elétricos

e electrónicos nos veículos, a norma ISO 26262 surgiu

como uma adaptação da IEC 61508.

 

A primeira versão da ISO 26262 data de 2011 e é

constituída por dez capítulos, que demonstram que a

norma é aplicada desde a fase de conceito do

produto/sistema até à fase de utilização no veículo.

Contudo, a revisão de 2018 trouxe para a norma dois

novos capítulos e sofreu uma revisão massiva, de modo

a mais uma vez ir ao encontro das expectativas das

OEM e dos utilizadores.

 

A ISO 26262 destina-se a ser aplicada a sistemas

relacionados com a segurança funcional que incluem

um ou mais sistemas eléctricos e/ou electrónicos (E/E)

e que estão presentes em veículos até 3500 Kg e ainda

para autocarros, trailer e semi-trailer, com produção

em série. Nesta última revisão existe também um

capítulo para motociclos.

 

A ISO 26262 aborda os possíveis riscos causados pelo

mau funcionamento dos sistemas E/E, incluindo a

interação entre eles. Não é objectivo abordar riscos

relacionados com choque eléctrico, incêndio, radiação,

corrosão, por exemplo, a menos que os mesmos tenham

como causa directa um mau funcionamento do sistema

e estejam relacionados com a segurança.

Este fenómeno reflete a crescente preocupação das

OEMs com a segurança funcional dos seus modelos,

mas também pela procura de quem compra um carro,

se o mesmo é seguro ou se possui estes sistemas já

conhecidos. Nos dias de hoje, quem visitar o site da

Euro NCAP pode ver os testes de simulação de

colisões frontais e laterais, por exemplo. Até a

classificação do veículo em termos de segurança por

algumas marcas é usada como marketing.   Por outro

lado, se há uns anos atrás estes sistemas apareciam

apenas em modelos de topo de gama, hoje em dia é

algo bastante comum em qualquer veículo, o que

promoveu o desenvolvimento de regulamentos de

homologação e normas para dar suporte a estes

sistemas presentes nos veículos.

 

Apesar da existência da norma IEC 61508 que pode

ser aplicada a qualquer sistema electrónico, a

indústria automóvel enfrenta riscos únicos e

específicos do setor, como a complexibilidade

tecnológica e a aplicação de software no veículo.

Hoje em dia, olhamos para um carro recente no mercado e

deparamo-nos com vários sistemas relacionados com a

segurança funcional, tais como EPS, ABS, Sistema de

Transposição Involuntária de Faixa e Sistema de Ângulo

morto, entre outros.    Estes sistemas pertencem ao grupo

de sistemas designados de sistemas de segurança

funcional. Para muitos de nós, é fácil de entender a

designação porque claramente está relacionada com a

segurança dos passageiros.
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FUNCIONAL AUTOMÓVEL E DA
NORMA ISO 26262.



A NORMA DEFINE COMO
SEGURANÇA FUNCIONAL A
AUSÊNCIA DE RISCO NÃO

RAZOÁVEL 

Mas, afinal o que é a segurança funcional? Qual a definição? 

Analisando os 12 capítulos da norma, no capítulo 2

abordamos o tema da gestão da segurança funcional.

Neste requisito a norma pede a implementação de um

processo interno para a segurança funcional, que

passa pela definição de tarefas e responsabilidades

sobre segurança, definição da cultura de segurança da

organização, até mesmo de formação específica sobre

o tema e indicadores de avaliação, por exemplo. Claro

que todos estes pontos devem estar alinhados com o

sistema de gestão da qualidade e requisitos de cliente

e estatutários, sendo que a ISO 26262 não é uma norma

de certificação.

 

No capítulo 3 da norma, temos os requisitos para a

fase de conceito. Aqui as organizações necessitam de

definir o item, que pode ser um veículo, um sistema do

veículo ou a função do veículo, que irá ser

desenvolvido. Em termos de cadeia de fornecimento, é

aplicável desde OEMs a um tier 1 ou até mesmo um

tier 3, por exemplo. Com esta definição serão

identificados os potenciais riscos associados aos

modos de operação do item nos quais o

comportamento de mau funcionamento resultará

numa situação de perigo. Nesta fase serão também

avaliados, em termos de severidade, probabilidade de

exposição e controlabilidade, os modos de operação, e

daí resultará uma avaliação designada de ASIL –

Automotive Safety Integrity Level - para cada situação.

Associado a esta avaliação do ASIL encontramos mais

objetivos de segurança relacionados - por exemplo no

caso dos faróis frontais médios.

Para muitos de nós, é uma pergunta que poderá ter

várias respostas, até mesmo diferentes expectativas

do conceito. A norma define como segurança

funcional a ausência de risco não razoável, devido a

riscos provocados pelo mau funcionamento no

sistema E/E.

 

Agora, devem perguntar-se: risco razoável? A

sociedade, cada um de nós, o governo, os

legisladores podem e têm diferentes expectativas

face ao que poderá ser um risco razoável.Um

exemplo, muito fácil de entender para quem conduz

todos os dias: no caso do sistema de airbags, o

comportamento expectável do mesmo em caso de

colisão frontal, e o seu funcionamento. Por outro

lado, esperamos que durante uma viagem, sem razão

aparente, o mesmo não se ative. Ou até mesmo, para

o sistema de deteção de objetos, é expectável ele

apenas funcionar quando deteta um objeto, e não o

oposto durante uma viagem.

 

Mas concordamos que algo que todos terão como

expectativas comuns é a prevenção de acidentes

rodoviários e tornar os veículos mais seguros, e

assim reduzir o número de mortes na estrada e

feridos graves, ou com danos para o resto da vida.

Deste modo, a aplicação da ISO 26262 é claramente

uma ferramenta essencial para alcançar esse

objetivo.

A norma fornece um vasto conjunto de requisitos

para a definição de um sistema de gestão para a

segurança funcional do produto aplicáveis ao longo

do ciclo de vida do produto.
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P A G E  2 0

Os requisitos para o desenvolvimento do software

estão, tal como os de hardware, a nível dos requisitos

de segurança técnica e da especificação da

arquitetura do sistema. A norma neste capítulo refere

requisitos para o software, nomeadamente para o

design da unidade de software, a implementação e

verificação, e ainda a integração deste no sistema.

 

Após o desenvolvimento do hardware e software

ocorre a fase da integração. Pode ser constituída por

várias etapas, definidas também para todos os níveis

de integração, incluindo integração de hardware e

software de um elemento, integração de elementos

resultando em um item e integração do item com

outros sistemas no nível do veículo. Nesta etapa é

importante evidenciar que os elementos do sistema

integrado cumpram os seus requisitos de segurança.

 

Claro que não basta o cumprimento por elemento dos

requisitos de segurança funcional, mas também no

sistema integrado no veículo. Nesta fase final, a

validação pretende dar evidências claras de que os

objetivos de segurança foram alcançados no nível do

veículo e que os conceitos de segurança

desenvolvidos são apropriados para a segurança

funcional do item. O plano de validação deve incluir

procedimentos de teste para cada requisito de

segurança, e o respetivo critério de aprovação

/reprovação. Este ponto pode ser o mais complexo,

porque as organizações devem conseguir demonstrar

a rastreabilidade entre objetivo e teste, mas acima de

tudo será a evidência de que esta norma foi

implementada durante o projeto.

Um dos objetivos de segurança do sistema é evitar

que ocorra uma desativação do sistema de

iluminação de forma não intencional provocada por

um mau funcionamento do sistema E/E, que poderá

ser classificado com um ASIL B. Olhando para os

veículos atuais, caso falhe este sistema temos até

associado um alerta ao condutor. Parece óbvio, visto

desta forma, mas quando estamos a desenvolver um

novo produto todas estas situações devem ser

consideradas, até mesmo como o condutor pode ser

avisado da falha. E claramente que é aqui que a ISO

26262 aparece a auxiliar que estes pontos sejam

considerados, aquando da definição do conceito de

segurança funcional.

 

A segurança funcional evolui com base em soluções

de software aliadas a desenvolvimento do hardware.

Com base neste conhecimento, este standard possui

três capítulos dedicados ao desenvolvimento de

produto, um a nível de sistema, outro a nível de

software e outro a nível de hardware.

 

Base desta fase de desenvolvimento do produto, o

conceito de segurança deve estar definido e nele

estão definidos os requisitos técnicos de segurança,

que servem de base à definição da arquitetura do

sistema. A definição da arquitetura do sistema vai ao

detalhe a nível do hardware e software, e até ao nível

do veículo final.

 

O detalhe vai permitir especificar, por exemplo,

mecanismos de segurança, avisadores para o

condutor, mecanismos para detetar falhas no

sistema ou mesmo o seu controlo, que caso ocorram

podem levar a violações dos objetivos de segurança,

e em última instância a acidentes graves.

 

A nível do hardware, devem especificar-se os

elementos e ainda coordenar-se com o

desenvolvimento de software. A implementação no

hardware do conceito de segurança técnica envolve

a identificação de requisitos de hardware, por outras

palavras, atribuição de requisitos técnicos de

segurança aos elementos do hardware. O próprio

design do hardware deve ser consistente com a

especificação do projeto de arquitetura do sistema e

que garanta o cumprimento com requisitos de

segurança. Na fase de integração dos elementos de

hardware, é necessário verificar a conformidade do

design com os requisitos de segurança do hardware,

e se os mesmos foram os esperados.
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P A G E  2 0Mas a ISO 26262 também aborda as preocupações de

segurança funcional a nível do processo produtivo e

a fase de utilização. A este nível, o planeamento de

produção deve garantir a análise de risco do

processo produtivo, quais os efeitos sobre os

requisitos de segurança funcional em caso de falhas

no processo, e que medidas irão ser implementadas

para mitigar ou controlar essas mesmas falhas.

 

Além disso, é esperado que o produtor do sistema e a

sua cadeia de fornecedores definam instruções de

manutenção e reparo, de modo a garantir os

objetivos de segurança. A par desta responsa-

bilidade, as organizações devem garantir a

monitorização de campo para que se possa avaliar a

possibilidade de incidentes provocados por falhas

dos sistemas de segurança funcional.

 

O desenvolvimento de novos sistemas relacionados

com a segurança funcional faz com que a ISO 26262

seja uma forma de os fornecedores evidenciarem que

estão a desenvolver um produto em que garantem o

state of the art em termos de tecnologia e ciência,

mas acima de tudo desenvolvido para ser seguro.

Claro que para isto, toda a cadeia de fornecedores

deve entender que o investimento inicial necessário

para implementar e manter os requisitos vai permitir

mais tarde ganhos em custo a nível das falhas de

campo ou de uma possível campanha de recolha.

 

A expectativa de todos, enquanto condutores, será de

que a segurança funcional e os sistemas associados

vão evoluir e, a par disso, normas e regulamentos de

homologação. A pergunta que vos deixo é esta: será

que o conceito de segurança irá alterar-se

proximamente? E será que os sistemas de segurança

vão evoluir até ao ponto de que os condutores

possam ser um mero passageiro?

Para vossa curiosidade, alguns exemplos de

sistemas de segurança funcional dos

veículos, e respectivas funções:

Controlo Electrónico de Estabilidade - ESP

Item obrigatório para todos os automóveis de

passageiros novos comercializados na Europa desde

2015, o controlo eletrónico de estabilidade (ESP) é o

avanço mais importante desde o Airbag e o ABS.

Utiliza sensores instalados em diversos pontos e

atua sobre a força transmitida ao eixo motriz e aos

travões. Isto é, o ESP gera força contrária à do

movimento centrífugo natural provocado pela

velocidade em curva ou em condições de aderência

precária, podendo deter apenas uma roda,

independentemente do comportamento das

restantes, para que o automobilista mantenha o

domínio da viatura ou ajudando a corrigir excessos.

Travagem de Emergência em Cidade

Grande parte dos acidentes que ocorrem em

ambiente urbano são colisões na traseira do carro

que segue imediatamente à nossa frente. Este

sistema tem como objetivo evitar estes embates ou

pelo menos reduzir significativamente o impacto,

uma vez que permanece o alerta quando o

automobilista por alguma razão se distrai. O sistema

emite um raio laser que mede a distância para o

veículo da frente, normalmente até à velocidade

máxima de 30 ou 40 km/h. Quando existe perigo de

colisão, atua sobre o sistema de travagem

automaticamente.

Transposição Involuntária de Faixa

É um sistema constituído por sensores de infravermelhos

ou câmaras instaladas no automóvel que reconhecem as

marcações do piso que delimita as faixas de rodagem e

ainda os limites das bermas. O sistema faz a

monitorização destes dados em permanência, avaliando

também a posição do veículo, alertando para a

possibilidade de transposição involuntária da faixa em

que circula, quando o condutor não sinalizar a manobra

com pisca. Dependendo do fabricante, alguns sistemas

funcionam com sinais sonoros, vibrações no volante ou

no banco do condutor, sendo que os módulos mais

evoluídos já atuam sobre a direção, corrigindo a trajetória.
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Assistente de Ângulo Morto

Este sistema, geralmente instalado no retrovisor

exterior do automóvel, vigia o trânsito nas faixas de

rodagem paralelas, com recurso a radares, câmara

ou laser apontados para trás, alertando para a

presença de outro veículo no denominado ângulo

morto dos espelhos retrovisores exteriores. O

sistema avisa o condutor através de vibração no

volante e/ou sinais sonoros ou luminosos.

Head-Up Display

Um ‘gadget’ cada vez mais comum e apreciado, o

Head-Up Display projeta imagens com informações

importantes para a condução no para-brisa ou numa

pequena lamela plástica instalada no topo do tablier,

mesmo atrás do volante. Este equipamento

‘importado’ da indústria aeronáutica oferece a

vantagem de permitir o acesso a informações como

a velocidade, indicações de navegação ou

sinalização sem desviar o olhar da estrada.

Faróis direcionais e adaptativos

Muitos dos mais acessíveis utilitários no mercado já

estão equipados com faróis com função berma, que

iluminam as laterais da estrada, acompanhando os

movimentos do volante. Nas categorias de topo, esta

funcionalidade está a cargo de mais sofisticados

faróis direcionais e adaptativos, que têm a

capacidade de direcionar o feixe de luz para onde

aponta o trem dianteiro, mas também conta com

função automática para adaptar a iluminação de

acordo com as condições de circulação em cidade e

em estrada aberta ou, no caso dos sistemas mais

completos no mercado, com câmara instalada no

retrovisor interior, avaliando até as condições

climatéricas.

E sabiam que o
ABS foi
apresentado há
50 anos?
O primeiro Anti-lock Braking System (ABS) foi

apresentado no IAA de Frankfurt, Alemanha, em

1969. Desde a introdução dos primeiros

sistemas no final da década de 1970, o número

total de pessoas mortas em acidentes

rodoviários na Alemanha caiu 80%, a par de

outros sistemas também instalados nos

veículos. Desde 2004, o sistema é exigido por lei

para todos os carros novos vendidos na Europa. 

 

A sua evolução ocorre até aos dias de hoje,

tendo mais de cinquenta funções adicionais.

CruiseControl Ativo

É um sistema que permite programar a velocidade de

cruzeiro e a distância que queremos manter para o

carro da frente, deixando que a eletrónica faça quase

todo o serviço. Sempre que a margem de segurança

predefinida se alterar, o Cruise Control Ativo atua

autonomamente, acionando os travões.
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AGENDA
FORMAÇÕES

Data: 03 de Outubro
Local: Aveiro Business Center
Formação destinada a fortalecer as competências para

dominarem as responsabilidades em toda a cadeia de

fornecimento, desde o projeto e desenvolvimento até à

fabricação e uso dos produtos.

UPGRADE PSB PARA PSCR – PRODUCT SAFETY &
CONFORMITY REPRESENTATIVE

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.

FMEA - FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS (AIAG & VDA)

Data: 14, 15, 16, 17 de Outubro
Local: Aveiro Business Center
Formação destinada à qualificação dos formandos para a

realização de auditorias de processo de acordo com a VDA

6.3:2016.

VDA 6.3 - QUALIFICAÇÃO DE AUDITORES DE PROCESSO

Data: 18 de Outubro
Local: Palmela
Formação destinada a fortalecer as competências para

dominarem as responsabilidades em toda a cadeia de

fornecimento, desde o projeto e desenvolvimento até à

fabricação e uso dos produtos.

UPGRADE PSB PARA PSCR – PRODUCT SAFETY &
CONFORMITY REPRESENTATIVE

Data: 21 e 22 de Outubro
Local: Aveiro Business Center
Dotar os formandos de competências para identificar atitudes

prejudiciais; adquirir técnicas de gestão de tempo; equilibrar a

vida pessoal e profissional; analisar criticamente a sua gestão

de tempo.

GESTÃO DE TEMPO

Data:  25 de Outubro
Local: Aveiro
Exames destinados à qualificação dos formandos como

auditores de processo VDA 6.3.

Exames destinados à qualificação dos formandos como

auditores de sistema IATF 16949.

EXAMES VDA 6.3& IATF 16949

Data: 14 e 15 de Novembro
Local: Aveiro Business Center
Dotar os participantes de competências e conhecimentos

necessários à aplicação da Gestão da Qualidade Total.

Identificando os principais desafios e benefícios.

GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL

Data: 20 e 21 de Novembro
Local: Aveiro Business Center
Melhorar a gestão dos processos de moldagem, focando na

Prevenção e Melhoria da Qualidade pela promoção de maior

conhecimento e controlo sobre o processo e pela redução de

riscos de ocorrência de produtos não conformes e custos da

não qualidade; entender as exigências essenciais do CQI-23 e

identificar os modos possíveis de atendimento (evidências).

CQI 23 - SPECIAL PROCESS: MOLDING SYSTEM
ASSESSMENT

Data: 18 e 19 de Novembro
Local: Aveiro Business Center
Dotar os formandos de competências para a conceção e

desenvolvimento de ações de formação; desenvolver e aplicar

um diagnóstico de necessidades de formação e respetivo plano

de formação; implementar sistema de avaliação e

acompanhamento da formação.

AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DA FORMAÇÃO

Data: 09 e 10 de Dezembro
Local: Aveiro Business Center
Dotar os participantes de competências e técnicas para

operacionalização das ferramentas da qualidade, elementares

à produção.

FERRAMENTAS OPERACIONAIS DA QUALIDADE

O U T U B R O

N O V E M B R O

D E Z E M B R O
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Data: 23 e 24 de Novembro
Local: Palmela
Formação destinada ao desenvolvimento das competências

para dominarem as responsabilidades em toda a cadeia de

fornecimento, desde o projeto e desenvolvimento até à

fabricação e uso dos produtos.

PSCR – PRODUCT SAFETY & CONFORMITY REPRESENTATIVE

Data: 27 e 28 de Novembro
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.

VDA 6.3 - COMPETENCE TRAINING FOR CERTIFIED PROCESS
AUDITORS (UPGRADE)



O Auditório Magno do Instituto Superior de

Engenharia do Porto (ISEP) recebe, nos dias 11 e 12 de

outubro, as Jornadas de Mobilidade Elétrica 2019.

A iniciativa abordará temas de elevada relevância

para o setor e particularmente para todos os que,

direta ou indiretamente, lidam com temas

relacionados com a mobilidade elétrica na vertente

académica, ou profissional.

JORNADAS DE MOBILIDADE ELÉTRICA 19

AGENDA
EVENTOS

O Congresso EOQ de 2019, realizado pela terceira vez

em Portugal, ocorre nos dias 23 e 24 outubro, no PT

Meeting Center, em Lisboa, com a celebração

do    50  º  aniversário da Associação Português da

Qualidade (APQ). O evento tem como foco as

mudanças que os profissionais de qualidade podem

encontrar atualmente e a redescoberta do que a

qualidade significa em diferentes partes do mundo,

tipos de organizações e setores de atividade.

EOQ 63RD QUALITY CONGRESS
DATA: 23 E 24 DE OUTUBRO
LOCAL: LISBOA
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DATA: 11 E 12 DE OUTUBRO
LOCAL: PORTO

A MOLDPLÁS 2019 acontece entre os dias 6 a 9 de

novembro no Exposalão Exhibition Center, na Batalha.

Conhecida como uma feira de profissionais para

profissionais, cujo principal  objectivo  é dar a

conhecer as soluções tecnológicas e as inovações da

indústria, aproximando a oferta da procura por parte

das empresas, com vista à concretização de bons

negócios.

MOLDPLÁS
DATA: 6 A 9 DE NOVEMBRO
LOCAL: BATALHA

A MECÂNICA, organizada pela Exposalão, regressa a Lisboa para a sua 9.ª edição. Durante três dias, a FIL será o

ponto de encontro para todos os profissionais que se movimentam no aftermarket. O intuito é reunir expositores,

visitantes, parceiros de negócio e profissionais do setor num espaço comum, ideal para a concretização de

negócios. A aposta na internacionalização remete para a veloz alteração paradigmática que a própria indústria

automóvel está a sofrer no mundo inteiro.

9.ª EDIÇÃO MECÂNICA
DATA: 22 A 24 DE NOVEMBRO LOCAL: LISBOA

O Centro de Congressos da Alfândega do Porto vai

voltar a receber o Salão do Automóvel Híbrido e

Elétrico, de 18 a 20 de outubro próximo, com uma

edição que tem como objetivo ser a melhor de

sempre. Vai duplicar a área de exposição, vai receber

novas marcas, promete antestreias de modelos

automóveis e vai reforçar a presença de outros

veículos.

SALÃO DO AUTOMÓVEL HÍBRIDRO E
ELÉTRICO
DATA: 18 A 20 DE OUTUBRO
LOCAL: PORTO




