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*Escrito segundo a ortografia tradicional

EDITORIAL

No último editorial, questionava “Final ou início de
Ano?”Começo este editorial, não com a questão,
mas com a afirmação: "fim".
 
Não só o fim de 2019, obviamente, mas pelo
menos mais um “FIM”… Primeiro “FIM”:
Começando por 2019, acabou por ser um ano de
contradições. Começou o ano com perspectivas
de crise, terminou o ano com várias publicações
relativas a vários recordes ultrapassados, como
foi publicitado pela MOBINOV, seja de número de
veículos produzidos, seja de produção de
componentes, entre outros. Mas acaba também o
ano com notícias de baixas de produção, por
exemplo na Alemanha. Com notícias, como a da
Spiegel alemã, que refere que “2020 pode ser um
desastre”, seja em termos de produção como em
termos de vendas, principalmente derivado das
restrições de emissões de CO2, parece que vamos
viver mais um ano com o espectro da crise a
pairar sobre nós.

E como nos prepararmos para mais 365 dias de
dúvida? Com outros “fins”:
O fim de sistemas de gestão para “auditor ver”.
Nesta actividade, é impressionante ver a
quantidade de sistema de gestão (ditos, da
qualidade) que existem, mas não são praticados.
Existem para mostrar em auditoria, contudo no
dia-a-dia, outros métodos, outros indicadores,
outras regras são usadas. Nestes casos, podemos
sim dizer que a “certificação é um custo”. Mas, e
se invertêssemos as coisas? Se fizéssemos as
normas trabalhar para nós e não o contrário? Fica
a questão…
 
Também, e mais especificamente, e já que
estamos a terminar o ano da edição da primeira
versão comum AIAG e VDA, porque não também o
fim dos FMEA’s, também para “auditor ver”?
Também aqui é impressionante ver o tempo
despendido, muitas vezes em exercícios fúteis
de  copy-paste, quando no dia-a-dia fazemos
várias vezes o exercício correcto, quando nos
debruçamos sobre um processo ou sobre um
problema? Fica mais esta questão…

"Fim" 
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Outro fim, também necessário, o das mentalidades,
mas, antes disso, um comentário: creio que já todos
vimos o programa Shark Tank, o original, americano.
Já repararam na quantidade de “empreendedores”
que se apresentam, com uma ideia brilhante mas
ainda sem clientes e que, quando lhes perguntam
para que querem o dinheiro respondem  inventory.
Claro que será trágico se começarmos a promover a
ideia e quando os clientes nos baterem à porta, não
tivermos o que vender. Mas não será mais trágico,
termos um armazém cheio, uma ideia que até
achamos ser brilhante e não termos clientes? Vem
isto a propósito de aparentes incongruências ao
analisar KPIs em que os valores de  stock  se
encontram ou no objectivo ou acima, ou em que a
percentagem de cumprimento dos planos de
produção se encontram a 100% mas depois, ao se
perguntar algo relativo a  on time delivery, esses
valores estarem claramente abaixo do objectivo…
Mais uma pergunta que fica…
 
E sim, sei por experiência que é muito mais fácil
falar que fazer, mas identificar o problema é o
primeiro passo.
 
Passemos então ao segundo FIM: esta será a última
revista Industrial Forum Portugal na sua versão
actual. A partir da próxima edição, terá nas suas
mãos ou no seu ecrã, em PDF, uma publicação com
mais páginas, mais conteúdos, mais dossiers
sectoriais, mais vozes das indústrias automóvel e
aeronáutica, mais análise e opinião de especialistas
e decisores, e mais informação sobre tudo que faz
de Portugal um país em que não faltam os exemplos
de excelência à escala internacional. Uma
publicação que apoia a indústria e que,
assumidamente, quer também o apoio da indústria. É
esta a nossa ambição para 2020.
 
Os sectores em que nos movemos estão hoje mais
inteligentes, e a revista Industrial Forum Portugal
vai acompanhá-los nessa evolução rumo a mais
inovação e engenho. E dar-lhes, com ambição
reforçada, a atenção que merecem pela contribuição
decisiva que dão para a prosperidade de todos nós,
portugueses.

"Os sectores em que
nos movemos estão
hoje mais inteligentes,
e a revista Industrial
Forum Portugal vai
acompanhá-los nessa
evolução rumo a mais
inovação e engenho"
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A nível mundial, os consumidores
não estão certos de que se
justifique investirem em veículos de
condução autónoma, revela o
Estudo Global dos Consumidores
Automóveis 2020, agora
apresentado pela consultora
Deloitte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48% dos consumidores americanos
afirmam que a tecnologia não é
segura e 68% disseram que as
notícias sobre acidentes envolvendo
veículos autónomos contribuíram
para torná-los mais resistentes à
tecnologia. Na Índia e na China, a
desconfiança do consumidor em
relação à segurança da condução
autónoma aumentou 10% entre 2019
e 2020. 
 
"O que é mais importante para os
consumidores é a segurança",
explicou Joe Vitale, líder global do
setor automóvel da Deloitte.
 
"À medida que mais acidentes e
mortes ocorrem, apesar de ser uma
pequena percentagem das 1,2
milhões de mortes que ocorrem
todos os anos com veículos, isso faz
com que os consumidores se
preocupem com a maturidade da
tecnologia".

"O que é mais importante para os
consumidores é a segurança",
explicou Joe Vitale, líder global do
setor automóvel da Deloitte. "À
medida que mais acidentes e mortes
ocorrem, apesar de ser uma
pequena percentagem das 1,2
milhões de mortes que ocorrem
todos os anos com veículos, isso faz
com que os consumidores se
preocupem com a maturidade da
tecnologia".
 
Para a indústria, a importância
destes dados não pode ser
subestimada. Diz o responsável da
Deloitte: "Os grandes investimentos
em pesquisa e desenvolvimento são
feitos no pressuposto de que os
consumidores vão realmente pagar
por veículos com tecnologias
avançadas quando eles aparecerem
no mercado. À medida que aumenta
o ceticismo do consumidor, os
fabricantes devem racionalizar os
retornos sobre o capital investido
para permanecerem lucrativos, pois
o desejo dos consumidores de
comprar algumas das novas
tecnologias continua a diminuir”.

atualidade
Consumidores hesitam em
investir em veículos
autónomos

Notícias

I F P O R T U G A L . P T

REVISTA Industrial Forum Portugal ATUALIDADE

A Nissan disse que seu material é
competitivo em termos de custo e,
em alguns casos, é mais barato que
os materiais de isolamento acústico
convencionais disponíveis no
mercado. Isso permite que ele seja
incorporado em veículos onde o uso
de materiais de isolamento acústico
é limitado por causa do custo ou do
peso.
 
A Nissan está a desenvolver a
tecnologia desde 2008. Na época, o
material era usado em antenas de
alta sensibilidade destinadas à
pesquisa de ondas
eletromagnéticas.

Nissan divulga novo material
de isolamento acústico
A Nissan apresentou um novo
material leve e à prova de som.
Segundo o gigante japonês, este
material pode ajudar a tornar o
interior dos automóveis mais
silenciosos, assim como a melhorar
a eficiência energética.
 
A tecnologia usa uma estrutura de
treliça e filme plástico para
controlar as vibrações do ar que
limitam a transmissão de ruídos de
banda de frequência ampla (500 a
1.200 hertz), como ruídos de
estradas e motores.
 
A maioria dos materiais de
isolamento acústico usados   hoje em
dia para atenuar o ruído da estrada
e do motor consiste principalmente
em placas de borracha pesada. Mas
o material acústico da Nissan pesa
apenas 25% do seu equivalente em
borracha, proporcionando o mesmo
grau de isolamento sonoro.

A Hyundai e a Uber formaram uma
parceria para lançar uma rede de
viagens voadoras, e a fabricante
coreana apresentou agora um
modelo em escala real de um táxi
aéreo.
 
Os carros voadores enfrentam
vários obstáculos para se tornarem
realidade, mas a Uber diz que a
experiência de fabrico em larga
escala da Hyundai, incluindo o seu
histórico de produção de veículos
elétricos, pode ajudar a acelerar a
implantação dos táxis aéreos. 
 
A Uber fez parcerias com várias
empresas aeroespaciais para
desenvolver vários conceitos de táxi
voador, mas a Hyundai é o primeiro
fabricante a aderir à iniciativa, que
pretende lançar voos comerciais já
em 2023.

Hyundai e Uber anunciam táxi
voador
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“Acreditamos que a Hyundai tem
potencial para construir veículos
Uber Air a custos inimagináveis na
indústria aeroespacial atual,
produzindo aeronaves fiáveis   e de
alta qualidade em grandes volumes
para reduzir os custos dos
passageiros por viagem", disse Eric
Allison, líder da Uber Elevate,
divisão de aviação da empresa.
 
Nos termos da parceria, a Hyundai
produzirá e implantará a aeronave e
a Uber fará a gestão da rede de
partilha de viagens aéreas,
incluindo as ligações ao transporte
terrestre.
 
As aeronaves da Hyundai descolam
e aterram na vertical e foram
projetadas para percorrer
distâncias de até 100 quilómetros. A
velocidade máxima será de 290
km/h e a aeronave poderá voar a
altitudes entre os 300 e os 600
metros. Movida a energia elétrica, a
aeronave precisará de cinco a sete
minutos para ser recarregada.
Inicialmente, será pilotada, mas o
objetivo é tornar as aeronaves
autónomas.

Portugal bateu o recorde de
produção de veículos em 2019 com
mais de 321 mil carros produzidos
de janeiro a novembro.
 
Em todo o ano passado foram
produzidas 294.366 unidades, um
máximo histórico. Até final de 2019,
já saíram das fábricas instaladas
em Portugal 321.622 veículos – ou
seja, mais 17,8% do que em igual
período do ano anterior e um
recorde absoluto.
 
A informação estatística relativa ao
ano de 2019 confirma a importância
que as exportações representam
para o setor automóvel, já que
97,2% dos veículos fabricados em
Portugal têm como destino o
mercado externo, contribuindo, de
forma significativa, para a balança
comercial portuguesa.
 
A Europa continua a ser o mercado
líder nas exportações dos veículos
fabricados em território nacional,
com 97,5%. A Alemanha (23,5%), a
França (15,4%), a Itália (13,2%) e a
Espanha (11,0%) estão no topo do
ranking.

Portugal atinge em 2019
produção-recorde de 321 mil
carros

A Sony revelou no início do ano,
perante a surpresa geral, um carro.
Chamado Sony Vision-S, é um carro-
conceito elétrico que mostra os
diferentes pontos fortes do
conglomerado de tecnologia
japonês, de produtos de
entretenimento a sensores de
câmara e muito mais. 

Sony apresenta um carro-
conceito elétrico, o Vision-S

A fábrica do grupo Peugeot Citroën
(PSA) em Portugal atingiu um
recorde de produção em 2019.
Nunca a companhia francesa
produziu tantos automóveis na
unidade de Mangualde, distrito de
Viseu. No ano passado, a fábrica da
PSA produziu um total de 77.607
unidades, mais 23% face a 2018,
quando foram produzidos 63.073
unidades.
 
“Este valor de produção permitiu à
empresa atingir o maior volume
anual da sua história, ao
ultrapassar a marca de 64.000
carros produzidos no ano de 2007”,
revelou fonte oficial do grupo PSA
ao Jornal Económico. Analisando por
modelos, a maioria da produção foi
da marca Citroën Berlingo/Berlingo
Van (52,6%), seguido dos Peugeot
Rifter/Partner (45,3%) e dos Opel
Combo Life/Combo Van (2,1%).
 
Os novos modelos da Citröen e da
Peugeot começaram a ser
produzidos nesta fábrica – que
emprega mil trabalhadores
repartidos por três turnos – em
2018, enquanto a produção em série
dos modelos da Opel arrancaram
em outubro de 2019.

De facto, o Vision-S possui 33
sensores diferentes dentro e fora
do carro, vários monitores
widescreen, áudio 360 e
conectividade sempre ativa, com
algumas peças provenientes de
players do setor como a BlackBerry
e a Bosch. Também é alimentado
por uma nova plataforma elétrica,
projetada pelo fornecedor
automotivo Magna. 
 
"Este protótipo representa a nossa
contribuição para o futuro da
mobilidade", avança o CEO da Sony,
Kenichiro Yoshida.

Fábrica da PSA em Mangualde
com a maior produção em 55
anos

Em julho de 2019, o diretor-geral da
PSA em Mangualde anunciou que o
grupo pretende investir até 25
milhões nesta unidade para
produzir um novo automóvel a
partir de 2023.
 
A fábrica de Mangualde produz
automóveis desde 1964, com o
fabrico do mítico Citroen 2CV (Dois
Cavalos).



"Nós olhamos para este ano com
confiança e pretendemos aumentar
as vendas novamente em 2020",
disse a marca num comunicado. O
discurso otimista da BMW destoa do
do resto da indústria em relação a
2020. Uma nova quebra das vendas
na China em 2019 deverá ser uma
realidade quando forem conhecidos
os números finais, e os dados da
indústria para a Europa poderão
revelar a mesma tendência. Até
agora, o trunfo da BMW têm sido
veículos mais caros como o X7 e a
última versão do coupé desportivo
M8. O construtor quer duplicar as
vendas deste tipo de carro em 2020,
por comparação com 2018.
 
Isto numa conjuntura em que a
produção automóvel na Alemanha,
em 2019, caiu para o nível mais
baixo em quase um quarto de
século, e em que a maior economia
da Europa sofre com as
consequências de uma guerra
comercial global, de acordo com a
VDA, a associação deste setor
industrial no país.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como os seus concorrentes, a BMW
tem de equilibrar a dependência de
veículos movidos a gasolina com a
transição para os carros elétricos,
se quiser evitar multas severas da
União Europeia por causa das
emissões de CO2 e das novas regras
que entraram em vigor em 2020. As
regras vão agravar-se novamente
no próximo ano, deixando os
construtores do bloco europeu em
risco de enfrentar multas de
milhares de milhões de euros, caso
as suas frotas não cumpram as
metas médias obrigatórias para as
emissões de CO2.
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O Presidente da AFIA - Associação
de Fabricantes para a Indústria
Automóvel - prevê a perda de
empregos por causa do
abrandamento económico europeu.
Em entrevista recente à rádio TSF,
José Couto afirmou ainda que o
aumento do salário mínimo não terá
impacto significativo na atividade.
Na Europa, que representa mais de
90% dos destinos de vendas do
setor, o crescimento, em particular
na Alemanha, está a desacelerar, e
isto “obviamente, vai afetar a
produção nacional”, diz José Couto. 
 
O responsável é taxativo: “Haverá
perda de postos de trabalho. Este
ano, mantivemos os nossos 58 mil
trabalhadores. As perspetivas
apontam para uma perda de entre
1000 e 3000 postos de trabalho no
próximo ano ou nos dois anos
seguintes”. 
 
“Na Europa, a indústria de
componentes tem cinco milhões de
empregos. É expectável que 10%
destas pessoas estejam de saída.
Ou seja, 500 mil pessoas. Se os
nossos clientes caírem (os
construtores e os fornecedores de
primeira linha) isso terá uma
repercussão significativa”. 
 
Acrescenta José Couto: “Para os
empresários, mandar gente embora
é grave porque há um grande
investimento na formação - todas
as pessoas que trabalham nestas
empresas são pessoas com uma boa
formação e muito capacitadas. Hoje,
ninguém quer prescindir dessas
pessoas. Os primeiros postos de
trabalho que poderão desaparecer
serão os menos
qualificados.  Haverá sempre um
esforço para manter os mais
qualificados”.

indústria automóvel pode
perder até "três mil postos de
trabalho" nos próximos dois
anos

2019 foi mesmo ano de recordes.
Também a indústria de
componentes para automóveis
bateu um novo recorde absoluto nas
exportações: nos primeiros dez
meses de 2019, os últimos números
divulgados pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE), as exportações
ultrapassaram os 7.200 milhões de
euros. Este valor representa um
aumento de 4% por comparação
com o mesmo período de 2018, e de
69% em relação ao ano de 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com base nos dados do INE, a AFIA -
Associação de Fabricantes para a
Indústria Automóvel - sublinha que
as exportações do setor de
componentes automóveis crescem
mais 4% do que a restante indústria
transformadora.
 
De notar que a indústria de
componentes automóveis
representa hoje 14,2% das
exportações de bens
transacionáveis, sendo um dos
setores mais importantes para o
crescimento da economia e para as
exportações portuguesas.
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Portugal exporta mais
componentes para
automóveis

BMW prevê ultrapassar
resultados de 2019, ano de
recordes

A BMW anunciou que 2019 foi um
ano recorde em vendas automóveis
e avançou a previsão de que 2020
poderá ser ainda melhor. O
construtor alemão fez o anúncio
num cenário de incerteza nos
mercados globais. A BMW vendeu
2,52 milhões de veículos em 2019,
resultado que significa um aumento
de 1,2% em relação a 2018, quando o
fabricante vendeu 2,49 milhões de
carros.



"O SABER FAZER É HOJE UM ATIVO DE
IGUAL VALOR À MATÉRIA-PRIMA"
Fundador e administrador da HFA (ver texto à parte), engenheiro de Eletrónica e
Telecomunicações de formação,  Carlos Alves esteve envolvido em inúmeros
projetos tecnológicos ao longo de uma carreira de mais de 30 anos. Fomos
entrevistá-lo sobre os desafios particulares que se colocam hoje à indústria
automóvel. E sobre as oportunidades que eles trazem.

A HFA fornece serviços de assemblagem e de teste a
várias indústrias que requerem elevados padrões de
qualidade e uma produção altamente fiável, de entre
as quais se destacam três grandes grupos, as
telecomunicações, a indústria dos transportes e a
eletrónica geral. No sentido de responder às
crescentes solicitações do mercado, a HFA investiu
em equipamento e tecnologia de alta precisão e
rapidez e tem duas unidades fabris, a HFA em
Águeda e a Uartronica em Oiã - Aveiro.
Com o desenrolar dos tempos, também os padrões
de responsabilidade social têm vindo a aumentar e a
modificar-se, quer na sociedade, quer no contexto
empresarial.

I F P O R T U G A L . P T

Entrevista de Nuno Luz

Pedia-lhe, para começar, que nos fizesse
uma breve apresentação da HFA.

09ENTREVISTA

Para a HFA, este é um assunto fundamental,
considerando o impacto que a atividade da
empresa pode ter na qualidade de vida dos seus
Colaboradores, Clientes e da Comunidade
envolvente. O crescimento da notoriedade da
empresa, tanto ao nível nacional como ao nível
internacional constitui a afirmação da sua
vocação, de ser uma referência a nível mundial
no setor da produção e de teste de produtos de
eletrónica.
 
Com efeito, hoje, a HFA é, para além da sua
atividade, interventora ativa nas melhores
práticas de engenharia simultânea, colocando-
se ao lado do seu Cliente, promovendo com ele o
estudo da melhor solução e procurando
parcerias que possam concorrer para a solução
global de que ele carece.

REVISTA Industrial Forum Portugal



A HFA e a relação que estabeleceu com o mundo
que a rodeia são a prova mais evidente do quanto
acreditamos em Portugal, pois embora seja uma
empresa tecnológica e de capital intensivo, não
recusamos a história do país enquanto fonte
inspiradora para o futuro. Afinal, é nela que
sempre vimos como soubemos ser um país que
sempre resistiu a tudo.

Com a aquisição de uma posição predominante na
Uartrónica tivemos a possibilidade de
empreender um investimento elevado para
aumentar a capacidade da empresa em 2500m2
de área produtiva com controlo de humidade,
temperatura e partículas (cleanroom ISO8) e com
as tecnologias de produção mais recentes, com
todos os requisitos para responder às exigências
das grandes marcas de automóveis e
simultaneamente seguindo os princípios da
Industria 4.0, com equipamentos de produção
com interface entre as várias fases do processo,
nomeadamente ao sistema de armazenagem
inteligente e climatizada, ao sistema de controlo
de humidade e temperatura, sistema de inspeção
de produto e gestão de produção, um processo
produtivo profundamente digitalizado.
 
Foi uma aposta ganha, mas não posso deixar de
referenciar o know-how técnico em chão de
fábrica consequente da exigência de um cliente
como por exemplo a Bosch.  Esta exigência dotou-
nos rapidamente de capacidade técnica
transversal a qualquer setor, estando neste
momento a trabalhar para várias marcas e em
projetos com grandes quantidades, que obrigam a
uma  coordenação produtiva  em três turnos e
seis dias por semana.
 
Com esta aposta, o Grupo HFA está hoje mais
forte e capaz de responder aos desafios da
produção de eletrónica em qualquer setor,
colocando a região e o país como uma referência
na área da produção de eletrónica mundial.

I F P O R T U G A L . P T

Em 2016 entraram, com uma posição
maioritária, no capital da Uartrónica, empresa
portuguesa dedicada à prestação de serviços
na área da produção de eletrónica. O que levou
a HFA a dar este passo?

Na HFA temos sempre privilegiado a flexibilidade
produtiva, mas ao longo do tempo tivemos muitas
solicitações de produções intensivas e de grandes
quantidades que acabávamos por rejeitar, pois o
layout e modo de produção que temos na HFA não
privilegiavam grandes séries. Em 2016 surgiu a
oportunidade de entrar no capital de uma
empresa com quem já vínhamos a trabalhar e que
já tinha alguns processos de produção intensiva –
a Uartrónica. Uma empresa focada na produção de
grandes séries e com um core business focalizado
na produção de eletrónica para a indústria
automóvel, assim como uma equipa de
profissionais com experiência numa indústria de
elevada exigência e rigorosos requisitos.
 
Uma oportunidade que coincidiu com a aposta na
produção de grandes séries, mas também com a
estratégia de diversificação dos setores de
negócio do Grupo HFA, com a assimilação do setor
Automotive que até então tinha uma posição
diminuta no Universo HFA. Diversificar na
capacidade de produção e no setor alvo, foi a
estratégia do Grupo HFA para continuar a crescer
e simultaneamente para mitigar o risco da
volatilidade das estratégias económicas das
grandes multinacionais nos setores para os quais
tradicionalmente produzimos.
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Componentes de base tecnológica não têm
necessariamente de ter integração de eletrónica,
sendo que a inovação tecnológica é uma
realidade transversal a todas as novas soluções
integradas nos componentes automóveis, seja
eletrónica, moldes, metalomecânica, plásticos,
iluminação, tecidos, mecânica ou elétrica. O
setor da produção de componentes para
automóveis correspondeu a 16% das
exportações e teve um peso de 6% do PIB em
2018 o que corresponde 11.5 mil milhões de
euros, (dados da AFIA). Na vertente
elétrica/eletrónica, esta tem um peso de 29% no
mercado de produção de componentes da
indústria automóvel. Estes dados permitem-nos
contextualizar a nossa realidade e a nossa
responsabilidade na economia nacional. O nosso
papel é fulcral na criação de riqueza do país e
exige de nós de um forte empenho na constante
evolução face aos novos desafios tecnológicos.
Ainda que a inovação tecnológica seja um
conceito transversal a todas vertentes da
indústria de componentes, com a emergência do
conceito de Indústria 4.0, assistimos
progressivamente à digitalização das soluções
que integram os componentes automóveis. Este
processo de digitalização tem como suporte a
eletrónica, potencializando a nossa vertente de
negócio neste mercado, sem prejuízo para outros
setores e adicionando valor tecnológico aos
demais componentes da indústria automóvel.

Concentração e Divulgação são dois conceitos
estratégicos fundamentais para demarcarmos
uma posição forte e concorrencial no mercado
internacional. 
 
A Concentração passa por uma solução interna
numa vertente geo-estratégica uma vez que a
proximidade geográfica entre indústrias permite
maior partilha de avanços tecnológicos e a
concorrência é catalisadora de progresso. Não
podemos estar alheios ao facto da nossa
dimensão ser pequena face às grandes potências
europeias e asiáticas. Esta questão é verificável
internamente em que os nichos empresariais
neste sector são mais fortes nos locais onde
existe maior concentração - Aveiro, Porto e Braga.
Só neste três distritos se encontram 144 das 265
indústrias de componentes automóveis do país.
 
O facto de nestes três distritos estarem sediadas
três das mais avançadas universidades na
vertente das engenharias (Aveiro, Porto e Minho)
não é coincidência mas consequência, o
desenvolvimento tecnológico é gerado pela
necessidade de soluções e são os nichos
empresariais que vivem estas necessidades. O
investimento com valor acrescentado das grandes
empresas é atraído por locais onde esteja o
epicentro da disrupção, onde se desafie o
estabelecido, onde se possa usufruir de uma
concorrência positiva.
 
Temo-nos focado em atrair investimento
estrangeiro em capacidade produtiva suportada
por mão-de-obra mais barata em relação aos
países de origem, esta aposta está a encurralar-
nos numa dependência face à estratégia dos
centros de decisão dos grandes grupos
económicos e, com a emergência das economias
de leste e centro europeu, podemos, a curto prazo,
estar na iminência de uma crise económica e
social neste sector.

I F P O R T U G A L . P T

Que peso tem hoje, no total do setor
automóvel, a indústria de componentes de
base tecnológica? E qual o papel de uma
indústria forte de componentes e soluções
tecnológicas para o futuro do país?

Este processo de digitalização tem como suporte
a eletrónica, potencializando a nossa vertente de
negócio neste mercado, sem prejuízo para outros
setores e adicionando valor tecnológico aos
demais componentes da indústria automóvel.

Como podemos atrair mais investimento e mais
conhecimento para este setor crítico do tecido
empresarial português?
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A Divulgação tem um papel preponderante para
atrair investimento e conhecimento. A indústria
portuguesa produz com qualidade certificada,
geograficamente bem colocada, quadros
técnicos bem formados e com capacidade e
empenho ímpares na busca de soluções mas
ainda sem identidade própria, sem marca, sem
reconhecimento. Este processo de divulgação é
dificultado pela dispersão dos nossos nichos
empresariais, a nossa dimensão é pequena e a
sua divulgação não tem expressão junto de
mercados que, em muitos casos, têm um volume
superior ao nosso PIB.
 
A solução passa pelo desenvolvimento de
projetos de referência com empresas nacionais e
internacionais, bem como na promoção e
valorização do ecossistema empreendedor do
País, pois a divulgação em ações isoladas numa
procura de oportunidades isoladas poderão
gerar resultados de sucesso num momento de
ciclos económicos em que haja picos isolados de
produção a nível global mas não é uma solução
consolidada de longo-prazo. Se queremos ter
sucesso a longo prazo, teremos de apostar numa
identidade definida com uma posição
consolidada e fidelizada no mercado.  

I F P O R T U G A L . P T

Onde estão as principais oportunidades que o
digital traz à indústria automóvel portuguesa? 

A digitalização origina desafios aos mais variados
níveis. Efetivamente, a adaptação das empresas
passa, em 1.ª linha, pela forma como os recursos
humanos lidarão com este novo paradigma de
relacionamento homem/máquina.
 
A parte mais critica, para mim, é a falta de Recursos
Humanos seja para o funcionamento das empresas,
como também os RH das empresas estarem
preparados para as alterações a que a digitalização
pode levar. Os Programas de Apoio à capacitação
(IEFP) continuam a privilegiar as pessoas de baixa
qualificação (e que as empresas menos precisam),
não havendo p.e. apoios para a requalificação de
jovens licenciados.
 
A digitalização está a originar uma rápida
reconfiguração do mercado de trabalho sendo
grande a responsabilidade que se coloca ao Estado e
demais agentes económicos no sentido de se
articularem para pensar e antecipar questões como a
da inevitável (re)qualificação dos recursos humanos.

Como vê o futuro desta atividade, numa altura
em que os grandes construtores repensam a
sua estratégia para além do motor de
combustão interna, e mesmo para além do
paradigma da posse do automóvel individual?

O setor automóvel tenderá a ser menos
subordinado à componente metalomecânica
fruto da evolução tecnológica, porém, na
perspetiva estratégica de um segmento de
negócio fortemente composto por PME, o motor
de combustão interna será uma realidade de
negócio a médio prazo, até pela condição
especial que o mercado da sua matéria-prima
tem e inclusive o enquadramento e impacto
político e fiscal desta mudança de paradigma. O
mesmo para a questão da posse de automóvel
individual que, para além de uma mudança
tecnológica, política e económica, configura
igualmente uma mudança cultural no utilizador. 
 
Preparar o futuro para novas soluções que já
existem é uma salvaguarda prudente mas que
não irá gerar de forma consolidada retornos
para a sobrevivência de PME’s a curto/médio
prazo.
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Mais especificamente, como está hoje a
indústria automóvel nacional a lidar com os
novos desafios da mobilidade elétrica,
mobilidade inteligente, mobilidade partilhada,
e até condução autónoma? E como prevê que o
faça nos próximos anos?

A indústria nacional acompanhará esta evolução
paralelamente aos incentivos do mercado automóvel
global, pois temos capacidade de investimento e
quadros com formação para reagir com competência
a esta nova realidade. Mas devemos gerir com
prudência o investimento a realizar nestas áreas e ir
acompanhando a evolução e os sinais do mercado
automóvel, protegendo a indústria portuguesa de
tendências especulativas. 
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Os setores com mais peso são a Metalurgia e
Metalomecânica, sendo que as inovações
tecnológicas têm sido no âmbito da
conectividade e de equipamentos com maior
nível de automação, assim começam a desenhar-
se perspetivas de negócio na componente que
suporta essas tecnologias, nomeadamente
eletrónica. Ainda assim a inovação tecnológica
no estudo de materiais acarreta mudanças
transversais a todos os componentes da
indústria automóvel. Portugal terá sempre
potencial de negócio, porque somos um país de
transformação, temos capacidade para investir
na mudança e quadros técnicos para nos
adaptarmos. A evolução tecnológica no estudo
das aplicações dos materiais colocará países
com economias suportadas na comercialização
de matérias-primas numa situação de incerteza
e de especulação, matérias-primas de elevado
valor podem a médio-prazo desvalorizar com o
surgimento de novas soluções. O Saber Fazer é
hoje um ativo de igual valor à matéria-prima, é
necessário continuar a investir no conhecimento.

I F P O R T U G A L . P T

Que capacidade têm as indústrias nacionais -
não falamos aqui das grandes multinacionais
a operar em Portugal - para adicionarem mais
valor no seu serviço, incluindo
desenvolvimento de produto ou mesmo novas
tecnologias? 

Penso que o dilema não passa por ter capacidade
mas antes se o retorno compensa o esforço e
investimento. A pequena e média indústria
nacional está sujeita às mesmas regras que uma
multinacional no setor automóvel, com a
agravante dos custos fixos burocráticos em
Portugal retirarem margem concorrencial à
capacidade de ação da indústria. Sem um retorno
consolidado, investir em desenvolvimento ou
novas tecnologias pode tornar-se uma situação
de risco para a saúde financeira das empresas.

Que subsetores da indústria automóvel em
Portugal têm mais peso hoje e quais são os
que têm mais potencial de crescimento? Que
caminhos pode seguir a diversificação da
indústria automóvel portuguesa?

A primeira prioridade da HFA é prestar um
serviço com produtos de qualidade. Para tal, é
importante que os Colaboradores tenham as
competências devidas através do treino e
formação e estruturas produtivas flexíveis. Isto
permite que a empresa se adapte rapidamente
às necessidades correntes do mercado e dos
seus Clientes e assim implementar novos
objetivos.
 
As pessoas que trabalham na e para a HFA têm
todos um papel central a desempenhar:
Empregados de uma maneira, Fornecedores,
Clientes de outra, Todos eles, pelos seus
pensamentos e ações, ajudam ao sucesso da
HFA, ambos internamente e nas suas relações
comerciais com os outros. Eles influenciam a
cultura corporativa direta ou indiretamente
pelas suas ideias, conceitos e valores pelos
quais  se regem.
 
Eu procuro nos meus colaboradores três
aptidões. Adaptabilidade, que mais não é do que
aceitar as condições que encontram.
Concentração naquilo que se faz. E Dedicação,
empenhamento, atitude.
 
Os problemas que temos são idênticos ao das
outras empresas, porque a nova geração é
nómada, trabalha em rede, está sempre
conectada, são mais flexíveis e adaptam-se
melhor, fixam-se onde encontram condições que
lhes agradem. Estamos a concorrer com as
grandes e pequenas cidades/regiões, com as
grandes e pequenas empresas, temos (junto com
os responsáveis políticos) que trabalhar e criar
condições para que o trabalho, o lazer, o local de
residência, o espaço público, sejam tão
importantes como os fatores económicos.
 
Importante é que o País efectivamente se
organize (público e privado) para conseguir dar
resposta às empresas e pessoas que estão nos
locais e as que pretendem mudar, para não
defraudar expectativas (por exemplo, dos
transportes e habitação).

‘Eu tenho produto, eu tenho tecnologia, eu
tenho preço, eu tenho clientes, o que é que me
falta? Não tenho mão de obra especializada’. É
uma opinião que se ouve muito no setor
industrial. Qual é, neste ponto, a realidade em
que opera a HFA?
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O risco inerente exposto nessa afirmação é mais
para os “donos do produto” em que assistimos a
uma evolução dos equipamentos que compõem o
automóvel. Até determinada altura, os
equipamentos num veículo funcionavam
isoladamente entre si e entre o veículo. Os
players da sociedade de informação vieram
mudar este conceito, tudo comunica com tudo
simultaneamente. Para quem concebe o
equipamento final a incorporar é uma disrupção
brutal de conceito e o seu produto incorre num
risco de obsoletismo. Para o nosso grupo, esta é
igualmente uma nova oportunidade de negócio
pois estamos capacitados para produzir neste
novo contexto, assim como desenvolver
hardware e software específico.

Somos uma empresa prestadora de serviços na
área da produção de eletrónica, não somos
detentores de produto, e as inovações que
desenvolvemos são no âmbito do processo de
produção. Neste sentido a robotização e o
conceito de inteligência artificial no contexto
industrial da produção de eletrónica é um
processo que teremos de ir acompanhando.

Que produtos e inovações têm no pipeline (que
possam ser revelados) que mais o
entusiasmam pelo seu potencial?

O principal desejo é, em simultâneo, o desafio
que nos é colocado, de trabalharmos todos em
conjunto. Ou seja, juntar parceiros, apresentar
ideias, discutir, promovendo a cooperação no
seio de uma rede multidisciplinar de parceiros de
confiança, que ambicionam uma maior afirmação
do País num mundo empresarial. Para um
crescimento contínuo e sustentado é necessário
estabilidade.

Quais são os seus principais desejos para o
futuro a médio e longo prazo dos setores em
que estão presentes?

‘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’. Ouvimos este comentário numa
entrevista anterior. 
Neste contexto, quais são os riscos e as
oportunidades para o seu grupo?

Conseguir um alinhamento estratégico
universidade-empresas é fundamental. A ligação
universidade-empresas deverá ser mais fluída,
embora em tempos tenha sido mais difícil, e
tenha vindo a melhorar, carecendo de
transparência já que as universidades têm de
trabalhar para o País como um todo e de forma
integrada.

Quer referir algum ponto ou tema que lhe
pareça importante, e que não tenhamos
abordado nesta entrevista?

UM PROJETO A TRÊS

Carlos Alves (primeira fotografia) fundou e é
administrador da HFA juntamente com Fernando
Eduardo Batista Pereira e Henrique Ferreira, dois
profissionais com uma longa história neste setor.

Fernando Eduardo Batista Pereira (segunda
fotografia) é Técnico Profissional de Eletrónica,
nasceu em 1967 e reparte o seu tempo em várias
empresas de eletrónica, onde é administrador ou
gerente. Tem uma vasta experiência na área da
Produção e Testes de produtos eletrónicos.

Henrique Ferreira (terceira fotografia), 48 anos
de idade, é natural de Águeda, tem o Curso de
Técnico de Eletrónica (CINEL - Porto) e é
administrador e gerente de várias empresas. Com
cerca de 30 anos de experiência na área da
eletrónica, continua a envolver-se em projetos
tecnológicos, embora passe mais tempo na área
da gestão de topo. Atualmente é Vice-Presidente
e membro da Direção da AIDA - Associação
Industrial do Distrito de Aveiro e faz parte da
Comissão Técnica de Normalização 103.

Na última década, assistimos a mudanças
abruptas que causaram grandes danos no
segmento das pequenas e médias empresas cuja
capacidade de reação é mais limitada que numa
grande empresa. A estabilidade cria confiança no
investimento e na inovação.
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A ODETTE e o AIAG anunciaram recentemente o lançamento da
versão 5 do MMOG/LE. Esta nova versão da ferramenta tem em
consideração as últimas evoluções nos processos das cadeias de
fornecimento, tecnologia de logística e comunicação, segurança
cibernética e padrões de auditoria relacionados. A própria
ferramenta também evoluiu e está agora disponível como
aplicação em navegador - MMOG.np.
 
Várias OEMs já começaram a solicitar esta versão aos seus
fornecedores, o que torna vital que todos tenham uma estratégia
para migrar a nova versão na nova plataforma, de modo a atender
aos requisitos dos seus clientes.
 
No entanto, os utilizadores do MMOG não precisam de esperar
para migrar para a versão 5 para começar a beneficiar dos
recursos avançados da aplicação MMOG.np pois esta também
suporta a versão MMOG/LE v4 e os vários clientes continuarão a
aceitar as avaliações da versão  4 produzidas, utilizando a
MMOG.np.
 
Para apoiar a comunidade nessa migração e solucionar possíveis
lacunas, a Odette e o AIAG irão realizar seminários online
(webinars) gratuitos para cada grande região.
 
A OPCO Creating Solutions, enquanto parceiro da Odette para
Portugal, Espanha e Marrocos associa-se assim a esta iniciativa,
como complemento à oferta de formação, tanto da v5 como da
plataforma np, já em curso.
 
Para eventuais questões, por favor contactar:

WEBINAR

Ásia-Pacífico: 
22 de Janeiro, 
das 01:00 às 02:00 CET
 
Europa: 
23 de Janeiro, 
das 15:00 às 16:00 CET
 
América do Norte: 
24 de Janeiro 
das 15:00 às 16:00 CET

15

WEBINARS 
MMOG/ LE V5
BY ODETTE & AIAG

mmog-le@opco.pt
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2020 poderá ser um ano decisivo para a indústria
automóvel europeia. A implementação de metas
cada vez mais agressivas e rigorosas para as
emissões de dióxido de carbono, desencorajando a
produção dos motores diesel e a gasolina em favor
das motorizações elétricas, surge num momento
crítico para os fabricantes, juntando-se a outros
fatores de incerteza na indústria.

2020, O ANO EM
QUE O CO2
PODE SER
TÓXICO PARA A
INDÚSTRIA

É elevada a possibilidade de que as novas regras referentes aos
limites do CO2 compliquem ainda mais a transição energética.
Com efeito, existe um risco concreto e real de a frota automóvel
da Europa chumbar no cumprimento das metas estritas para as
emissões que tem pela frente, resultando este fracasso em
multas que poderiam atingir as centenas de milhões de euros.
 
Acresce que esta conjuntura prejudica igualmente as perspetivas
para lá dos próximos meses. Normalmente, os fabricantes
estabelecem metas de produção e de vendas em função de todos
os tipos de dados de tendências e de padrões de consumo. E não
só: têm em conta fatores macroeconómicos, como o emprego e o
crescimento salarial - dois indicadores que, a nível europeu,
provavelmente não terão grande evolução positiva, atendendo a
que a zona euro deverá crescer apenas 1,2% em 2020.
 
Se a isto juntarmos as apertadíssimas regras em relação às
emissões de CO2, há quem defenda que, este ano, é provável que
os fabricantes automóveis tenham saudades dos bons e velhos
dias de 2019.
 
As movimentações do final de 2019 foram, aliás, muito
significativas. De acordo com a PwC Autofacts, dezembro foi um
dos meses mais fortes da Porsche na Europa, as matrículas de
veículos todo-o-terreno como o BMW X5 subiram mais de 40%
nos últimos meses do ano na Alemanha, o principal mercado
europeu, e a evolução das vendas de carros desportivos foi ainda
mais dramática, disparando, no mesmo mercado, para perto dos
70%.
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A mesma tendência foi visível um pouco por toda a
Europa, com um aumento nas matrículas de veículos
novos nos últimos três meses de 2020, revelou a
Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis.
Motivo: os fabricantes tudo fizeram para garantir que os
seus veículos mais poluentes e com maiores consumos
fossem registados antes de 31 de dezembro.

I F P O R T U G A L . P T

Paralelamente, algumas informações entretanto
divulgadas sugerem que, nos últimos meses de 2019, os
fabricantes tentaram atrasar por várias semanas a
entrega aos clientes de veículos de baixa emissões, para
garantir que o respetivo registo fosse contabilizado para
as metas de 2020.
 
Por exemplo, os primeiros desportivos elétricos Porsche
Taycan foram entregues aos clientes do outro lado do
oceano, nos Estados Unidos, ainda em 2019, mas os
europeus apenas começam a recebê-los em 2020. Desta
maneira, garante-se que cada Taycan contará para a meta
da frota de CO2 do grupo Volkswagen.
 
Um fenómeno que a LMC Automotive, uma empresa de
research do setor,  descreveu como "a distorção sazonal a
entrar em jogo, em resultado de obstáculos regulatórios
iminentes".
 
Um acerto de contas pode estar próximo, no entanto. Ao
encorajar a procura para limpar os stocks dos seus
maiores poluidores, os fabricantes poderão ter
precipitado uma quebra importante das vendas no início
deste ano.

A distorção sazonal que pode levar a uma quebra em 2020

Os veículos elétricos não resolvem já o problema dos
fabricantes

"A regras do CO2 estão a lançar a sua sombra em 2020",
nas palavras de Bernhard Mattes, líder da VDA, a
associação da indústria automóvel alemã. O responsável
antecipa, para este ano, à escala europeia, uma queda nas
vendas de veículos novos de 2%, devido à ‘ressaca’
esperada.
A verdade é que Bruxelas está a reprimir fortemente as
emissões de CO2 de carros, carrinhas e camiões - na base
de que o transporte rodoviário é responsável por um
quinto de todos os gases de efeito de estufa na União
Europeia. Na visão de Bruxelas, a indústria automóvel é o
único setor da economia que falhou na redução, de forma
consistente, da sua pegada de carbono, por comparação
com os níveis de referência de 1990.
 
Assim, os fabricantes estão obrigados a reduzir a pegada
de CO2 das suas frotas para uma média de 95 gramas por
quilómetro até 2021, face aos 120,4 g/km conseguidos no
ano passado.
 
Os veículos elétricos e híbridos ainda são uma pequena
fatia do mercado europeu de automóveis, apesar dos
generosos subsídios disponíveis em alguns países e da
procura saudável por este tipo de veículos. Por isso,
dificilmente eles ajudarão os fabricantes a atingir as suas
metas de emissões tão cedo.

2030 com metas ainda mais estritas no horizonte

Como as obrigações de conformidade recaem sobretudo
sobre os fabricantes (e não sobre os consumidores), há
notícias de que muitos tiveram que tomar algumas
medidas drásticas. “Alguns fabricantes atribuíram aos
revendedores a sua própria meta específica de emissões
CO2 para as suas frotas, e mudaram a estrutura de
incentivos em linha com essa estratégia", afirmou
recentemente um analista do setor.
 
E isto, tudo o indica, é apenas o princípio. Bruxelas fixou
um limite adicional de aproximadamente 60 g/km para
2030 - e até este limite pode bem vir a ser mais rígido. A
nova presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, já deu
a conhecer os seus planos de apresentar ao Parlamento
Europeu e aos Estados membros, até julho de 2021, uma
proposta para uma revisão em alta dessa meta de redução
adicional de 37,5% até 2030.
 
Mais uma vez, também aqui as perspetivas não parecem
boas. De facto, foram necessários seis anos para reduzir o
CO2 em 22 g/km, em média. Agora, os fabricantes
automóveis têm apenas um terço desse tempo para obter
uma redução semelhante. Infelizmente, nos últimos dois
anos, a tendência inverteu-se e as emissões da frota
europeia aumentaram. A título de exemplo, a Daimler
estima que poderá incorrer em custos de mais de mil
milhões de euros, só em 2020, por causa do cumprimento
das regras do CO2.

Ao mesmo tempo, em Portugal, neste caso como noutros, o
cenário e as prioridades aparentes à dimensão europeia
não são necessariamente reproduzidas por cá. Isto mesmo
é ilustrado pela informação, conhecida já este ano e
divulgada pelo Jornal de Negócios, de que no nosso país,
em 2019, os benefícios fiscais ligados ao uso de
combustíveis fósseis custaram 521,5 milhões de euros. Um
número que representa uma subida notória face às
previsões, que eram de 436 milhões, e também por
comparação com os anos anteriores.
 
A despesa fiscal em sede de Imposto sobre Produtos
Petrolíferos (ISP) disparou 23,5%, de acordo com a
estimativa da proposta de Orçamento do Estado. Em 2018,
os gastos foram de 422,1 milhões de euros. Em 2020, o
valor deverá manter-se estável, apesar do compromisso
público do Executivo de António Costa com a
descarbonização.
 
A subida é justificada pelo Governo com o “comportamento
da atividade económica”. Na proposta orçamental, o
Executivo promete reduzir progressivamente os benefícios
fiscais “prejudiciais ao ambiente” ao longo da legislatura,
cujo custo é de 250 milhões. A poupança discriminada com
medidas de incentivo à descarbonização é, no entanto, de
apenas 29 milhões de euros. A conclusão parece evidente.
Uma coisa são as políticas europeias. Outra, nem sempre
na mesma linha, são as atitudes nacionais.

Em Portugal, a descarbonização vai a outra velocidade
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O CEiiA
Referência internacional na área

da mobilidade sustentável e

reconhecido por alguns dos

principais players no mundo

aeronáutico e automóvel pelas

suas competências em design e

desenvolvimento, gestão e

certificação de produto, o CEiiA -

Centro para a Excelência e

Inovação da Indústria Automóvel

é, muito simplesmente, Portugal

no seu melhor.

Centro de Engenharia e desenvolvimento de produto que - na

descrição do próprio CEiiA - “pensa a tecnologia a partir da

sustentabilidade (sustainability by design)”, é atualmente um dos

maiores investidores de I&D em Portugal. Centra a sua atividade na

“conceção, desenvolvimento e operação de produtos e serviços

tendo em vista a sustentabilidade do planeta”. Atua “ao nível das

cidades e dos oceanos, procurando valorizar o talento para a

competitividade do nosso país no contexto global”.

O que é o CEiiA

O CEiiA foi criado com o objetivo de “contribuir para um novo modelo

de desenvolvimento tecnológico, industrial e económico nacional”.

Tem evoluído através da identificação de espaços de oportunidade,

“da indução de projetos estruturantes com a indústria nacional”,

como é o caso do Embraer KC390, sempre assente num “processo

contínuo de desenvolvimento e valorização de competências

associadas aos mercados onde atua no âmbito das Indústrias da

Mobilidade - automóvel e mobilidade, aeronáutica, espaço e mar”.

A razão de ser do Centro
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PORTUGAL EXCELENTE

Aposta na criação e industrialização
de um veículo interativo para novos
modelos de negócio que envolve
várias empresas nacionais e
universidades, “assente no
desenvolvimento de soluções em
áreas de inovação a partir das
competências existentes do tecido
industrial nacional, em torno de um
protótipo e de uma estratégia de
industrialização de nova geração”.
As áreas de inovação passam pelos
interiores interativos e funcionais,
pelas estruturas configuráveis,
pelas funções autónomas, pelos
sistemas de carregamento de nova
geração (caso do carregamento por
indução) e pelos sistemas de
conectividade.

ÁREAS DE
ATUAÇÃO

MOBILIDADE
Nesta área, o CEiiA centra a sua
atividade no desenvolvimento de
novos conceitos de mobilidade,
como o programa BE, na gestão da
mobilidade como um serviço e em
“novos serviços tendo como
objetivo a valorização das emissões
poupadas”, como a plataforma de
sustentabilidade AYR.

Grande projeto: a plataforma de
sustentabilidade AYR
É a primeira plataforma de
sustentabilidade criada pelo CEiiA
para a quantificação, valorização e
transação de emissões de carbono
evitadas, e que “recompensa
comportamentos sustentáveis,
podendo ser aplicada em cidades de
todo o mundo como ferramenta de
política pública local para a
descarbonização dos territórios”.

Grande projeto: o programa BE

NO ESPAÇO

Grande projeto: o Infante

É o primeiro micro-satélite 100%
português modular e de baixo custo,
destinado a órbitas baixas, estando
previsto que seja lançado nos
Açores em 2021. Este projeto,
explica o CEiiA, “aproveitará as
oportunidades criadas pela
emergência do New Space e os
conhecimentos desenvolvidos nos
últimos 20 anos em Portugal”

Na área espacial, “resultante da
oportunidade do projeto do Air
Centre - Atlantic International
Research Centre”, o CEiiA tem vindo
a desenvolver e participar em vários
programas, entre os quais se
destaca o projeto Infante.

O fundador e
responsável do CEiiA

A rede do CEiiA
O CEiiA é membro de várias redes
internacionais de conhecimento,
casos da EREA (European
Research Establishment in
Aeronautics), do IFAR
(International Forum for Aviation
Research), do eMi3 (eMobility ICT
Interoperability Innovation Group)
e do IFBEC (International Forum
on Business Ethical Conduct for
the Aerospace and Defence
Industry). Apoia a United Nations
Global Compact, é fundador do
Sustainable Ocean Business
Platform das ONU e membro ativo
na implementação dos ODS.

Licenciado em Engenharia
Mecânica pelo IST - Universidade
de Lisboa, José Rui Felizardo é o
fundador e CEO do CEiiA. Membro
do Conselho de Administração da
INTELI, que fundou em 1999,
presidente da área da Cidades
Inteligentes da APDC e membro
dos conselhos consultivos de
várias instituições de ensino
superior, José Rui Felizardo esteve,
nos últimos 20 anos, na origem e
na liderança de várias iniciativas
de política industrial em Portugal,
particularmente nos setores
automóvel e aeroespacial e nas
áreas de mobilidade e energia.

NO OCEANO
Na área dos oceanos, o CEiiA está a
construir uma plataforma de
observação da terra e ‘in situ’ que se
traduz no “desenvolvimento de
várias tipologias de veículos e
dispositivos que operam em
ambiente colaborativo para a
recolha, tratamento e
disponibilização de conhecimento
de suporte à monitorização e
exploração para a sustentabilidade
dos oceanos”, e onde se destaca o
Oceantech.

Grande projeto: o Oceantech
É um sistema de gestão de
operações “com base em veículos
robóticos inteligentes para a
exploração do mar global a partir de
Portugal”, é o maior projeto
português de tecnologia robótica
submarina colaborativa para a
exploração do oceano profundo.
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Rui Aguiar
New Business
Development at OPCO

Vânia Azevedo
New Business
Development at OPCO

Nesta nova versão, em vez de RPN, vamos ter somente
três possíveis opções, três letras, que indicarão a
prioridade das nossas ações para a redução do risco.
 
Essas letras são H (prioridade Elevada/High), M
(prioridade Média/Medium) e L (prioridade
Baixa/Low). Tal não corresponde a uma atribuição de
prioridade de Elevado, Médio ou Baixo, em termos de
risco. Trata-se da atribuição de prioridades às ações
para reduzir o risco.
 
Claro que os três fatores que dão origem a essa
prioridade de ações, Severidade, Ocorrência e Deteção,
manter-se-ão, mas vai ser muito mais evidente a sua
hierarquia. A que tem mais peso na atribuição do risco
é a Severidade, em seguida a Ocorrência, e por fim a
Deteção.
 
Contudo, a equipa multidisciplinar necessita de
identificar ações para reduzir o nível de prioridade, e
caso não o faça deverá justificar o motivo. Mesmo em
situações em que será a gestão de topo a decidir a não
implementação de medidas, a decisão deverá ser
documentada.

Muito bem, já passaram alguns meses desde a
apresentação oficial do novo referencial do FMEA
(Failure Mode and Effect Analysis), publicado
conjuntamente pela AIAG (Automotive Industry Action
Group) e a VDA (Verband der Automobilindustrie), e
várias têm sido as organizações que tiveram a
oportunidade de tomar conhecimento com o mesmo,
tentando saber quais os seus aspetos mais relevantes,
quais os pontos mais significativos de mudança em
relação ao referencial anterior, e sobretudo como é
que essas mudanças irão alterar o  business as
usual  dos conceitos e das rotinas de elaboração dos
FMEAs elaborados de acordo com o modelo anterior.
 
As principais alterações deste novo referencial
incidem em dois pontos, sendo que um deles é muito
objetivo e o outro é mais conceptual.
 
Comecemos pelo mais simples. Com esta nova versão,
o “velhinho” RPN (Risk Priority Number), que era uma
das grandes dores de cabeça quanto tentávamos
perceber quais os potenciais modos de falha que
deveriam ser alvo duma ação de melhoria, para que se
fizesse o seguimento e a futura evolução do risco,
desapareceu!

As principais alterações deste novo modelo
incidem em dois pontos, sendo que um deles
é muito objetivo e o outro é mais
conceptual.

OS FATORES
CRÍTICOS DO NOVO
REFERENCIAL FMEA
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A outra alteração, essa mais profunda e
significativa, tem a ver com todo o conceito
desta metodologia. O FMEA é uma ferramenta de
prevenção aplicada na fase de desenvolvimento
e de planeamento de um novo produto,
componente ou processo, portanto as suas
ações devem incidir principalmente na
prevenção dos mesmos modos de falha. E para
mais facilmente podermos ir ao encontro desse
conceito, esta nova metodologia identifica logo
no início da sua construção os elementos que
compõem o produto ou o processo, que serão a
origem das possíveis causas, e desenvolve todo
o modelo tendo em conta esta separação inicial
desses vários elementos.
 
No caso do DFMEA, esses elementos são os
diversos componentes do meu produto, e no
caso do PFMEA, esses elementos são, nem mais
nem menos, os M do diagrama Causa-efeito, o
que nos vai ajudar muito quando mais tarde, no
âmbito de um 8D, quisermos determinar as
possíveis causas dum específico Modo de Falha
detetado pelos clientes.
 
Este novo referencial vai ser mais detalhado na
sua elaboração, mas esse aumento de
informação dará frutos mais tarde na análise de
risco, e na maior interação que esta metodologia
terá com todas as outras ferramentas de
melhoria de qualidade.
 
Os comentários de alguns formandos dizem
claramente o detalhe que esta nova versão será
uma mais-valia para as organizações e que o
encadeamento da informação é bastante lógico.
 

I F P O R T U G A L . P T

Uma alteração mais profunda Questões importantes para a transição

Em relação à estratégia de transição que as
organizações deverão seguir, há que ter em
conta as seguintes considerações:
- Os FMEA existentes, desenvolvidos utilizando a
4.ª Edição do FMEA do AIAG "FMEA de Produto e
de Processo" da Edição VDA, poderão manter a
respetiva forma original para revisões
posteriores;
- A organização deve planear cuidadosamente a
transição do(s) respetivo(s) processo(s) e
métodos FMEA para o novo processo e
ferramentas do FMEA do AIAG e VDA. Quando for
prático, os FMEA existentes utilizados como um
ponto de partida para novos programas devem
ser convertidos para refletir as novas escalas de
avaliação, métodos analíticos e formato.    No
entanto, se a equipa determinar que o novo
programa é considerado uma alteração ligeira ao
produto existente, poderá decidir manter o FMEA
no formato existente;
- Os novos projetos devem seguir o método
FMEA apresentado neste Manual, exceto se a
liderança da empresa e os Requisitos Específicos
de Cliente (CSR) exigirem uma abordagem
diferente. A data de transição e a etapa do
projeto após as quais os novos projetos seguem
este método devem ser definidas pela empresa
tendo em consideração os Requisitos Específicos
de Cliente.
 
Esperemos que estas premissas possam ajudar a
que a passagem de um modelo para o outro se
faça sem grandes sobressaltos.
 
Contem connosco!
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Plano de formação 
OPCO creating solutions 2020

JANEIRO

 
IATF 16949 - Qualificação de Auditores de 1ª e 2ª parte

(ID 211) 

FMEA – Workshop on Harmonised AIAG-VDA (ID 441) 

FMEA - Basic Training Harmonised AIAG-VDA (ID 442)

Core Tools – FMEA, SPC e M.S.A

FEVEREIRO

 
VDA 2 - Production Process and Product Approval (PPA) (ID

410)

VDA  6.3 - Competence Training for Certified Process

Auditors (ID 341)

VDA 6.5 - Qualificação para Auditor de Produto (ID 318)

5 Why e 8D

MARÇO

  
VDA 6.3 - Qualificação para Auditor de Processo (ID 315) 

Automotive Core Tools –Módulo I (ID 415) 

VDA 5 –Capability of Measurement Process (ID 471) 

VDA 6.3 e IATF 16949 - Exames de Qualificação de Auditor

(ID 353) (ID 250)

IATF 16949 - Implementação na Organização (ID 203)

ABRIL

 
PSCR –Production Safety & Conformity Representative (ID

503)

Formel Q (ID 516)

VDA FFA - Field Failure Analysis (ID 632)

Sistema de Gestão Ambiental – ISO 14001:2015

MAIO

  
VDA 6.3 - Qualificação para Auditor de Processo (ID 315)

FIEV 2.0 - Qualificação Auditores de Processo – Renault e

PSA

Liderança e Trabalho Equipa

Automotive Core Tools – Módulo II (ID 416)

Lean Six Sigma

JUNHO

 
IATF 16949:2016 - Standard work for IATF

16949:2016

MLA - Maturity Level Assurance for New Parts (ID

602)

Sistema de Gestão de Energia: ISO50001

Projetos de Implementação Metodologia FMEA

JULHO

 8D́s - Métodos de Resolução de Problemas

M.S.A - Análise dos Sistemas de Mediação

VDA 6.3 – Competence Training for Certified Process

Auditors (ID 341)

APQP/PPAP PSA

AGOSTO

 
Mind Mapping & Creative Thinking

Dicas para uma melhor Gestão do Tempo

Six Sigma

SETEMBRO

 FMEA –Workshop on Harmonised AIAG-VDA (ID 441)

PSCR –Production Safety & Conformity Representative (ID

503)

VDA 6.3 – Qualificação para Auditor de Processo (ID 321)

One Week Training

VDA 6.5 - Qualificação para Auditor de Produto (ID 318)

OUTUBRO

 8Ds - Métodos de Resolução de Problemas

FMEA –Basic Training Harmonised AIAG-VDA (ID 442)

MMOG/LE  Gestão de Materiais e Avaliação Logística

SPC Básico e SPC Avançado

Automotive Core Tools – Compact training (ID 414)

NOVEMBRO

 Gestão de Projetos

Auditorias Internas da Qualidade: ISO19011

Automotive Core Tools –Módulo I (ID 415)

MMOG/LE  Gestão de Materiais e Avaliação Logística

VDA 6.3 e IATF 16949 - Exames de Qualificação de Auditor

(ID 353) (ID 250)

DEZEMBRO

 
Avaliação da Eficácia da formação

AS 9100 - Quality Systems – Aerospace

Economia Circular

Reverse FMEA

NOVA MORADA
PALMELA OFFICE

Rua José Augusto Coelho, N.º 158
2925-539 Vila Nogueira de Azeitão

O P C O  C R E A T I N G
S O L U T I O N S

opco@opco.pt | academia@opco.pt

+351 210 152 492 

www.opco.pt

PROJETOS DE MELHORIA
CONTÍNUA

ÁREAS DE ATUAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE
FORMAÇÃO E AÇÕES DE

FORMAÇÃO

APOIO À CERTIFICAÇÃO DE
SISTEMAS DE GESTÃO

REPRESENTAÇÃO TÉCNICA E
APOIO COMERCIAL

GESTÃO INTERNA
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Data: 15, 16 e 17 de Janeiro
Local: Aveiro Business Center
Os fornecedores que entregam os seus produtos aos
fabricantes alemães e norte-americanos (OEM)
devem  realizar a sua análise de risco de produto e
processo segundo a metodologia FMEA, de acordo
com os manuais FMEA de VDA e AIAG.

FMEA - BASIC TRAINING HARMONISED AIAG-
VDA (ID 442)

Data:  20, 21 e 22 de Janeiro
Local: Aveiro Business Center
Esta formação tem como objetivo fortalecer a
contribuição das auditorias para a avaliação da
eficiência dos processos produtivos. Para o efeito, a
Euro Symbiose, a serviço da FIEV, PSA Peugeot
Citroën e a Renault criou um processo para
supervisionar a implantação do sistema de referência
e reconhecer a validade desta norma e as auditorias
realizadas de acordo com estes processos.

FIEV 2 QUALIFICAÇÃO AUDITORES DE
PROCESSO

JANEIRO

formações
01

I F P O R T U G A L . P T

Data:  23 e 24 de Janeiro
Local: Aveiro Business Center
Este curso fornece aos decisores, que precisam de
informações, e aos funcionários interessados   em
tarefas adicionais ou diferentes da sua área
profissional, a oportunidade de conhecer as questões
essenciais e os campos de aplicação, bem como os
requisitos do cliente.

CORE TOOLS – FMEA, SPC E M.S.A

Data: 07 de Fevereiro
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.

5 WHY E 8D

Data: 10 e 11 de Fevereiro
Local: Aveiro Business Center
Este curso permite a requalificação da competência
para auditores de processo para o referencial de
2016, e ainda rever conceitos referentes ao processo
de auditoria.

VDA 6.3 – COMPETENCE TRAINING FOR
CERTIFIED PROCESS AUDITORS (ID 341)

Data: 17 de Fevereiro
Local: Aveiro Business Center
Os formandos ficam dotados com metodologias para
criar, implementar e melhorar planos e programas de
auditorias a produtos. São apresentados métodos
para identificar possíveis riscos e melhorias no
produto, a fim de reduzir de forma sustentável o
índice de reclamações.

VDA 6.5 - QUALIFICAÇÃO PARA AUDITOR DE
PRODUTO

Data: 26 e 27 de Fevereiro
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.

VDA 2 - PRODUCTION PROCESS AND PRODUCT
APPROVAL (PPA) (ID 410)

FEVEREIRO02 MARÇO03

Data: 9, 10 e 11 de Março
Local: Aveiro Business Center
Este curso fornece aos decisores, que precisam de
informações, e aos funcionários interessados   em
tarefas adicionais ou diferentes da sua área
profissional, a oportunidade de conhecer as questões
essenciais e os campos de aplicação, bem como os
requisitos do cliente.  Para uma melhor abordagem
serão utilizados exemplos práticos de modelos de
abordagem, discutidos e explicados durante esta
ação formativa.

AUTOMOTIVE CORE TOOLS –MÓDULO I (ID
415)

Data: 16, 17, 18 e 19 de Março
Local: Aveiro Business Center
Considerando, a abordagem por processo e os
respectivos requisitos específicos de cliente (CSR’s),
esta formação visa dotar os formandos dos
conhecimentos básicos para uma auditoria de
processo VDA 6.3.

VDA 6.3 - QUALIFICAÇÃO PARA AUDITOR DE
PROCESSO

Data: 20 de Março
Local: Aveiro Business Center
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.

VDA 6.3 E IATF 16949 - EXAMES DE
QUALIFICAÇÃO DE AUDITOR (ID 353) (ID 250)

Data: 23 e 24 de Março
Local: Aveiro Business Center
A norma IATF 16949, surgiu da revisão da norma ISO
TS 16949, e as organizações necessitam que receber
informação sobre a interpretação, e como
devem    implementar os requisitos com sucesso na
sua organização.

IATF 16949 - IMPLEMENTAÇÃO NA
ORGANIZAÇÃO (ID 203)

ta: 30 e 31 de Março
Local: Aveiro Business Center
A VDA 5 descreve como atender a estes requisitos: a
correta seleção do equipamento de teste, teste de
calibração ou da monitorização contínua dos
processos de teste.

VDA 5 – CAPABILITY OF MEASUREMENT
PROCESS (ID 471)

eventos
data: 7 A 12 DE FEVEREIRO
LOCAL: ÍNDIA
O salão  Auto Expo  é a exposição de maior destaque
da Índia no mercado de automóveis e da indústria de
auto peças. 

AUTO EXPO | THE MOTOR SHOW 2020

data: 4, 5 e 6 de março
LOCAL: COREIA DO SUL
Automation World é a automação de exposições mais
importantes da região. É constituído por seminários e
conferências internacionais que pretendem fornecer
as últimas notícias da indústria de automação e o
cenário perfeito para a rede com líderes da indústria.

AUTOMATION WORLD 2020

data: 17 DE MARÇO
LOCAL: PORTO
Objetivo: Favorecer novos investimentos de
empresas francesas do setor automóvel, permitir
parcerias com empresas portugueses e identificar
novos fornecedores.

SEMINÁRIO "AS OPORTUNIDADES DO SETOR
AUTOMÓVEL EM PORTUGAL"

data: 17, 18 E 19 DE ABRIL
LOCA: PORTO
O evento oferece um conjunto de inovações e
soluções nas áreas de peças e sistemas, acessórios,
reparação e manutenção, TI e gestão de estações de
serviço.

SALÃO EXPOMECÂNICA

data: de 21 de abril a 1 de maio
LOCA: MÉXICO
A EXPOMAQ é a exposição que reúne empresas
nacionais e internacionais com a mais alta tecnologia
e inovação  para fornecer solução para os mercados
industriais:  Aeroespacial; Automóvel;
Elétrico; Eletrónico  Aparelhos Ferroviária; Geração de
energia; Máquinas industriais e agrícolas; Metais;
Moldes; Petróleo e Gás.

EXPOMAQ MÉXICO 2020

Data: 21 de Maio
Local: AVEIRO
O Automotive Summit é um evento destinado a todos
os interessados na  Indústria, quer a nível pessoal
como profissional. Este  evento, aborda as várias
áreas da  Indústria  Automóvel, juntando todos os
elementos tecnológicos: robótica, tecnologia e peças
inerentes à construção de um veículo.

AUTOMOTIVE SUMMIT 2020

Agenda
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M A I O

Networking

Oportunidades para
estabelecer uma

ampla rede de
contactos entre

clientes e
fornecedores

Master Classes

Eventos paralelos de
qualificação e emissão

de certificados de
formação e
participação

Debates

Discussão dos temas
do momento com a

participação dos
especialistas nacionais

e internacionais

Speakers

Convidados nacionais
e internacionais

provenientes da rede
única de parcerias da

OPC

A V E I R O

SAIBA MAIS SOBRE O AUTOMOTIVE SUMMIT
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