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- O retorno desta mesma revista, com algumas alterações, com outros parceiros, remodelada, mas
também reforçada;

- A evolução do Summit, em termos locais, de Portugal, e em termos internacionais, com os actuais ou
futuros parceiros;

- A aposta em novos serviços, começando pelo OPCO Talent Search, como apoio ao recrutamento e
selecção, interno e para os nossos parceiros;

- A aposta em novas actividades, ainda numa fase muito, muito embrionária, resultante de alterações no
contexto externo da empresa.

PEDRO SILVA
Diretor Geral da OPCO

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

*Escrito segundo a ortografia tradicional

5 anos, depois da reorganização da OPCO, da
separação da anterior organização a que
estávamos ligados, cumprimos e continuamos a
cumprir o nosso desígnio. Sofremos, como todos,
ou quase todos, em 2020, com uma pandemia
que apenas Hollywood imaginava. Estamos agora
a recuperar e a ver até que ponto os
semicondutores estão e vão abalar a indústria,
mas podemos dizer que os nossos planos e
estratégias se mantêm, adaptados, mas não
alterados. Estamos a chegar ou já mesmo a
atravessar a “fase dos 7 anos” em que decisões e
alterações terão que ser feitas e serão essas
mesmas alterações que serão discutidas, no seio
da equipa, a partir de Novembro próximo. 

Algumas das situações que podemos desde já
adiantar, que estarão em cima da mesa, serão:

Múltiplos de 5

> 5 anos

15 anos...
15 anos, de actividade como consultor, formador e, quase isso, como auditor de terceira parte da IATF,
ISO/TS na altura. Se me perguntassem de qual actividade gosto mais, seria como se me perguntassem
qual o meu prato, livro ou filme favorito. Não há “um”, há vários ou mesmo uma combinação de “vários”,
mas a combinação de que mais gosto, posso dizê-lo, é a combinação dos vários papéis como auditor
interno, seja de sistema, seja de processo. E porquê? Sei que não vai existir o jogo do “gato e do rato”,
vamos trabalhar em conjunto para a melhoria da organização, identificando situações menos robustas e
discutindo desde logo possíveis soluções para as mesmas (coisa que um auditor de 3ª parte não pode
fazer). Sei que apenas nos vamos preocupar com o que é importante para a organização, com o olhar
para os processos, para a implementação, de acordo com a real importância das actividades e
processos da organização e não de acordo com regras rígidas, alheias às particularidades de cada
organização e que, sendo necessárias, não deixam de introduzir “ruído” e desviar a atenção, no caso de
uma auditoria de 3ª parte. Sei que vamos discutir, argumentar, discutir pontos de vista, mas com um
intuito de crescimento, e de todas as partes. Sei que no final todos vamos aprender e sair melhor do
exercício.

Em resumo, acaba por ser uma actividade que permite combinar várias facetas e claramente
concentrarmo-nos no que mais importa para a organização: o seu desempenho operacional e
organizacional e o seu desempenho futuro em auditorias de 3ª parte e auditorias de cliente… e o gozo
que dá desafiar as normas e identificar outras formas de dar resposta aos requisitos.



Para celebrar, e agradecer a robustez da OPCO, fruto da confiança de mais de 250 clientes (contando
apenas desde 2015), que nos honram com a sua preferência, em Portugal e na Europa mas também com
alguma frequência na América do Norte e do Sul e em África, onde queremos criar raízes com a OPCO
Med, na zona do Mediterrâneo ou Norte de África;

Para festejar a continuação do Automotive Summit, que começou em 2018, organizado pela VDA, teve
em 2019 a edição inicial OPCO, com um sucesso assinalável e que em 2020, face a um reajuste à
situação pandémica, se reinventou para o formato online. Reinventação essa que se estendeu para 2021
e nos uniu com outros parceiros do grupo de licensee VDA, Como acima referido, que nos esperará em
2022? Novidades muito em breve;

E para, finalmente, retomar a edição da revista Industrial Forum Portugal. Renovada, com novos
conteúdos e, fruto dos tempos, apenas em versão digital. Temos ainda mais planos mas serão todos vós
que nos dirão o caminho a seguir, seja através de feedback directo, seja através da nossa análise, como
agora está na moda, dos indicadores do site www.ifportugal.pt;

Mas haverá mais, como também acima referido: A OPCO Talent Search, que irá apoiar o
desenvolvimento de talento das organizações, unindo a experiência industrial da OPCO com a
experiência de selecção e recrutamento de um grande profissional da área, criando sinergias e
alargando a oferta aos nossos clientes.

E haverá ainda mais… o quê? Aquilo que sairá da nossa próxima revisão pela gestão, em Setembro.
Mas neste caso será como nas séries, há que esperar pelas cenas dos próximos capítulos pois neste
momento, está tudo ainda em fase de T.P.F. (Trabalho para as férias).

Muito obrigado e votos de umas excelentes férias a todos.

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

25 anos de actividade na indústria automóvel,
mas… “who’s counting?...”. Sejam 5, 15, 25… se
o nosso objectivo é apenas acumular anos, no
mínimo ficamos… velhos e basta deixar passar
os ditos anos. Afinal não são os anos de
experiência ou os anos de vida, como alguém
disse, que contam, mas sim a experiência dos
anos. As pessoas com quem nos cruzámos, as
situações que vivemos, os sítios onde estivemos,
as emoções que sentimos, os riscos que
evitámos ou nos quais incorremos, as falhas que
sofremos, os problemas que enfrentámos e as
recuperações que garantimos… e esses, são o
que são, únicos para cada um, diferentes para
cada qual. Acaba por ser a viagem o que importa,
o destino será a consequência dessa mesma
viagem. E também outra coisa, esses 25 anos já
cá estão, há que olhar para os próximos e
identificar onde vamos querer estar em 5, 10, 15
anos no futuro.

25 anos...

E tudo isto para quê?...
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"O setor automóvel"
Com mais de 15 anos de experiência no sector automóvel, nas áreas de produção e
logística, Rui Baptista começou a trabalhar em 2005 na Volkswagen Autoeuropa, tendo
feito parte da evolução e crescimento do maior investimento estrangeiro no país.
Atualmente, como responsável de logística da fábrica em Palmela, Rui fala-nos, em
entrevista à IF Portugal, do panorama de fornecedores da indústria auto, sobre o que é
necessário para atrair empresas estrangeiras e aumentar a proximidade com
fornecedores nacionais, de forma a inovar o fornecimento de peças em solo nacional. 

Existem vários desafios decorrentes desta
pandemia na indústria automóvel, mas em
particular destaco a distribuição condicionada de
semicondutores (chips) que obriga as fábricas em
todo o mundo a ajustar a sua produção de
veículos. Por outro lado, estamos perante uma
mudança para o paradigma da mobilidade
elétrica. 

“Temos registado um desenvolvimento
muito positivo de alguns fornecedores,
não só de componentes como também

de soluções tecnológicas, que com
muito esforço e empenho conseguiram

sedimentar a sua posição como
fornecedores da Volkswagen

Autoeuropa e inclusive avançarem para
a sua internacionalização.”

Entrevista a Rui Baptista, Responsável de Logística da VW Autoeuropa.

REVISTA Industrial Forum Portugal GRANDE ENTREVISTA

Após um ano de pandemia, quais são os
desafios atuais para a indústria automóvel,
seja a nível mundial, seja nacional? 



A indústria automóvel tem de reinventar-se, sendo
imperativo a médio prazo uma reconversão da
atual frota de motores a combustão para soluções
elétricas e ou outras mais sustentáveis do ponto
de vista ambiental. Em termos de evolução, a
indústria automóvel tem tido uma ascensão
extraordinária nos últimos anos. A condução
autónoma de nível cinco, assim como a
digitalização e a atualização de software OTA (on
the air) são ao dia de hoje, um ponto sem retorno,
e sem dúvida um dos maiores desafios da
indústria automóvel.

Os fornecedores da Volkswagen Autoeuropa têm
acompanhado a dinâmica da fábrica
respondendo aos diferentes desafios que são
lançados a cada programa de produção. No que
diz respeito à logística do sector automóvel, e
como resultado da experiência adquirida no
trabalho em conjunto com a Volkswagen
Autoeuropa os fornecedores portugueses operam
hoje em dia em toda a Europa e também nas
fábricas do Grupo Volkswagen.
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Olhando para o panorama de fornecedores
da indústria, como poderá ser feita uma
maior incorporação de empresas a nível
nacional?
A integração de fornecedores da indústria no
tecido industrial nacional tem que ser
acompanhada de um processo de
desburocratização e de incentivos fiscais que
tornem o investimento atrativo, bem como a
aposta na inovação e na investigação com vista à
redução de custos e aumento da competitividade.

De que forma é também possível atrair
novos fornecedores internacionais para
Portugal? Que necessidades precisam de
ser colmatadas?
Para além dos incentivos fiscais e da agilidade
dos processos, o volume de negócio é um fator
decisivo na localização de fornecedores
internacionais em Portugal. A existência de mão
de obra qualificada no país é uma grande
vantagem competitiva para atrair fornecedores
internacionais.

De que forma é que a Autoeuropa está
posicionada no universo Volkswagen? 
A Volkswagen Autoeuropa é uma das fábricas do
top três no ranking interno das fábricas da marca
Volkswagen, com resultados consistentes ano
após ano. Somos reconhecidos como uma fábrica
inovadora, ágil e flexível.

Como vê a evolução dos fornecedores da
Autoeuropa? Tem sido uma evolução
positiva?

Como vê a evolução da indústria automóvel
em Portugal, desde a vinda da Autoeuropa
para o país – qual o impacto que tem tido
ao longo dos anos, não só ao nível do
fornecimento de peças, como também em
relação a todos os serviços que estão
subjacentes à produção automóvel, como
fabrico de ferramentas, transporte, energia
e logística? 
Ao olharmos para a evolução, ao longo dos 30
anos da Volkswagen Autoeuropa em Portugal, o
seu crescimento é significativamente visível.
Desde a flexibilidade de produção de diferentes
modelos, ao aumento do número de
colaboradores, às marcas históricas de volume
de produção atingidas, às inovações
tecnológicas implementadas. Nos anos 90, a
Volkswagen Autoeuropa era de longe a maior
empresa do ramo a operar em Portugal, e esse
estatuto mantém-se.

Temos assistido a um crescimento em parceria,
com a comunicação e o planeamento a serem
fatores estratégicos para esta evolução das
empresas fornecedoras de componentes
automóveis.



a minha perceção o país não cresceu na mesma
medida e isso reflete-se em vários setores.
Porém, temos registado um desenvolvimento
muito positivo de alguns fornecedores, não só de
componentes como também de soluções
tecnológicas, que com muito esforço e empenho
conseguiram sedimentar a sua posição como
fornecedores da Volkswagen Autoeuropa e
inclusive avançarem para a sua
internacionalização. A Volkswagen Autoeuropa
trouxe para Portugal conceitos mais eficientes no
âmbito da logística de automóveis, pelo que há
volumes em ambos os sentidos, tanto na
importação como na exportação.
Simultaneamente apostou-se no desenvolvimento
de empresas de logística em Portugal. Além das
novas soluções logísticas por rodovia, tem-se
trabalhado na otimização de soluções de logística
marítimas. A par disso é visível a evolução do
Porto de Setúbal liderando no segmento RoRo
(Roll in Roll out), em Portugal.

o incremento da solução «short-sea» no transporte
europeu, com o conceito RoRo, onde o porto de
Leixões tem sido um parceiro líder em conjunto
com os nossos transportadores. Outro exemplo é a
utilização das soluções com combustíveis
alternativos, como o GNL (gás natural veicular),
abastecido pela DouroGás, ou o incremento do
transporte de veículos por via marítima recorrendo
à a rota que utiliza restos alimentares como
combustível (ex: óleo alimentar usado nos
restaurantes), o que representa uma redução de
85% nas emissões de CO2. De destacar ainda a
implementação do conceito Gigaliner Ibérico (um
camião de três eixos acoplado a um semi-reboque
e a um dolly) que permite a redução de cerca de
30% das emissões de CO2 na rota servida por este
novo modelo de transporte, ou ainda a
implementação do Duo-Trailer, que permite
duplicar a carga transportada e reduzir em 50% do
consumo de combustível e as emissões de gases
nocivos para a atmosfera.

“Face à nossa
situação geográfica, a

produtividade com o
consequente foco na

otimização de custos é o
grande desafio da

Indústria Automóvel em
Portugal, agora e

sempre.”

I F P O R T U G A L . P T
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A Autoeuropa conseguiu reduzir perto de
80% das suas emissões de dióxido de
carbono, durante estes últimos 10 anos. O
Rui, sendo o responsável de logística,
considera que é possível fazer ainda
melhor? Quais são os próximos passos,
agora?

Claro que é possível fazermos melhor. A redução
do nível de emissões é uma procura constante.
Sempre que se procuram novas soluções internas
ou externas para a otimização logística,
avaliamos o leque de propostas disponíveis e
procuramos a aplicabilidade daquelas que nos
trazem um menor impacto ambiental, em conjunto
com o maior retorno financeiro. Um dos exemplos
prende-se com 

Quais são os projetos nos quais a
Autoeuropa está, atualmente, a trabalhar?
Focando nos projetos da Logística, a Volkswagen
Autoeuropa está a trabalhar em diversos projetos
de inovação em parceria com fornecedores locais
com o objetivo de otimizar os processos internos,
assim como a respetiva automação do nosso
armazém logístico de embalagens grandes.
Estamos a trabalhar em simultâneo em quatro
projetos de digitalização de processos, pelas suas
vantagens de fiabilidade, rastreabilidade, redução
de custos e impactos ambientais.



Os RPA (robotic process automation) conhecidos
como BOTs monitorizados, também fazem parte
do nosso dia-a-dia com o objetivo de nos
concentrarmos nas tarefas de valor acrescentado
e não nas tarefas rotineiras como por exemplo, a
confirmação da taxa de ocupação dos
transportes, na qual o BOT (RPA) faz a
comparação de todos os dados planeados vs os
reais e emite em automático, toda a informação
necessária para os transportadores, sem
qualquer intervenção humana.

“Vivemos tempos desafiantes do ponto de vista
da disponibilidade de recursos materiais e da
exigência dos nossos clientes para produtos

mais sustentáveis e digitais.”
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Quais considera serem os principais
desafios do setor para este ano?
Face à nossa situação geográfica, a
produtividade com o consequente foco na
otimização de custos é o grande desafio da
Indústria Automóvel em Portugal, agora e
sempre.

Abordando o Automotive Summit, que
contará este ano com a presença da VW
Autoeuropa, que mensagem quer passar
aos participantes?
A mensagem que pretendo transmitir é a que
vivemos tempos desafiantes do ponto de vista da
disponibilidade de recursos materiais e da
exigência dos nossos clientes para produtos mais
sustentáveis e digitais.

Que outros temas gostaria de destacar?
Gostaria de destacar dois pontos: a necessidade
urgente da implementação do transporte
ferroviário entre Portugal e a Alemanha para o
transporte de componentes. Saliento também a
importância de apostar mais no mercado de
aquisição de carros novos, possivelmente através
da criação de mais incentivos fiscais. 





I F P O R T U G A L . P T
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No decorrer de 2012 e 2013 procedeu-se com
instalação de novas linhas de produção SMD de
alto débito e certificamos o nosso SGQ em
conformidade com as exigências da Indústria
Automóvel, o que nos permitiu continuar a crescer
e angariar novos projetos e desafios. Neste nível
e com capacidade técnica para responder a
qualquer desafio de mercado demos o derradeiro
passo e em 2015 mudámos para a atual unidade
fabril construindo uma EMS portuguesa capaz de
competir com qualquer industrializador de
electrónica no mercado global. É fascinante ver
não só a evolução da empresa, mas também das
pessoas que acompanham também essa evolução
e em cada novo desafio em cada novo patamar
conquistado mostraram também ser capazes de
melhorar e criar valor acrescentado, com um
enorme comprometimento com o projeto. Este é o
segredo para esta estratégia “step-by-step” ter
resultado numa EMS de referência.

Desde esse momento tendo vindo a consolidar a
nossa posição enquanto referência nacional e
internacional neste mercado.

A Uartrónica, foi constituída em 1996 tendo como
missão a produção e teste de sistemas de
eletrónica, cablagens, prestação de serviços
especializados e reparações de equipamentos.
Inicialmente mais focada na prestação de
serviços no sector das telecomunicações, porém
foi a partir de 2007, que a Uartrónica decidiu
capitalizar todo o “know-how” adquirido e
consolidado ao longo de todos esses anos, e
avançou para a criação da sua primeira unidade
industrial, com pequenas produções e poucos
clientes atravessamos uma fase de afirmação e
consolidação no mercado da electrónica,
culminando na necessidade, em 2009, de ampliar
e mudar de instalações, foram os primeiros
passos num árduo caminho no sentido de nos
tornar-mos uma EMS. Fruto da contínua melhoria
na automatização da linha de produção de SMD e
aposta na certificação na ISO 9001, que hoje nos
surge no dia-a-dia como algo tão habitual, foi na
altura um passo gigante na construção da
empresa que hoje somos. Em consequência em
2011 fomos novamente “forçados” a ampliar as
nossas instalações, mudando para uma nova
unidade industrial em Mamodeiro.

A UARTRÓNICA nasce em 1996 e conta já
com 25 anos. Como descreve este
crescimento e o passar por várias fases da
“idade”?

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

Bruno Vidal
Sócio Gerenda da

UARTRÓNICA
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A Uartrónica, é uma empresa dedicada à
prestação de serviços na área da produção de
eletrónica (EMS), independentemente do destino
da incorporação dessa eletrónica!

Possuímos atualmente um grande “know-how”,
obtido pela intensa experiência na produção de
novas tecnologias, experiência essa obtida e
consolidada por via de uma estreita proximidade
com os nossos Clientes, muitos dos quais se
apresentam como grandes “player’s” mundiais do
sector, o que nos tem permitido aprender, crescer
e evoluir, dentro dos padrões mais exigentes do
sector.

Focam-se essencialmente em serviço
especializados para a Indústria Automóvel
e Telecomunicações. No entanto, consegue
descrever, especifica- mente, qual o core
da UARTRÓNICA? 

Em 2015 mudaram de instalações. O que
vos levou a esta mudança?

12 REVISTA Industrial Forum Portugal ENTREVISTA

No final de 2015, mudamos para novas
instalações, sitas na Zona Industrial de
Mamodeiro em Aveiro e onde hoje nos
encontramos.
Esta mudança, permitiu-nos dar o passo seguinte
na construção de um modelo de negócio que nos
permitisse conquistar novos Clientes e projetos,
maiores e mais exigentes, quer ao nível dos
meios exigíveis quer em termos de requisitos
assegurados.
Tínhamos chegado a um “impasse”, consolidar a
maturidade tecnológica que tínhamos enquanto
prestador de serviços de eletrónica ou, arriscar e
capacitarmo-nos para sermos uma alternativa
viável às grandes empresas e multinacionais do
sector.
A decisão foi de ir em frente, ainda mais, num
momento em que surgiu a oportunidade de entrar
no mercado de produção de componentes ativos
da indústria automóvel, um nicho de mercado
tipicamente “restrito” e do qual a UARTRÓNICA
se orgulha de fazer hoje parte.

A Qualidade foi sempre um dos pilares da
Uartrónica, apostando sempre na estratégia de
melhoria continua.

Quais as certificações que possuem enquanto
empresa e quais as vantagens que vos são
atribuídas?

Nesse sentido a empresa conta já com um longo
historial associado ao nosso Sistema de Gestão
de Qualidade, possuindo já várias certificações.

O nosso percurso iniciou-se em 2010, com a
implementação do nosso SGQ, e certificação na
Norma ISO9001. Desde essa data até ao dia de
hoje, a Uartrónica certificou-se também nas
Normas IATF16949, ISO14001, ISO27001 e
ISO45001.

Além das Normas acimas referidas, a Uartrónica
conta também um IPC Trainer em IPC-A-610 e
IPC-7711/7721, o que nos permite formar os
demais e novos Colaboradores nas respetivas
Normas.

Todas estas certificações permitem-nos garantir
uma Equipa altamente qualificada, que trabalha
diariamente para garantir o controlo de qualidade
e desempenho, resultando na constante revisão
de resultados e consequentemente ajuste de
objetivos e indicadores, traduzindo-se em prática,
no rigor a na qualidade do nosso produto e dos
nossos serviços.

Para os nossos Parceiros, nós somos e temos
que ser sempre, a garantia da qualidade e da
transparência dos processos, para os seus
produtos.

Para além do facto de toda a nossa tecnologia e
“know-how” disponível, nos permitir industrializar
e fabricar produtos eletrónicos com a garantia de
máxima qualidade, somos um parceiro de
negócio com fiabilidade e provas dadas no
mercado, isto porque as nossas portas estão
sempre abertas ao Cliente a todo e a qualquer
momento.

No setor da Industrialização, como é que as
empresas podem contar com o vosso
apoio?

"Para os nossos Parceiros,
nós somos e temos que ser

sempre, a garantia da
qualidade e da transparência
dos processos, para os seus

produtos."



Realizamos todos os processos do planeamento
de produção e de gestão logística, nos quais se
englobam os processos de cotação
(procurement), aquisição, receção, controlo e
armazenamento de materiais, cumprindo sempre
todos os requisitos exigíveis (ESD, MSD,
Humidade e temperatura, etc).

A procura constante de soluções alternativas
validas, para diminuir custos de materiais e
logísticos, são também uma das nossas valias
com que os Clientes podem contar.

E já agora, no âmbito do Planeamento e
logística?

A Uartrónica pretende estar neste mercado como
uma PME Portuguesa, capaz de garantir aos
seus Parceiros todos os requisitos e todas as
exigências de uma grande multinacional EMS,
mas sempre com a proximidade, pro-atividade,
flexibilidade e espirito de parceria de uma
pequena EMS!

A UARTRÓNICA é o “parceiro ideal”.
Porquê?

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

Privilegiamos a flexibilidade e por isso podemos
garantir enquadramentos distintos, desde
soluções “chave na mão”, como somente
fornecimento de processos e serviços
intermédios.
Os nossos serviços estendem-se desde a análise
e aquisição de matérias-primas, seguida da
produção SMT e THT, passando depois por todos
os demais serviços complementares (coating,
depaneling, etc), testes ICT, FCT e EOL, ate á
assemblagem final em caixa e embalagem.

E no âmbito da produção?

Como anteriormente referido, a Uartrónica
proporciona soluções “chave na mão”, não só
pelos equipamentos e pelas tecnologias de
vanguarda que possui, mas sobretudo pelo nosso
“know-how” e pelo forte compromisso de um
grupo de Profissionais altamente especializados
e motivados, capazes de responder com distinção
e de forma rápida e eficaz aos desafios que nos
chegam.

Somos uma equipa jovem, qualificada e
proactiva, que trilha o caminho da inovação e da
melhoria contínua, perseguindo a excelência,
sempre com o objetivo de antecipar dificuldades
e aconselhar o Cliente na fase de industrialização
do seu produto, tendo em vista um melhor
produto. Garantidamente que quanto melhor for o
produto do nosso Cliente, melhor será para a
Uartrónica!

Trabalhamos de forma totalmente aberta e
transparente, todos os dias a Equipa acredita que
vai ser melhor do que no dia anterior e o Cliente
em primeiro lugar. Este lema criou uma “imagem
de marca” que acreditamos que tem sido o nosso
cartão-de-visita aos olhos da indústria.
Garantimos também, de forma muito próxima, o
apoio a todo o processo de desenvolvimento de
produtos e soluções, tendo como objetivo a sua
futura industrialização.

Saiba mais sobre a empresa
através no site oficial:

 
www.uartronica.com/pt/
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Qual a maior dificuldade sentidas pelos
clientes que vos procuram? De que forma
conseguem dar resposta e superar essas
dificuldades?
Cada vez mais a eletrónica é vista como um
“commodity” e por isso um dos crescentes
requisitos por parte dos nossos Parceiros,
prende-se pelo facto de cada vez mais
requererem uma solução “chave na mão”, ou
seja, não desejam apenas uma parte do processo
de assemblagem do seu produto, mas sim a
entrega do seu produto completo e pronto para a
instalação.



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

A equipa liderada também influencia o
posicionamento e sucesso do líder. Com o líder
procura-se o foco, a visão, a inspiração e a
paixão. O líder é a bussola que nos deve de
orientar.

Um dia destes li um artigo que dizia que se
confiares em pessoas que só são competentes a
“fazer” e não a “gerir” o seu desempenho,
podemos ter surpresas. Concordo plenamente
com o autor que proferiu esta magnifica e
inteligente frase. A Ideia a transmitir é que o
controlo deveria de ser renunciado em prol da
confiança, pois a confiança diminui o erro e
aumenta a velocidade na concretização, que o
controlo trava. O que assaz importa é o próprio
controlo dos profissionais e as suas habilidades
de autocontrolo e disciplina na concretização dos
objetivos.

O líder do futuro terá que ser racional, preditivo,
inovador e impulsionador de permanente
mudança, para que possa tirar partido da
evolução que vai continuar a verificar-se. Mas o
líder do futuro que se antecipa tem também de
ser envolvente e próximo, emotivo e apaixonado,
com pensamento independente assente em
crenças e valores e capaz de trabalhar em equipa
para que possa tirar todo o partido, quer da
evolução que vai continuar a existir, quer das
pessoas com quem trabalha!

DEAMBULAÇÕES
FILOSÓFICAS SOBRE A
LIDERANÇA

Maria José Mouquinho
Diretora da OPCO Academia

A liderança dos novos tempos 

A tecnologia entrou radicalmente na forma como
comunicamos, na forma como desempenhamos
as nossas funções e na forma como os negócios
se transacionam. Existe uma nova geração a que
chamamos de millennials cuja perspetiva de
trabalho leva aos líderes a impor novas
estratégias, correlacionando desempenho e
promoções obrigando à criação de patamares
funcionais e salariais com acessos mais
frequentes e feedback mais constante. Para estes
novos talentos a motivação não é só o salário ao
final do mês, procuram posicionar-se em relação
aos objetivos, por isso a flexibilidade e a
diversidade deverão ser pensadas aquando da
sua atração em retenção. A mudança na
liderança para com esta geração impõe a
abolição de processos arcaicos e o uso da
tecnologia integrada no desenvolvimento das
suas tarefas. Esta geração quer líderes que os
valorize e os integre na construção dos projetos
que lideram.

O Talento está nas pessoas

Os retratos da sociedade atual demonstram a
tentativa de minimizar e até anular esta forma de
pensar. Temos um conjunto de variáveis que
devem ser consideradas de forma holística,
sendo essa a chave para modificar
comportamentos num mundo que é uma grande
aldeia global.

 Liderança e desigualdade de género

A bussola da liderança
A liderança efetiva é quando essa competência
nos é reconhecida, pelos ensinamentos
transmitidos, pelo acrescento de valor, pela
orientação e não um cargo que nos atribuem, um
pelouro vivenciado.
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É importante o desenvolvimento das próprias
skills para o alinhamento dos colaboradores ao
atingimento dos resultados.

A auto-liderança é o desenvolvimento de quem
somos, do que podemos fazer e onde
pretendemos ir, juntamente com a capacidade de
influenciar a nossa própria comunicação, as
nossas emoções e os comportamentos
necessários para lá chegarmos.

Platão afirmou (uns quatro séculos depois de
Homero que deu atenção à liderança) que a
maior e mais importante vitória é conquistar-se a
si próprio.

Charles Manz evoca estratégias focalizadas para
desenvolver a auto-liderança: estratégias
focalizadas nos comportamentos, nas
recompensas naturais e de padrões cognitivos,
ou seja, com o propósito do autoconhecimento,
de manipular a própria motivação e a lidar com o
desafio. Evoca estratégias para sermos líderes
de nós próprios, desenvolvendo táticas de
influência do nosso próprio pensamento,
enfrentando tarefas e desafios profissionais e
pessoais.

Lead to engagement & results

O mercado está cada vez mais competitivo. Atrair
os melhores recursos, desenvolvê-los e mantê-
los motivados e alinhados com a empresa é um
imperativo de negócio e tarefa árdua do líder.
Gerir um negócio de sucesso implica apostar
numa cultura de recursos humanos fortes e
diferenciadora. A ideia de acessibilidade e
envolvimento leva os colaboradores a partilhar o
grau de responsabilidade, criando compromisso e
potenciando os resultados. O líder é fulcral em
todos este processo.

Revelar talento e transformá-lo em
excelência

É na adversidade que os verdadeiros líderes se
destacam. É único a oportunidade de nos
aproximarmos de experiências e histórias que
nos devolvem lições de vida valiosas e
inesquecíveis, e que fomentam o nosso sentido
de propósito.

É fundamental um bom espírito de equipa, que
todos se sintam desafiados e realizados no seu
dia-a-dia. Por isso, investir numa cultura de
proximidade é fundamental.

Fazer florescer o melhor de cada pessoa.
Promoção de uma cultura assente na criatividade
e programas de partilhas de conhecimentos, onde
todo tem a possibilidade de divulgar temáticas e
requerer conselhos e criar conexão entre todos.

Pessoas alinhadas com a estratégia

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

Temos que revolucionar mentalidades para
encontrar respostas para esta forma de
pensamento, sendo importante deixar um legado
de igualdade e de inspiração para com as
gerações vindouras.

Estes são os desafios vindouros, estes são os
ensinamentos a reter e estes são os inputs sobre
a liderança e do que é fundamental para o líder e
liderados.
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Os apaixonados pelo sector automóvel,
particularmente pelos elétricos, aguardam o
lançamento do novo BMW i4. O que talvez
ignorem é que esse é o resultado de uma
parceria com ADN português. 

A Critical TechWorks, uma joint venture entre o
BMW Group e a Critical Software, tem
desenvolvido software para diversas áreas do
grupo automóvel desde a tecnologia dos veículos,
até à produção, passando por logística, vendas,
etc.

O projeto que mais bruaá tem causado é, sem
dúvida, na área da condução autónoma, com o
objetivo de criar automóveis que, de forma
automática, antecipem e evitem acidentes,
adaptando o espaço disponível na estrada para a
realização de movimentos em segurança, ou
ativando a travagem automática, e realizem
tarefas de rotina automaticamente. 

Quem conduz automóveis do BMW Group está
habituado a ter na palma da mão aplicações
como a My BMW App, a MINI App e da M
Laptimer App. Todas fruto do trabalho da
empresa portuguesa, em estreita colaboração
com a marca automóvel. Estas apps estão na
dianteira tecnológica permitindo localizar e
aceder ao veículo remotamente, destrancar ou
trancar portas, ativar a climatização, encontrar
locais de estacionamento e de postos de
abastecimento ou estações de carregamento nas
proximidades, assim como ver o estado do
combustível e monitorizar o meio envolvente
através do Remote 3D View.

Controlo e segurança são as palavras de ordem e,
seguindo este princípio, as apps têm sido fruto de
melhorias contínuas, de forma a garantir ainda
mais comodidade e melhorar a experiência dos
condutores de veículos elétricos. Já é possível
visualizar o plano de carregamento, dando ao
condutor uma visão geral do processo de
carregamento a decorrer (estado de
carregamento, hora de início e duração, alcance
previsto, pré-condicionamento, intervalo de tempo
para carregamento e outras configurações
relevantes do veículo). Acresce ainda uma outra
função que permite pesquisar uma estação de
carga, encontrar mais facilmente os recursos de
carga adequados durante uma viagem,
adicionando ou removendo rapidamente vários
parâmetros de pesquisa (fornecedor,
compatibilidade, velocidade de carga, etc). A
funcionalidade de definir temperaturas pretendidas
em determinados horários ou situações foi
também alargada aos condutores de carros a
diesel ou gasolina. 

– CRITICAL
TECHWORKS

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

Portugal na vanguarda
dos carros de futuro

Portugal está, assim, à frente no desenvolvimento
da tecnologia por detrás dos carros de futuro,
sendo que é graças à Critical Techworks que
estas tecnologias chegam a mais de um milhão de
condutores em diferentes continentes. Com
escritórios em Lisboa e no Porto, a empresa já
conta com 1000 colaboradores e está atualmente
a contratar mais 400 pessoas para projetos de
análise de dados e de condução autónoma.
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RÚBRICA
NA ESTRADA
Com o verão à porta, comece a planear a sua próxima viagem de carro e siga as nossas sugestões
na nossa nova secção que destaca o melhor que Portugal tem para oferecer.

INDOOR
Nesta edição, começamos por viajar até à cidade de
Aveiro, a “Veneza portuguesa” que se destaca pelos
seus barcos moliceiros que navegam pelos canais
da famosa Ria de Aveiro e pela sua oferta turística
que se encontra cada vez mais diversificada. É ao
redor da Ria e das maravilhas da cidade que
sugerimos um roteiro completo, desde atividades ao
ar livre e indoor, à gastronomia tradicional e aos
alojamentos pensados para cada orçamento.

A cidade de Aveiro é conhecida por ter um grande
património religioso, com a Sé de Aveiro e a Igreja
dos Carmelitas como pontos importantes a visitar.
Além destas, o Museu de Aveiro, localizado no
antigo Convento de Jesus da Ordem Dominicana
feminina, leva os visitantes numa viagem pela
vivência da comunidade das freiras durante o século
XV e XVI, por entre as arcadas do claustro, os
altares da igreja, as pedras solenes do dormitório e
através de um enorme espólio de obras de pintura,
escultura, talha, azulejo ou ourivesaria.

O Museu da Cidade de Aveiro, que leva os visitantes
pelas histórias e gentes de Aveiro., o Museu de Arte
Nova, sedeado num dos edifícios mais
emblemáticos de Aveiro, e o Ecomuseu Marinha da
Troncalhada, localizado numa antiga salina e que
mostra os métodos tradicionais de produção de sal,
são também algumas das melhores sugestões
indoor a visitar.

AO AR LIVRE
No centro de Aveiro, a atração principal é apreciar
um belo passeio a bordo dos barcos moliceiros que
navegam pelos 4 canais urbanos da Ria de Aveiro
(Canal do Côjo, Canal Central, Canal das Pirâmides
e Canal de São Roque), um percurso que tem uma
duração de cerca de 45 minutos.

Localizado a cerca de 10 minutos do canal central
da Ria, encontra-se o parque da cidade de Aveiro,
perfeito para passear pelos seus grandes percursos
pedonais, pelo seu verde jardim e aproveitar
algumas das atividades que o parque oferece.

Paragem obrigatória é ainda a reserva natural das
dunas de São Jacinto, uma área destinada à
proteção de habitats da fauna e da flora, situada a
este da Ria de Aveiro, onde é possível realizar
caminhadas no passadiço, observar aves de
diferentes espécies e, para quando o calor aperta,
seguir o acesso até à Praia das Dunas de São
Jacinto para um mergulho nas águas do norte.

AVEIRO | A VENEZA PORTUGUESA
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A cidade de Aveiro apresenta várias propostas
acolhedoras adaptadas a todos os orçamentos,
nomeadamente:

€€€
- O Hotel Salinas, com uma surpreendente vista
sobre o Canal Central da Ria de Aveiro
-O Hotel Aveiro Center, localizado a apenas dois
minutos a pé do centro de Aveiro.
cozinheiro tem. Cozinhar é feito por pessoas em
suas próprias casas e por cozinheiros profissionais e
chefs em restaurantes e outros estabelecimentos de
alimentação.

€€
-Os InnApparments - São Gonçalinho situados a
apenas dois minutos do Museu de Arte Nova 
- O estabelecimento Suites & Hostel Cidade de
Aveiro, localizado a menos de 100 metros do
Museu de Aveiro 
- A Baga de Sal Wine Guesthouse, que fica a 3
minutos do cais do Canal do Côjo.

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

ONDE DORMIR

Com origem conventual no século XVI, os ovos
moles são o doce tradicional que caracteriza a
cidade de Aveiro. A sua forma de confeção é
oriunda das freiras dos vários conventos da
Região e, hoje, pode ser provado em diferentes
lojas ao longo da Ria. No entanto, para quem
deseja “mergulhar” na verdadeira tradição, é
possível marcar um workshop para aprender a
confecionar este doce na casa Maria da
Apresentação da Cruz Herdeiros, que trabalha
com a confeição de ovos moles desde 1882.
Para desfrutar de outros sabores tradicionais
portugueses, a cerca de 5 minutos do canal
central de Aveiro, sugerimos os restaurantes
para todos os gostos: Zig Zag Café, Cais da
Tosca, Tasquinha da Ria, Marquês- Lounge &
Food e o Restaurante o Moliceiro.

OS SABORES DA REGIÃO
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A segurança da informação está diretamente
relacionada com proteção de um conjunto de
informações, no sentido de preservar o valor que
possuem para um indivíduo ou para uma
organização. São propriedades básicas da
segurança da informação: confidencialidade,
integridade e disponibilidade.

A segurança da informação não está restrita
somente a sistemas de informação, informações
em suporte digital ou sistemas de
armazenamento. O conceito aplica-se a todos os
aspetos de proteção de informações e dados, que
pode ter qualquer origem e qualquer tipo de
suporte, podendo uma amostra de produto ser um
ativo de segurança que queremos proteger nos
três vetores da segurança da informação. 

Com a informação a ter cada vez mais valor, não
só o seu valor intrínseco e a garantia que está
protegida de acessos não autorizados, mas
também o valor da sua disponibilidade no
momento certo bem como a confiança na sua
integridade. Essas são as razões do crescimento
das certificações pela norma ISO/IEC 27001 –
Sistemas de Gestão da Segurança da
Informação.

A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
NA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL

Paulo Garcia Miguel
Consultor Externo da OPCO

Estando a indústria automóvel preocupada com o
aumento da informação em suporte digital,
partilha de documentos pela internet, utilização
de serviços de clouds para armazenar e partilhar
dados, desenvolveu uma especificação de
critérios de segurança da informação, com base
na ISO/IEC 27001, mas adaptados para a
indústria automóvel e baseados numa
metodologia de avaliação da maturidade de cada
critério.

Os critérios ou controlos estão organizados em 3
grupos: Segurança da Informação (41 controlos),
Protótipos (22 controlos) e Proteção de Dados (4
controlos).

A metodologia de avaliação da maturidade vai do
valor 0 (incompleto - nada definido ou
implementado) até ao valor 5 (otimizado –
definido, implementado, medido e com melhoria),
sendo que cada organização deverá ter um valor
médio na avaliação de 3. 
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VDA-ISA / TISAX

O que é a VDA-ISA?
Peritos da indústria automóvel trabalham em
conjunto no Grupo de Trabalho para a Segurança
da Informação da VDA (Verband der
Automobilindustrie) para desenvolver normas
comuns e medidas de proteção adequadas. Um
dos principais resultados desta cooperação é um
padrão do sector para avaliações da segurança
da informação, o catálogo da VDA Information
Security Assessment (ISA). (fonte VDA)



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

- definição e teste periódico do plano de
continuidade de negócio, no âmbito de segurança
da informação; 

- definição de regras de limitação do acesso às
áreas onde se cria, utiliza ou guarda informação
classificada como confidencial, incluído a
informação sobre protótipos. 

2º passo: efetuar um self-assessment para avaliar
o nível de maturidade dos controlos;

3º passo: efetuar o registo na plataforma ENX,
escolhendo um âmbito adequado às atividades
desenvolvidas;

4º passo: escolher a entidade auditora, da lista
disponibilizada no portal ENX;

5º passo: realização do assessment pela
entidade auditora;

6º passo: validação do registo da organização
como certificada na plataforma ENX.

Devemos salientar que, como outro sistema de
gestão, um sistema bem implementado e
adequado à Organização é mais fácil de manter,
devendo ser o sistema a trabalhar para a
Organização e não a Organização a trabalhar
para o sistema.

Sendo a segurança da informação uma área
muito técnica e, simultaneamente muito
abrangente, pois envolve áreas como: projeto /
protótipos; recursos humanos; infra estruturas;
sistemas de informação, entre outros, é
importante que na implementação do projeto
estejam envolvidas uma ou várias pessoas
(internas ou externas) com o conhecimento dos
requisitos de segurança da informação e da VDA-
ISA, mas também com conhecimento em
tecnologias de informação e de outras áreas,
para poder recomendar soluções simples, mas
que respondam aos requisitos. 

Gostaria de saber mais sobre TISAX e o registo
VDA-ISA, as suas obrigações e o melhor caminho
a percorrer para obter este reconhecimento?
Entre em contato connosco.

O TISAX (Trusted Information Security
Assessment Exchange) é um mecanismo de
avaliação e intercâmbio para a segurança da
informação das empresas. O registo permite o
reconhecimento dos resultados da avaliação
entre os participantes, as entidades registadas
podem saber o resultado da avaliação de um
fornecedor, trazendo vantagens para todos os
intervenientes:

- para o Cliente: não necessita de fazer auditorias
próprias, que originaria mais custos;

- para a Fornecedor: uma única
auditoria/avaliação, permite responder a todos os
clientes, diminuído o custo e a necessidade de
disponibilizar recursos para acompanhar todas às
auditorias de Clientes.

O que é a TISAX?

Pelo referido anteriormente, aplica-se
principalmente às empresas na cadeia de
fornecimento da indústria automóvel, ou seja aos
diversos níveis de fornecimento. Apesar de ter
começado a ser exigido ao 1º nível de
fornecedores (Tier 1), neste momento já há
exigências para os Tier 2 e num breve prazo vai
ser exigido a outros níveis. 

A certificação TISAX não é exclusiva para
empresas que produzam ou forneçam
componentes para a indústria automóvel, aplica-
se também a empresas que forneçam serviços
para esta indústria como fornecedores de
serviços informáticos (Ex. Microsoft Azure e SAP
já estão certificadas), serviços de publicidade,
serviços de suporte ao cliente (help desk). 

A quem se aplica a certificação TISAX?

O que precisamos de fazer para
implementar e registar uma Organização
pela TISAX?
1º passo: implementar o sistema de gestão da
segurança da informação de acordo com a VDA-
ISA, onde se inclui componentes relevantes
como: 

- definição e implementação de políticas e
procedimentos de segurança da informação;

- avaliação dos riscos de segurança da
informação e definição de um plano de
tratamento do risco;
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OEE - Eficácia de Equipamentos

Lean Management

SMED - Mudança Rápida de Ferramentas

Poka Yoke - Sistema Anti erro

8D's - Método de Resolução de Problemas

MSA - Análise dos Sistemas de Medição

Core Tools - FMEA, SPC e MSA

APQP/PPAP - Planeamento da Qualidade

SPC Básico e SPC Avançado

IMDS - Internacional Material Data System

Planeamento e Organização do Trabalho

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

AÇÕES DE FORMAÇÃO 
OPCO CREATING SOLUTIONS

FORMAÇÕES OPCO

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

MÉTODO

VDA 6.3 - Qualificação para Auditor de Processo

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

PSCR Product Safety & Conformity Representative

FMEA Workshop on Harmonised AIAG-VDA

FMEA Basic Training Harmonised AIAG-VDA

Formel Q

FORMAÇÕES VDA

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

Online e Presencial

MÉTODO

MMOG/LE V5 Gestão de Materiais e Avaliação Logística

FORMAÇÃO ODETTE

Online e Presencial

MÉTODO

CERTIFICAÇÃO

E MUITAS OUTRAS AÇÕES DE FORMAÇÃO.. .

PARCEIROS
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AUDITORIAS E PROJETOS
INTERNOS À MEDIDA DAS
NECESSIDADES DOS CLIENTES

Algumas das nossas auditorias:

opco@opco.pt | academia@opco.pt

ISO 9001
AUDITORIAS AO SGQ

ISO 14001
AUDITORIAS AO SISTEMA DE GESTÃO
AMBIENTAL

ISO 45001
AUDITORIA AO SISTEMA DE GESTÃO DE
SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAIS

VDA 6.3
AUDITORIA DE PROCESSO

VDA 6.5
AUDITORIA DE PRODUTO

IATF 16949
AUDITORIA AO SGQ

Algumas dos nossos projetos:

IATF 16949
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO E
CERTIFICAÇÃO SGQ DE ACORDO COM IATF 16949

VDA6.3/ VW FORMEL Q
PROJETO DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DOS
REQUISITOS VDA 6.3 E/OU VW FORMEL Q

TISAX
PROJETO DE APOIO À AUTO AVALIAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DA TISAX

FMEA
PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA
FMEA

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

Para outras auditorias e projetos, entre em contacto:




