SEMINÁRIO

“Boas Práticas de Manutenção”
(5 de Dezembro 2013)
Hotel “Segredos de Vale Manso” – Martinchel - Tomar

ENQUADRAMENTO / METODOLOGIA

Uma boa gestão dos ativos físicos mantendo os equipamentos a funcionar de acordo com as suas
especificações de design constitui uma vantagem competitiva primordial das empresas. Manter os
equipamentos de forma eficiente e a custos controlados existe a adoção de boas práticas. A decomposição
da função Manutenção em processos específicos permite uma melhor focagem e o desenvolvimento de
programas de melhoria mais efetivos. Para o desenvolvimento de um programa de manutenção assente
nas melhores práticas será necessário desenvolver temas como liderança e organização, desenvolvimento
de competências, gestão de materiais, programação e organização do trabalho, base de dados técnica de
suporte, ferramentas e locais de trabalho e um plano de manutenção bem estruturado e assente numa
plataforma de gestão adequada. O serviço de manutenção, como outros, deve ser submetido a programas
contínuos de melhoria, desenvolvendo a sua ação de acordo com as melhores regras da arte. Desta forma
passará cada vez mais a ser observado com um centro de resultados e não como um centro de custos.

OBJECTIVOS

Desenvolvimento de competências na área da gestão da Manutenção tomando contacto com métodos e
técnicas capazes de melhorar as prestações deste serviço.

DESTINATÁRIOS

Gestores e técnicos que prestam serviço na atividade produtiva, sejam da Produção ou Manutenção

PROGRAMA

09H00: Recepção aos Participantes.
09H30: Organização e Melhoria de Processos de Manutenção Orientados para o Negócio da Empresa
/ SGIE - Eng.º Costa Quintas;
10H15: Criação e Desenvolvimento de competências para a função Manutenção / ATEC
11H00: Coffee-Break
11H30: As estratégias e implementação de um programa de manutenção / MIIT - Eng.º João Craveiro;
12H15: A Manutenção Industrial na Indústria de Pasta e Papel / Empresa do Sector

13H00: Almoço
14H15: Gestão dos Activos Físicos / SGIE - Eng.º Costa Quintas;
15H00: SST na Manutenção / ACT;
15H45: Coffee-Break
16H15: Desenvolvimento de competências /Gestão de Recursos Humanos;
17H00: Encerramento.

INSCRIÇÃO ON-LINE: utilize o Formulário

TAXAS DE INSCRIÇÃO (€)






Sócio Individual Tecnicelpa *: ….. 100,00
Sócio Coletivo Tecnicelpa *: …... 100,00 (máximo 2 representantes por Sócio)
Sócio Estudante: …………………….... 25,00
Sócio IPE / Sócio ABTCP: ………..… 100,00
 Não Sócio: ……………………….………. 200,00

* Sócios com as quotas regularizadas
A taxa de inscrição inclui a frequência do seminário, documentação, certificado de participação, almoço
e coffee break’s.

PRAZOS

 O custo de inscrição acresce 50% após 27 de Novembro 2013;
 Após 27 de Novembro 2013, inclusive, não haverá direito a reembolso de inscrição em caso de
desistência;
Prazo limite para a inscrição: 29 de Novembro 2013.
LOCAL: Hotel “Segredos de Vale Manso” , Martinchel, junto à albufeira do Castelo do Bode.
COORDENADAS GPS:
8º 17' 33'' Oeste
39º 32' 44'' Norte

ORGANIZAÇÃO

Rua Amorim Rosa, N.º 38, 1.º Dt.º, 2300-450 Tomar
Telefone e fax: +351 249 324 858/ Telemóvel: +351 919 373 636
Email: info@tecnicelpa.com
URL: www.tecnicelpa.com
A TECNICELPA reserva-se o direito de cancelamento do Seminário, em qualquer data, procedendo à devolução do
valor das taxas de inscrição já pagas, não havendo direito a qualquer compensação adicional.

