
apresentação
O curso é fruto de um acordo de parceria para a formação de quadros do sector 
estabelecido entre a UNAVE—Associação para a Formação Profissional e 
Investigação da Universidade de Aveiro, e o Centro de Formação Profissional 
da Industria da Cortiça. Pretende aliar o conhecimento privilegiado da realidade 
e das necessidades da fileira da cortiça, que o CINCORK detém,
com a excelência e a qualidade do ensino da Universidade de Aveiro.

São 28 horas de calendário e contará, na componente letiva, com a participação 
de profissionais nacionais reputados, através da Lean Academy Portugal, que 
partilham as suas visões, enquanto lean practitioners, assim como as boas 
práticas de gestão operacional, mostrando como identificam e eliminam 
desperdícios, como tornam os seus processos mais ágeis e menos burocráticos, 
e como fazem mais com menos, com vista a agregar mais valor.

fundamentação
O Lean Management é uma filosofia de gestão empresarial que tem como 
objetivo principal criar valor para a empresa e, indiretamente, para os seus 
clientes, a partir da redução de desperdícios.
Dito de outra maneira, trata-se de um modelo de gestão que aposta na 
melhoria da produtividade das empresas e das organizações, através da 
redução e/ou eliminação de custos e da sua circunscrição às atividades
que acrescentam, de facto, valor.
O conceito, derivado em boa parte do Toyota Production System (TPS), tem 
vindo a ser aplicado, nas duas últimas décadas, na indústria e nos serviços, 
tanto em empresas privadas como em organizações do setor público.

destinatários
• Empresas interessadas em incrementar a sua competitividade através da 
implementação de programas de melhoria contínua e que pretendam formar 
as suas equipas. 
• Pessoas que pretendam adquirir formação na área da melhoria contínua.

número máximo de formandos a admitir: 20

duração
28 horas
2 sessões semanais
3,5 horas por sessão
(um total de 8 sessões)

horário
a definir

preço de inscrição
600,00€
early bird:
500,00€
(inscrições até data a definir)

local de realização
CINCORK—Centro de 
Formação Profissional da 
Indústria de Cortiça, sediado
em Santa Maria de Lamas 
(Feira)

mais informações
dulce.alegria@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.:(+351) 234 370 833
fax.: (+351) 234 370 835

www.unave.pt

UNAVE—associação para
a formação profissional
e investigação da Universidade 
de Aveiro
Edifício 1, Campus Universitário 
de Santiago, 3810-193 Aveiro

datas de realização
a definir

datas a definir
CINCORK—Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça

Curso Lean Management
para a Indústria da Cortiça



objetivos
O programa abarca os conhecimentos básicos do Lean Management, está 
alinhado com as melhores práticas internacionais de formação lean management, 
e cria uma base para um auto aperfeiçoamento por parte dos participantes.

O objetivo é disponibilizar um programa de desenvolvimento que:
• Ajude as organizações nos seus  desafios de melhoria das operações;
• Ajude os participantes a desenvolver conhecimentos e habilidades necessárias 
para que possam apoiar as suas organizações, contribuindo para o êxito dos 
programas de melhoria contínua; 
• Promova a transferência de conhecimento prático para as empresas.

conteúdos programáticos
• Princípios do Pensamento Lean
• Trabalho Estandardizado: Standard Work + Layout 
• Trabalho Estandardizado: 5S + Produção Nivelada + Takt Time
• Problem finding: 7 Deadly Wastes + Gemba Walk
• Problem solving: PDCA + A3 Report 
• Problem solving: Value Stream Mapping 
• Problem solving: 7 Ferramentas Básicas da Qualidade
• Melhoria Contínua: Kaizen Events
• Consolidação & Revisão global dos conceitos abordados

métodos pedagógicos a utilizar
O programa consta de 28 horas presenciais, organizadas em 8 sessões, nas 
quais haverá uma articulação entre a apresentação de conceitos teóricos
e a realização de exercícios práticos (estão previstas 3 sessões para o efeito).

tipo de avaliação
Modelo de avaliação quantitativa baseado na realização de uma prova escrita.

coordenação e equipa de formadores
A coordenação científico-pedagógica é da responsabilidade da professora Carina 
Maria Oliveira Pimentel, do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial
e Turismo da Universidade de Aveiro e diretora do curso de Mestrado em Engenharia
e Gestão Industrial da Universidade de Aveiro. É doutorada em Engenharia Industrial
e de Sistemas, estando há vários anos ligada ao ensino da Gestão de Operações, 
tendo nesse âmbito adquirido experiência no ensino do Lean Management. 
Tem também vários anos de experiência na supervisão de projetos de Lean 
Management aplicados na indústria e nos serviços.

A equipa de formadores é constituída por:
Sérgio Caldeirinha, presidente da Lean Academy Portugal (LAP), tem experiência no 
desenvolvimento e implementação de Sistemas Integrados de Gestão, em métodos de melhoria
da Qualidade e na implementação dos princípios do Lean Thinking. Iniciou a carreira profissional 
em 1997 num dos maiores fornecedores da indústria automóvel, ocupando cargos na Garantia
da Qualidade, Produção, Engenharia de Produto, Suporte ao Cliente, etc. Desde 2002, tem apoiado 
uma vasta rede de organizações. É licenciado em Engenharia Mecânica pelo IST e é mestre em 
Master Business Administration pelo ISCTE Business School. Assume, desde a fundação,
a presidência da Lean Academy Portugal.

Sandra Monteiro trabalha há quinze anos na Sonae, onde já percorreu áreas de negócio
tão distintas como a Gestão de Clientes, Comunicação, Gestão de Portefólio de Projetos, Change 
Management e Melhoria Contínua. É a esta última que tem dedicado os quatro últimos anos
da sua carreira, começando pela implementação da filosofia Kaizen na Direção de Sistemas de 
Informação, de onde transitou recentemente para a equipa PMO da Sonae MC, onde é responsável 
pelo desenvolvimento e sustentação do programa IoW (Improving Our Work) em vários pelouros
de negócio. Há um ano e meio que acumula, também, o papel de formadora no Centro de Treinos
de Melhoria Contínua da Sonae. É, nas suas próprias palavras, “uma convertida e inquestionável 
entusiasta” da cultura Lean, que aplica quer profissionalmente quer na sua vida pessoal.


