
LEAN PRACTITIONER

CERTIFICATION

Programa
Este programa cobre os conhecimentos básicos  

de LeanManagement de uma forma sistematizada

e cria uma base para uma auto-aprendizagem futura  

por parte do participante.

É já a referência mundial enquanto modelo de  

aquisição de conhecimentos e estrutura de aplicação  

em Lean Management.

O programa está estruturado da seguinte forma:

· 129 horas de formação em sala de aula;

· utilização de simulações práticas,

· trabalhos de consolidação temática,

· desenvolvimento de um Projeto aplicado,

· Exame final.

CorpoDocente internacional.  

Atribuições de ECTS.

A Certificação LeanPractitioner

é realizada em Portugal  
numa parceria com:

ADQUIRA OS CONHECIMENTOS E HABILIDADES PARA LIDERAR COM ÊXITO  
IMPLEMENTAÇÕES LEAN
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Perfil dos  
destinatários

·Empresas interessadas em melhorar a sua  

competitividade através de um programa  

reconhecido internacionalmente eexecutado  

por uma equipa docente de topo.

·Pessoas que pretendam obter e consolidar  

competências de nível Practitioner.

Modalidade

·129 horas presenciais, organizadas em torno  

de 14unidades de formação;

·visita a empresas de referência;

·2 sessões de tutoria de apoio ao projeto;

·um exame final escrito.

Estrutura

Cada um dos módulos estrutura-se em três grandes áreas:  

KNOW + TRY = EXPERIENCE

Lean GlobalNetwork

O programa LeanPractitioneré o primeiro programa a nível  

mundial chancelado pela Lean GlobalNetwork.

Certificação

Certificação LeanPractitionerpela UNAVE/UA,  

ILM e LAP.



COMPETÊNCIAS
Novas competências a obter com o Programa

· Aimportância de padronizar
após cada Melhoria e a partilha  

das aprendizagens

· Capacidadepara executar
um projeto global de  

transformação

· Capacidade paralevar
a cabo um evento kaizen

·Capacidade para resolver
problemas com base na  

abordagem A3 e PDCA

· Capacidadepara
criar sistemasde  

gestão visual

· Capacidadepara
executar um  

programa de5’S

· Capacidadepara
compreender emelhorar  

a eficiência,OEE

· Calcular níveis de stock:
Cycle, Buffer e Safety

·Capacidade de desenhar  

um estado futuro do VSM

· Desenho básicoe aplicação
de sistemaJIT

· Entender e desenhar o mapa
de fluxo inicial (VSM atual) e encontrar  

as oportunidades de melhoria

· Entender e utilizar os conceitos
PULL e FLOW, na melhoria da  

competitividade, na redução do  
tempo de resposta e aproximação  
de 100% OTIF (on-time-in-full)

· Equilíbrio e balanceamento
de postos de trabalho:
StandardWork·Capacidade para

identificar Valor  

eDesperdício

Programa

Lean Pratitioner

PLANEAMENTO
O programa desenrola-se da seguinte forma:

Uma edição anual ao longo de um semestre.

Horário pós-laboral:

Sextas-feiras das 17h30às 21h30

Sábados das 9h00 às 13h00e das14h00 às18h00  

Duração curso 129horas ›11fins-de-semana

Momentos importantes:  

Aulas: 24 de set.'21 a 5 fev.'22

Apresentação de projetos  

Exame

Visitas a empresas  

Entrega de Diplomas



OBJETIVOS

PRÉ-INSCRIÇÃO
Este processo inicia-se ligando-nos para:  

234 370 833

ou escreva-nos ume-mailpara:  

unave.formacao@ua.pt

Virgínia Lopes responsável UNAVE
e-mail:virginiablopes@ua.pt / tel.: +234 370 084

O objetivo é criar um programa de  

desenvolvimento standardque:

CONTEÚDOS

Osconteúdos dividem-se  
em 13 módulos:

·Ajude as organizações nos seus desafios  

de melhoria de negócio.

·Ajude os participantes a desenvolver  

conhecimentos e habilidades necessárias  

para que possam apoiar as suas  

organizações, contribuindo para o êxito  

daEstratégia.

·Haja transferência de conhecimento  

prático, dos Institutos Lean para

asempresas.

E por este motivo o programa está

criado  de forma a que:

·Haja uma ligação clara entre as necessidades  

do negócio e o conteúdo entregue.

·Se cubra os conceitos Lean de uma forma

sistemática, ajudando na sua aplicação 

mediante  a abordagem KNOW + TRY = 

EXPERIENCE,  criando a necessidade de querer 

ir mais além.

·Haja um projeto obrigatório cujo benefício 

cubra ou exceda o preço da inscrição.

mailto:unave.formacao@ua.pt
mailto:ormacao@ua.pt
mailto:helena.soares@ua.pt
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LAP LEAN ACADEMY PORTUGAL ASSOCIACAO

Instituição bancária: BPI

Conta: 34780045.000.001

NIB - Número de Identificação Bancária: 0010 0000 47800450001 07

IBAN – Número: Internacional de Conta Bancária: PT50 0010 0000 4780 0450 0010 7

SWIFT/BIC: BBPIPTPL

Preço e Condições de Pagamento

Particulares: 3 700 € (IVA já incluído neste valor).

• Para inscrições pagas até ao dia 24 de maio de 

2021: oferta de 3 workbook da Lean Enterprise 

Institute no valor de 150€.

Empresas: 3.700€ (+ IVA).

• Para inscrições pagas até ao dia 24 de maio de 

2021, desconto de 20% (2.960 € + IVA) e oferta de 

2 workbook do Lean Enterprise Institute;

• Para inscrições pagas até ao dia 23 de julho de 

2021, desconto de 5% (3.515 € + IVA).

Diploma da Universitat Politècnica de Catalunya: 

150€+IVA (IVA incluído para particulares).

Dados para pagamento
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