Acción Formativa

"PLANEAMENTO E GESTÃO DA
PRODUÇÃO"
Um sistema de planeamento e gestão de produção fornece
informação por forma a gerir eficientemente os fluxos de
materiais, a utilizar eficientemente pessoas e equipamentos,
coordenar as atividades internas com as dos fornecedores e
comunicar com os clientes sobre as necessidades do mercado.
Lisboa

25 e 27 Junho de 2018
09.30h-13.00h e 14.00h-17.30h
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Lisboa

PREÇO

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO

250,00 EUR

18/06/2018

por alumno

OBJETIVOS

> Obter conhecimentos gerais sobre processos, operações, modelos, planeamento e
controle de produção.
> Adequar os conhecimentos à realidade da empresa e saber escolher as ferramentas
necessárias para implementar ou melhorar o planeamento e a gestão de produção, de
acordo com os respetivos modelos e caraterísticas do produto e do negócio.
> Saber escolher e implementar as ferramentas escolhidas e criticar resultados.
> Potenciar competências em quadros técnicos envolvidos na utilização e melhoria de
sistema de planeamento e gestão da produção.
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CONTEÚDOS

1. Introdução à função gestão da produção
2.Modelos de produção
3.Introdução ao Lean Manufacturing
4.Planeamento e análise de processos
5.Métodos de Reaprovisionamento e introdução à gestão de stocks
6.Previsão e cálculo de necessidades
7.Controlo das atividades de produção
8.Os instrumentos base do planeamento da produção:
Método Gant
Método PERT
9.Produtividade
10.Ferramentas facilitadoras do fluxo produtivo e de uma eficaz gestão da produção:
Ferramentas Lean manufacturing
O MRP (Materials Requirements Planning)
O JIT (Just In Time)
O método OPT (Optimizd Prodution Techonology)
Os FMS (Flexible Manufacturing Systems)
11.Manutenção

METODOLOGIA

Exposições teóricas com ajudas audiovisuais.
Exercícios práticos individuais e/ou em grupo.
Discussões em grupo.

DURAÇÃO

14 horas

DESTINATÁRIOS

Diretores Industriais; Diretores de Produção; Responsáveis pelo Planeamento e Gestão da
Produção
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
PLANEAMENTO E GESTÃO DA PRODUÇÃO

Nombre y apellidos:
Empresa:
Email:
Domicilio de empresa:
Teléfono:
Cargo:
País:
Provincia:
Ciudad:
Persona de contacto:
Comentarios:

Condições económicas: O valor beneficiará de um desconto de 5% no caso de
inscreverem 2 participantes e de 10% se inscreverem 3 ou mais pessoas. O preço
inclui: participação, coffee-breaks, documentação, material e certificado de frequência.
Politica de cancelación: O Grupo P&A aceita o cancelamento de inscrições até 2 dias
antes do Seminário. O cancelamento de inscrições verificado posteriormente e até ao
arranque da formação, dará origem à retenção de 50% do valor da inscrição. O Grupo
P&A reserva-se o direito de cancelar a realização do Seminário se não atingir o número
mínimo de inscrições, comunicando com uma semana de antecedência aos
participantes inscritos e procedendo à respectiva devolução dos valores pagos.
Búscanos en...
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