Introdução ao
LEAN MANAGEMENT
Nesta experiência de aprendizagem interactiva,
os participantes vão aprender uma sequência
de passos e iniciativas que compreendem
um plano de acção Lean Manufacturing

Um conjunto de
ferramentas testadas
no tempo para a melhoria
contínua da produtividade,
da qualidade, da moral,
do lead time e do resultado
para o cliente

Uma demonstração ímpar de como as
ferramentas-base podem transformar
as operações: 7 desperdícios, 5S,
Trabalhos Padrão, eventos Kaizen

Gonçalo Silva
Lean Coach, Director de Produção

GUIDING EXCELLENCE

Licenciado em Engenharia Electromecânica,
exerce funções como consultor especialista de
Lean Management em PME na área dos serviços,
indústria, manutenção e logística. Larga experiência
profissional em contexto industrial como responsável de
implementação destas metodologias e também enquanto
director de produção e director de logística em contexto
multinacional no ramo automóvel.

www.acoachingc.com

accgoncalosilva@gmail.com / 918 837 845

Lean Management
é o nome que se dá ao
sistema que procura
identificar e eliminar
o desperdício (o que
não acrescenta valor),
colocando o foco na
melhoria contínua das
organizações, em busca
da qualidade total para
exceder as expectativas
dos clientes

PROGRAMA

Introdução ao LEAN MANAGEMENT
⇒ Público alvo
Empresários; Gestores; Quadros técnicos empresariais; Consultores;
Formadores; Público em geral interessado no desenvolvimento de
competências em Lean Management

⇒ competências
No final da formação, os participantes deverão ser capazes de:
| Identificar actividades que não acrescentam valor
| Aplicar algumas das ferramentas Lean
| Interiorizar e aplicar os princípios da melhoria contínua
| Liderar processos de transformação com Lean Management
Se implementou alguma iniciativa Lean e quer mais do seu programa
ou não tem a certeza por onde começar, este programa irá permitirlhe elaborar uma estratégia clara e um plano de acção para a sua
organização.

⇒ organização do programa
Dia 1:
Manhã – Conceitos e paradigmas do pensamento Lean
Tarde - Ferramentas fundamentais do Lean Management
Dia 2:
Manhã - Ferramentas de melhoria contínua
Tarde - A definição estratégica e a sua implementação

www.acoachingc.com - Maquijig, centro de empresas
accgoncalosilva@gmail.com / 918 837 845

Detalhes
Locais: Palmela (sede)
Distrito Setúbal / Grande Lisboa *
Data:

Horário: 9.15h-18.30h
Valor 2 dias pp: 270€
Descontos:
- Grupos / Empresas
3 a 5 pessoas 15%
6 a 10 pessoas 20%
- Sócios ACC e Maquijig 15%
- Desemprego / Aposentação 15%
Inclui:
- manual técnico
- coffee breaks
- certificado ACC
Reservas:
site e emails em rodapé
Sponsors:
Maquijig - centro de empresas
www.maquijig.com
Megop - guiding excellence
* e em todo o território nacional

