
 

O CATIM é considerado pela DGERT com “Entidade equiparada a certificada”, com atribuições conferidas pela autoridade pública competente para o efeito no 
âmbito do desenvolvimento de atividades formativas, para a realização de Formação Profissional. A Formação Profissional faz parte do âmbito de Certificação 
do SGQ de acordo com os requisitos da ISO 9001:2015 (DNV). 

CONTACTOS 
Catim – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica 

Rua dos Plátanos, 197 4100-414 Porto | formacao@catim.pt | 226 159 000 

 
. 

AÇÃO DE FORMAÇÃO: GESTÃO DA MANUTENÇÃO 
 
OBJETIVOS 
No final da ação os formandos deverão ser capazes de: 
1. Diferenciar os tipos de manutenção; 
2. Desenvolver planos de manutenção preventiva; 
3. Determinar indicadores de desempenho da manutenção; 
4. Elaborar e analisar árvores de falhas e FMEA’s;   
5. Utilizar a metodologia RCM (SAE JA1012 para identificação e falhas e melhoria na fiabilidade dos 

sistemas); 
6. Implementar melhorias com dos princípios do TPM (Ferramenta LEAN). 
 
DESTINATÁRIOS 
Quadros médios e/ou superiores envolvidos nas atividades de melhoria contínua e responsáveis/técnicos da 
área da manutenção, controlo da qualidade e produção. 

 
PROGRAMA 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL  

- Conceitos de fiabilidade e manutenção 

- Tipos de Manutenção (corretiva, preventiva e condicionada) 

- Planos de Manutenção preventiva 

INDICADORES DE DESEMPENHO  

- OEE, custos da manutenção, MTBF, MTTR, disponibilidade 

- Exercícios de aplicação dos indicadores de desempenho  

FERRAMENTAS RCM (SAE JA1012), FMEA E ÁRVORE DE FALHAS (FTA) 

- Objetivos e importância da aplicação das ferramentas RCM, FMEA, FTA 

- Elaboração de FMEA e FTA 

ANÁLISE DE RISCO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO  

- Importância da Gestão da Segurança na análise de risco das atividades de manutenção 

- Utilização das ferramentas RCM e FMEA como instrumento de apoio à gestão do risco das atividades de 
manutenção 

TPM - TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE  

- Conceitos de TPM 

- Manutenção centrada na aplicação do TPM 

 

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
Avaliação contínua, através de indicadores como participação, interesse demonstrado, capacidade de 
aprendizagem. Provas e/ou trabalhos propostos pelo formador e realizados no decorrer da formação. 
 
DATAS DA FORMAÇÃO 
21 e 23 de maio de 2019 
 

CARGA HORÁRIA | HORÁRIO | LOCAL 
14 Horas | 9:00 às 17:00 | Porto 

 

PREÇO 
Sócio CATIM – 235€ | Sócio AIMMAP – 261€ | Não sócio – 290€ | Formação isenta de IVA os termos do nº 10 
do art.º 9 do CIVA 

mailto:formacao@catim.pt

