
RESUMO 

Nesta dissertação pretende-se descrever o trabalho desenvolvido na área de PGP, que conduziu à escolha e 
integração do sistema de PGP de uma Oficina Piloto vocacionada para área da indústria metalomecânica.  

Inicialmente, apresentam-se os conceitos gerais inerentes ao PGP, após o que se faz uma abordagem ao 
contexto em que se enquadra o sistema de PGP, apresentando a evolução dos conceitos de CIM (Computer 
Integrated Manufacturing) e de modelização de empresas (Enterprise Modelling). De seguida, descreve-se 
o caso em estudo, apresentando a Oficina Piloto do CCP (Centro de CIM do Porto) e a metodologia 
utilizada para a colocação em operação do sistema de PGP considerando uma definição particular de 
requisitos desta Oficina.  

A metodologia utilizada focou três fases fundamentais: a definição de requisitos do PGP, a escolha de uma 
solução (análise de estratégias e sua discussão) e, por fim, a implementação e lançamento em operação do 
sistema de PGP. Apresentam-se problemas resolvidos durante este processo e um caso concreto de 
aplicação.  

ABSTRACT 

The Production Planning and Managment (PP&M) area has been on the last years under growing attention 
by the enterprises, which use these techniques as a mean to increase their competitiveness. The choice and 
integration of the enterprise’s PP&M area, which leaded to the choice and integration of the PP&M System 
of a Pilot Plant in the metalwork industrial area.  

Initially, general concepts related with PP&M are introduced. Next, it is made an approach to the context in 
which PP&M system fits, presenting CIM (Computer Integrated Manufacturing) and Enterprise Modelling 
concepts evolution. Following this, the particular studied case is described, presenting CCP (Centro de CIM 
do Porto) Pilot Plant and the methodology used to put in operation the PP&M system considering a 
particular definition of the requirements of this Plant.  

The used methodology focuses three fundamental phases: PP&M requirements definition, choice of a 
solution (strategies analysis and its discussion) and finally, the implementation and release in operation of 
PP&M system. Solved problems under this process and a concrete case of application are presented.  


