
Resumo 

O uso das novas tecnologias de informação em todas as áreas da empresa relevantes para a 

qualidade, constitui um pressuposto importante no suporte à implementação e manutenção de 

programas de Qualidade Total. Não só acelera o processamento da informação da qualidade, como 

ainda a existência de fluxos de informação entre as diversas áreas da empresa. É assim possível 

disponibilizar atempadamente e com precisão, a informação da qualidade, quando e onde é 

necessária, abrindo caminho à integração funcional das várias áreas da empresa. 

A presente dissertação teve como base o desenvolvimento, implementação e teste em condições 

reais de um sistema de controlo da qualidade e apoio à gestão da produção, para o sector da 

fundição injectada de uma empresa fornecedora da indústria automóvel. O sistema dispõe de 

ferramentas para o controlo estatístico do processo, monitorização e supervisão do fabrico e apoio à 

gestão da produção, e usa como suporte um sistema distribuído de recolha e processamento de 

informação, baseado numa arquitectura modular , aberta e distribuída, que permite a fácil integração 

com outros sistemas. 

Abstract 

The use of state-of-the-art information technology (IT) in all enterprise sectors where quality is relevant 

is obligatory when implementing and maintaining a Total Quality program. In fact, IT renders quality 

information processing more efficient and fosters information flow among different enterprise sectors 

as well. It is therefore possible to provide timely, accurate and relevant quality related information 

wherever it might be needed. 

The R&D work leading to this M.Sc. dissertation in Electrical Engineering and Computing focus on the 

design, development and site implementation of a shop floor quality and production management 

system for the die casting sector of a supplier for the automotive industry .This system provides tools 

suporting statistical process control, production process monitoring and supervision and production 

control. The underlying infrastructure is a distributed data acquisition and processing system based on 

a modular, open and distributed architecture, allowing easy integration with other IT systems. 


