
Resumo 

Actualmente parece estar consolidado o papel dos sistemas integrados de gestão de manutenção nas 

empresas. Porém, é conhecido o insucesso na implementação de muitos destes sistemas, não 

obstante a qualidade dos programas informáticos. Várias razões podem ser apontadas para esta 

ocorrência, mas a necessidade de um adequado diagnóstico à manutenção em cada empresa de 

forma a proporcionar o perfil do sistema de informação mais adequado e a forma de o implementar 

parece ser evidente.  

A solução dos problemas da manutenção passa por analisar e descobrir a causa das disfunções, 

salientando os pontos fortes e pontos fracos da organização e aplicar os procedimentos adequados 

para cada situação concreta. Para que a manutenção se possa assumir como um elemento chave 

para o sucesso de uma empresa torna-se necessário adoptar uma estratégia de reorganização, 

baseada num diagnóstico exaustivo e rigoroso.  

Nesta dissertação são apresentados dois métodos de diagnóstico do estado da manutenção 

aplicáveis a diversos tipos de organizações. Um dos métodos apresenta-se mais vocacionado para o 

diagnóstico de PMEs industriais enquanto que o outro método está concebido para aplicação a 

qualquer tipo de empresa industrial ou de serviços de média ou grande dimensão.  

Os métodos de diagnóstico apresentados, além de permitirem efectuar um diagnóstico inicial da 

organização da gestão da manutenção, permitem efectuar uma avaliação do estado da manutenção a 

cada momento, identificando desvios e propondo eventuais correcções necessárias. Deste modo, em 

última análise, os métodos de diagnóstico propostos apresentam-se como uma ferramenta prática de 

um sistema de garantia da qualidade da gestão do departamento de manutenção de uma 

organização.  

Abstract 

Nowadays the Maintenance Management lntegrated Systems seems to be based on solid grounds. 

However it is known the unsuccessfully implementation of many of these systems spite the software 

quality. Several causes may be referred for this to occur, but the need for a suitable industry 

maintenance diagnosis that reveal the most adequate information system and the way to perform it 

seems clear.  

The maintenance troubleshooting solution must analyse and find out the malfunction causes, revealing 

both strong and weak components of the organisation, pointing the adequate procedures applied to 

each case. Only with a complete and accured maintenance diagnosis we can adopt a successful 

development strategy for organisations where the industrial maintenance is a key element,  



In this study, are presented two methods for maintenance state diagnosis for application at several 

organisation types. One method is most developed for small industrial companies and the other is 

developed for application on every medium/large industry plants, commerce or services companies.  

These methods are developed not only for making a first maintenance state diagnosis, but also for the 

maintenance management evaluation at any time, pointing troubleshooting if needed. This way, these 

diagnosis methods are also presented as a practical tool for a quality managing system for 

maintenance departments.  


