
Resumo 

O presente relatório insere-se no âmbito da disciplina de Projecto de dissertação do plano 
curricular do MIEIG (Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão) da universidade 
do Porto. 

Este projecto visou a concepção de uma ferramenta de avaliação do desempenho industrial, 
que através do acompanhamento de indicadores de produção pretende dar a conhecer, de 
forma detalhada e intuitiva, a maneira como a empresa cria valor por forma a fornecer aos 
seus responsáveis informação relevante, oportuna e fiável, capaz de acompanhar e avaliar a 
implementação das estratégias adoptadas. 

Consequentemente surgiram duas fases cruciais no projecto: 

� Compreensão dos processos produtivos em estudo e levantamento dos dados 
normalizados de produção para posterior selecção de indicadores de processo (esta 
fase envolveu o estudo e utilização de metodologias específicas); 

� Concepção da ferramenta como forma de disponibilizar os indicadores de desempenho 
industrial. 

Esta ferramenta pretende sensibilizar os responsáveis industriais na procura da eficiência 
operacional, redução de custos produtivos e optimização dos activos, focando sempre uma 
política de melhoria contínua.  

 
  

Abstract  

This report is part of the discipline of Project dissertation of the MIEIG’s curriculum 
(Integrated Master's in Industrial Engineering and Management) of the University of Porto. 

This project's visualization was the concept of an evaluation tool for industrial assessment 
performance, which through the monitoring of production indicators aims at making know, in 
a detailed and intuitive way, how a company creates value and brings visibility through the 
implementation and conduction of adopted strategies. 

As a result two crucial stages emerged in this project: 

Understanding of production processes under study and assessment of standard production 
data for later selection of production indicators (this phase involved the study and use of 
specific methodologies); 

Conception of a tool as a method to provide industrial performance indicators. 

This tool intends to make the industrial management aware of operational efficiency demand, 
reduces production costs and optimizes assets, focusing always on a continuous improvement 
policy. 




