
Resumo 

 

O projecto de estágio foi realizado na EFACEC AMT, que é uma das unidades de 

negócio do grupo EFACEC, no âmbito do estágio curricular do Mestrado Integrado em 

Engenharia Industrial e Gestão. 

Actualmente, com a economia globalizada e com a elevada competitividade do 

mercado, o tecido empresarial tem procurado adequar-se cada vez mais às exigências 

dos clientes. 

Produzir cada vez mais, com menos recursos e de forma rápida são os desafios de 

todas as empresas que pretendem permanecer no mercado. É neste contexto que 

surge o Lean Manufacturing cujo objectivo é criar valor, eliminando todos os 

desperdícios de modo a envolver a empresa numa cultura de melhoria contínua e 

orientação para o cliente. É neste caminho para a excelência que a EFACEC AMT vem 

implementando conceitos e técnicas Lean. 

Neste âmbito surge o tema do estágio que consistiu na implementação de um projecto 

Lean Manufacturing no sector de injecção de resinas. Com efeito, fui integrado na 

equipa de engenharia industrial, onde realizei funções de análise, coordenação e 

implementação deste projecto. A primeira fase do projecto consistiu numa recolha 

profunda de informação da situação actual encontrada no sector em estudo. Foi 

calculado o Overall Equipment Effectiveness (OEE), um indicador utilizado para analisar 

a produtividade dos equipamentos, que permitiu identificar e reduzir as perdas 

existentes no ambiente fabril. Após determinadas as prioridades de intervenção e 

colocadas em prática acções de melhoria, foi elaborado um novo método de trabalho. 

A segunda fase do projecto consistiu no dimensionamento dos lotes de fabrico nos 

produtos que assim o justificavam e a sua sincronização com as linhas a jusante, com a 

implementação do sistema Kanban Interno e Gestão Visual. Também se tornou 

necessário criar um sistema de abastecimento normalizado dos componentes usados 

nos produtos fabricados no sector através do método Kanban Electrónico, já existente 

na EFACEC AMT. 



O terceiro e último projecto desenvolvido diz respeito à aplicação prática do método 

SMED, de modo a ser possível reduzir o tempo de mudança dos moldes que vai, entre 

outros ganhos, permitir a redução do tamanho dos lotes. 

Para finalizar, importa salientar que este projecto apresentou-se deveras compensador, 

uma vez que, para além de ter permitido colocar em prática diversos conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, revelou-se como um instrumento enriquecedor tanto a 

nível pessoal como profissional. 

 

 

Abstract 

 

This traineeship is based on the curricular training carried out at EFACEC AMT, one of 

the business units of EFACEC, in accordance with the Master’s Degree in Industrial 

Engineering and Management. 

Presently, with the global economy and the high competition in the market, companies 

try to respond to the client’s demands. Producing more and more with fewer resources 

and faster is the challenge to all companies wishing to remain in the market. Lean 

Manufacturing appears in this context and tries to create, value, eliminating all waste 

thus involving the company in continuous improvement and client orientation. It’s in this 

search of excellence that EFACEC has been implementing the Lean concepts and 

techniques. 

Thus the traineeship, which consisted in the Lean Manufacturing, projects 

implementation in the resin-injected sector. I was integrated in an industrial engineering 

team, where I analysed, coordinated and implemented this project. The first stage 

consisted in information collection from the current company situation found in the 

section. The Overall Equipment Effectiveness (OEE) was calculated, which is an 

indicator used to analyse equipment productivity which allowed the identification and 

reduction of the existents losses in the company. After having determined the 

intervention priorities and the implementation actions applied a new work method was 

drawn. 



The second stage of this project consisted of the dimensioning of the manufacture 

batches of the products, which justified this and their synchronization with the 

downstream lines using the Kanban System and Visual Management implementation. It 

was also necessary to create a normalized supplying system of the used components 

used on the manufacture products in this sector through the electronic Kanban method 

that already existed at EFACEC AMT. 

The third and last project developed consisted of the practical application of the SMED 

method, to reduce the time of the mould changes, which amongst other gains reduce 

the batch sizes. 

To summarize, this project was rewarding, because it allowed me to use knowledge 

learnt in the course of my studies and was very enriching both in a personal and 

professional way. 


