
 

 

 
 

  
   

 
Workshop MTM Logística e Sistemas de Informação, 18 de Junho de 2008 

Museu da Chapelaria em S. João da Madeira. 
 
Realizou-se no passado dia 18 de Junho, nas instalações do Museu da Chapelaria, 
em S. João da Madeira, com o apoio do Município, o Workshop subordinado ao tema 
MTM – Logística e Sistemas de Informação, promovido pela Associação MTM Secção 
Portugal (www.mtmportugal.org) em parceria com a SANJOTEC – Centro Empresarial 
e Tecnológico de S. João da Madeira, a Universidade de Aveiro e a ATEC – Academia 
de Formação com o propósito de fomentar a interacção entre o tecido empresarial e o 
sistema científico e tecnológico Português e Alemão. Este evento contou com a 
presença de mais de 50 participantes de vários sectores Industriais (Automóvel, 
Metalomecânica, Calçado, Cortiça, Agroalimentar, etc) e ainda com oradores de 
diversas instituições de renome nacional e internacional (Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, Universidade de Aveiro, Centro Tecnológico do Calçado, 
Universidade de Ciências Aplicadas de Lippe e Höxter na Alemanha, Universidade de 
Dortmund, ATEC, etc). Este evento teve como agenda a apresentação de um conjunto 
alargado de casos de estudo representativo do papel dos sistemas de informação na 
logística com especial ênfase para as áreas da Gestão de Operações e da Cadeia de 
Abastecimento. 
 
Para a Gestão da Produção e para a Organização Empresarial. Subjacente a estas 
abordagens esteve sempre uma particular atenção à identificação de oportunidades de 
da utilização da metodologia MTM (Métodos e Tempos Pré-determinados), com o 
recurso crescente a Sistemas de Informação e à incorporação de novas tecnologias. 
Estes foram também os temas abordados no jantar-debate promovido pelo Município 
de S. João da Madeira no dia 17 de Junho, onde se procurou também criar sinergias 
entre o tecido empresarial e instituições universitárias, portuguesas e alemãs, no 
âmbito da Logística e Lean Supply.   
 
No seguimento deste Workshop, estão já a ser planeadas acções futuras para o Norte 
e Centro do país de modo a desenvolver as temáticas abordadas. 


