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Navaltik Management organiza quatro cursos 

de formação intensiva em Lisboa e no Porto
 

A Navaltik Management, que fornece o ManWinWin Software e presta serviços de consultoria 

na organização e gestão da manutenção está a organizar quatro Cursos de Formação que se 

realizam em Lisboa e no Porto, entre os dias 12 e 15 de Dezembro. 

A Navaltik Management (www.manwinwin.com), empresa portuguesa de consultores de engenharia 

especializada na organização e gestão da manutenção e no desenvolvimento e implementação de 

software de manutenção (CMMS), está a aceitar inscrições para dois cursos de formação intensiva 

intensiva - “Organização e Gestão da Manutenção” e dois cursos de formação intensiva “Formação 

Utilizador ManWinWin 5G” - a realizarem-se no próximo mês de Dezembro em Lisboa e no Porto. 

O curso de formação em Organização e Gestão da Manutenção (OGM) decorre nos dias 12 e 13 de 

Dezembro em Lisboa, e nos dias 14 e 15 de Dezembro no Porto. O programa aborda conceitos 

fundamentais de gestão da manutenção: organização do parque de equipamentos; tipos de manutenção 

e ordens de trabalho; gestão de materiais, codificação de entidades relacionadas com a manutenção; 

análises e indicadores de manutenção, entre outros. 

A formação para Utilizadores ManWinWin 5G (AutoWinWin, InnWinWin e ManWinWin) trata-se de 

um curso essencialmente prático baseado na utilização intensiva do software com uma importante 

componente teórica. Esta formação habilita os utilizadores a explorar corretamente o ManWinWin 

Software e interessa fundamentalmente a utilizadores frequentes do software ManWinWin, 

AutoWinWin ou InnWinWin, com necessidade de reciclar conhecimentos; a utilizadores que 

pretendem alcançar novas funcionalidades com o software e interessa ainda a novos utilizadores do 

software nas empresas. Esta formação decorre nos dias 12 e 13 de Dezembro no Porto, e nos dias 14 e 

15 de Dezembro em Lisboa. 

A Navaltik Management realizou nos últimos anos dezenas de cursos de formação, seminários e 

palestras em Congressos sobre o tema «Organização e Gestão da Manutenção», com taxas de 

participação bastante elevadas, incluindo participantes do estrangeiro (países de língua portuguesa). O 

Diretor de conteúdo de ambos os cursos é o Alexandre Veríssimo Carvalho, Coordenador da Equipa 

de Consultores da Navaltik, Pós-graduado em Gestão da Manutenção pelo ISQ e tem já 18 anos de 

experiência nesta área 

Para mais informações sobre os cursos e datas por favor consultar: 

http://www.manwinwin.com/PT/formacao.htm 

http://www.manwinwin.com/PT/formacao.htm


Para mais informações por favor contacte: Rodrigo Seruya Cabral   

+351 934 309 184 // Skype: RSC1609 ou  rcabral@navaltik.com  

 

 

Sobre a Navaltik Management 

 

A Navaltik Management é uma empresa portuguesa de consultores de engenharia com origem em 1981, 

especializada na organização e gestão da manutenção e no desenvolvimento e implementação de software de 

manutenção (CMMS). A empresa conta atualmente com uma equipa técnica sólida, com know-how e com talento, 

que aumentou praticamente 40% nos últimos 18 meses. A faturação da Navaltik Management cresceu cerca de 

40% nos últimos 6 anos, e este ano espera-se um crescimento de 20%. Conta já com centenas de clientes em mais 

de 30 países no mundo, clientes de referência como a Alstom, a Danone, a Essilor, o Grupo Dupont, Four Seasons, 

entre outros, e já tem presença local através de parceiros no Brasil, Turquia, Roménia, Arábia Saudita, Austrália, 

Indonésia e Vietname, além de sede em Portugal. 
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