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O curso avançado em gestão 
de manutenção é uma solução 
de formação desenhada para Gestores 
de Manutenção em qualquer tipo 
de organização. O motor propulsor 
que harmoniza a teoria e a prática 
com o objetivo de elevar a manutenção 
a patamares de excelência.

ALEXANDRE VERÍSSIMO CARVALHO
Diretor da Win Win Academy

Portugal, Espanha, Angola, Argentina, Cabo Verde, Argélia, França, Vietname, Arábia Saudita e Noruega 
são os países que Alexandre Veríssimo acumula em 23 anos de experiência como coordenador, e mais 
tarde como diretor de projetos de implementação do sistema de gestão da manutenção na Navaltik 
Management, o ManWinWin. Neste percurso, com realizações significativas na implementação e apoio 
técnico em projetos de organização e gestão da manutenção, congrega experiência nos mais diversos 
setores, tais como instalações industriais, edifícios, navios e instalações portuárias. 

Atualmente desenvolve e realiza auditorias à função manutenção e é Formador com larga experiência 
na criação e na condução de cursos e seminários de Organização e Gestão da Manutenção.

O seu percurso académico conta com uma Pós-graduação em Gestão da Manutenção pelo ISQ e com 
o Curso de Técnico de Organização Industrial pela FORINO, complementada por inúmeras ações espe-
cializadas nos domínios da organização e gestão da manutenção.             



O Curso Avançado em Gestão de Manutenção conta com uma quádrupla habilitação, tendo sido pensado 
e concebido para responder às necessidades de vários públicos profissionais e académicos: 

Profissionais cujas funções estejam 
relacionadas com a atividade de manutenção

A QUEM SE DESTINA O CURSO?

NO FINAL DO CURSO:

Profissionais ligados à atividade de produção

Auditores internos

Finalistas em licenciaturas de Engenharia 
Industrial, Informática e Sistemas 
de Informação, Mecânica, Civil, do Ambiente, 
Eletrótecnica e ainda finalistas de Cursos 
de Automação e Robótica

• Garantimos a preparação de quadros técnicos para  
 posições de gestão, potenciando a evolução na  
 carreira profissional

• Melhoria do funcionamento das equipas através 
 do desenvolvimento de competências técnicas  
 essenciais ao desempenho da função de gestor 
 e/ou gestor de manutenção

• Robustecimento de quadros sem formação formal  
 em gestão de manutenção, mas com experiência  
 acumulada como gestores de manutenção 

• Investimento do desenvolvimento dos colaboradores  
 com impacto duradouro na motivação e retenção  
 de talento na empresa

• Quádrupla Habilitação

• Garantimos uma elevada e diferenciada qualificação  
 para responder às exigências do mercado de trabalho

• Aumentará o seu potencial de empregabilidade 
 em empresas

• Quádrupla Habilitação

• Reforço e especialização de competências académicas,  
 técnicas e pessoais 

• Adquirir conhecimentos do domínio específico da gestão 
 da manutenção aplicada a qualquer setor de actividade.

Diretores de manutenção que necessitem 
aprofundar ou refrescar novos conceitos

PARA OS ATUAIS LÍDERES E PROFISSIONAIS NO MERCADO PARA OS ESTUDANTES OU RECÉM-LICENCIADOS



PROGRAMA

Organização e Gestão da Manutenção

Manutenção Técnica Edifícios

IoT – Indústria 4.0 

Planos de Manutenção Planeada

Gestão de Armazém e Aprovisionamentos

Estratégias de gestão aplicadas à manutenção

Ferramentas análise diagnóstico aplicadas à manutenção

Gestão da Projetos

Legislação geral e normativos em Manutenção 

Indicadores & Métricas

Balanced Score Card 

Business Inteligence

Orgãos de Máquinas

Válvulas e bombagens

Equipamento sob pressão 

AVAC e Refrigeração

Automação & Eletricidade

Segurança & Saúde

Sistema de Qualidade

Sensibilização Segurança, Incêndio e Evacuação Edificios

Passaporte Segurança

Métodos de análise e diagnóstico em manutenção

CMMS aplicado à gestão da manutenção

Por onde começar a organizar a manutenção

Auditorias à Função Manutenção

Manual de Procedimentos

Produzir um relatório técnico de manutenção: “o que os outros querem ver”

PFM - Processos de Fabrico na Manutenção

12 horas

16 horas

4 horas

8 horas

8 horas

16 horas

8 horas

8 horas

4 horas

8 horas

4 horas

4 horas

16 horas

8 horas

8 horas

16 horas

8 horas

6 horas

6 horas

16 horas

14 horas

4 horas

8 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

8 horas

Módulos - Conceptuais e Práticos
Módulo Duração



Este curso tem um formato híbrido conferindo alguns 
módulos no formato online.

A maioria dos módulos serão presenciais na zona 
de Engenharia da Universidade Lusófona.

Nota: A distribuição da carga horária do curso e o corpo docente poderá sofrer subtis alterações 
de acordo com fatores exógenos que sejam alheios à organização da Win Win Academy.

Liderança em Manutenção

Produtividade

Comunicação 

Técnicas de Negociação e Vendas aplicadas à Gestão da Manutenção

Contas para não financeiros

Conhecer a equipa - Ferramentas de Assessment

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

4 horas

Módulo Duração

Módulos de Soft Skills

Módulos - Conceptuais e Práticos

Soft Skills

Total Horas

234 horas

24 horas

258 horas

Carga Horária Curso



O QUE SE ESPERAR DO CURSO AVANÇADO 
EM GESTÃO DE MANUTENÇÃO?

No final do curso, será atribuído, 
mediante bom aproveitamente, um 
certificado, nas valências:

• Profissional Gestor   
    Manutenção

• Passaporte 
 de Segurança

• Sensibilização 
 em Primeiros Socorros, Combate  
 a Incêndios e Evacuação 
 de Edifícios

• DISC Essentials 
 – avaliação de perfis 
 comportamentais

Este é um curso com a grande 
maioria do corpo docente 
altamente profissional e 
consolidado no mercado de 
trabalho. É assim um curso “de 
profissionais para profissionais”, 
ministrado por formadores 
experientes que irão promover 
sessões interativas, 
incentivando os participantes a 
partilhar as suas próprias 
experiências de forma a 
estimular, e melhor aplicar os 
diversos conteúdos da formação 
num contexto real.

Serão utilizados os métodos 
expositivo e interrogativo, 
discussão aberta, estudos de 
caso, simulações e trabalhos de 
grupo e/ou individuais.

Todos os formandos receberão um 
Manual do Curso, bem como toda a 
documentação que venha a ser 
apresentada por Módulo.

UMA FORMAÇÃO ÚNICA 
NO MERCADO COM CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS

UMA METODOLOGIA ESSECIAL-
MENTE PRÁTICA SUSTENTADA 
EM CONTEXTOS REAIS

MATERIAL PEDAGÓGICO DO CURSO

DURAÇÃO

258 horas

234 horas de componentes conceptuais e práticas

24 horas de componentes na área de Soft Skills

2 vezes/semana (Sexta e Sábado)

LOCAL

Universidade Lusófona de Lisboa
Faculdade de Engenharia

PREÇO

2.645,00 €

Acresce  IVA à taxa legal em vigor



CORPO DE FORMADORES

> Aceda ao restante corpo docente no site da WIN WIN ACADEMY manwinwin.com/winwin-academy/

ALEXANDRE VERÍSSIMO CARVALHO
Portugal, Espanha, Angola, Argentina, Cabo Verde, Argélia, França, Vietname, Arábia Saudita e Noruega são os 
países que Alexandre Veríssimo acumula em 23 anos de experiência como coordenador, e mais tarde como 
diretor de projetos de implementação do sistema de gestão da manutenção na Navaltik Management – 
ManWinWin Software.

RODRIGO SERUYA CABRAL
Formado em Gestão pela Universidade Técnica de Lisboa (ISEG), participou em diversos cursos de Marketing, 
Vendas e Negociação na Universidade Católica (Lisboa), Huthwaite International (Londres) e no INSEAD (Paris).

Entrou na Navaltik Management em 2008 e, desde então, dirige os seus destinos comerciais. Hoje, lidera toda 
a empresa e é o responsável pela integração e formação dos parceiros revendedores da empresa em mais de 
20 países – Roménia, Noruega, Brasil, Vietname, Indonésia, Singapura, Arábia Saudita, entre outros.

PEDRO CABRAL
Licenciado em gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), com especialização na área finan-
ceira. Trabalhou mais de sete anos na PriceWaterHouseCoopers (PwC) na área de auditoria financeira, partic-
ipou nos projetos de auditoria às oito maiores instituições bancárias do país no contexto do programa de 
apoio financeiro a Portugal, entre 2011 e 2014. Contabilista certificado pela Ordem dos Contabilistas Certifi-
cados desde 2015. Sócio-Gerente da Navaltik Management (ManWinWin Software), onde assume as 
responsabilidades pelo Departamento Financeiro, Recursos Humanos e Account Management.

ENG.º SARAIVA CABRAL
José Paulo Saraiva Cabral, engenheiro naval pela University of Strathclyde, em Glasgow; durante anos 
professor na Escola Náutica Infante Dom Henrique; fundador da empresa Navaltik Portugal; acompanhou 
o despontar dos programas informáticos de gestão da manutenção.



CORPO DE FORMADORES

> Aceda ao restante corpo docente no site da WIN WIN ACADEMY manwinwin.com/winwin-academy/

HUGO CARDOSO
Licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. É consultor em Gestão 
da Manutenção na empresa Navaltik Management, tendo liderado em Portugal e no estrangeiro – Alemanha, 
França, Tailândia, Seychelles, Gibraltar, Cabo Verde, entre outros – diversos projetos de consultoria em organi-
zação e gestão da manutenção e de implementação de sistemas de gestão da manutenção em edifícios e 
instalações industriais de vários tipos; formador em diversas ações de formação e cursos na área da gestão da 
manutenção; auditor à função manutenção de diversas organizações; autor de artigos relacionados com a 
área da manutenção;

HELDER FURÃO
Licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL).

Técnico Superior Segurança e Higiene no Trabalho.

Consultor em Gestão da Manutenção na Navaltik Management, Lda., gestor e técnico responsável por 
diversos projetos de consultoria em Organização e Gestão da Manutenção e de implementação de sistemas 
de Gestão da Manutenção.

JOÃO MARQUES
Engenheiro civil pela Universidade Nova de Lisboa; atua como consultor em gestão da manutenção na empre-
sa Navaltik Management, consultora de engenharia especializada em Organização e Gestão da Manutenção; 
liderou em Portugal e no estrangeiro – Arábia Saudita, Indonésia, Líbano, Austrália, Gana, França, Vietname, 
República Checa, Costa do Marfim, Polónia, Gibraltar, entre outros – diversos projetos de consultoria e imple-
mentação de sistemas de gestão da manutenção, em edifícios e instalações industriais de vários tipos; auditor 
em avaliações de diagnóstico à função manutenção; formador em numerosas ações de formação e cursos na 
área da gestão da manutenção; autor de artigos em revistas especializadas na área da manutenção; membro 
da Comissão Técnica Nacional de Normalização CT 94 – Manutenção Industrial.

ADRIANA COUTINHO
Adriana traça uma carreira eclética, resultado de uma grande capacidade de incluir e gerir várias áreas na 
categoria do marketing. Deu formação na área de Soft Skills nos setores da Banca, Retalho e Vendas e após 
esse período foi Marketing Manager na Campofrio Food Group.

Atualmente é diretora de marketing da Manwinwin Software, empresa portuguesa de software de gestão.



A lógica pode levar 
de um ponto A a um ponto B. 
A imaginação pode levar 
a qualquer lugar.

ALBERT EINSTEIN

manwinwin.com/winwin-academy

Parceiros Win Win Academy


