Designação do projeto | Luso Skills
Código do projeto | POCI-03-3560-FSE-42772
Objetivo principal | Promoção da sustentabilidade e da qualidade do emprego e apoio à mobilidade
dos trabalhadores.
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | LUSOCOLCHÃO, S.A.
Data de aprovação | 3-07-2019
Data de início: 24-09-2019
Data de conclusão: 19-03-2021
Custo total elegível: 83.130,78EUR
Apoio financeiro da União Europeia | Incentivo FSE não reembolsável – 41.565,39EUR
Objetivos vs Resultados alcançados |
Este Plano de Formação tem como objetivo dotar os nossos ativos de qualificação especifica: aumentar e
potenciar as suas capacidades de gestão para empreender e acompanhar a estratégia de inovação e processo
de mudança. desenvolver competências que permitam uma constante inovação dos sistemas produtivos
assim como capacitação para a adoção de novas tecnologias focadas para a criação de valor.

ACTIVIDADES|
A implementação de estratégia e práticas Lean:
•
•
•
•

Contagiar toda a empresa para o ADN do negócio: o seu Propósito.
Aumentar a satisfação do cliente e reduzir o lead time do serviço: a importância de Processos de
gestão bem definidos.
Desenvolver a eficiência da força de trabalho: a relevância de desenvolver as competências dos
seus colaboradores
Assegurar a Melhoria Continua dos processos: criar Estabilidade Básica; dar visibilidade às
ineficiências e desperdícios nos fluxos de informação, das matérias/produtos e das Pessoas;
aumentar a previsibilidade do output do processo; aumentar a sustentabilidade do negócio: escolher
entre bons processos e bons resultados; criar compromisso e empenho na organização: aproveitar
a inteligência coletiva e maximizar a capacidade de aprender coletivamente.

A Lusocolchão pretende assim através das acções de formação contempladas no presente projeto delineado
e estruturado, atingir as seguintes metas: Produtividade - Melhorar / Optimizar o processo produtivo
•
•
•

Qualidade - Aumento da eficiência e eficácia dos processos
Redução de custos - uniformização de tempo de produção, reduzindo os desperdícios e retrabalhos
Redução prazos de entrega - elevado grau de organização do sistema de trabalho com variações
mínimas do modo de trabalhar
Sensibilização 5S- organização no trabalho-ambientes limpos, organizados e bem estar
proporcionando condições para uma maior produtividade.

