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GUIÃO DE ATIVIDADE 
EDUCATIVA
HUF

ÁREAS DISCIPLINARES
Todas 

NÍVEIS DE ENSINO
Ensino Secundário e Profissional

NOME DA ATIVIDADE
Criar na HUF

DESCRIÇÃO 
DA ATIVIDADE
A atividade tem o intuito de estimular 
a criatividade e espírito empreendedor 
dos/as alunos/as e levá-los/as a criar 
um produto novo para a HUF.
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COMO CHEGAR
Esta fábrica de componentes para automóvel em Portugal 
faz parte da HUF Group que opera em 14 países do mundo. 
Em Portugal, a HUF situa-se na zona industrial de Tondela.

HUF Portugal
Zona Industrial Municipal
Adiça
3460 - 070 Tondela

Oliveira
de Frades
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PREPARE A SUA VISITA

Verifique que atividades 
educativas poderão realizar 
no local.

Entre em contacto com o local.
Huf Lisboa
+351 232 819 100
info.portugal@huf-group.com

Prepare as atividades 
a realizar.

Reserve e agende 
a visita de estudo para 
os/as seus/suas alunos/as.
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FIQUE A 
SABER MAIS 
SOBRE O LOCAL

HUF PORTUGAL

A 
Huf Group é uma empresa 
do setor automóvel que 
desenvolve e produz siste-
mas de chaves mecânicos e 

eletrónicos, sistemas de bloqueio, con-
trolos remotos, sistemas de monitoriza-
ção de pressão dos pneus, entre outros 
produtos. 

Foi criada em 1908 e teve como primeiro 
cliente a Mercedes-Benz em 1920. Com 
um total de mais de  6800 empregados 
em 19 países, incluindo Portugal. 

Possui uma equipa de mais de 430 
designers e técnicos que trabalham 
diariamente nos escritórios localizados 
na Alemanha, EUA, Roménia, Índia, 
Brasil e China, em pesquisa e no 
desenvolvimento de novos produtos.
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ATIVIDADE
Criar na HUF
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GUIÃO 
DA ATIVIDADE

BREVE DESCRIÇÃO

A atividade pretende colocar 
os/as alunos/as no papel de 
funcionários/as do departamento 
de inovação da HUF, pedindo-lhes 
que pensem e projetem um novo 
produto para ser comercializado.

Nível de Ensino
Ensino Secundário e Profissional

Competências a Desenvolver
Pensamento crítico e criativo

Saber científico

Duração da Atividade
90 minutos

Complexidade
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OBJETIVOS

Desenvolver 
a criatividade em 
prol da empresa.

Desenvolver um 
pensamento estratégico 
como um funcionário 
da HUF.

Conhecer os objetivos 
da empresa e a sua forma 
de funcionamento.



GUIÃO DE ATIVIDADE EDUCATIVA
HUF Portugal

11

1. Preparação
Prepare a folha de apresentação da empresa para que a turma conhe-
ça a Huf Portuguesa (anexo I) e os projetos que desenvolvem.

Caso seja possível, seria benéfico utilizar uma sala com computadores 
para que os/as alunos/as pudessem fazer as suas pesquisas e facilitar 
o processo de criação.

Está ainda disponível neste guião uma check list que poderá ser útil 
na elaboração do projeto.

2. Introdução
Nesta atividade pretende-se que os/as alunos/as, em grupo, criem 
um produto inovador que pudesse ser comercializado pela HUF. 
Os/as alunos/as deverão pensar nas várias fases de concretização 
do produto.

3. Implementação
Explique qual é o objetivo da tarefa, dizendo-lhes que se pretende 
que se coloquem no papel de funcionários/as da empresa, no depar-
tamento de I&D.

Assim, depois de analisadas as potencialidades da empresa, os/as 
alunos/as deverão organizar-se em grupo e estruturar um projeto 
em torno de um acessório que possa ser uma mais valia para a indús-
tria automóvel.

Esse produto deverá ter como características:
• Inovador
• Funcional
• Competitivo
• Responder a uma necessidade
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Oriente-os/as no desenvolvimento da sua ideia, bem como 
na construção de uma apresentação que lhes permita partilhar 
com os/as colegas o trabalho desenvolvido.

4. Reflexão
A reflexão poderá ser feita ao longo do processo:
Como surgiu; dificuldades; maior vantagem e maior 
desvantagens, etc.

Posteriormente, poderá fazer uma apreciação de cada umas 
das apresentações, esmiuçando um pouco mais o projeto 
desenvolvido.
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ANEXOS

A Huf Portugal centra o seu quadro de negócios 
na fabricação e comercialização de produtos do tipo 
CASIM – Car Access, Security and Immobilization 
– para os construtores do sector automóvel (OEM – 
Original Equipment Manufacturer) e Tier Ones.

A Huf, através da sua Missão, Valores, Princípios 
e Estratégia, incorpora nos seus produtos e serviços 
uma proposta de valor com um foco na satisfação 
(qualidade e serviço), inovação, melhoria contínua 
e proteção do ambiente, da saúde e segurança dos 
colaboradores, da informação, da privacidade das pes-
soas e colaboração com todas as partes interessadas. 

Esta empresa promove uma cultura de eliminação 
de perigos, prevenção de riscos e falhas em todas 
as áreas incluindo, a produção, ambiente, segurança 
das pessoas, segurança da informação, segurança 
funcional do produto e privacidade das pessoas. 

As falhas, sendo uma fonte de ineficiências, diminuem 
a competitividade dos produtos e serviços, reduzindo 
a capacidade da empresa para investimento futuro. 
Por isso, a Huf promove ativamente a adoção de com-
portamentos de eliminação de perigos e prevenção 
de riscos e falhas.

Anexo I
HUF

“Ser um modelo de excelência no nosso setor ... 
com a melhor tecnologia para o melhor produto 
garantido por uma grande equipa.”® 
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Anexo II
Projetar uma ideia

Para o desenvolvimento de um novo produto a ser comer-
cializado pela Huf Portugal, deverão ter em conta alguns 
aspetos:

• Qual a lacuna/problema que identificaram?
• Qual a ideia que pode solucionar essa situação?
• Quais as características desse produto?
• Como se irá chamar o produto?
• Quais as vantagens e desvantagens deste produto?
• A quem seria vendido?
• Qual o preço que consideram justo para este produto?
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www.valorizateviseudaolafoes.pt

cimviseudaolafoes
@cimviseudaolafoes


