
Manutenção – A Terologia e as novas ferramentas de gestão
SEMINÁRIO

12 de Dezembro de 2011 – Coimbra – Hotel D. Luís
09:15 – 18:00

Exmos. (as) Senhores (as),

A A.P.M.I. organiza no dia 12 de Dezembro, no Hotel D. Luís em Coimbra, um Seminário sobre
«Manutenção – A Terologia e as novas ferramentas de gestão».

O presente conjunto de sessões temáticas visam proporcionar aos participantes uma visão alargada
da actividade manutenção e das ferramentas mais actuais utilizadas na sua gestão. É por esta visão
abrangente que são abordados os mais recentes desenvolvimentos em manutenção
condicionada/preditiva, em visão artificial e realidade aumentada, bem como as mais recentes inovações
na área dos Sistemas Inteligentes.

Para além destas vertentes, que ontem eram futuristas e hoje passaram a aplicacionais, serão
apresentados casos reais de implementação de metodologias tais como o SMED, TPM e Lean, entre
outras. A estes aspectos acrescem ainda as referências às mais recentes Normas Portuguesas aplicáveis
à actividade manutenção, as quais visam constituir um novo paradigma no desenvolvimento desta
actividade profissional.

No seu conjunto, as sessões temáticas visam uma oportunidade de actualização e troca de
experiências entre profissionais do sector que, esperamos, torne este espaço de formação uma
oportunidade enriquecedora para todos os participantes.

Conteúdo:

 Manutenção – A Terologia e as novas ferramentas de gestão
o J. Torres Farinha

 Visão artificial na manutenção e Controlo de Qualidade
o Inácio Fonseca

 Aplicação das Cadeias de Markov à manutenção preditiva
o António Simões

 Implementação de Lean Maintenance numa fábrica de pasta de papel
o Carlos Gonçalves

 Business Inteligence no diagnóstico de avarias e gestão da manutenção
o Viriato Marques

 Implementação de Lean Maintenance numa fábrica de metalomecânica
o Fátima Raminhos

Oradores:
Vários oradores oriundos do meio académico e empresarial, coordenados pelo Prof. Doutor José Torres
Farinha do I.S.E.C. – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra.

Duração: 7 Horas

No ficheiro anexo podem consultar as Condições e a Ficha de Inscrição.
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CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO

Sócios APMI 225,00 €
Não Sócios 275,00 €
Estudantes 125,00 €

Estudantes do ISEC 75,00 €

A APMI NÃO cobra I.V.A. – Art.º 9.º do C.I.V.A.

Prazo limite para inscrição: 8 de Dezembro de 2011

Estes valores incluem:
Documentação, 1 exemplar do Livro «Manutenção – A Terologia e as novas ferramentas de
gestão» da autoria do Senhor Prof. José Torres Farinha, Certificado, Almoço e Pausas para Café
As empresas que inscrevam mais do que um participante, beneficiarão de um desconto de 10% no total
da Factura.

FICHA DE INSCRIÇÃO
Nome: ______________________________________________________________________________
Morada pessoal: ______________________________________________________________________
Localidade: __________________________________________________________________________
Código Postal: __________________________________________________ Telefone: _____________
Fax: ___________________ E-mail: ______________________________________________________
N.º de Contribuinte: __________________________
Sócio A.P.M.I.: Sim  Não  Estudante  Estudante ISEC 

Empresa: ____________________________________ Departamento: __________________________
Cargo/Função: _______________________________________________________________________
Morada Emp.: ________________________________________________________________________
Localidade: __________________________________________________________________________
Código Postal: ____________________________________________________Telefone: ____________
Fax: _________________ E-mail: ________________________________________________________
N.º de Contribuinte da Emp.: _____________________

Sócio A.P.M.I.: Sim  Não 

Formas de Pagamento
Cheque N.º _________________ Sobre o Banco ________________ No valor de: ______________
Transferência Bancária para Santander Totta – Lumiar, Lisboa. NIB: 0018 0000 08741608001 60

ENVIAR A:
A.P.M.I. – Associação Portuguesa de Manutenção Industrial
Rua dos Sapateiros, 207, 2.º Esq.
1100-578 LISBOA
E-mail: apmigeral@mail.telepac.pt Fax: 21 716 22 59 Tel: 21 716 38 81
Web-site: www.apmi.pt


