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«Criatividade e inovação para a gestão da Manutenção» 
30 e 31 de Outubro de 2012- Hotel Mundial - Lisboa. 

09:00/13:00 – 14:15/17:45 
 

A A.P.M.I. organiza nos dias 30 e 31 de Outubro 2012, o Curso «Criatividade e inovação para a gestão da 
Manutenção» no Hotel Mundial Praça Martim Moniz em Lisboa. 
 
 
Destinatários: 

Colaboradores em Geral. 
 
 
Objectivos gerais: 

• Conhecer o processo criativo; 

• Saber apresentar as suas ideias ao grupo; 

• Saber utilizar e potenciar a sua imaginação; 

• Identificar a melhor forma de reagir ao grupo quando confrontado com as ideias; 

• Saber gerir os potenciais conflitos com o grupo durante a discussão 
 
 
 
Conteúdo Programático 

• Funcionamento do processo criativo 

• Como funciona o processo criativo. Vantagens em ser criativo e inovador. Como usar a imaginação 
criadora 

• A importância da integração da criatividade no contexto organizacional 

• Preparação e estruturação das ideias 

• Definir claramente os assuntos e ideias que se pretende expor 

• Organizar e planificar criativamente 

• Distinguir os objectivos primários e secundários 

• Conhecer a população alvo 

• Saber quais os meios que estão à disposição. Conselhos para lançar o debate 

• Domínio da expressão oral durante a apresentação de ideias criativas ou inovadoras 

• Descobrir os seus recursos: voz, entoação, olhar, presença 

• Apoiar o seu discurso pelo olhar e movimento. Saber comunicar eficazmente com o grupo 

• Libertar a expressão oral. Saber controlar e responder às objecções  

• Erros a evitar durante a apresentação das ideias 

• Jogos pedagógicos de Criatividade e Inovação 

• Jogo do Triângulo Equilátero 

• Jogo da bola de ténis 

• Técnica uma palavra ao acaso 
• Técnica do brainstorming 

 
 
Formador: Bruno Inácio 
 
 
Duração: 14 Horas  
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
«Criatividade e inovação para a gestão da Manutenção» 
30 e 31 de Outubro de 2012- Hotel Mundial - Lisboa. 

09:00/13:00 – 14:15/17:45 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: 

Sócios A.P.M.I. e A.P.I.E.E.: 350,00 €   Não Sócios: 400,00 €  Estudantes: 150,00 € 

Este valor inclui: Almoço, Pausas para Café, Certificado e Documentação.  

As empresas que inscrevam mais do que um participante, beneficiarão de um desconto de 10% no total da Factura. 

Número máximo de Formandos: 15. Data limite para Inscrição: 26 de Outubro de 2012. 

A A.P.M.I. não cobra I.V.A. (Art.º 9.º do C.I.V.A.) 

DADOS DO FORMANDO 

*Nome: _______________________________________________________________________________________ 

*Naturalidade (Concelho Distrito): _____________________________________ *Data de Nascimento: ___/___/___ 

*Nacionalidade: _________________ *B.I./C.C. ___________ *Emissão/Validade: ___/___/___   /   __/__/____ 

*Arquivo: _______________ 

Morada pessoal: _____________________________________________ Localidade: _________________________ 

Código Postal: ________________________________ Telefone: __________________ Fax: ___________________ 

Cargo/Função: ________________________________ Departamento: ____________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________________________ 

*Elementos a constar do Certificado 
 
DADOS PARA FACTURAÇÃO 

Nome (Se diferente do Formando): _________________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________ Localidade: _________________________ 

Código Postal: ________________________________ Telefone: __________________ Fax: ___________________ 

E-mail: _________________________________________________N.º de Contribuinte: ______________________ 

Sócio A.P.M.I. ou A.P.I.E.E.: Sim �       Não  � 

Estudante:       Sim �   Não  � 

FORMAS DE PAGAMENTO 

� Envio Cheque N.º ______________, sobre o Banco _____________________no valor de Euros:_____________ 

� Transferência Bancária: Santander Totta - Lumiar, Lisboa - N.I.B. 0018 0000 08741608001 60 
 
CONFIDENCIALIDADE 
A A.P.M.I. garante a estrita confidencialidade no tratamento dos seus dados. A informação por si disponibilizada 
não será partilhada por terceiros, e será utilizada apenas para os fins directamente relacionados com o curso em 
que se inscreve. 
 
Caso autorize que os seus dados pessoais sejam facultados à DGERT, entidade Certificadora de Entidades 
Formadoras, para vir a ser auscultado sobre a qualidade da Formação que irá frequentar, assinale com “x” � 
 
Caso autorize que os seus dados sejam usados para envio de apresentação sobre futuros eventos de formação, 
assinale com “x” � 
 
Assinatura: _________________________________________________________________ 
 
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 


