
Evento paralelo ao 13.º Congresso Nacional de Manutenção
Curso «Gestão de Activos. Normas ISO 55000/1/2»

18 de Novembro de 2015 – Aveiro
09:00/13:00 – 14:15/17:45

A A.P.M.I. organiza no dia 18 de Novembro de 2015 o Curso «Gestão de Activos. Normas ISO 55000/1/2», no
Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.

Pretende-se que o curso responda às expectativas relativamente à gestão de activos.

O curso tem como fundamento as normas ISO 5500x constituídas por um conjunto de três normas:
 NP ISO 55000 Gestão de activos – Visão geral, princípios e terminologia;
 NP ISO 55001 Gestão de activos – Sistemas de gestão – Requisitos;
 NP ISO 55002 Gestão de activos – Sistemas de gestão – Linhas de orientação para a aplicação da ISO.

Este curso Identifica os elementos de um sistema de gestão de activos e os seus requisitos; integra o sistema de
gestão de activos com outros sistemas de gestão; reconhece o RCM (Manutenção Centrada na Fiabilidade) como
apoio para a Gestão de Activos e esclarece os princípios, terminologia e conceitos de um sistema de gestão de activos
e a implementação de um plano de gestão de activos.

Destinatários:
 Técnicos responsáveis pela aquisição, operação e manutenção de activos, nomeadamente representantes da

Direcção, Gestores de Activos, Engenheiros, Técnicos de Engenharia, Técnicos de Logística, Gestores de
Manutenção e outros utilizadores da norma de sistemas de gestão de activos;

 Todos os profissionais que pretendam melhorar a percepção de valor a partir da base de activos da organização ou
que estejam envolvidos na implementação, manutenção ou melhoria de um sistema de Gestão de Activos.

Objectivos Gerais:
 Exemplificar o programa de gestão de activos;
 Compreender os conceitos fundamentais das normas ISO 55000/1/2;
 Analisar o novo paradigma da gestão e visão a longo prazo;
 Reconhecer o valor dos activos.

Conteúdo Programático
 Gestão de activos, gestão da manutenção e gestão patrimonial de infraestruturas
 Introdução à gestão de activos
 Gestão patrimonial de infraestruturas
 As normas ISO 5500x e a interligação com outras normas
 Gestão de activos e gestão da manutenção
 Análise das normas NP ISO 55000/1/2.
 Exemplo: aplicação aos sistemas urbanos de água
 Desafios e oportunidades
 Processo de gestão de ciclo de vida
 ISO 55000, ISO 55001 e ISO 55002 em Portugal

Métodos pedagógicos: Exposição teórica em sala; discussão de casos práticos.

Formador: Abílio Cabral da Cunha (Eng.) - NOTM

Duração: 7 Horas



FICHA DE INSCRIÇÃO
Evento paralelo ao 13.º Congresso Nacional de Manutenção

Curso «Gestão de Activos. Normas ISO 55000/1/2»
18 de Novembro de 2015 – Aveiro

09:00/13:00 – 14:15/17:45
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:
Sócios APMI/AAMGA/AEP/APQ/ATEC: € 200,00 Não Sócios: € 240,00 Estudantes: € 100,00
Os inscritos no 13.º Congresso Nacional de Manutenção têm um desconto de 10%
Este valor inclui: Almoço, Coffee-breaks, Diploma e CD Documental.
Número máximo de Formandos: 25

DADOS DO FORMANDO

*Nome: _______________________________________________________________________________________

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

*Nacionalidade: ___________________ *B.I. ___________ *Emissão: ___/___/___ *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  Inscrito no 13.º CNM: :      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
Travessa das Pedras Negras, n.º1 , 1.º Dto.
1100-404 Lisboa
E-mail: apmigeral@mail.telepac.pt Fax: 21 716 22 59 Tel.: 21 716 38 81 Web-site: www.apmi.pt


