
 

Workshop

7 de Junho de 2017

A A.P.M.I. organiza no dia 7 de Junho de 201
Cascais Dr. José de Almeida. 
 

Esta formação diverge em duas áreas distintas e de extrema relevância numa Unidade Hospitalar: Infraestruturas e 
Equipamentos Médicos. 
 

O Conceito de Manutenção Integrada de Infraestrutura
interage e relaciona-se entre si, revelando um sistema estável e rigoroso para o correcto funcionamento dos Edifícios 
e seus Equipamentos. O método de gestão de Serviços de Manutenção aplicado em Unida
desempenha um papel crucial de grande impacto que pode influenciar directamente a disponibilidade de todos os 
Serviços Clínicos e respectivos cuidados de saúde.
 

Destinatários: 
• Técnicos de Manutenção 
• Responsáveis de manutenção 
• Engenheiros 
• Projectistas 
• Todos os interessados em aprofundar conhecimento nesta área
 

Objectivos Gerais: 
• Apresentar as opções de concepção do projecto do Hospital
• Metodologias de Gestão de manutenção integrada em e
• Visita às instalações técnicas do Hospital de Cascais
 

Objectivos específicos: 
• Saber actuar do ponto de vista do prestador de serviços de manutenção;
• Conhecer o âmbito das acções desenvolvidas numa unidade hospitalar;
• Definir metodologias de gestão da manutenção.
 

Conteúdo Programático 
• Concepção, Construção e Exploração 
• Modos de operação de manutenção
• Objectivos da manutenção em hospitais
• Valor acrescido para os serviços clínicos
• Case study: Hospital de Cascais 
• Contrato de Gestão 
• Fases de intervenção 
• Modelo de Gestão 
• Implementação e Controlo 
• Equipamentos Médicos 

 

Métodos pedagógicos: 
• Apresentação com recurso a multimédia.
• Visita às instalações técnicas do edifício: oficinas de manutenção, central térmica, piso técnico e áreas técnicas do 

hospital. 
 

Monitores:  
Eng.º Luís Cardoso 
Eng.º Guilherme Martins 
 

Duração: 7 Horas 
  

 

Workshop «Manutenção integrada em Hospitais» 
7 de Junho de 2017 – Hospital de Cascais Dr. José de Almeida

09:00/13:00 – 14:15/17:45 
 

 
 

de 2017 o Workshop «Manutenção integrada em Hospitais

Esta formação diverge em duas áreas distintas e de extrema relevância numa Unidade Hospitalar: Infraestruturas e 

O Conceito de Manutenção Integrada de Infraestruturas e Equipamentos Médicos desenvolve
se entre si, revelando um sistema estável e rigoroso para o correcto funcionamento dos Edifícios 

e seus Equipamentos. O método de gestão de Serviços de Manutenção aplicado em Unida
desempenha um papel crucial de grande impacto que pode influenciar directamente a disponibilidade de todos os 
Serviços Clínicos e respectivos cuidados de saúde. 

Todos os interessados em aprofundar conhecimento nesta área 

Apresentar as opções de concepção do projecto do Hospital; 
Metodologias de Gestão de manutenção integrada em edifícios e equipamentos médicos;

s técnicas do Hospital de Cascais. 

Saber actuar do ponto de vista do prestador de serviços de manutenção; 
ções desenvolvidas numa unidade hospitalar; 

de gestão da manutenção. 

Concepção, Construção e Exploração  
Modos de operação de manutenção 
Objectivos da manutenção em hospitais 
Valor acrescido para os serviços clínicos 

ntação com recurso a multimédia. 
Visita às instalações técnicas do edifício: oficinas de manutenção, central térmica, piso técnico e áreas técnicas do 

Formação
 

Hospital de Cascais Dr. José de Almeida 

«Manutenção integrada em Hospitais», no Hospital de 

Esta formação diverge em duas áreas distintas e de extrema relevância numa Unidade Hospitalar: Infraestruturas e 

e Equipamentos Médicos desenvolve-se individualmente, 
se entre si, revelando um sistema estável e rigoroso para o correcto funcionamento dos Edifícios 

e seus Equipamentos. O método de gestão de Serviços de Manutenção aplicado em Unidades Hospitalares 
desempenha um papel crucial de grande impacto que pode influenciar directamente a disponibilidade de todos os 

difícios e equipamentos médicos; 

Visita às instalações técnicas do edifício: oficinas de manutenção, central térmica, piso técnico e áreas técnicas do 



Formação
 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Workshop «Manutenção integrada em Hospitais» 

7 de Junho de 2017 – Hospital de Cascais Dr. José de Almeida 
09:00/13:00 – 14:15/17:45 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: 

Sócios A.P.M.I.: 200 €   Não Sócios: 250 €  Estudantes: 100 € 

Este valor inclui: Almoço, Coffee-breaks, Diploma e CD Documental.  

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

Número máximo de Inscritos: 12 

Data limite de inscrição: 1 de Junho de 2017. 

DADOS DO INSCRITO 

*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 Inscrito): _________________________________________________________________ 

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  � 

Indique, por favor, se tem algum impedimento físico/dificuldade motora _______. 

FORMAS DE PAGAMENTO 

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

� Transferência Bancária: Santander Totta - Lumiar, Lisboa – IBAN: PT50 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 


