
 

ENCONTROS DE FINAL DE TARDE
Uma colaboração entre a APMI e o ISEL/ADEM

 
Os Encontros de final de tarde
da Manutenção e da Gestão de Activos.
As matérias e os conferencistas apresentados 
contínua, actualização de conhecimentos, análise e reflexão sobre temas da actualidade.
 
Local da realização: Sede da APMI, Travessa das Pedras Negras, 1 
 
Horário: Quartas-feiras das 18H30M às 20H00M
 
Formato: Intervenção dos oradores seguida de debate.
 
Preço: 
Sócios da APMI e Docentes do ISEL
Estudantes das instituições académicas que têm protocolo
Outros     
 
 
 
Estão previstas várias acções para o primeiro semestre de 2018 que serão divulgadas a seu 
tempo. 
Juntamos informação e ficha de inscrição relativas à
Abordagem de Especialistas». 
 

Avaliação Qualitativa de 
 
Data: 31/01/2018 
 
O objectivo desta sessão técnica é promover reflexões sobre a importância do papel do especialista 
na avaliação qualitativa do risco. 
Os objectivos específicos são:

• Paradigma do especialista na 
• Vantagens e limitações do risco qualitativo.
• Soluções existentes para ultrapassar as limitações identificadas. 
• Exemplos de aplicação.
• Discussão. 

 
Oradores: 
Vítor Manuel Anes  

• Professor 
Mecânica do ISEL.

• Doutor em Engenharia Mecânica (IST, 2015).
• Os interesses científicos situam

avançada de materiais e avaliação de risco em fases de proje
• O principal domínio de I&DT dos últimos anos tem sido fadiga 

multiaxial, mecânica da fra
fases de proje

 
 

Bruno Sousa Sá  
• Mestre em Engenharia do Ambiente (IST, 2011).
• Pós-graduação 

2016).
• Mestre em Engenharia Mecânica (ISEL, 2017).
• Actualmente trabalha na maior petrolífera nacional, participando em 

projec
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Encontros de final de tarde são conferências em que são debatidos temas pertinentes nas áreas 
da Manutenção e da Gestão de Activos. 
As matérias e os conferencistas apresentados correspondem à permanente necessidade de formação 
contínua, actualização de conhecimentos, análise e reflexão sobre temas da actualidade.

Sede da APMI, Travessa das Pedras Negras, 1 - 1.º Dto., 1100

s das 18H30M às 20H00M 

ntervenção dos oradores seguida de debate. 

do ISEL      15,00 
Estudantes das instituições académicas que têm protocolos com a APMI 10

      20

várias acções para o primeiro semestre de 2018 que serão divulgadas a seu 

e ficha de inscrição relativas à primeira: «Avaliação Qualitativa de Risco 
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Avaliação Qualitativa de Risco – Uma Abordagem de Especialistas

desta sessão técnica é promover reflexões sobre a importância do papel do especialista 
na avaliação qualitativa do risco.  

são: 
o especialista na melhoria contínua e desenvolvimento de novos produtos.

Vantagens e limitações do risco qualitativo. 
Soluções existentes para ultrapassar as limitações identificadas.  
Exemplos de aplicação. 

Professor Adjunto convidado na Área Departamental de Engenharia 
Mecânica do ISEL. 
Doutor em Engenharia Mecânica (IST, 2015). 
Os interesses científicos situam-se no domínio da caracterização 
avançada de materiais e avaliação de risco em fases de proje

incipal domínio de I&DT dos últimos anos tem sido fadiga 
multiaxial, mecânica da fractura, priorização de modos de falha em 
fases de projecto e avaliação qualitativa risco. 

Mestre em Engenharia do Ambiente (IST, 2011). 
graduação em Engenharia do Petróleo (Heriot

2016). 
Mestre em Engenharia Mecânica (ISEL, 2017). 
tualmente trabalha na maior petrolífera nacional, participando em 

ctos de offshore e subsea. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

Avaliação Qualitativa de Risco – Uma Abordagem de Especialistas 
31 de Janeiro de 2018 – Lisboa - 09:00/13:00 – 14:15/17:45 

CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: 
Sócios da APMI e Docentes do ISEL      15,00 € 
Estudantes das instituições académicas que têm protocolos com a APMI 10,00 € 
Outros          20,00 € 
 
Data limite de inscrição: 26 de Janeiro de 2018. 
DADOS DO INSCRITO 
Nome: __________________________________________________________________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________Tm: __________________ 
 
SITUAÇÃO: 
Sócio da APMI e/ou Docente do ISEL      � 

Estudante das instituições académicas que têm protocolos com a APMI � 

Outros          � 
 
DADOS PARA FACTURAÇÃO 
Nome (Se diferente do Inscrito): 
_________________________________________________________________________________ 
Morada: ___________________________________________ Localidade: _____________________ 
Código Postal: ____________________________ Telefone: _________________________________ 
E-mail: _________________________________________N.º de Contribuinte: _________________ 
 
A Sede da APMI situa-se num primeiro andar sem elevador (edifício Pombalino classificado como 
histórico). 
 
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 
 
NIF da APMI: 501 654 267 
 
Caso autorize que os seus dados sejam usados para envio de apresentação sobre futuros eventos 
de formação, assinale com “x” � 
 
Descreva de forma sucinta os seus objectivos/interesse/motivação/expectativas com a frequência 
desta acção: 
 
 
 
 
Assinatura: 
_________________________________________________________________ 
 

ENVIAR A: 
APMI – 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 
 


