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É com grande prazer que me dirijo a todos vós 
para anunciar o próximo grande evento, o 16.º 
Congresso Nacional de Manutenção. 

A satisfação com que o faço assenta 
basicamente em dois grandes aspectos. Por um 
lado, por mais uma vez podermos realizar este 
evento com o carácter regular com que o temos 
feito ao longo dos largos anos de história da 
APMI, e por outro lado por podermos indicar 
que este se vai realizar de forma presencial, 
privilegiando os contactos pessoais e 
empresariais num fórum único que se realiza a 
cada dois anos em Portugal. 

Apesar de algumas adversidades que assolaram 
nos últimos tempos muitas das organizações, e 
até mesmo muitas vidas pessoais, o caminho 
que a actual Direcção da APMI traçou ao longo 
destes anos tem sido trilhado sempre com o 
propósito de tentar levar a todos os nossos 
Associados o máximo de informação sobre 
tecnologias, metodologias e formas de gerir os 
activos físicos que são o centro da nossa 
actividade. 

Neste sentido, o Congresso de Manutenção 
deste ano reveste-se de grande importância, 
contando com diversas comunicações sobre 
temas comuns e emergentes, incluindo uma 
Feira Técnica onde produtos e serviços são 
apresentados aos profissionais do sector e 
trazendo a debate questões relevantes para a 
área da Manutenção e Gestão de Activos 
Físicos. 

Desta forma, o grande destaque desta 
Newsletter vai indubitavelmente para o 16º 
Congresso Nacional de Manutenção, a realizar 
no Centro de Congressos de Aveiro nos 
próximos dias 23 e 24 de Novembro. 

A procura registada até ao momento por parte 
de oradores, patrocinadores e pelos 
profissionais da área da Manutenção augura um 
grande evento. Venha fazer parte desta 
comunidade, inscrevendo-se e participando 
activamente no 16.º Congresso Nacional de 
Manutenção! 

José Sobral 

16.° CONGRESSO NACIONAL DE MANUTENÇÃO – 23 e 24 DE NOVEMBRO DE 2021 
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DESTAQUE 

O 16.º CONGRESSO NACIONAL DE MANUTENÇÃO será realizado no CENTRO DE 
CONGRESSOS DE AVEIRO. 

O Congresso Nacional de Manutenção é normalmente o ponto alto do vasto leque de 
actividades da APMI, realizado a cada dois anos, sendo o maior evento nacional na área da 
Manutenção e Gestão de Activos Físicos. É no Congresso Nacional de Manutenção que a vasta 
comunidade de profissionais ligados a estas áreas encontra um espaço de partilha de 
experiências e de transmissão de conhecimento. Este ano, por ocasião do 16.° Congresso, 
continuamos a privilegiar a forma presencial, com comunicações, Feira Técnica e muito mais!  

CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA! 

Site do Congresso: https://www.16cnm.pt 

 

 

 

https://www.16cnm.pt/


 
 
  

» A Manutenção inserida numa Política de Gestão de Activos » Economia circular e Green Deal 

» Ferrovia      » Formação em Manutenção 

» Gestão e Organização da Manutenção   » Indústria 4.0 

» Manutenção em Grandes Empresas Industriais  » Normalização e Certificação 

» Resiliência na Manutenção     » Segurança na Manutenção 

» Sustentabilidade na Manutenção    » Tecnologias aplicadas à Manutenção 

» Transformação digital     » Transição energética 

16.º CONGRESSO NACIONAL DE MANUTENÇÃO - PROGRAMA 

16.º CONGRESSO NACIONAL DE MANUTENÇÃO - TEMAS 

Espaço de Debate

DIA 1 - 23 DE NOVEMBRO DE 2021

Recepção/Check In
Sessão de Abertura

Sessão Plenária - Keynote speaker
Eng. Jorge Portugal – Director Geral COTEC Portugal

Pausa para café
Sessão Plenária 1

(orador convidado a confirmar)
Sessão Plenária 2

(orador convidado a confirmar)

DIA 2 - 24 DE NOVEMBRO DE 2021

Pausa para café

Atribuição de Prémios

Pausa para Almoço

Pausa para café

Comunicações ao Congresso
Sessão 1 - SALA 1

Comunicações ao Congresso
Sessão 1 - SALA 2

Comunicações ao Congresso
Sessão 2 - SALA 1

Comunicações ao Congresso
Sessão 2 - SALA 2

JANTAR DO CONGRESSO

Comunicações ao Congresso
Sessão 3 - SALA 1

Comunicações ao Congresso
Sessão 3 - SALA 2

Comunicações ao Congresso
Sessão 4 - SALA 1

Comunicações ao Congresso
Sessão 4 - SALA 2

Sessão de Encerramento

Mesa Redonda - Balanço do Congresso



16.º CONGRESSO NACIONAL DE MANUTENÇÃO 

ASSOCIE-SE, SEJA UM PATROCINADOR E USUFRUA DE INÚMERAS VANTAGENS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATROCINADOR PLATINA 

PATROCINADOR OURO 

PATROCINADOR PRATA 

PATROCINADOR BRONZE 



 

 
 
 
 
 
 
 

A.P.M.I. - Associação Portuguesa de Manutenção 
Industrial 
Rua Lawes, Nº 13 
2830-143 BARREIRO 
Tel: + 351 21 716 38 81 ou 217144051 
Fax: + 351 21 716 22 59 
Tm: 916 143 914 , 961914107 e 962 992 200 
E-mail: apmigeral@apmi.com.pt 
Web-site: www.apmi.pt 
APMI no Facebook 
Linkedin APMI 

Toda a informação constante nesta Newsletter é da restrita responsabilidade da Direcção da APMI. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
No cumprimento do RGPD, os dados pessoais que recolhemos, em suporte físico ou digital, e qualquer que seja a 
sua natureza, são tratados de forma responsável, através de políticas e medidas adequadas de modo a evitar acessos 
e utilizações indevidas ou eventuais intrusões, minimizando riscos e contribuindo para a segurança dos mesmos. A 
APMI não fornece ou cede os dados pessoais na sua posse a terceiros, excepto para efeitos de cumprimento de 
obrigações legais devidamente enquadradas. A qualquer momento, o interessado pode contactar-nos através do 
email apmidpo@gmail.com e solicitar a alteração dos seus dados pessoais. Em todas as nossas comunicações 
mantemos a possibilidade de anular a subscrição. 
Consulte a nossa Política de Privacidade. 
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RESTRIÇÕES COVID-19 
_____________________ 
 
A vertente presencial ficará condicionada às regras e medidas de prevenção definidas pelo Governo e Autoridade de Saúde à data do 
evento, que serão reflectidas no Plano de Contingência do evento, com vista a garantir a máxima segurança de todos os participantes.  
 


