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Estamos em 2022! 

Um novo ano começa e com renovadas 
esperanças! 

É normal que no início de cada ano se 
reformulem objectivos e se estabeleçam novas 
metas, dando continuidade às actividades e 
introduzindo novas abordagens, estratégias e 
planos. 

Apesar das incertezas que actualmente 
persistem em fazer parte das nossas vidas e de 
algum receio em assumir compromissos a 
médio e longo prazo, a resiliência das 
organizações e das pessoas que delas fazem 
parte leva a que se continue a trabalhar em prol 
da criação de valor a partir dos activos 
existentes nas organizações, quer sejam físicos, 
financeiros, humanos, de informação ou mesmo 
intangíveis. 

É neste sentido que a Direcção da APMI irá 
prosseguir a sua missão para atingir os 
objectivos estabelecidos para este ano, 
desenvolvendo acções de Formação, 
organizando e ajudando a realização de 
eventos, apoiando as Comissões Técnicas e 
Grupos de Trabalho na área da Normalização e 
disseminando todas as informações relevantes 
na área da Manutenção e Gestão de Activos 
para os seus Associados. 

Nesta edição olhamos para o passado recente e 
para o 16º Congresso Nacional de Manutenção, 
assim como para o futuro próximo, com a 
apresentação de alguns eventos que vão 
ocorrer no nosso país em áreas de extrema 
importância para a actividade, como é exemplo 
o Maintek (1º Salão de Equipamentos, 
Tecnologia e Serviços para a Manutenção e 
Gestão de Activos Industriais) e o CongrEGA 
2022 (1º Congresso Nacional na Área da 
Engenharia e Gestão de Ativos). 

Juntos vamos mostrar a importância da 
Manutenção para as organizações e para a 
economia e para a sociedade em geral. 

A todos um excelente 2022! 

José Sobral 

16.° CONGRESSO NACIONAL DE MANUTENÇÃO – 23 e 24 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

 
 

O Centro de Congressos de Aveiro acolheu o 16ºº Congresso Nacional de Manutenção nos 
passados dias 23 e 24 de Novembro. 

Pode-se agora dizer que a APMI alcançou mais um sucesso com a realização deste evento, 
juntando a academia ao mundo empresarial, discutindo um vasto leque de temas ao longo de 
dia e meio, realizando uma Feira Técnica com um espaço de mostra de tecnologias, produtos 
e serviços, atribuindo prémios à melhor Comunicação do Congresso e ao melhor Artigo 
publicado na Revista Manutenção nos últimos dois anos e promovendo uma visita ao Museu 
da Vista Alegre, assim como o Jantar do Congresso. 

Obrigado a todos os que contribuíram para este sucesso!  
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É disponibilizado a todos os participantes do 
16º Congresso Nacional de Manutenção uma 
publicação contendo todas as apresentações 
realizadas durante o evento, para as quais a 
APMI obteve o consentimento expresso por 
parte dos respectivos autores. 

É também realizado um Livro de Actas do 16º 
Congresso Nacional de Manutenção, onde 
poderão ser observados com mais detalhe os 
Trabalhos Técnicos realizados pelos autores. 

[978-989-8200-22-8] 

 

  
 

  



 
 
  

 

MELHOR COMUNICAÇÃO DO 16.º CONGRESSO NACIONAL DE MANUTENÇÃO 

A melhor Comunicação foi atribuída por voto online durante o 
evento, tendo sido conferida ao Eng. Ramos Ferreira, da TDGI, 
com a apresentação “Transformação Digital na Manutenção”. 

 

REVISTA MANUTENÇÃO – PRÉMIO ENGENHEIRO MONTEIRO LEITE 

 

O Prémio Eng. Monteiro Leite, 
referente ao reconhecimento para o 
melhor artigo publicado na Revista 
Manutenção nos dois anos anteriores 
ao 16º Congresso Nacional de 
Manutenção foi atribuído por um júri 
independente ao trabalho “Contributos 
das cadeias de Markov na 
disponibilidade dos ativos físicos e da 
economia circular” da autoria de A. 
Simões, J. T. Farinha, I. Fonseca, 
publicado no Nº 138/139 (1ª parte) e 
Nº 140 (2ª parte) da Revista 
Manutenção. 

MAINTEK 

 

A 1ª edição do Maintek – Salão de 
equipamentos, tecnologia e serviços 
para manutenção e gestão de ativos 
industriais terá lugar de 10 a 11 de Março 
de 2022 no Centro de Congressos da 
Alfândega no Porto. 

Esta feira especializada e de nicho, preenche 
uma lacuna e pretende ser o ponto de 
encontro nacional dos profissionais do sector 
e conta com o apoio da APMI- Associação 
Portuguesa de Manutenção Industrial. 

A manutenção industrial como área crítica 
para o bom funcionamento de toda a cadeia 
de produção, tem vindo a assumir um papel 
cada vez mais relevante com forte impacte na 
segurança nos recursos humanos, mas 
igualmente no plano financeiro e por maioria 
de razão na produtividade e competitividade 
da organização. 

Já contamos com a presença de várias empresas participantes no MAINTEK – Salão de equipamentos, tecnologia 
e serviços para manutenção e gestão de ativos industriais. Apresse-se a reservar o seu espaço! 

 

 

 



 



 

 
 
 
 

 

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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