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CT204

A gestão de ativos

A CT204

A Gestão de Ativos coordena as atividades financeira, de operação, de manutenção, de
gestão do risco e outras que estejam relacionadas com os ativos, para que a organização
produza mais valor a partir dos seus ativos.

A Comissão Técnica de Normalização CT 204 – Gestão de Ativos, criada no âmbito das
atividades de Normalização do ONS APMI, tem como missão a elaboração de documentos
técnicos e de pareceres normativos no domínio da Gestão de Ativos.

A série de normas ISO 55000 é dirigida à gestão de ativos físicos e intangíveis.

A CT204 pretende assegurar uma representação dos interesses socioeconómicos
portugueses no âmbito da normalização, no contexto nacional e internacional, em Gestão
de Ativos.

Programa
9:00

Receção e registo dos participantes

9:30

Sessão de abertura

11:50

Moderação: Cátia Neves, Vogal CT204, Manvia
O alinhamento pela gestão de topo
António Chaleira, Setor energético
Jaime Gabriel Silva, Águas de Santo André

Presidida por S. Exa. Ministro do Ambiente João Matos Fernandes (sujeito a
confirmação) e por S. Exa. Presidente do LNEC Carlos Pina
10:00

Perspetivas internacionais da gestão de ativos e da normalização

A integração do departamento financeiro na Gestão de Ativos
André Drumond, EMAC

Helena Alegre, Presidente da CT204, LNEC
Rita Salgado Brito, Vogal CT204, LNEC

Uma visão e contributo da comunicação e marketing na gestão de ativos
Gilda Luís, Pestana Hotel Group

Nuno Almeida, Vogal CT204, Instituto Superior Técnico
10:30

A incorporação da Gestão de Ativos na EPAL como fator transformador
Célia Reis, EPAL

Mesa redonda: A gestão de ativos em Portugal
Moderação: Lígia Bandeira Ramos, Vogal CT204, Águas do Douro e Paiva
Helena Alegre, Presidente da CT204

13:00

Pausa para almoço

orador a confirmar, APCER

14:15

Sessões paralelas - Workshops

Luís Adão, SMAS Almada

Aplicação da gestão de ativos segundo a norma

Mário Oliveira, Hospital de S. Bernardo

Maturidade das organizações em gestão de ativos

Sérgio Carvalho, SONAE Sierra
11:30

Incorporação da Gestão de Ativos nas organizações

Importância e urgência das atividades para a gestão de ativos

Pausa para café

Sessão 1: Workshop indústria
Moderação: Carlos Ferreira, TDGI | Daniel Gaspar, IPV
Sessão 2: Workshop Património edificado e infraestruturas
Moderação: Rita Salgado Brito, LNEC | Pedro Ramalho, AGS
16:30

Síntese do evento
Helena Alegre, Presidente da CT204

17:00

Encerramento da sessão

Patrocinadores

O evento
O seminário Gestão de Ativos e as Normas ISO 55000 é um evento que se destina a divulgar
e a debater o tema da gestão de ativos, quer em termos nacionais como internacionais, e
como a gestão de ativos está a ser incorporada nas organizações.
Serão ainda realizadas duas sessões paralelas, em formato de workshop, com o intuito de
promover a discussão sobre as melhores práticas de gestão de ativos na indústria e em
património edificado e infraestruturas.

Promoção exclusiva para participantes
Os participantes beneficiarão de um desconto na aquisição da coletânea de normas de
sistemas de gestão de ativos (ISO 55000).
Valor da coletânea com IVA incluído = € 40,00 (valor sem desconto € 109,47).

Destinatários
Técnicos e gestores de organizações de qualquer dimensão e setor, profissionais com
atividade relacionada com a gestão de ativos e com a certificação de sistemas de gestão.

Inscrições
Participantes

€ 150,00 (IVA incluído)

O pagamento da inscrição em nome do FUNDCIC (NIF: 502972076) esta só será
considerada quando acompanhada do comprovativo de pagamento, inclui a participação
no evento, almoço e cafés.
Inscrição mediante o preenchimento deste formulário:

Local, data e horário
O Seminário terá lugar no Centro de Congressos do LNEC, em Lisboa, no dia 4 de maio de
2018 entre as 9h00 e as 17h00.

Informações
LNEC | Apoio à Organização de Reuniões
Av. do Brasil 101 | 1700-066 LISBOA | PORTUGAL
tel.: 21 844 34 83 | fax: 21 844 30 14
email: cursos@lnec.pt

Acessibilidade
O LNEC é facilmente acessível através de transportes públicos.
Carris (www.carris.pt/pt/carreiras)
Carreiras 717, 731, 750, 783
Metro Lisboa (www.metrolisboa.pt)
Estação de Metro de Alvalade, percurso de dez minutos a pé até ao LNEC.

