ACÇÃO DE FORMAÇÃO
8 de OUTUBRO de 2019

Nova
Legislação
sobre
Legionella

14h30 – 18h30 ‐ Hotel Mercure Porto Centro ‐ Porto

FORMADORES
Paulo Diegues (Eng.) – SNS
Vincenzo Rocca (Eng.) – S-CAN
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

DURAÇÃO:
4 Horas
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:
Sócios APMI
40,00€
Não Sócios
50,00€
Estudantes
20,00€
PRAZO LIMITE PARA INSCRIÇÃO:
3 de Outubro de 2019 (número limitado)
Estes valores incluem:
Documentação, Certificado e Pausa para Café

 Bactéria Legionella e o seu habitat;
 Condições Ambientais que favorecem a colonização desta
bactéria e os fatores artificiais de amplificação;
 Legislação Nacional e Internacional nesta área e a respetiva
atualização, implicações da Lei nº 52/2018, de 20 de
agosto;
 Principais medidas de prevenção e Controlo da Doença dos
legionários associados aos Sistemas AVAC, Torres de
Arrefecimento e Condensadores Evaporativos;
 Principais medidas de Prevenção e Controlo da Legionella
associado às redes prediais de água quente e fria;
 Medição on line e soluções para a bactéria Legionella
(componente Tecnológica).
Ficha de Inscrição

Nome
Telef./Telemóvel
E-mail
Dados para facturação
Empresa/Nome
Morada
Localidade
Código Postal
Contribuinte
Sócio APMI

☐

Não Sócio

☐

Estudante

Caso autorize que os seus dados sejam usados para envio de apresentação sobre futuros eventos
de formação, assinale com “x”

☐
☐

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 no site da APMI.

Enviar a: A.P.M.I. – Associação Portuguesa de Manutenção Industrial
Travessa das Pedras Negras, 1 – 1.º Dto., 1100-404 LISBOA
Tel. 217163881 Fax 217162259
E-mail: apmigeral@apmi.com.pt Web-site: www.apmi.pt

