
Acção de Formação

GESTÃO DE ACTIVOS

É cada vez mais importante a adopção de abordagens multidisciplinares e proactivas na gestão

dos sistemas de activos construídos que servem as comunidades e o funcionamento das

sociedades. É este o caso de infra-estruturas e edifícios que envolvem grandes quantidades de

recursos na sua criação, operação, renovação e adaptação rápida em situações imprevistas.

Esta acção de formação sobre gestão de activos foca a integração de valências da engenharia,

economia e gestão para optimizar o custo, risco e desempenho de activos físicos construídos

ao longo de todo o seu ciclo de vida.

OBJECTIVOS

Contribuir para a informação e formação dos decisores e técnicos superiores com participação

nas actividades de planeamento, concepção, construção/reabilitação, operação e/ou manu-

tenção de infra-estruturas e edifícios.

Promover a implementação da abordagem multidisciplinar da gestão de activos nas organiza-

ções e ao longo do ciclo de vida das infra-estruturas e dos edifícios.

DESTINATÁRIOS

A acção de formação é dirigida a decisores e técnicos com responsabilidades em actividades de

gestão do ciclo de vida das infra-estruturas e dos edifícios, nas áreas de finanças, engenharia,

operação ou manutenção.

PRÉ-REQUISITOS

Formação superior em engenharia, economia, gestão e ou finanças.
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COORDENAÇÃO

Prof. Nuno Marques de Almeida

Professor Auxiliar do Instituto Superior Técnico, fundador de spin-off

do IST nas áreas da gestão do risco e da gestão de activos, é Membro da 

International Society of Engineering Asset Management e Presidente da 

Comissão Técnica CT 204 Gestão de Activos.

PROGRAMA  

Fundamentos da gestão de activos:

Origem, conceitos-chave e principais tendências;

Principais referenciais internacionais sobre gestão de activos;

Percepção do corpo de conhecimento da gestão de activos;

Benefícios e princípios da gestão de activos.

Sistematização da gestão de activos:

Sistematização e processos da gestão de activos;

Abordagem aos requisitos ISO 55001;

Requisitos de competência para auditoria e certificação em gestão de activos;

Normas de suporte da família ISO 55k.

Apresentação de casos de estudo de organizações com certificação ISO 55001.

Planeamento da gestão do ciclo de vida das infraestruturas e dos edifícios:

Gestão do ciclo de vida das infraestruturas e dos edifícios; 

Objectivos de um Plano de Gestão de Activos (PGA);

Organização e conteúdos de um Plano de Gestão de Activos (PGA);

Implementação, monitorização e melhoria do Plano de Gestão de Activos (PGA).

Carga Horária 7h 10h00 às 18h0016 de Fevereiro de 2023

350€ + IVA 23% (430,5€) 

OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTACTOS

Fernanda Correia / Vanessa Silva

Tel. (+351) 218 418 042

E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt
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