ENQUADRAMENTO
A gestão de ativos é um processo que envolve variáveis como custos, riscos, oportunidades e benefícios de
desempenho, em que o equilíbrio entre estas mesmas variáveis pode ser considerado ao longo de diferentes períodos
de vida de uma organização.
A norma ISO 55001 “Asset Management – Management Systems – Requirements” define um conjunto de requisitos
que, ao serem implementados e mantidos, permitem garantir o bom desempenho da gestão dos ativos de uma
organização, respondendo às necessidades e expectativas das partes interessadas e assegurando a criação e a
manutenção de valor. Esta norma permitiu já a certificação de algumas empresas nacionais que gerem portfolios de
ativos bastante significativos.
Neste curso APGEI, serão apresentados os conhecimentos necessários à interpretação das cláusulas da norma NP
55001:2016 e à determinação das principais ações para a implementação de um sistema de gestão de ativos.

OBJETIVOS
 Identificar as normas associadas aos sistemas de gestão de ativos.
 Reconhecer os princípios e conceitos associados à gestão de ativos, constantes na NP ISO 55001:2016.
 Reconhecer os benefícios da certificação de sistemas de gestão de ativos.

PROGRAMA
 Os objetivos e a aplicabilidade das normas ISO 55000:2014, ISO 55001:2014 e ISO 55002:2014.
 Os elementos de um sistema de gestão de ativos: estratégia, objetivos, avaliação do risco, planeamento,
implementação, controlo e melhoria do desempenho.
 Os requisitos da norma NP ISO 55001:2016.

DESTINATÁRIOS
 Colaboradores e chefias a envolver na implementação e auditoria a sistemas de gestão de ativos.
 Consultores e auditores.

FORMADOR
Rogério Marques
Oficial da Marinha, Engenheiro de Segurança, Técnico Superior de SST, Pós-graduado em Gestão Ambiental, Docente
do Ensino Superior, Verificador SGSPAG (Diretiva “Seveso”) – qualificado pela APA, Auditor Coordenador da SGS
Portugal para a ISO 9001 (Qualidade), ISO 14001 (Ambiente), ISO 45001 (SST), NP 4492 (Manutenção) e ISO 55001
(Gestão de Ativos).

DATA E HORÁRIO
26 de Janeiro de 2021  09h30 - 13h00 | 14h00 - 17h30

INSCRIÇÕES
Associados 330 Euros
Não Associados 430 Euros
Neste “novo normal” a APGEI quer continuar a apoiar as empresas na formação dos seus colaboradores pelo que
decidimos aplicar um desconto de 10% sobre o valor de inscrição nas nossas formações. Para inscrições efetuadas até
15 de Janeiro, haverá lugar a um desconto adicional de 5%.
Inscrições através do e-mail info@apgei.pt
Os valores mencionados estão isentos de IVA.
A inscrição só será válida após boa cobrança.
O número de inscrições é limitado.

PAGAMENTOS e CANCELAMENTOS
Por cheque: à ordem da APGEI.
Por transferência bancária para o NIB: 0010 0000 15380860004 91 (Banco BPI)
Qualquer desistência deverá ser comunicada por carta ou e-mail para a APGEI, até 2 dias úteis antes da realização da
formação após o que não haverá lugar a reembolso.

INFORMAÇÕES
APGEI
Rua de Salazares, 842, 4149-002 Porto
T. +351 225 322 068  M. +351 937 887 664
info@apgei.pt  www.apgei.pt

