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PESSOAS E SUSTENTABILIDADE:  
O FOCO DO FACILITY MANAGEMENT

As Jornadas de Facility Management regressaram ao Museu da Eletri-
cidade, em Lisboa, nos dias 11 e 12 de novembro para a sua 9ª edição. 

Durante dois dias cerca de 40 personalidades, nacionais e internacionais, de 
reconhecido mérito preencheram um ciclo alargado de conferências este ano 
com «Foco nas Pessoas» e na «Sustentabilidade». Uma abordagem que cap-
tou o interesse de centenas de pessoas que preencheram as salas dos Gerado-
res, palco principal deste evento, e das Projeções, no Museu da Eletricidade.

A sessão de abertura do primeiro dia da 9ª edição das Jornadas de Faci-
lity Management coube a Pedro Ló, presidente da direção da Associação 
Portuguesa de Facility Management (APFM). «Se em 2014 falávamos de 
internacionalização, em 2015 falamos em organizar os espaços de tra-
balho com um maior foco nas pessoas», frisou o responsável. Acrescen-
tando que «mais do que na manutenção dos imóveis, hoje centramo-nos 
nas pessoas, na satisfação dos colaboradores. Gerimos a mudança!». 

Durante a sua intervenção assinalou que o Facility Management «está 
casado com a gestão imobiliária», e que indubitavelmente «acrescenta 
valor aos ativos imobiliários».

FOCO NAS PESSOAS…
O primeiro painel da manhã do dia 11 de novembro centrou-se no tema 
«Os ‘Novos’ espaços de trabalho», com intervenções de Belén de Vicen-
te, gestora do projeto do novo Campus da NovaSBE, de Neuza Pedro, 
coordenadora do e-learning Lab ULisboa e de Mark Catchlove, diretor 
Insight Group, da Herman Miller EMEA. 

De encontro às palavras de Pedro Ló, Mark Catchlove afirmou que «são 
motores de prosperidade, de crescimento e desenvolvimento, a paixão 
e a entrega das pessoas». «Vivemos a ‘Era da Mudança’, o que não é 
fácil mas é possível», falando a propósito de um «novo ambiente de 
trabalho», mais democrático, rápido, global e em rede. 

Sobre estes «espaços de trabalho do futuro», Neuza Pedro revelou ao 
auditório como esses espaços começam a ser ‘desenhados’ para as salas 
de aula e Bélen Vicente expôs como algumas dessas linhas orientadoras 
integram já o projeto do novo Campus da NovaSBE. 

O debate em volta dos ‘novos’ espaços de trabalho prolongou-se ao longo 
deste dia, na sala das Projeções, com as participações de Francisco Vasquez 
Medem, presidente 3GOffice, de Frederico Viana, head of Siemens Real 
Estate Portugal, de Luís Gameiro, facility manager, de Mafalda Eiró, ESCS 

– Instituto Politécnico de Lisboa e de Miguel Silva, da PROCOS Group. 

«O impacto do Facility Management no Customer Satisfaction» marcou o 
segundo painel da manhã, na sala principal, com as intervenções de Pedro 
das Neves, administrador executivo da IPS_Innovative Prison Systems, de 
António Rolha, chief engineer da Lisbon Marriott Hotel e de José Miguel 
Guerreiro, diretor de marketing da LFP – Lojas Francas de Portugal. 

Um painel diversificado e alargado que procurou expor um conjunto di-
ferenciado de experiências de várias infraestruturas, desde as unidades 
prisionais aos escritórios, passando pelos espaços comerciais e hotelei-
ros. Um debate que refletiu a importância, em qualquer dos casos, do 
Facility Management na «satisfação dos clientes». 

APRESENTAÇÕES:
Dia 11: - Painel1; - Painel 2; - Painel 3; - Painel 4; - Painel Paralelo 1; - Painel Paralelo 2;
Dia 12: - Key Note Speaker; - Painel1; - Painel 2; - Painel 3; - Painel 4; - Painel Paralelo 1; - Painel Paralelo 2;
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…NA CONTRATAÇÃO
Durante a tarde do dia 11 de novembro o foco esteve na «Eficiência na 
Contratação», com as experiências da REN, através da participação de 
Alexandra Reis, diretora de compras da empresa, que deu nota da forma 
como a REN escolhe os seus fornecedores, efetua as suas contratações 
e as fases deste processo. 

António Aguiar Costa, presidente da Comissão Técnica de Normaliza-
ção BIM e professor auxiliar do IST-UL expôs os «desafios e as opor-
tunidades da contratação BIM», um sistema que permite «não só um 
planeamento em 3D, mas também em 4D, 5D, até 7D», sendo que a 
7ª dimensão é precisamente o Facility Management. Deu nota de que 
apesar de a implementação BIM ainda enfrentar alguns obstáculos em 
Portugal e de «não haver plano», «as diretivas europeias já encorajam 
a contratação com base em BIM».

Rui Ferreira Ramos, diretor de mercados da Vortal, que gere platafor-
mas eletrónicas de compras deu também o seu testemunho destes pro-
cessos, salientando que permitem «poupanças de 20% a 50% às empre-
sas» e «com um simples clique aceder a mais negócios».

A temática das “Tendências e Boas Práticas na Contratação” foi abor-
dada durante o último painel da tarde e contou com as presenças de Cé-
sar Pestana, vice presidente da eSPap, Luís Cardoso, gestor de contratos 
Facility Management e Manutenção do Hospital de Cascais, e Miguel 
Franco, administrador da Schmitt+Sohn Elevadores. 

César Pestana apresentou o caso concreto da entidade de Serviços Par-
tilhados da Administração Pública (eSPap), no âmbito da contratação 

pública e Luís Cardoso a experiência de uma unidade hospitalar, no 
caso o Hospital de Cascais. 

Este debate centrou-se na duração dos contratos e na análise do cus-
to total de utilização dos espaços edificados. Miguel Franco salientou 
que «estamos a transferir custos para amanhã. Temos de criar uma 
cultura que não se baseie só nos preços mas também na prestação de 
serviços pura e dura».

// Cé sar Pestana, eSPap;  Luís Cardoso, Hospital de Cascais;  Miguel Franco, Schmitt+Sohn 



…E NA SUSTENTABILIDADE
O dia 12 arrancou com a apresentação de Chris Claessens, diretor General 
Services da PwC Belgium, que aproveitou a ocasião para apresentar «uma 
visão estratégica do Facility Management». Numa perspetiva macroeconó-
mica, assinalou aquelas que são as principais ‘megatrends’ para os próximos 
anos, nomeadamente, «a aceleração da urbanização e o crescimento dos 
espaços urbanos em rede; as alterações climáticas e escassez de recursos 
naturais; as mudanças demográficas; a mudança no poder económico glo-
bal e o avanço tecnológico». Neste contexto reconheceu que «é necessário 
um espaço de trabalho alternativo e flexível» em que «a componente do Fa-
cility Management é fundamental». Concluiu afirmando que, nos próximos 
anos, «a importância do Facility Management irá aumentar em qualquer 
parâmetro, desde a construção aos serviços do espaço». 

O primeiro painel de trabalhos desta manhã procurou as «melhores 
práticas na redução de consumos» através de «casos e evidências nas 
grandes rubricas de consumo nos edifícios». Uma matéria para a qual 
foram convidados Henrique Barata Mota, diretor geral da Lledo, Luís 
Caetano, diretor técnico da Nónio Hiross, António Neves da Silva da 
Innovation & Markets da Veolia, José Sá Carneiro do Centro de Com-
petências de Eficiência Energética da Schmitt+Sohn Elevadores e Filipe 
Barreiro, data center operations da IBM. Um painel multidisciplinar 
que reuniu especialistas de diferentes áreas que representam diversos 
equipamentos e componentes responsáveis pelas maiores parcelas de 
consumo de energia dos edifícios. Só a climatização «representa 50% 
do consumo do edifício», referiu Luís Caetano. «A má exploração do 
equipamento pode gerar custos acrescidos e a perda de potenciali-
dades do equipamento» pelo que é necessário «otimizar os sistemas 
existentes», uma opinião unânime entre os oradores. Henrique Barata 
Mota foi perentório na sua intervenção «é possível fazer um sistema 
economicamente rentável, eficiente e com qualidade sem que estas 

qualidades sejam incompatíveis». Durante esta sessão os vários inter-
venientes reconheceram o proveito de análises de soluções de Facility 
Management coordenadas e concertadas entre as diversas empresas 
que oferecem os diferentes equipamentos. 

Quase a fechar esta sessão Pedro Ló foi conclusivo «o Facility Manage-
ment é motor de poupança, de racionalização dos recursos e dos cus-
tos. Sem que restem quaisquer dúvidas sobre o papel expressamente 
assumido na sustentabilidade e eficiência energética».  

Em linha com estas ideias o segundo painel da manhã centrou-se na 
apreciação das melhores práticas na redução de consumos e resíduos a 
partir de alguns casos de estudo. Experiências trazidas por Enrique Ra-
mirez Muelas da Ferrovial, Catarina Gonçalves, da Direção de Edifícios 
da ADENE e Luís Borges da TGDI. 

Em paralelo decorreu, na sala das Projeções, uma sessão de trabalhos 
sobre as questões relativas à eficiência energética nos edifícios. Traba-
lhos desenvolvidos por José Bastos, consultant Valuation Advisory, da 
Jones Lang LaSalle que analisou o impacto da certificação energética 
na valorização dos edifícios de escritórios, a partir do caso concreto da 
Grande Lisboa, e por João Sabarigo, project and Facility manager, da W. 
Space, que explorou o contributo da eficiência energética na reabilita-
ção de edifícios. Abordagens complementadas, na sessão da tarde, com 
as intervenções de Catarina Varandas, professora assistente da FAUL, 
Mikael Gonçalves da ndBIM e Brigitte Abreu da EDP, sobre as alterna-
tivas para a redução da pegada ecológica. 

// Henrique Barata Mota, Lledo;  Luís Caetano, Nónio Hiross, José Sá Carneiro, Schmit-
t+Sohn;  Filipe Barreiro, IBM;  António Neves da Silva, Veolia

// Catarina Gonçalves, ADENE; Enrique Ra mirez Muelas, Ferrovial; Luís Borges, TGDI.



A encerrar as Jornadas FM as atenções direcionaram-se para as «Polí-
ticas Públicas, Financiamento e Alinhamento Estratégico para a Sus-
tentabilidade e Eficiência» e para «O Facility Management nos Espa-
ços Públicos”. Para dar o testemunho do Facility Management nestas 
áreas participaram, respetivamente em cada painel, João Barroso, da 
eSPap,  Bruno Pimenta, do POSEUR, e Dinis Rodrigues, da ADENE. Na 
segunda temática, Sérgio Carvalho, da Sonae Sierra, Manuel Cunha, da 
Manvia e Carlos Marques, da Parque Escolar. 

Numa tarde com enfoque nas questões da sustentabilidade esteve em 
grande destaque a intervenção de Bruno Pimenta, do Programa Opera-
cional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), no 
âmbito do novo quadro de apoio financeiro Portugal 2020. «Este pro-
grama está especialmente direcionado para o crescimento sustentável, 
através de uma utilização mais eficiente dos recursos naturais e energé-
ticos», referiu Bruno Pimenta. Além de apresentar as principais linhas de 
funcionamento deste programa, Bruno Pimenta, assinalou o «impacto» 
do Facility Management como «promotor da sustentabilidade». 

No decorrer deste encontro, de dois dias de intensos trabalhos, foi pos-
sível ouvir repetidamente Miguel Agostinho, diretor executivo da APFM, 
salientar que as pessoas são «incontornáveis» no Facility Management, 
porque «é pelas pessoas que o FM existe e foi para acompanhar a evo-
lução das organizações e das necessidades dos seus colaboradores que 
teve de se autonomizar como uma disciplina». Ainda que está seja pre-
missa constante no domínio do Facility Management os responsáveis 
equacionam já as temáticas do próximo ano. Tal como assinalou Pedro 
Ló, na sessão de encerramento, «o feedback que recebemos leva-nos já 
a pensar nos desafios do próximo ano». 

// João Barroso, eSPap; Sérgio Carvalho, da Sonae Sierra; Dinis Rodrigues, ADENE; 

A edição deste ano das Jornadas de Facility Management foi organizada 
pela Associação Portuguesa de Facility Management em conjunto com 
a Vida Imobiliária. Entre os patrocinadores gold deste evento estiveram 
a EDP, a Ferrovial, o Procos Group, a Sinal Mais e a TDGI. A CityMover, 
a Herman Miller, a Schmitt+Sohn Elevadores, a Sotécnica, a Steelcase, 
a Manvia, a Aguirre Newman e a Next Bitt associaram-se a este evento 
na qualidade de patrocinadores silver.

// Pedro Ló, Presidente da Associação Portuguesa de Facility Management (APFM)





APFM - Quem somos?
A APFM – Associação Portuguesa de Facility Management – é a entidade que em Por-
tugal representa os profissionais (Facility Managers) relacionados com a gestão dos re-
cursos não-humanos das organizações (Facility Management), sejam eles do lado dos 
prestadores de serviços ou das organizações clientes, e ainda engenheiros, arquitetos, 
advogados, gestores, consultores, académicos, estudantes e outros que desenvolvem 
trabalho e investigação nesta área.

APFM - Associação Portuguesa de Facility Management
Av. D. João II, lote 1.12.02 - Edf. Adamastor Torre B, piso 6 B - 1990-077 Lisboa

tel: 939 583 066 | email: geral@apfm.pt | site: www.apfm.pt
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