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CONCEITO
• Promover e dignificar a profissão e o setor demonstrando o valor acrescentado
que o FM pode representar em Portugal e já representa noutros países;
• Facilitar o Networking através do contato entre prestadores, consultores
e clientes, permitindo mais e melhores momentos de interação e de partilha
de informação entre os participantes;
• Fomentar a utilização das Normas europeias e internacionais demonstrando
os seus benefícios práticos;
• Basear a melhoria das práticas no setor de FM numa formação de qualidade
e na certificação do conhecimento e experiência dos profissionais;
• Disponibilizar uma plataforma de cooperação entre empresas, centros de
investigação e universidades no desenvolvimento de projetos mestrado e de I&D
com aplicação prática;
• Seleção cuidada dos temas e dos speakers, favorecendo a experiência e o track
record na área.
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PROGRAMA
16 de Novembro de 2016

17 de Novembro de 2016

08.30 - Credenciação

08.30 - Credenciação

09.30 - Welcome Coffee

09.00 - Welcome Coffee

10.00 - Sessão de Abertura

09.15 - Key Note

10.30 - Key Note

09.45 - Painel “A digitalização do FM: FM 4.0”

11.00 - Coffee-Break

11.15 - Coffee-Break

11.30 - Painel "As condições e a saúde nos espaços de
trabalho, atuais e futuros"

11.45 - Painel “O FM no contexto das Smart Cities”

13.00 - Almoço

13.15 - Almoço

14.15 - Painel “Acrescentando valor no Workplace”

14.30 - Painel “Os Desafios da Segurança em Meio
Institucional”

15.30 - Coffee Break

15.45 - Coffee Break

15.45 - Painel “Inovação no FM”

16.15 - “Perspetivas sobre Segurança em Meio
Institucional”

17.15 - Sessão de Encerramento

17.00 - Sessão de Encerramento e Conclusões Finais

Aceda ao site do evento para saber mais informações sobre os oradores.
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QUEM PARTICIPA
Para além dos Facility Managers, esta conferência é desenhada também para atrair aqueles que dentro das
organizações são os seus clientes internos bem como os seus parceiros no desenvolvimento de um ambiente de
trabalho produtivo e sustentável dentro das Organizações, entre eles:
CEO’s e Diretores de primeira linha - Todos aqueles que lideram equipas e se preocupam com as externalidades que potenciam ou limitam o trabalho e a criatividade das suas equipas, desde a limpeza dos espaços à
iluminação, do conforto térmico e acústico à ergonomia do mobiliário.
CFO’s, Real Estate e Asset Managers - Na medida em que o papel dos Facility Managers influi diretamente e
indiretamente na rentabilidade do ativo, é fundamental que se aumente o interface de contacto entre profissionais
destas áreas.
Fornecedores de Serviços de Facility Management - Responsáveis e Gestores de empresas de FM, bem
como profissionais, terão a oportunidade de ouvir vários testemunhos relevantes para a indústria do FM, de
fornecedores a clientes, dos setores público e privado.
Consultores e Profissionais de IT – A monitorização de inúmeras variáveis faz parte do dia-a-dia do Facility
Manager. A crescente utilização das Tecnologias de Informação no ambiente do FM é essencial para que essa
atividade possa consumir menos tempo, permita a construção de cenários e ajude à tomada de decisão em tempo
real.
Estudantes e Académicos – Terão a oportunidade de conhecer casos práticos relevantes para uma das maiores
indústrias modernas que emprega centenas de milhares de pessoas em todo o mundo e onde a transversalidade de
temas e as necessidades de inovação são constantes tornando extremamente relevante uma aliança forte e
crescente entre os practitioners e o mundo académico.
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INSCREVA-SE
E PARTICIPE!
Tipo de Bilhete

Dias

Normal

Associados Profissionais & Academia*
Associados Profissionais & Academia*

1
2

90€
135€

Associados Empresa
Associados Empresa

1
2

120€
150€

Ordens e VI**
Ordens e VI**

1
2

150€
225€

Não Associados
Não Associados

1
2

200€
300€

25%

DESCONTO

Na compra de 3 ou mais ingressos
Envie e-mail para digital@apfm.pt e saiba mais

O programa da conferência pode sofrer alterações, bem como a duração, ordem, título e constituição dos painéis.
As apresentações podem decorrer em português, inglês ou castelhano, sem tradução simultânea.
O preço da inscrição inclui a participação em todas as sessões, coffee breaks e almoço.
* Condições para Profissionais e Académicos (professores e estudantes): solicita-se comprovativo da sua qualidade e
fatura será emitida apenas a pessoas singulares.
** Ordem dos Engenheiros, Ordem dos Engenheiros Técnicos e Ordem dos Arquitetos e assinantes da Vida Imobiliária.
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PATROCINADORES
A APFM – Associação Portuguesa de Facility Management – é a entidade que em Portugal representa os
profissionais (Facility Managers) relacionados com a gestão dos recursos 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.

Gold

Silver

Partners
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