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4.as Jornadas
Facility Management 

FM o passado, presente e o futuro
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Recepção aos participantes

Prof. João Azevedo – IST Presidente do DECivil

Direcção APFM

Francisco Silvério Marques - Dalkia

Inês Flores-Colen - IST

Coffee-Break

José Manuel Vieira - FC Porto

Miguel Rodrigues – Living PlanIT

Fecho da sessão da manhã

Almoço

Wayne Tantrum – Presidente da EuroFM

Miguel Quintas – Sonae Sierra

Deslocação e visita técnica ao Centro Colombo
Por questões logísticas, a visita está sujeita a um número limitado de 

participantes. Consulte o secretariado no acto da acreditação.

Embarque no Navio Ópera - Doca de Alcantara

Encerramento

Boas-Vindas

O FM em Portugal

FM - criação de valor através da separação das 

prestações hardservice e softservice

Investigação e formação em FM e gestão técnica 

de edifícios

O FM no Estádio do Dragão 

Smart City and Facility Management *

Challenges facing the FM profession in Europe * 

The FM at Colombo shopping center *

* Sessões apresentadas em inglês

4.as Jornadas Facility Management 

4.as Jornadas FM : Associados APFM 100€ / Não Associados APFM 150€ / Estudantes 30€

Social “Meet & Greet” dinner : 66,50€ / Pessoa

É com enorme expectativa que a 
APFM divulga este ano a realização 
de mais umas jornadas anuais de 
Facility Management. Terão lugar no 
dia 24 de Setembro no Instituto 
Superior Técnico e, tendo em conta o 
crescimento verificado desde o ano 
passado, esperamos reunir neste 
evento um relevante número de 
presenças, que já fará reflectir a 
importância e o reconhecimento que 
a actividade atinge no mercado.

Paralelamente, a APFM irá também 
organizar em Lisboa, também no IST, 
entre os dias 23, 24 e 25 de Setembro 
de 2010, a reunião de membros da 
EuroFM. Estas reuniões decorrem 
trimestralmente numa cidade 
europeia e incluem diversas 
actividades, nomeadamente 
workshops, apresentações, visitas a 
sites de referência e networking. 
Desta vez, decorrendo um pouco da 
aposta que fizemos a nível das 
relações institucionais, calhou a 
Lisboa!

Teremos no dia 24 uma parte do 
evento onde as sessões serão 
conjuntas entre as jornadas nacionais 
e as reuniões da EuroFM, de forma a 
facilitar os contactos, a troca de 
experiências e o alargamento do 
conhecimento entre ambos os 
conjuntos de participantes.

Contamos com a vossa presença 
neste evento, assim como no jantar 
que organizámos a bordo do Navio 
Ópera, como momento privilegiado 
para o convívio com as 
individualidades que nos visitam e 
entre os Facility
Managers.

Inscrições em www.apfm.pt

Social  “Meet and Greet” dinner


