Ficha de inscrição
» Preencher no verso e enviar para a APESB

» Inscrição

Para efeitos de inscrição, enviar ao Secretariado da APESB
a ficha devidamente preenchida e o comprovativo de
pagamento.

Membro da iGPI

Gratuito

Sócio APESB

30€

Não sócio

40€

Em alternativa, enviar um email para o endereço abaixo,
enviando todas as informações solicitadas na ficha de
inscrição (nome, entidade, morada, etc.).

APESB
Carla Galier

O pagamento da inscrição inclui a participação no
evento, almoço e cafés. A inscrição deverá ser
efectuada mediante o preenchimento e envio da ficha
anexa para o secretariado do curso até 15 de março
2016.

Av. do Brasil 101 | 1700-066 Lisboa
apesb@apesb.org

» Informações

T. +351 218 443 849
F. +351 218 443 048

LNEC
Maria Santos Silva
Av. do Brasil 101 | 1700-066 Lisboa
mssilva@lnec.pt
T. + 351 218 443 773
http://igpi.aware-p.org/

30 março 2016
Auditório do Centro de Congressos

» Entidades participantes
Águas do Porto, Águas de Santarém, Aguas de
Valencia, Águas de Lisboa e Vale do Tejo, AQUALIA –
Cartagua, CM Barreiro, CM Palmela, SMAS Vila Franca
de Xira, AGERE, Águas de Barcelos, Águas de Coimbra,
Infralobo, Inframoura, Infraquinta, INOVA, SIMAS
Oeiras e Amadora, SMSB Viana do Castelo.

» Organização

Laboratório Nacional de
Engenharia Civil

fórum
» Fórum iGPI
O fórum iGPI é um evento destinado a divulgar
publicamente o trabalho e os resultados obtidos pelas
entidades gestoras participantes na 2ª edição da iniciativa
para a Gestão Patrimonial de Infraestruturas (iGPI 2015).
Pretende igualmente promover a discussão em torno dos
principais desafios e oportunidades associados à
implementação e manutenção de programas de gestão
patrimonial de infraestruturas (GPI), em contextos
bastante diversificados, com base na experiência já
adquirida pelos participantes nas iniciativas iGPI .
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» Programa
09:00
09:30

Receção e registo
Sessão de abertura e boas vindas
(Mª Adriana Cardoso - LNEC)

09:40

O que é a GPI e a sua importância
(Helena Alegre – LNEC)

09:55

iGPI 2015 – Iniciativa Nacional de GPI

Novos desafios para a Gestão
Patrimonial de Infraestruturas
(Mª Adriana Cardoso - LNEC)

10:10

(AGS, S.A.)

10:25

Mesa redonda GPI no contexto de holdings
(Moderador: Mª João Rosa – LNEC)

» A iGPI

A segunda edição da Iniciativa Nacional para a Gestão
Patrimonial de Infraestruturas (iGPI) teve por objetivo
capacitar as entidades gestoras de serviços urbanos de
água a desenvolver e manter sistemas de gestão
patrimonial de infraestruturas (GPI).

PGPI – Programa de GPI

11:10
11:30

Pausa para café

iGPI 2015 – Planeamento em GPI
(entidades iGPI 2015)

12:00

Painel GPI e alterações climáticas
(Moderador: Rafaela Matos – LNEC)

A iGPI 2015, promovida pelo LNEC, Instituto Superior
Técnico e Addition, Lda., contou com a participação de 17
entidades gestoras.

12:45

Esta Iniciativa teve ainda como objetivos a disseminação
das melhores e mais recentes metodologias e
ferramentas de boa prática no domínio da GPI, a criação
de uma rede efetiva de partilha de resultados e
experiências entre responsáveis de entidades gestoras de
todo o país e a capacitação de um número crescente de
técnicos.

14:20

Almoço [apresentação de posters]

Maria Adriana Cardoso, Maria Santos Silva, …
Laboratório Nacional de Engenharia Civil
14:00

GPI e políticas públicas

(Jaime Melo Baptista – LNEC)

iGPI 2015 – Internalização e capacitação em GPI na
organização

(entidades iGPI 2015)

15:10

Novo enquadramento regulatório e legislativo
(ERSAR)

15:40
16:00

Pausa para café
Painel iGPI 2015 – Índice de Valor Infraestrutural
(moderador: Alexandra Serra, AdP)

» Destinatários
Administradores e técnicos de entidades gestoras,
consultores, investigadores, alunos de mestrado e
doutoramento e demais interessados nestas matérias.

16:40

Perspetivas da GPI em Portugal e no mundo
(Helena Alegre – LNEC; Sérgio T. Coelho - Baseform)

17:00

Encerramento

