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MANAGEMENT



A APFM desenvolve, no âmbito da AcademiaFM, um programa 
Online de formações de carácter teórico e prático com o 
objetivo de dotar os Profissionais de Facility Management 
das competências soft e hard necessárias ao desempenho 
das suas funções, independentemente do seu background 
académico anterior e que é normalmente muito variado.

Este conjunto de competências é definido com base em 
frameworks europeus e internacionais e atualizados anualmente 
por forma a assegurar que os conteúdos estão alinhados com 
os desafios colocados aos profissionais, diariamente.

Todos os formadores do curso PFM têm experiência e os  
seus conteúdos são adaptados para serem entregues de 
forma Online e para os profissionais do Facility Management.

O processo de certificação de “Profissional em Facility 
Management” é um processo voluntário. Pode candidatar-
se a este processo qualquer Requerente enquanto pessoa 
individual, sem necessidade de ter realizado qualquer 
formação junto da APFM. Assim, o processo de certificação 
é independente da formação dada pela APFM e é gerido 
pela SGS, por forma a garantir a devida isenção, sendo esta 
certificação acreditada pelo IPAC.

Este processo tem como objetivo assegurar que a pessoa 
certificada é competente para a realização das atividades 
base do Facility Management.

O programa “Profissional em Facility 
Management” consiste numa oferta 
formativa e numa certificação o que 
têm como objetivo comum o de criar 
um referencial base de formação para 
os profissionais de FM em Língua 
Portuguesa.

A AcademiaFM é um projeto conjunto 
com a SGS: entidade formadora 
certificada pela DGERT e que também 
gere a certificação de profissionais, 
acreditada pelo IPAC.

ESPECIALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE

PROFISSIONAL EM 
FACILITY MANAGEMENT



PLANEAMENTO, SOLUÇÃO DE PROBLEMAS E 
EXECUÇÃO DE NEGOCIAÇÕES DE ALTA IMPLICAÇÃO

A Competência essencial no Facility Management é a 
capacidade de negociar soluções win-win para todos os 
Stakeholders envolvidos.

Fazê-lo bem feito é uma ciência e, durante este 
módulo, irão ser abordados temas como:

 • Refletir sobre o nosso conforto e competência em 
Negociação;

 • Identificar os diferentes estilos de negociadores;
 • Ver a negociação como um Processo e entender as 

suas fases;
 • Familiarizar-se com os 4 Princípios, 7 Elementos e 7 

Fases da Negociação do Método de Harvard;
 • Adotar uma Ferramenta de Planeamento da 

Negociação;
 • Aplicar esta ferramenta a Negociações atuais ou 

futuras;
 • Analisar a real natureza das Objeções;
 • Dominar um Processo de lidar com objeções;
 • Treinar o processo de lidar com Objeções no processo 

da Negociação.

Licenciado em Organização Gestão de 
Empresas, Mestre em Marketing, docente 
convidado de Universidades em Portugal 
e Angola, com experiência de formação 
profissional e palestras em Portugal e no 
estrangeiro.
Tem uma larga experiência em 
associativismo empresarial e trabalhou em 
vários setores de atividade, dos quais, o 
Facilites Services durante 7 anos.

VALTER ALCOFORADO BARREIRA
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Após a participação neste módulo, os formandos vão 
ficar capacitados a:

• Compreender os benefícios de uma boa negociação;
• Descrever, dominar e executar o planeamento 

e implementação de uma negociação, que traz 
vantagens de longa duração;

• Compreender o carácter benéfico das objeções para 
identificar e solucionar problemas numa Negociação;

• Descrever e demonstrar um processo de Lidar com 
Objeções;

• Utilizar este processo para conseguir Negociações 
Eficazes;

• Treinar o processo de Negociação e de solução de 
problemas e receber feedback.



CONTRATAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE SOURCING 
(ISO 41012)

Essencial para Facility Managers e para Empresas 
Prestadoras de Serviços, o alinhamento com a Norma 
ISO 41012 permite beneficiar das melhores práticas 
internacionais quando é momento de lançar um concurso 
ou renovar um contrato.

Quando temos empresas subcontratadas responsáveis 
pela Segurança e Bem Estar dos nossos colaboradores e 
dos clientes que visitam as nossas instalações, temos de 
garantir que existe uma relação de parceria e um modelo 
contratual que o suporta:

• Através da correta identificação de necessidades;
• Com modelos de retribuição adequados;
• Suportando a inovação e a melhoria contínua;
• Levando o mercado a premiar clientes e prestadores 

éticos, eficazes e eficientes.

Licenciada em Direito pela Universidade 
Católica Portuguesa e pós-graduada em 
Direito da Sociedade da Informação pela 
Faculdade de Direito de Lisboa e em Direito 
de Banca, da Bolsa e dos Seguros pela 
Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra.
Extensa experiência em Direito dos 
Negócios é ainda membro da Comissão 
Técnica Nacional do FM responsável pela 
ligação com o CEN e a ISO.

MARIA JOSÉ CAMPOS
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Só através de práticas de contratação alinhadas com o 
que se faz de melhor em todo o Mundo poderá o mercado 
nacional evoluir. 

Para isso é essencial começar por tópicos como:

• Importância da contratação em FM;
• Alinhamento com a ISO 41012;
• Modelos de Procurement: Processos de Concurso e 

Avaliação e Seleção de Fornecedores;
• Boas práticas de Contratação: O processo negocial;
• O Contrato e as Cláusulas essenciais;
• SLA’s e indicadores.



TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO APLICADAS 
AO FACILITY MANAGEMENT

A utilização de ferramentas tecnológicas permitem-nos 
elevados ganhos de produtividade bem como automatizar 
procedimentos e acelerar a produção de relatórios e a 
monitorização de dashboards. Para que tal aconteça, é 
fundamental uma definição apropriada dos desafios e 
das necessidades que se querem ver satisfeitas, planear 
a implementação e gerir a mudança junto de todos os 
stakeholders envolvidos.

O objetivo deste módulo é, assim, dotar os formandos 
das seguintes competências:

• Compreender as diferentes tecnologias associadas ao 
FM e o seu potencial impacto;

• Dimensionar uma solução tecnológica às necessidades 
e aos recursos de uma organização;

• Desenvolver e defender um business case, incluíndo a 
quantificação dos benefícios face ao investimento;

• Compreender a importância da gestão na mudança 
em qualquer implementação.

Diretor executivo da APFM, é licenciado em 
Eng. e Gestão Industrial pelo IST e Pós-
graduado pelo ISCTE. É também Diretor 
da EuroFM, a rede europeia de Facility 
Management, onde é responsável pela 
coordenação do grupo de trabalho que 
congrega as associações de FM europeias.

Foi diretor comercial e de marketing em 
empresas multinacionais, tendo também 
sido diretor de projetos financiados pelo 
Fundo Social Europeu e Mentor de projetos 
de empreendedorismo social apoiados 
pela Câmara Municipal de Lisboa e da 
Amadora.

MIGUEL ALVES AGOSTINHO
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Durante as sessões, os formandos vão trabalhar sobre 
tópicos tão diversos como:

• O impacto da transformação tecnológica nas pessoas, 
nos espaços e nos processos;

• A identificação de necessidades e desafios à 
implementação de soluções tecnológicas;

• Módulos e aplicações funcionais;
• Os diferentes sistemas de informação e gestão 

associados ao FM;
• BIM: Conceito e Benefícios;
• IoT e o FM: Possibilidades e Desafios;
• Tecnologia, Economia Circular e novos Players.



GESTÃO DE ATIVOS E ORÇAMENTAÇÃO

Desenvolver competências para estruturar um 
procedimento que facilite a elaboração de um orçamento 
de custos que, pela sucessão ordenada de atos e 
formalidades, permita, através de um planeamento 
de custos das atividades, determinar qual o ativo 
economicamente mais vantajoso num período predefinido.

Conteúdos Programáticos:

• Objetivos da formação e do trabalho final;
• O procedimento como ferramenta indispensável para 

a elaboração de um orçamento de custos;
• Codificação de ativos e localizações: estruturação e 

normalização;
• Plano de manutenção: evolução da compilação da 

informação;
• Custo do Ciclo de Vida num período predefinido;
• Seleção dos ativos críticos da atividade;
• Planeamento dos custos de ativos - Estruturação dos 

custos para determinar o ativo economicamente mais 
vantajoso no período predefinido;

• Planeamento dos custos de ativos - Cálculo do ativo 
economicamente mais vantajoso no ciclo de vida em 
estudo.

Com um extenso background ligado à 
gestão da manutenção e sistemas de 
informação relacionados desde 1995, 
desempenha há mais de 12 anos funções 
na Parque Escolar onde foi responsável 
pela criação da Unidade Técnica de 
Manutenção após a reestruturação desta 
entidade em 2014. Tem sido formador 
em diversos programas geridos pela 
Ordem dos Engenheiros. É licenciado 
em Engenharia e Gestão Industrial com 
frequência do Mestrado em Engenharia 
Farmacêutica.

CARLOS MARQUES
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Competências a Desenvolver:

• Entender a importância em definir uma estrutura 
de codificação para ativos e localizações geográfico-
funcionais, e codifica-los;

• Desenvolver competências para transformar um 
manual de manutenção de ativos em planos de 
manutenção estruturados, com custos;

• Desenvolver uma matriz com uma estrutura que 
permita selecionar os ativos críticos e priorizar a sua 
intervenção;

• Estruturar a informação para o cálculo do ativo 
economicamente mais vantajoso, com recurso ao 
planeamento de custos;



MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS

• Tipos de manutenção: Reativa e Proactiva e respetivos 
subgrupos: corretiva não planeada; corretiva 
planeada; preventiva; preditiva; detetiva; Engenharia 
de manutenção;

• Referência a TPM, RBM, RCM;
• Importância da manutenção no ciclo de vida das 

edificações;
• Manutenção de infraestruturas técnicas em cenário de 

pandemia;
• NP EN 15221 – 7: FM – Benchmarking;
• NP EN 15341: KPI’s de Manutenção;
• Conceitos base de contratação da manutenção;
• CdE de Concursos de manutenção;
• Planos de manutenção.

Com uma dupla licenciatura em Eng. 
Electrotécnica e em Eng. Civil pelo IST e 
Especialista em Direção e Gestão da 
Construção pelo IPL, é Diretor do 
Departamento de Hard Services da EDP.
A título académico é Professor convidado 
no Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa, na Academia FM; Presidente das 
comissões técnicas CT 192 e CT 193, do IPQ 
e Presidente da APFM.

JOÃO HORMIGO
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Este módulo focado nos edifícios, sua manutenção e 
gestão, é essencial para qualquer Facility Manager poder 
saber o suficiente para articular e alinhar as estratégias que 
tem de implementar com os prestadores de serviços e suas 
equipas, incluíndo o desenho de cadernos de encargos que 
permitam a utilização adequada de recursos bem como 
assegurar o valor do imóvel e dos seus ativos.

Irão ser abordados os seguintes tópicos:

• Referência breve à NP EN 15221;
• Enquadramento da manutenção no FM;
• Manutenção – evolução;
• Modelos de manutenção: concentrado na organização; 

totalmente em outsourcing; misto. Caso in house vs 
outsourcing;



WORKPLACE: ESTRATÉGIA, PLANEAMENTO E 
OCUPAÇÃO. O IMPACTO NA GESTÃO INTEGRADA DO FM

08

No processo estratégico centrado no People 
Experience:

• O Diagnóstico e Planeamento estratégico centrado no 
propósito, cultura e objetivos corporativos;

• O envolvimento dos colaboradores no processo 
(com base no Change Management) promovem 
engagement com a organização;

• O papel do FMer no Planeamento, Gestão e Operação 
de Escritórios/ Edifícios corporativos e o impacto no 
compromisso de sustentabilidade.

Na legislação e Certificações em FM:

• As diretrizes normativas e a legislação atual - análise 
das vários ISO’s e o seu impacto na ocupação;

• Integração com os compromissos de sustentabilidade 
e eficiência energética;

Neste módulo pretende-se analisar os espaços 
corporativos centrados em parâmetros de Activity-
based working (ABW), com foco na flexibilidade e 
sustentabilidade.
Definir uma estratégia alinhada com o propósito e 
objetivos estratégicos da empresa, permite, de uma 
forma sustentável e eficaz, envolver os colaboradores, 
criar espaços diferenciados – mais isolados ou mais 
colaborativos, que acrescentam valor à empresa.
Desenvolver um processo integrado otimiza o 
desempenho na ocupação e melhora a “experiência” do 
colaborador.
São estes os desafios atuais e futuros do Facility 
Management.
Rentabilidade de manutenção, redução da pegada 
ecológica e compromisso de capacitar “comunidades” 
ativas e sustentáveis, com base:

Na evolução e tendências futuras dos espaços de 
trabalho:

• A evolução do modelo de trabalho e as tendências 
colaborativas - criação de “hub’s” sociais;

• O foco na sustentabilidade e a capacitação do 
espaço/ edifício para promover bem-estar individual 
e colectivo.

O impacto do DESIGN SUSTENTÁVEL na valorização dos 
ativos imobiliários – da tendência à necessidade.

Alexandra Santos é CEO | Founder da 
CPlace, uma empresa de Arquitetura, 
Design e Consultoria, com competências 
especializadas nas áreas de Workplace 
Strategy, Experience Design, Change 
Management e Sustentabilidade, focada 
na criação de ambientes humanizados. 
Licenciou-se em Arquitetura em 2000, é 
Mestre em Tecnologias da Construção 
pelo IST( 2008) e certificada em Ambientes 
de Trabalho pela instituição alemã 
Mensch&Büro-Akademie. Com uma 
colaboração ativa com a APFM, atualmente 
é secretária da Comissão técnica CT 192 - 
Facility Management e membro do WG9 
do CEN. Dirige, atualmente, o grupo de 
Mulheres no Facility Management em 
Portugal.

ALEXANDRA SANTOS



O FATOR HUMANO NO FM: GESTÃO DA 
MUDANÇA E USER EXPERIENCE (UX)

Durante as sessões, os formandos irão trabalhar 
temas como:

• Fatores críticos e frameworks para otimizar o processo 
de mudança e minimizar resistências;

• O ciclo do hábito. Estratégias para mudanças efetivas;
• Introdução ao Design Thinking e a Metodologias Agile;
• De prestadores de serviços a “criadores de 

experiências”. Os novos desafios do FM e do CWO;
• A Employee Journey e os Touchpoints do FM;
• O FM na construção do Employer Branding e na 

Sustentabilidade das Organizações - modelo dos 3Ps;
• A relação com o core do negócio e impacto do FM na 

gestão do ecossistema organizacional.

Consultora e oradora em Gestão da 
Mudança, Cultura, Liderança, EX e 
Workplace Strategy. Professora de MBAs 
em Gestão Estratégica de Pessoas no ITAE 
Business School Spain. Cofundadora da 
Academia de Formación y Desarrollo Casa 
de España, integra atualmente os Corpos 
Sociais. Consultora da APD Associação 
para o Progresso da Direção. Foi Diretora 
de Recursos Humanos em empresas de 
diversos sectores. Licenciada em Psicologia 
pela Univ. Clássica de Lisboa. Pós-graduada 
em GRH pelo ISG. Formação Executiva pela 
Univ. Católica, Univ. Nova e AESE

MARIA MIGUEL PERLICO
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O atual momento de acentuada mudança nos modelos 
e ambientes de trabalho a par do foco nas Pessoas, 
exige ao Facility Manager (FMer) um aprofundamento de 
competências nestas áreas e proporciona a ativação do seu 
papel como parceiro estratégico de negócio.

Objetivos do Módulo

• Identificar as principais variáveis do PROCESSO DE 
GESTÃO da MUDANÇA e desenvolver competências 
para a sua implementação;

• Fomentar a AGILIDADE nas organizações, através de 
práticas e metodologias;

• Clarificar o papel do FM nos momentos chave do ciclo 
de vida dos colaboradores e o seu contributo para a 
EMPLOYEE EXPERIENCE;

• Analisar a ISO 41015 . Objetivos, status e instrumentos 
de suporte;

• Abordar os conteúdos de forma prática - case studies, 
exercícios e partilha de experiências - visando facilitar 
a aplicação no contexto profissional.



GESTÃO DE PROJETOS

Durante as sessões, os formandos vão trabalhar sobre dois 
grupos de tópicos com aplicabilidade prática tão diversos 
como:

Gestão de Projeto

• Definição do Âmbito;
• Objetivos do Projeto;
• Gestão de Stakeholders;
• Gestão da Comunicação;
• Gestão de Risco;

Técnicas de Planeamento

• Identificação e recolha de requisitos;
• Definição de precedências, equipa, tempo e custos
• Resolução de sobreposições.

Doutorando em Global Management, 
Strategy and Entrepreneurship. Mestre em 
Empreendedorismo e Gestão de Inovação.
Foi responsável pela gestão de projetos 
nacionais e internacionais com maior 
enfoque na temática de Sistemas de 
Informação, com impacto na reestruturação
de processos, pessoas e tecnologia e é 
membro da comissão técnica da ISO 27001.

ORLANDO FONTAN
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Nas atividades de FM a Gestão de Projetos tem uma 
forte preponderância. É uma metodologia que envolve o 
domínio e a aplicação de conhecimentos teóricos, e acima 
de tudo com aplicabilidade prática. Tem como principal 
finalidade garantir que o projeto finalizado esteja em 
sintonia com as expectativas do cliente e de acordo com os 
prazos estabelecidos durante seu planeamento inicial.

Objetivos do Módulo

• Identificar os processos, técnicas e ferramentas da 
Gestão de Projetos;

• Desenvolver o conhecimento essencial para a gestão 
de projeto, de acordo com a sua complexidade e setor 
de atuação;

• Identificar as principais boas práticas de gestão de 
projeto;

• Enquadrar gestão de projeto nos objetivos das 
organizações;

• Perceber a importância da gestão de stakeholders.



COMUNICAÇÃO E LIDERANÇA

Licenciado em Psicologia das 
Empresas e das Organizações, 
com duas pós-graduações em 
Gestão e Avaliação da Formação 
e em Leadership & Management. 
Formador Certificado desde 
2001, Facilitador LEGO Serious 
Play desde 2008, Formador DiSC 
desde 2014, MBTI desde 2016 e 
EQ i 2.0 desde 2017.
Fundador do Zoom ID, um 
projeto dedicado a ajudar 
Associações sem fins lucrativos a 
partir de projetos de fotografia. 
Exerceu vários cargos de Direção 
nas áreas de Recursos Humanos 
e Consulting.

FRANCISCO MENDES
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Nos contextos de trabalho, as competências de liderança, são críticas. A gestão de equipas 
assente numa liderança efetiva, propicia mais satisfação para os indivíduos, melhor relação 
dentro e entre equipas de trabalho, bem como melhores resultados organizacionais.
 
Condição fundamental para a eficaz liderança, é o domínio das competências comunicativas, 
que são exploradas neste Módulo nessa mesma perspetiva de orientação de pessoas e 
equipas. 

Este Módulo tem como grande objetivo, proporcionar conhecimentos e desenvolver 
competências que permitam comportamentos de liderança eficaz, nomeadamente ao nível 
da comunicação.

Compreende por isso objetivos parcelares como:

• Compreender o impacto da comunicação no exercício da atividade profissional;
• Conhecer e saber gerir alguns efeitos da perceção na comunicação;
• Saber estruturar mensagens, tornando-as claras, precisas e objetivas;
• Adotar comportamentos de escuta e feedback.z
 
Em termos de conteúdos, este Módulo tem um alinhamento assente em conteúdos 
como:
• Modelos de Liderança e o ajustamento ao perfil individual, bem como às características e 

condições da equipa de trabalho;
• Estratégias de condução de pessoas e grupos – aplicação a situações concretas do dia-a-

dia do FM;
• Processo e dimensões da comunicação humana, aplicados aos contextos de trabalho;
• O impacto da perceção na comunicação humana e a intencionalidade da comunicação;
• Competências comunicativas básicas;
• Exercícios de aplicação na comunicação escrita e oral;
• Comunicação aplicada à negociação.

Doutoranda em Ciências Sociais – 
Comportamento Organizacional, pela 
UL – tese em desenvolvimento sobre 
Work-Life Balance. Pós-graduada em 
RH, pela Católica e pelo ISLA Lisboa, 
e em Comunicação, pelo ISCTE. 
Licenciada em Sociologia pelo ISCTE. 
Docente de Recursos Humanos em 
vários programas, da Universidade 
Europeia. Exerceu cargos de DRH 
e Formação em várias entidades. 
Membro do Conselho Editorial da RH 
Magazine. Membro dos Órgãos de 
Gestão de ONGD e Vice-Presidente 
do Fórum Pessoas e Organizações – 
Pessoas2020.

ISABEL MOÇO



NORMAS E MODELOS DE FM

Cada vez mais complexo, o FM tem de equilibrar a resposta às necessidades e 
requisitos das várias partes interessadas, cada vez mais em rápida mudança, 
suportando de forma eficaz, segura e sustentável as necessidades do negócio. Afeta a 
saúde e o bem-estar de todos aqueles que entram em contato com uma organização e 
cobre um alargado e diverso conjunto de temas.

O recurso a normas de referência permite beneficiar da experiência e conhecimento 
de peritos que atuam em diferentes sectores e contextos, promovendo as melhores 
práticas no mercado para o respetivo domínio. Em particular a ISO 41001, que constitui 
a norma internacional de referência para sistemas de gestão no domínio do FM, é uma 
excelente e útil ferramenta com base na qual os Facility Managers e as várias equipas, 
internas e externas, podem organizar e desenvolver o FM nas organizações de uma 
forma integrada e consistente, num mercado global cada vez mais competitivo. Licenciada em Engenharia Agro-

Industrial pelo Instituto Superior 
de Agronomia e pós graduada em 
Sistemas integrados de Gestão e 
Responsabilidade Social pela SGS e 
em Facility Management pelo ISEL. 
Frequentou o programa de Gestão 
Avançada na PBS.
É atualmente Diretora da Qualidade, 
Ambiente e Segurança na Manvia.

CÁTIA NEVES
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Mestre em Construção e Licenciado 
em Eng. Civil pelo IST, fez parte de 
grandes projetos como o Euro2004 
e o desenvolvimento da área de BPO 
na PT Pro. A título associativo, fez 
parte dos órgãos sociais da APFM 
desde a sua criação, como Vice-
Presidente e Presidente.
Atualmente, é responsável pela rede 
de Alumni da AcademiaFM bem 
como CEO da WspaceFM.

PEDRO LÓ

O presente módulo tem como elementos nucleares:

• Definição de Facility Management e o papel dos Facility Managers na dinamização 
de um sistema de gestão de FM na organizações;

• Visão global dos modelos de FM e das várias normas Europeias e Internacionais 
do FM e como estas se complementam;

• Estrutura da norma e os requisitos da ISO 41001, com particular enfoque na 
análise e das partes interessadas, gestão do risco e abordagem por processos;

• Implementação de um sistema de gestão de FM, integração e suporte ao negócio 
da organização e a interação com outros sistemas de gestão.



WELLBEING: O DRIVER NO FUTURO E 
SUSTENTABILIDADE DAS ORGANIZAÇÕES

Alexandra Santos é CEO | Founder da 
CPlace, uma empresa de Arquitetura, 
Design e Consultoria, com competências 
especializadas nas áreas de Workplace 
Strategy, Experience Design, Change 
Management e Sustentabilidade, focada 
na criação de ambientes humanizados. 
Licenciou-se em Arquitetura em 2000, é 
Mestre em Tecnologias da Construção 
pelo IST( 2008) e certificada em Ambientes 
de Trabalho pela instituição alemã 
Mensch&Büro-Akademie. Com uma 
colaboração ativa com a APFM, atualmente 
é secretária da Comissão técnica CT 192 - 
Facility Management e membro do WG9 
do CEN. Dirige, atualmente, o grupo de 
Mulheres no Facility Management em 
Portugal.

ALEXANDRA SANTOS
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O foco no Bem-estar dos colaboradores

• O paradigma da “nova normalidade” em contextos 
corporativos;

• A felicidade organizacional: contexto, ROI e 
capitalização;

• As ações individuais e impacto no coletivo.

O statement de “bem-estar nos edifícios”

• A evolução das certificações;
• A Certificação WELL e Fitwel (do Well building Institute);
• Planeamento estratégico e operacionalidade – 

desenvolvimento de Programas Wellbeing nas 
organizações.

Da tendência à necessidade, o Bem-estar das pessoas 
assenta em modelos de ocupação e uso mais sustentáveis, 
de maior equilíbrio psíquico, cognitivo e emocional.
Assistimos a vários cenários de “stress” e incerteza que nos 
permitiu identificar a necessidade de criar um equilíbrio, 
uma estabilidade e encontrar novas formas de trabalhar e 
viver de forma mais descontraída e saudável.
Se por um lado, o processo de aceleração de criar 
escritórios mais sustentáveis permite às organizações 
criarem planos estratégicos de investimento a curto prazo, 
por outro lado as práticas diárias individuais e coletivas 
permitem acompanhar essa mudança de paradigma. 
Ambas, convergem para uma abordagem integrada de 
sustentabilidade da organização.

 Neste módulo, iremos abordar temas integrados no 
Facility Management, como:



NEUROARQUITETURA E WORKPLACE STRATEGY 
APLICADOS AO FM

Durante as sessões, os formandos irão trabalhar 
temas como:

• Exemplos práticos do Nudging
• A influência do ambiente nas vertentes física, cognitiva 

e emocional
• Impacto do Workplace Strategy no ROI de intervenções 

de FM
• A evolução dos espaços de trabalho e a sua otimização 

pelo FM
• O papel do FM no desenvolvimento de Smart 

Workplaces

Consultora e oradora em Gestão da 
Mudança, Cultura, Liderança, EX e 
Workplace Strategy. Professora de MBAs 
em Gestão Estratégica de Pessoas no ITAE 
Business School Spain. Cofundadora da 
Academia de Formación y Desarrollo Casa 
de España, integra atualmente os Corpos 
Sociais. Consultora da APD Associação 
para o Progresso da Direção. Foi Diretora 
de Recursos Humanos em empresas de 
diversos sectores. Licenciada em Psicologia 
pela Univ. Clássica de Lisboa. Pós-graduada 
em GRH pelo ISG. Formação Executiva pela 
Univ. Católica, Univ. Nova e AESE

MARIA MIGUEL PERLICO
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Os ecossistemas empresariais e os modelos de trabalho 
estão em mudança, levando a novos conceitos de 
WORKSPACE e WORKPLACE.

Igualmente os requisitos colocados pelos diferentes 
stakeholders estão em transformação, requerendo 
abordagens integradas que aportem valor ao cliente e 
sejam decisivas para a relevância e protagonismo do FM.

Objetivos do Módulo

• Enquadrar a utilização da NEUROCIÊNCIA NAS 
ORGANIZAÇÕES

• APLICAÇÕES PRÁTICAS EM FM da Neurociência na 
Liderança, Decisões e Comportamentos

• Abordar os Princípios e Variáveis fundamentais da 
NEUROARQUITETURA

• Os pilares dos ESPAÇOS SAUDÁVEIS – OMS, ILO e IWBI
• Perspetivar o WORKPLACE STRATEGY como catalisador 

do Bem-estar dos Colaboradores e dos Resultados das 
Organizações

• Abordar os conteúdos de forma prática com case 
studies, exercícios e partilha de experiências, visando 
facilitar a sua integração nos contextos de trabalho



CALENDÁRIO DE FORMAÇÃO ONLINE 2022 - 1ºSEMESTRE
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MÓDULO FORMADOR HORÁRIO SESSÃO 5
HORAS

ASSÍNCRONAS
HORAS

SÍNCRONASSESSÃO 4SESSÃO 3SESSÃO 2SESSÃO 1

Gestão de Projetos Orlando Fontan Terças
18h30 às 20h30 11 Jan 18 Jan 25 Jan 8 Fev - 8 4 12

Comunicação e Liderança Francisco Mendes Quintas
18h30 às 20h30 13 Jan 20 Jan 27 Jan 10 Fev - 8 4 12

O Fator Humano no FM: Gestão 
da Mudança e User Experience (UX) Maria Miguel Perlico Segundas

18h30 às 20h30 14 Fev 21 Fev 7 Mar 14 Mar - 8 4 12

Normas e Modelos de FM Cátia Neves e Pedro Ló Terças
18h30 às 20h30 15 Fev 22 Fev 8 Mar 15 Mar - 8 4 12

WellBeing: O Driver no Futuro e 
Sustentabilidade das Organizações Alexandra Santos Quintas

18h30 às 20h30 17 Fev 24 Fev 10 Mar 17 Mar - 8 4 12

Contratação e Estratégias de 
Sourcing (ISO 41012) Maria José Campos Segundas 

18h30 às 20h30 21 Mar 4 Abr 18 Abr 2 Mai - 8 4 12

Planeamento e Negociação Valter Barreira Terças
18h30 às 20h30 22 Mar 5 Abr 19 Abr 3 Mai - 8 4 12

Tecnologias de Informação 
Aplicadas ao FM Miguel Agostinho Quintas

18h30 às 20h30 24 Mar 7 Abr 21 Abr 5 Mai - 8 4 12

Gestão de Ativos e Orçamentação Carlos Marques Segundas
18h30 às 20h30 9 Mai 16 Mai 23 Mai 6 Jun - 8 4 12

Manutenção de Edifícios João Hormigo Terças
18h30 às 20h30 10 Mai 17 Mai 24 Mai 31 Mai 7 Jun 10 2 12

Workplace: Estratégia, Planeamento e 
Ocupação. O Impacto na gestão Integrada do FM Alexandra Santos Quintas

18h30 às 20h30 12 Mai 19 Mai 26 Mai 9 Jun - 8 4 12

Módulos Base Módulos Especialização

SESSÕES SÍNCRONAS

HORAS
TOTAL



CALENDÁRIO DE FORMAÇÃO ONLINE 2022 - 2ºSEMESTRE
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MÓDULO FORMADOR HORÁRIO SESSÃO 5
HORAS

ASSÍNCRONAS
HORAS

SÍNCRONASSESSÃO 4SESSÃO 3SESSÃO 2SESSÃO 1

Maria Miguel Perlico Segundas
18h30 às 20h30 12 Set 19 Set 26 Set 10 Out - 8 4 12

Gestão de Projetos Orlando Fontan Terças
18h30 às 20h30 13 Set 20 Set 27 Set 11 Out - 8 4 12

Comunicação e Liderança Isabel Moço Quintas
18h30 às 20h30 15 Set 22 Set 29 Set 13 Out - 8 4 12

Neuroarquitetura e Workplace 
Strategy aplicados ao FM Maria Miguel Perlico Segundas

18h30 às 20h30 17 Out 24 Out 7 Nov 14 Nov - 8 4 12

Normas e Modelos de FM Cátia Neves e Pedro Ló Terças
18h30 às 20h30 18 Out 25 Out 8 Nov 15 Nov - 8 4 12

Contratação e Estratégias de 
Sourcing (ISO 41012) Maria José Campos Quintas

18h30 às 20h30 20 Out 27 Out 10 Nov 17 Nov - 8 4 12

Módulos Base Módulos Especialização

SESSÕES SÍNCRONAS

HORAS
TOTAL

O Fator Humano no FM: Gestão 
da Mudança e User Experience (UX)



CALENDÁRIO DE FORMAÇÃO ONLINE 2023 - 1ºSEMESTRE
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MÓDULO FORMADOR HORÁRIO SESSÃO 5
HORAS

ASSÍNCRONAS
HORAS

SÍNCRONASSESSÃO 4SESSÃO 3SESSÃO 2SESSÃO 1

Wellbeing: ”O Driver no Futuro e 
Sustentabilidade das Organizações Alexandra Santos Segundas

18h30 às 20h30 9 Jan 16 Jan 23 Jan 30 Jan - 8 4 12

Planeamento e Negociação Valter Barreira Terças
18h30 às 20h30 10 Jan 17 Jan 24 Jan 31 Jan - 8 4 12

Tecnologias de Informação 
Aplicadas ao FM Miguel Agostinho Quintas

18h30 às 20h30 12 Jan 19 Jan 26 Jan 2 Fev - 8 4 12

Gestão de Ativos e Orçamentação Carlos Marques Segundas
18h30 às 20h30 6 Fev 13 Fev 27 Fev 6 Mar - 8 4 12

Manutenção de Edifícios João Hormigo Terças
18h30 às 20h30 7 Fev 14 Fev 28 Fev 7 Mar 14 Mar 10 2 12

Workplace: Estratégia, Planeamento e 
Ocupação. O Impacto na gestão Integrada do FM

Alexandra Santos Quintas
18h30 às 20h30 9 Fev 16 Fev 2 Mar 9 Mar - 8 4 12

Maria Miguel Perlico Segundas
18h30 às 20h30 20 Mar 27 Mar 17 Abr 8 Mai - 8 4 12

Gestão de Projetos Orlando Fontan Terças
18h30 às 20h30 21 Mar 28 Mar 18 Abr 9 Mai - 8 4 12

Comunicação e Liderança Isabel Moço Quintas
18h30 às 20h30 23 Mar 30 Mar 20 Abr 11 Mai - 8 4 12

Neuroarquitetura e Workplace 
Strategy aplicados ao FM Maria Miguel Perlico Segundas

18h30 às 20h30 15 Mai 22 Mai 29 Mai 19 Jun - 8 4 12

Normas e Modelos de FM Cátia Neves e Pedro Ló Terças
18h30 às 20h30 16 Mai 23 Mai 30 Mai 20 Jun - 8 4 12

Módulos Base Módulos Especialização

SESSÕES SÍNCRONAS

Contratação e Estratégias de 
Sourcing (ISO 41012) Maria José Campos Quintas

18h30 às 20h30 18 Mai 25 Mai 1 Jun 22 Jun - 8 4 12

HORAS
TOTAL

O Fator Humano no FM: Gestão 
da Mudança e User Experience (UX)



O programa “Profissional em Facility Management” consiste numa oferta formativa e 
numa certificação que têm como objetivo comum o de criar um referencial base de 
formação para os profissionais de FM em Portugal.

A APFM desenvolve, no âmbito da AcademiaFM, formações de carácter teórico e prático 
com o objetivo de dotar os Profissionais de Facility Management das competências 
soft e hard necessárias ao desempenho das suas funções, independentemente do seu 
background académico anterior e que normalmente muito variado.

Este conjunto de competências é definido com base em frameworks europeus e 
internacionais e atualizados anualmente por forma a assegurar que os conte dos 
estão alinhados com os desafios colocados aos profissionais, diariamente.

Todos os formadores do curso PFM têm experiência e os seus conteúdos são adaptados 
para os profissionais do Facility Management.

(*) O Sistema Integrado de Informação e Gestāo da Oferta Educativa e Formativa ( é 
coordenado pela Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) para 
gestão da rede de oferta educativa e formativa e dos percursos educativos e formativos 
de jovens e adultos, abrange a rede de entidades formadoras do Sistema Nacional de 
Qualificações (SNQ), incluindo os Centros Qualifica.

SOBRE A ACADEMIA FM

Espaço APFM
Edifício Adamastor
Av. D. João II, 9 Torre B, piso 5B
1990-077 Lisboa

Telefone: +351 218 943 256
Email: geral@apfm.pt


