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Assunto: Eventos 
 
 
 
Caros Associados, 
 
  
Junto enviamos informação relativa a dois eventos que poderão ser do vosso interesse: 
 
 
  

  

  

 
  

SEMINÁRIO 

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE ENERGIA (ISO 50001) 

Papel dos Sistemas de Gestão de Energia na descarbonização da Indústria 
  

O Instituto Português da Qualidade, enquanto Organismo Nacional de Normalização e a sua Comissão Técnica  
CT 184 – “Normalização no domínio da gestão de energia” realizam a 10 de março, pelas 14:30, no Auditório 1 da 
Escola Superior de Tecnologia de Setúbal / Instituto Politécnico de Setúbal, um evento subordinado ao tema: 
“Implementação de sistemas de gestão de energia (ISO 50001). Papel dos sistemas de gestão de energia na 
descarbonização da indústria”. 
  

OBJETIVOS 
 Divulgação das Normas Internacionais do grupo ISO 50000, utilizadas na certificação de Sistemas de Gestão de 

Energia e acompanhadas pela CT184 – Normalização no domínio da gestão de energia. 
 Divulgação de casos práticos de implementação de sistemas de gestão de energia. 

DESTINATÁRIOS 
Associações empresariais regionais, associações regionais de energia, representantes de municípios, gestores de 
energia, gestores de sistemas AQS, Associação portuguesa de facility management, peritos qualificados, técnicos 
SGCIE. 
  

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 
A participação é livre, sendo sujeita a inscrição prévia (até 8 de março). 
   

 
 



 I CONGRESSO DE DIREITO DA CONSTRUÇÃO 
10 e 11 de Março | Altis Grand Hotel (Lisboa) 

   
Sob a organização da Almedina e coordenação científica da PLMJ, terá lugar, nos 
dias 10 e 11 de março, no Hotel Altis, em Lisboa, o I CONGRESSO DE DIREITO DA 
CONSTRUÇÃO. 
  
A iniciativa pretende trazer a debate os temas mais relevantes da indústria da 
construção, numa ótica assumidamente multidisciplinar. No congresso 
participarão juristas e também promotores, gestores, engenheiros, ou projetistas, ou 
seja, dos profissionais que exercem a sua atividade na fileira da construção. 
  
Para consulta do Programa e Condições de Participação, clique AQUI. 
 
 
 
Com os nossos cumprimentos, 
 
Íris Vilela 
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Lisboa, 08 de março de 2022 


