
A Pós-Graduação em Facility Mangement (PG-FM) pretende dar resposta à 
necessidade de formar profissionais de Facility Management qualificados 
para esta profissão multidisciplinar, fornecendo competências que permi-
tem ao profissional garantir a funcionalidade do ambiente do edifício, integran-
do pessoas, lugares, processos, políticas da empresa e tecnologia,  com flexi-
bilidade, rapidez e eficácia para promover a actividade principal da organiza-

ção. 

 
Conteúdos do Curso 
•Contratação de Serviços; 
•Normalização e Optimização em FM; 
•Ambiente, Energia e Sustentabilidade; 
•Gestão de Risco e Continuidade de Negócio; 
•Comunicação em Contexto Organizacional; 
•Facility Management na Teoria e na Prática; 
•Manutenção técnica de edifícios; 
•Sistemas de Gestão Técnica; 
•Operações e Finanças no FM; 
•Liderança, Equipas e Estratégia; 
•Gestão do Ambiente de Trabalho. 

 

Funcionamento 

•A PG-FM decorre de 23 de Fevereiro de 2015 a 19 de Fevereiro de 2016. 

•Em 2 semestres lectivos de 16 semanas lectivas cada 

•Regime pós-laboral, 2as, 4as e 6as feiras, das 18h às 23 h 

 

Propina (anual, paga em três prestações). 

•€ 2.500 (dois mil e quinhentos euros); 

•€ 2.250 (dois mil, duzentos e cinquenta euros) para: antigos alunos do ISEL, 
do ISCAL ou da ESCS; profissionais e empresas associadas da APFM; mem-
bros das Ordens Profissionais com as quais a PG-FM venha a estabelecer 

acordos; empresas que inscrevam dois ou mais formandos 

•€ 2.000 (dois mil euros) para os profissionais e empresas associadas da 

APFM que inscrevam dois ou mais formandos 

 

O Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa lança 

aquele que é 
 o primeiro programa de 

formação de nível superior em 
FM que se realizará em 

Portugal (480h) 

 
Período de candidaturas:  
12  a 18 de Fevereiro 2015 

 
 
 

Integra três escolas do IPL – 
Instituto Politécnico de Lisboa: o 
ISEL; a ESCS e o ISCAL, bem 

como a associação de 
profissionais do sector, a APFM, 
assumindo-se o ISEL como líder 
integrador dessa multiplicidade. 

 
 
 
Mais informações no SITE:  
http://www.apfm.pt/pgfm/ 
 
Candidaturas:  
ttp://www.isel.pt/pInst/Servicos/
ServAcademicos/
ServicosAcademicos_g5_p5.html 
 
Conversar connosco: 
geral@apfm.com; 
pgfmanagement@dec.isel.pt 
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