
   CIRCULAR N.º 018 
 
 
 
 
Assunto: Cursos de Formação 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 

 O Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa e a 
Autoridade para as Condições de Trabalho organizam um Ciclo Temático no âmbito 
da Saúde e Segurança no trabalho, intitulado “Riscos Psicossociais e Direitos 
Laborais” a realizar nos dias 19, 20 e 21 de Janeiro de 2022, em Lisboa. 

 
Este ciclo pretende contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de prevenção, 
com especial ênfase nos riscos psicossociais e direitos laborais inerentes, através da 
divulgação de informação científica, técnica e de boas práticas organizacionais neste 
âmbito. Promover uma cultura de prevenção implica adotar práticas que contribuam 
para a prevenção e controlo dos riscos a todos os níveis, criar uma consciência geral de 
segurança nos trabalhadores e empregadores e estabelecer um quadro organizacional 
suscetível de garantir níveis cada vez mais elevados de saúde e segurança no local de 
trabalho. 
 
É constituído por três módulos que abordam, respetivamente, 
 
Módulo 1 - Saúde Mental e Direito da Segurança e Saúde no trabalho 
Módulo 2 - Riscos Psicossociais no Trabalho 
Módulo 3 - Assédio Moral no Trabalho e Direito Laboral 
 
O preço do ciclo é de 330 euros, podendo ser também realizada a inscrição em cada 
um dos módulos individualmente : 
 
1º módulo=140 euros, 
2º módulo= 140 euros, 
3º módulo= 140 euros. 
 
Dada a natureza integradora do curso, é recomendada a frequência da totalidade dos 
módulos. A estes preços acresce o IVA em vigor.  O preço estipulado inclui almoço e 
possibilidade de estacionamento, durante os 3 dias de duração do curso. 
 
A disponibilidade de vagas está sujeita à capacidade das instalações disponíveis. 
 
Aceda aqui ao Programa e à ficha de inscrição. Após preenchida, envie a ficha de 
inscrição para anaverdasca@netcabo.pt  



 Ação de Formação Online: Gestão de Projetos de Construção - Abordagem 
Integrada e Tendências Futuras 

 
A FUNDEC, em parceria com a Engexpor, vai realizar uma ação de formação com o 
tema “Gestão de Projetos de Construção - Abordagem Integrada e Tendências 
Futuras”, nos dias 15 a 18 de Fevereiro. 
 
O principal objetivo desta ação de formação é o de contextualizar o papel e a 
importância da gestão de projetos na indústria da construção e descrever práticas 
integrativas aplicáveis ao ciclo de vida dos ativos construídos, incluindo tendências 
futuras e recomendações para a gestão da mudança. 
 
Coordenação: Prof. Luís Calado (IST) e Eng. Bruno de Carvalho Matos (Engexpor)  
Data: 15 a 18 de Fevereiro de 2022 
Horário: 14h30 às 18h30  
Custo: 390€ + IVA 23% (479,7€)  
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link. 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 
 
 
 
Com os nossos cumprimentos, 
 
 
Íris Vilela 
  

 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão   
R. D. Filipa de Vilhena, 9 - 2º Dto. - 1000-134 LISBOA 
(t) (+351) 217995370/71/74 
ivilela@anipb.pt 
anipb@anipb.pt 
www.anipb.pt 
 

 

 
 
 

 
 
Lisboa, 17 de janeiro de 2022 


