
CIRCULAR N.º 034 
 
 
 
 
 
Assunto: Ações de Formação FUNDEC 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação sobre duas Ações de Formação levadas a cabo pela FUNDEC, que 
poderão ser do vosso interesse: 
 
 
 

 Ação de Formação Online: Aplicação de Materiais Secundários em 
Infraestruturas Rodoviárias 
 
A FUNDEC, em parceria com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), vai 
realizar uma ação de formação com o tema “Aplicação de Materiais Secundários 
em Infraestruturas Rodoviárias” nos dias 7 a 18 de Março. 
 
Esta ação de formação pretende transmitir conhecimentos especializados sobre a 
aplicação de materiais secundários em obras de infraestruturas rodoviárias, desde a 
sua produção, passando pela respectiva avaliação e caracterização até aplicação, 
contribuindo para uma aplicação sustentável.  
 
Coordenação: Prof. José Neves (IST) e Doutora Ana Cristina Freire (LNEC)  
Data: 7 a 18 de Março de 2022 
Horário: 17h00 às 19h00 
Custo: 220€ + IVA 23% (270,6€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link 
 
Para mais informações contacte-nos através do e-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 
 
 
 



 Ação de Formação Online: Sustentabilidade no Edificado pelo Sistema LiderA 
(Acreditação de Assessores)  
 
A FUNDEC irá realizar uma ação de formação com o tema "Sustentabilidade no 
Edificado pelo Sistema LiderA (Acreditação de Assessores LiderA)", nos dias 15 
a 17 de Março, das 14h00 às 18h30. 
 
A presente ação de formação, cujo formador será o Prof. Manuel Duarte Pinheiro 
(Instituto Superior Técnico) tem em vista fornecer abordagens para incluir os 
principais aspetos da sustentabilidade a considerar no desenvolvimento de 
empreendimentos e projetos, na perspetiva da construção sustentável segundo o 
LiderA, formando Assessores LiderA. 
 
 
Coordenação: Prof. Manuel Duarte Pinheiro (IST)  
Data: 15 a 17 de Março de 2022 
Horário: 14h00 às 18h30  
Custo: 200€ + IVA 23% (246€)  
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 

 
Apresentamos 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, 07 de fevereiro de 2022 


