
CIRCULAR N.º 040 
 
 
 
 
 
Assunto: FORMAÇÃO 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação sobre Ações de Formação que decorrerão em datas próximas e que 
poderão interessar-vos: 
 
 
 
 
 A FUNDEC irá realizar uma ação de formação com o tema “Desenho Urbano e Espaço 

Público” nos dias 18 e 25 de Março, 1 e 8 de Abril, em formato presencial. 
 
Esta ação de formação pretende apresentar soluções para a construção de cidades 
mais consentâneas com aquilo que a literatura vem sugerindo há décadas, 
incentivando os formandos a questionar métodos e a procurar soluções de desenho 
urbano que motivem cidades mais estimulantes e habitáveis. 
 
Coordenação: Prof. António Ricardo da Costa (IST)  
Data: 18 e 25 de Março, 1 e 8 de Abril de 2022 
Horário: 9h00 às 13h00 
Custo: 480€ + IVA 23% (590,4€) 
Modalidade: Presencial (IST - DECivil, Av. Rovisco Pais, 1049-001, Lisboa) 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Anexamos o Plano de Formação da APEB para o 1.º semestre de 2022 
 

 
 

Data   Ação de formação Duração 
(h) Preço 1, 2,3 

14 fevereiro 4 
21 fevereiro 4 
28 fevereiro 4 

T051  Decreto-Lei 90/2021, de 5 de novembro 
Implicações da nova NP EN 206 e da NP EN 13670 (NA.1 – 
8.3 Fornecimento, receção e transporte no estaleiro do 
betão fresco) 

3,5 €125 

18 março 4 T008 Apresentação da nova norma  do betão - NP EN 206 7 €210 
14 a 16 março T004 Formulação de composições de betão (módulo base) 21 €435 
22 e 23 março T052 Norma NP EN 206 e NP EN 13670 – Betonagem e ensaios de 

receção. 14 €295 

28 e 20 março T017 Operadores de laboratório de betões: Amostragem e 
ensaios de betão fresco. 14 €295 

18 e 19 abril T018 Operadores de laboratório de betões. Ensaios sobre o betão 
endurecido 14 €295 

9 a 11 maio T016A Operadores de laboratório de agregados: Amostragem, 
preparação de provetes; ensaios: geométricos; físicos e 
químicos. 

21 €435 

16 maio T010 Ensaios do betão endurecido in situ (nas estruturas ou 
elementos estruturais) (NP EN 12504) 7 €210 

25 maio T010b Avaliação da resistência do betão nas estruturas de acordo 
com a norma NP EN 13791 7 €210 

1 junho T028 Operadores de laboratório de betões: atualização técnica 7 €210 
20 e 21 junho T010A Métodos de ensaio destrutivos e não destrutivos para 

caracterização do betão nas estruturas 21 €435 

29 e 30 junho T004 Formulação de composições de betões (Módulo 
suplementar) 14 €300 

 

1 Descontos aplicáveis: 
   -- Mais de um participante na mesma ação: 5% desconto; 
   -- Membros da APEB: 20% desconto; 
   -- Membros da ANIPB: 10% desconto; 
   -- Membros da APFAC: 10% desconto. 
2 Isento de IVA. 
3 Condição de realização: mínimo de 5 formandos. 
4 A manter-se a atual situação pandémica a formação será realizada via plataforma digital. 

 
Caso o nosso plano não considere a ação que melhor se adeque às suas necessidades, agradecemos que entre em 

contacto connosco. 
    

 

Apresentamos os nossos cumprimentos, 

Íris Vilela 

 
Lisboa, 16 de fevereiro de 2022 


