
CIRCULAR N.º 047 
 
Assunto: FORMAÇÃO 
 
Caros Associados, 
 
Enviamos informação relativa a atividades formativas que poderão interessar-vos: 
 
 A FUNDEC irá realizar uma ação de formação com o tema "Durabilidade da Madeira 

na Construção", online, nos dias 9 e 10 de Março, das 17h30 às 20h00. 
 
Esta ação será ministrada pela Prof.ª M.ª Dulce Henriques (ISEL/Politec&ID/CERIS) e 
tem por objetivos: 

 
     Sensibilizar e dotar os técnicos envolvidos em obras de arquitetura e 

engenharia utilizando madeira de conhecimentos necessários para que estas se 
possam conservar ao longo do tempo; 

     Fornecer instrumentos sobre o reconhecimento dos processos de 
degradação da madeira, os respetivos agentes e as diversas formas de impedir 
o seu desenvolvimento; 

     Apresentar técnicas práticas para a correta prescrição da espécie de madeira 
a utilizar, face ao tipo de construção e ao ambiente no qual ficará integrada; 

     Apresentar diversos processos de conservação/preservação e as suas 
especificidades. 

 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link. 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
  

  

 

  

     

  

Inteligência Emocional, Motivação e Gestão do Stress  

 

O reconhecimento e a gestão das emoções é atualmente aceite 
como um fator crítico de sucesso dos profissionais de 
excelência, dada a sua aplicabilidade prática na melhoria dos 
relacionamentos interpessoais, no desenvolvimento 
motivacional, do próprio e dos outros, nos processos de 
influência e no combate e gestão do stress. 
  

 

   

ONLINE 28 março a 1 abril 20 horas | 14h00-18h00 
   

  



Financiamento Bancário para Empresas  

 

Conheça os mais diversos produtos bancários (tesouraria, 
médio/longo prazo, trade finance, gestão de risco), abordando 
também a vertente contratual (covenants, garantias) e de 
pricing para que a referida seleção seja completamente 
informada. 
  

 

   

ONLINE 2 e 4 março 8 horas | 9h30-13h30 
      
Tacógrafo e Regulamentação Social nos Veículos Pesados e Ligeiros  

  

Garanta que os seus motoristas, condutores, trabalhadores 
móveis não sujeitos ao tacógrafo e responsáveis pela logística e 
transportes conhecem as regras e agem em conformidade com 
a regulamentação social aplicável ao transporte e com as 
regras relativas à publicidade dos horários de trabalho e registo 
dos tempos de trabalho. 
  

 

  
  

PRESENCIAL 15 março 4 horas | 9h00-13h00 
      
Negociação e venda – Foco do cliente 

  

As técnicas negociais evoluíram, os modelos usados 
atualmente tem processos diferentes e usam a neuro-
influência como um dos meios de fechos de vendas. 
  
Junte a sua equipa e venha descobrir e treinar as melhores 
técnicas de negociação! 
  

 

   

ONLINE 21 e 23 março 6 horas | 17h30-20h30 
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Com os nossos cumprimentos, 
 
Íris Vilela 
www.anipb.pt  
 
Lisboa, 23 de fevereiro de 2022 


