
CIRCULAR N.º 051 
 

 
 
 
Assunto: Ações de Formação FUNDEC 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Reencaminhamos informação relativa a duas Ações de Formação da FUNDEC que 
decorrerão em datas próximas: 
 
 
 

 A FUNDEC, em parceria com a DCS, do grupo Engexpor, vai realizar uma ação de 
formação com o tema “O BIM na Gestão de Projectos e das Organizações - 
Contratação, Liderança e Gestão da Mudança”, online, nos dias 22 a 25 de Março, 
das 14h30 às 18h00. 
 
Esta ação de formação, cujo formador será o Eng. Bruno de Carvalho Matos 
(DCS/Engexpor) sob a coordenação do Prof. Luís Calado (Instituto Superior 
Técnico), tem por objectivo enquadrar a implementação BIM no ciclo de vida dos 
activos construídos, incidindo nas temáticas da contratação e da gestão da 
mudança ao nível dos projectos e das organizações e irá, entre outras, abordar as 
seguintes temáticas: 
 
-O BIM no Ciclo de Vida dos Projetos 
-BIM na Europa e em Portugal 
-Referências Normativas 
-Modelos de Contratação 
-ISO19650 
-Gestão de Contratos BIM 
-Monitorização e Controlo BIM 
-Aplicações de Procurement e Controlo BIM 
(Requerente vs. Prestadores de Serviço) 
-Gestão da Mudança 
-Construção 4.0 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link. 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 



 A FUNDEC irá realizar uma ação de formação com o tema “Novos Materiais e 
Tecnologias de Pavimentação – Formulação e Controlo de Qualidade” nos dias 4 a 
7 de Abril. 
 
Esta ação de formação destina-se à apresentação das tendências mais recentes de 
novos materiais e tecnologias de pavimentação, nomeadamente ao nível de 
utilização de resíduos (ligantes e agregados) e de técnicas de reciclagem. Serão 
abordados em particular os aspetos de formulação e de controlo de qualidade. 
 
Coordenação: Prof. Luís Picado Santos (IST) e Prof. José Neves (IST)  
 
Data/Horário: 
Módulos 1, 2 e 3 (online): 4 a 6 de Abril de 2022, das 17h00 às 19h00 
Módulo 4 (presencial): 7 de Abril de 2022, das 9h00 às 17h30 
 
Custo: 
Módulos 1, 2 e 3 (online): 150€ + IVA 23% (184,5€) 
Módulos 1, 2 e 3 (online) + Módulo 4 (presencial): 300€ + IVA 23% (369€) 
 
Modalidade: 
Online, via Zoom 
Presencial, IST - DECivil, 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 

 
 
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, 28 de fevereiro de 2022 


