
CIRCULAR N.º 079 
 
 

Assunto: Formação 
 
 
Caros Associados, 
 
Enviamos informação sobre Ações de Formação que decorrerão em datas próximas e 
que poderão interessar-vos: 
 
 A FUNDEC vai realizar uma ação de formação com o tema “Conceção e 

Dimensionamento de Soluções de Fundações de Gruas Torre” nos dias 9 e 10 de 
Maio, na modalidade online. 
 
Na referida ação de formação, destinada a técnicos com formação em engenharia 
civil que exerçam as atividades de projeto, obra e fiscalização, serão abordados os 
principais critérios de conceção e de dimensionamento de soluções de fundações 
de gruas torre, destacando-se o recurso a microestacas e estacas. Serão 
disponibilizados exemplos de dimensionamento e de casos de obra. 
 
Coordenação: Prof. Alexandre Pinto (IST/JETsj)  
Data: 9 e 10 de Maio de 2022 
Horário: 17h00 às 19h30 
Custo: 150€ + IVA 23% (184,50€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Juntamos o programa completo. 

 

  
      
     

  

Marketing nas Redes Sociais 

  

 

As redes sociais permitem interação e proximidade com o 
cliente. Nesta formação, vamos explorar os diferentes canais 
e as formas mais adequadas de usar cada um deles para 
dar visibilidade à sua empresa/marca de forma a estar mais 
perto do consumidor na hora da compra. 
  

 

   

ONLINE 4, 6, 8, 11 e 13 abril 4 horas | 9h00-13h00 

      
      
Gerir equipas – da liderança à gestão de pessoas 

  



  

 

Os bons gestores aumentam a produtividade e satisfação 
dos membros da sua equipa, sabem como detetar e 
desenvolver a motivação dos seus colaboradores, de forma 
a obter o melhor de cada membro da equipa. 
Quer acompanhar e motivar a sua equipa para alcançar os 
objetivos? 
  

 

   

ONLINE 7 e 8 abril 6 horas | 17h30-20h30 

      
      
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. 
  

 

   

ONLINE 12 abril 4 horas | 9h00-13h00 
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Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
Íris Vilela 
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