
CIRCULAR N.º 088 
 

 
Assunto: Ações de Formação 
 
 
Caros Associados, 
 
 
Passamos a divulgar algumas ações de formação que poderão ser do vosso interesse: 
 

 
 A FUNDEC vai realizar duas ações de formação com os seguintes temas: 
 
“BIM na Reabilitação, da Nuvem de Pontos ao Modelo de Informação 3D”, nos dias 5, 6, 
12 e 13 de Maio, das 14h00 às 18h00, em formato presencial. 
 
Destinada a todos os profissionais da área da Arquitetura e Engenharia que pretendam 
aprofundar conhecimentos na modelação BIM aplicada à reabilitação, esta ação de 
formação pretende que os formandos tomem contacto com os conceitos e os princípios 
orientadores dos modelos BIM, que acompanhem o processo de aquisição de informação 
através do recurso a sistemas de varrimento laser e que ativamente participem no 
processo de conversão da nuvem de pontos em elementos BIM.  
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 
“Modelação de Custos em Projetos de Investimento” no dia 12 de Maio, das 9h30 às 
16h30, na modalidade online. 
 
Destinada a quadros superiores com atividade direta ou indireta na preparação e análise 
de projetos de investimento, esta ação de formação irá abordar ferramentas e técnicas 
para estimar custos, quer ao nível da construção quer ao nível da operação, em projetos 
de investimento em particular no sector das infraestruturas. 
 
Coordenação: Prof. Carlos Oliveira Cruz (IST) e Prof. Vítor Faria e Sousa (IST) 
Data: 12 de Maio de 2022 
Horário: 9h30 às 16h30 
Custo: 180€ + IVA 23% (221,4€) 
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 



  

 

  

     

  

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 28 abril 4 horas | 9h00-13h00 

      
      

Gestão de Cobranças e Reclamações 

  

 

Cobrar o que é nosso não é das tarefas mais agradáveis de 
uma venda. Há formas de acelerar este processo de 
cobranças e torna-lo mais simples adaptando argumentos/ 
técnicas a cada fase e a cada cliente. Saiba como acelerar o 
processo de pagamento do seu cliente e como melhorar a 
gestão de reclamações de clientes para aumentar sua taxa 
de fidelização. 
  

 

   

ONLINE 28 abril e 2 maio 6 horas | 17h30-20h30 
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Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
Íris Vilela 
  

      Lisboa, 12 de abril de 2022 


