
CIRCULAR N.º 091 
 
 
 
 
 

Assunto: Ações de Formação FUNDEC 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
A FUNDEC irá realizar, em datas próximas, as seguintes Ações de Formação: 
 
 
 
 
“Cálculo de Estruturas com Software Pessoal - Parte 1: Estruturas Reticuladas de 
Comportamento Elástico Linear Sujeitas a Ações Estáticas”, online, nos dias 26 e 29 de 
Abril, de participação limitada (até ao limite de 15 participantes). 
 
Esta ação de formação pretende transmitir os princípios subjacentes, em geral, ao 
cálculo automático de estruturas e apoiar a constituição dum programa informático, 
devidamente estruturado no sentido de facilitar futuras extensões por parte dos 
formandos, definindo como objetivo o cálculo de estruturas reticuladas de 
comportamento elástico linear sujeitas a ações estáticas. 
 
Coordenação: Prof. Pedro Martins Mendes (FAUL)  
Data: 26 a 29 de Abril de 2022 
Horário: 18h00 às 19h45 
Custo: 175€ + IVA 23% (215,25€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link 
 

 

 
“Fluxos de Trabalho HBIM (Historic Building Information Modelling) - Casos de Estudo”, 
online, no dia 4 de Maio, das 17h00 às 18h00. 
 
Esta palestra visa a explanação de fluxos de trabalho baseados na utilização da 
tecnologia BIM, aplicados à representação, estudo e preservação dos valores tangíveis 
e intangíveis do património cultural arquitetónico. A temática será abordada a partir de 



casos de estudo exemplificativos. Independentemente da problemática inerente a cada 
caso de estudo, pretende-se percorrer diversas etapas de trabalho que vão desde a 
aquisição de dados (recorrendo a tecnologia de levantamento 3D automático sem 
contacto), modelação BIM recorrendo a dados de nuvens de pontos, e 
desenvolvimento de modelos físicos por impressão 3D. 
 
O acesso é gratuito, mas implica inscrição prévia obrigatória. 
 
Marque a sua presença aqui 

 
 
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, 20 de abril de 2022 


