
CIRCULAR N.º 109 
 

 
 
 
 
Assunto: Formação 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação sobre duas Ações de Formação da FUNDEC, que poderão 
interessar-vos: 
 
 
 
"BIM Fundamentals - Dimensões Projeto, Organização e Indústria", nos dias 24 a 27 
de Maio, em formato online. 
 
Dirigida a todas as partes interessadas da cadeia de valor da Arquitetura, Engenharia, 
Construção e Operação (AECO), esta ação de formação tem por objetivo introduzir a 
metodologia BIM abordando princípios fundamentais, estado de implementação e 
normalização, aplicações ao nível da modelação e coordenação de projetos, gestão 
BIM e gestão da mudança. 
 
Coordenação: Prof. Luís Calado (IST) e Eng. Bruno de Carvalho Matos (Engexpor) 
Data: 24 a 27 de Maio de 2022 
Horário: 14h30 às 18h00 (1º e 3º dias) | 14h30 às 19h00 (2º e 4º dias) 
Custo: 390€ + IVA 23% (479,7€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link 
 

 

“Elaboração de Cadernos de Encargos” nos dias 30 e 31 de Maio, em formato 
presencial. 
 
O Caderno de Encargos de uma prestação de serviços ou de uma empreitada constitui 
um documento fundamental para garantir um fornecimento aos níveis de qualidade 
pretendidos. 
Assim, esta ação de formação tem como objetivo identificar os problemas chave que 
terão que ser tratados e resolvidos a nível de caderno de encargos e dar conta de 



soluções práticas eficientes para esses problemas chave. Abordam-se igualmente as 
questões relacionadas com a forma e o conteúdo do documento, bem como da 
dificuldade de implementação das soluções que são preconizadas. 
 
Coordenação: Prof. José Antunes Ferreira (IST)  
Data: 30 e 31 de Maio de 2022 
Horário: 9h30 às 17h30 (1º dia) | 9h30 às 13h00 (2º dia) 
Custo: 500€ + IVA 23% (615€) 
Modalidade: Presencial (Instituto Superior Técnico, Lisboa) 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link 

 
 
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, 06 de maio de 2022 


