
CIRCULAR N.º 115 
 
 
 
 
 
 

Assunto: Formação 
 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação sobre as próximas Ações de Formação Online da FUNDEC: 
 
 
 
 

 O BIM na Gestão de Projetos e das Organizações 
 
A FUNDEC, em parceria com a Engexpor, vai realizar uma ação de formação 
com o tema “O BIM na Gestão de Projetos e das Organizações”, via online, nos 
dias 20 a 23 de Abril, das 17h00 às 19h30, de participação limitada. 
 
Esta ação de formação, cujo formador será o Eng. Bruno de Carvalho Matos 
(Engexpor) sob a coordenação do Prof. Luís Calado (Instituto Superior Técnico), 
irá abordar a implementação BIM no ciclo de vida dos ativos construídos, 
incidindo nas temáticas da contratação (perspetivas do requerente e do 
prestador de serviços) e da gestão da mudança ao nível dos projetos e das 
organizações. 
 
Coordenação: Prof. Luís Calado (IST) e Eng. Bruno de Carvalho Matos (Engexpor) 
Data: 20 a 23 de Abril de 2021 
Horário: 17h00 às 19h30 
Custo: 240€ + IVA 23% (295,2€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link. 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 
 

 



 Cálculo de Estruturas com Software Pessoal 
Parte 1 - Estruturas Reticuladas de Comportamento Elástico Linear Sujeitas a 
Ações Estáticas (2ª edição) 
 
Depois da 1ª edição ter esgotado a lotação, a FUNDEC vai realizar uma 2ª 
edição da ação de formação com o tema “Cálculo de Estruturas com Software 
Pessoal - Parte 1: Estruturas Reticuladas de Comportamento Elástico Linear 
Sujeitas a Ações Estáticas” nos dias 3 a 7 de Maio, de participação limitada (até 
ao limite de 15 participantes). 
 
Esta ação de formação, cujo formador será o Prof. Pedro Martins Mendes 
(FAUL), 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: 3 a 7 de Maio 
Horário: 18h00 às 19h30 
Custo: 150€ + IVA 23% (184,5€) 
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 
 
 
 
 

 Gestão e Direção de Obras 
 
A FUNDEC vai realizar uma ação de formação com o tema “Gestão e Direção de 
Obras” nos dias 17 a 20 de maio. 
 
Nos temas relacionados com a preparação e desenvolvimento dos 
empreendimentos, serão abordados os sistemas de gestão de construção 
utilizando–se as variáveis, custo, qualidade e o tempo que permitem aos 
técnicos do empreendimento implementar as técnicas de gestão de projeto. 
Serão abordadas as exigências de qualificações técnicas dos principais 
intervenientes e a sua responsabilidade na execução da obra. 
 
Coordenação: Prof. Pedro Gameiro Henriques (IST)  
Data: 17 a 20 de Maio de 2021 
Horário: 9h30 às 13h00 (1º e 3º dias) | 16h00 às 19h30 (2º e 4º dias) 
Custo: 325€ + IVA 23% (399,75€) 



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 
 
 
 
 

 A ANIPB estabeleceu um protocolo com a TÜV Rheinland que permite aos seus 
Associados participar nos cursos daquela Academia, usufruindo de um 
desconto de 15%, não acumulável com outros descontos em vigor no 
momento.     
Conheça o Plano de Formação Online para o mês de Maio, o qual anexamos. 
 
 

 
 
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@netcabo.pt 
anipb@netcabo.pt 
www.anipb.pt 
 

 
 
 
 
 
 
Lisboa, 16 de abril de 2021 


