
CIRCULAR N.º 120 
 
 
 
 
 

Assunto: Formação 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação relativa a Ações de Formação que decorrerão em datas próximas: 
 
 
 
 O IC – Instituto da Construção da FEUP, em colaboração com o LFC – Laboratório 

de Física das Construções, vão realizar um conjunto de Cursos de Formação online, 
cujas brochuras se encontram em anexo. 

 
Anexamos as respetivas brochuras. 
 

CURSO_AF02_5Ed_2
021 
30 abril, 2021 
(data limite de 
inscrição 23 de 
abril) 

CURSO_AF03_10Ed_
2021 
14 maio, 2021 
(data limite de 
inscrição 7 de maio) 

CURSO_AF04_1Ed_2
021 
21 maio, 2021 
(data limite de 
inscrição 14 de 
maio) 

CURSO_AF05_1Ed_2
021 
28 maio, 2021 
(data limite de 
inscrição 21 de 
maio) 

 
 
 
 



 BIM na Reabilitação, da Nuvem de Pontos ao Modelo de Informação 3D 
 
A FUNDEC vai realizar uma ação de formação com o tema “BIM na Reabilitação, da 
Nuvem de Pontos ao Modelo de Informação 3D”, via online, nos dias 13 e 14 de 
Maio, das 8h30 às 17h00, de participação limitada. 
 
Nesta ação de formação pretende-se que o formando tome contacto com os 
conceitos e princípios orientadores dos modelos BIM, que acompanhe o processo 
de aquisição de informação através do recurso a sistemas de varrimento laser e que 
ativamente participe no processo de conversão da nuvem de pontos em elementos 
BIM.  
 
Coordenação: Prof.ª Ana Paula Falcão (IST), Prof. Alexandre Gonçalves (IST), Prof.ª 
Rita Bento (IST) e Arq.ª Rita Machete (IST) 
Data: 13 e 14 de Maio de 2021 
Horário: 8h30 às 17h00 
Custo: 460€ + IVA 23% (565,8€)  
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 

 
 
 
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, 20 de abril de 2021 


