
CIRCULAR N.º 120 
 
 
 
 
 
Assunto: Ações de Formação FUNDEC 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Divulgamos as próximas Ações de Formação da FUNDEC: 
 
 
 
 Ação de Formação Online: BIM Fundamentals - Dimensões Projeto, 

Organização e Indústria 
 
A FUNDEC, em parceria com a DCS, do grupo Engexpor, vai realizar uma ação de 
formação com o tema "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€) - Profissionais | 195€ + IVA 23% (239,85€) - 
Estudantes  
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link 

 
 
 
 Ação de Formação Online: Avaliação e Reforço de Edifícios Existentes de Betão 

Armado 
 
A FUNDEC vai realizar uma ação de formação com o tema “Avaliação e Reforço de 



Edifícios Existentes de Betão Armado” nos dias 29 de Junho a 2 de Julho, das 9h00 
às 18h00, na modalidade online. 
 
Esta ação tem como objetivo transmitir a formação necessária para a avaliação e 
reforço de edifícios existentes de betão armado tendo em conta o novo 
enquadramento regulamentar nacional e europeu. Para além dos fundamentos 
teóricos, a formação terá uma componente prática que envolverá a modelação e 
análise em regime não-linear de um edifício de betão armado, a avaliação da 
segurança sísmica da estrutura assim como a definição de intervenções de reforço. 
 
A ação de formação encontra-se organizada em 2 Módulos: 
 
Módulo 1 - Avaliação Sísmica 
Data/hora: 29 e 30 de Junho, das 9h00 às 18h00 
Custo: 400€ + IVA 23% (492€) - Online 
Programa e inscrições: aqui 
 
Módulo 2 - Reforço Sísmico 
Data/hora: 1 e 2 de Julho, das 9h00 às 18h00 
Custo: 400€ + IVA 23% (492€) - Online 
Programa e inscrições: aqui 

 
 
Para mais informações contacte-nos através do e-mail: 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.pt 
anipb@anipb.pt 
www.anipb.pt 
 

 

 
 
 
 
Lisboa, 17 de maio de 2022 


