
CIRCULAR N.º 127 
 

 
 
 
Assunto: Formação 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Reencaminhamos informação sobre Ações de Formação que poderão interessar-vos: 
 
 
 
 A FUNDEC, em parceria com o LNEC, vai organizar uma ação de formação on-line 

sobre a temática “Gestão e Aplicação Sustentável de RCD em Infraestruturas 
Rodoviárias”, nos dias 3 a 6 de maio de 2021, das 17h00 às 19h00, através da 
plataforma Zoom. 

 
Consulte o programa e inscreva-se em: https://www.fundec.pt/cursos/gestao-e-
aplicacao-sustentavel-de-rcd-em-infraestruturas-rodoviarias/ 

 
 
 
 Ação de Formação Online: 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 de 2021 



Horário: das 18h00 às 19h30 
Custo: 150€ + IVA 23% (184,5€) 
Modalidade: Online, via Zoom 

 
Juntamos o programa completo.  

 
Para mais informações contacte-nos através do e-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 
 
 iForma – Formação Online 
 
Próximas Ações de Formação: 
  
Estratégias de Marketing Digital   
    
Esta formação proporciona aos participantes uma visão abrangente e integrada do 
potencial do Marketing Digital permitindo desenvolver uma estratégia para aplicar nos 
diferentes canais online adaptada à necessidade do seu negócio. 
10, 12, 14 17 19 e 21 maio 2021 
 
Gerir empresas, liderar colaboradores e alcançar resultados 
- As novas exigências de gestão (crise Covid e confinamento)   
     
Neste contexto tão conturbado, impõe-se liderar as equipas, superando as 
adversidades e concentrando-as nos focos estratégicos. 
3, 5 e 7 maio 2021  
 
Melhorar a capacidade de comunicar e vender à distância (telefone e videochamada)   
    
A videochamada assume hoje um papel determinante na relação com os clientes. 
Se bem utilizada, melhora a capacidade de comunicação e proporciona ganhos de 
eficiência significativos, nas suas vendas. 
26, 27 e 31 de maio 2021 
 
Gestão de Tesouraria em tempo de crise   
    
Planificar a tesouraria e definir um orçamento. Metodologias de testes e ajustamentos 
a diferentes cenários. Descrição de instrumentos de mitigação de risco e de 
financiamento a picos de necessidade de fundo de maneio. 
15 e 17 junho 2021 
 
Movimentação de cargas e operação com empilhadores   
    
Conhecer os requisitos principais e regras de segurança na movimentação mecânica 
das cargas com recurso ao empilhador 
- Conhecer as exigências em termos técnicos e de segurança... 



Data, local e horário a definir com a empresa 
     
Mais informações em anexo, ou em   
IFORMA | Pç. Francisco Sá Carneiro, 219, 4º Dtº, 4200-313 Porto || Tel: 225 074 210  
E-mail: patricia.martinho@iforma.pt || www.iforma.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, 27 de abril de 2021 


