
CIRCULAR N.º 145 
 
 

 
 
Assunto: Formação 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação relativa a Ações de Formação que decorrerão em datas próximas: 
 
 
 

o 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. 
 
Mais informações através do e-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 
 

o O IC – Instituto da Construção da FEUP, em colaboração com o LFC – 
Laboratório de Física das Construções, vão realizar os seguintes Cursos de 
Formação Online, cujas brochuras se encontram em anexo. 

 
Em cada uma das imagens abaixo encontram o link para a respetiva inscrição 
(que também constam das brochuras): 

 



 

 

 
 
 

o A APEB – Associação Portuguesa de Betão Pronto irá realizar a seguinte ação de 
formação:  
 
14-16 junho 2021: Formulação de composições de betões       21 h    Lisboa 
€ 435 

 
Descontos aplicáveis: 
- Mais de um participante da mesma organização, na mesma ação: 5% 
desconto; 
- Membros da APEB: 20% desconto; 
- Membros da ANIPB: 10% desconto; 
- Membros da APFAC: 10% desconto. 

 
O plano de formação da APEB para o ano de 2021 está online em www.apeb.pt 

 
 
 
Com 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, 11 de maio de 2021 


