
CIRCULAR N.º 147 
 

 
 
 
Assunto: Formação 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
Vimos por este meio enviar informação relativa a Ações de Formação que se inserem 
no âmbito do setor que representamos: 
 
 
 WEBINAR | CONTINUAMOS A CUIDAR DOS LOCAIS DE TRABALHO NA 

CONSTRUÇÃO 
      13 maio  
      09h00 - 11h30 | Plataforma Zoom 
   
No âmbito da Campanha de Informação e Sensibilização “Continuamos a cuidar dos 
locais de trabalho na Construção”, a ACT, em colaboração com alguns parceiros 
setoriais da Construção, irá realizar no próximo dia 13 de maio, das 9h00 às 11h30, um 
webinar que tem por objetivo sensibilizar os vários intervenientes do setor para a 
necessidade de melhorar as práticas de segurança e saúde no trabalho no setor, bem 
como de promover o cumprimento das regras de prevenção da Covid-19. 
  
 Juntamos o programa. 
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição. 
 
  
 
 WEBINÁRIO CICCOPN 
      Riscos associados à Remoção de Fibrocimento | Amianto 
      Plataforma TEAMS | 13 maio | 17h 
  
No webinário que o CICCOPN realiza no próximo dia 13 de maio, Cátia Lopez, 
inspetora da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), irá abordar, de forma 
sumária, as principais características e aplicações do amianto e destacar os seus efeitos 
nefastos para o organismo humano. 
 
Com esta apresentação, pretende-se refletir sobre os riscos associados aos trabalhos 
em que pode haver exposição dos trabalhadores a poeiras de amianto, sensibilizando 
para as medidas de prevenção a adotar aquando da remoção deste material. 
 



A inscrição é gratuita, mas obrigatória, podendo ser feita até às 14h00 do dia do 
webinário, no qual receberá um e-mail com a ligação para assistir ao evento. 
 
O evento garante aos participantes um certificado de participação, emitido após a 
realização do webinário, na condição de que seja assegurado o preenchimento do 
questionário de avaliação (no qual os inscritos devem mencionar o mesmo e-
mail indicado para a inscrição). 
 
 
 
 Acão de Formação Online:  

O Projeto de Estruturas em BIM e HBIM - Interoperabilidade e Arquivo de 
Documentação 
 

A FUNDEC vai realizar uma ação de formação com o tema “O Projeto de Estruturas em 
BIM e HBIM - Interoperabilidade e Arquivo de Documentação", nos dias 24 a 26 de 
Maio, das 16h30 às 18h30.  
 
A presente ação de formação pretende contribuir para a divulgação das 
potencialidades da implementação da metodologia BIM no sector da engenharia 
estrutural abrangendo a construção nova e a de valor histórico. De forma a ilustrar os 
conceitos e os processos apresentados, a ação inclui uma componente prática de 
utilização de um sistema computacional de base BIM, não requerendo, no entanto, que 
os participantes tenham adquirido treino prévio no seu uso. 
 
Coordenação: Prof. A. Zita Sampaio (IST) 
Data: 24 a 26 de Maio de 2021 
Horário: 16h30 às 18h30 
Custo: 180€ + IVA 23% (221,40€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Juntamos o programa completo. 
 
Para mais informações contacte através do e-mail: fundec@tecnico.ulisboa.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, 12 de maio de 2021 


