
CIRCULAR N.º 147 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assunto: Ações de Formação FUNDEC 
 
 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação sobre duas Ações de Formação da FUNDEC, as 
quais decorrerão no próximo mês de julho e que poderão ser do vosso 
interesse: 
 
 
 
 

Ação de Formação: Compras e Gestão do Aprovisionamento, nos 
dias 5 e 6 de Julho, em formato híbrido. 
 
Esta ação de formação tem como objetivos explicar a importância da 
função compras numa organização; identificar os seus contributos 
para responder aos atuais desafios do mercado; apresentar boas 
práticas, ferramentas e modelos de gestão de compras; apresentar 
boas práticas e modelos de avaliação de fornecedores; identificar a 
importância dos stocks para a organização; compreender a 
importância de uma correta gestão de stocks e dotar os formandos 
de ferramentas qualitativas e quantitativas “prontas a utilizar” para a 
correta gestão e controlo de stocks. 
 
Coordenação: Prof. Amílcar Arantes (IST) 
Data: 5 e 6 de Julho de 2022 
Horário: 9h30 às 17h30 
Custo: 325€ + IVA 23% (399,75€) 
Modalidade: Híbrido (Presencialmente no IST / Online, via Zoom) 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte 
este link 
 

 



Ação de Formação: Coordenação de Segurança na Construção - 
Abordagem Integrada, no dia 8 de Julho, em formato híbrido. 
 
Destinada a todas as partes interessadas da cadeia de valor da 
Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO), esta ação 
tem por objetivo contextualizar o papel e a importância da 
Coordenação de Segurança na indústria da construção e descrever 
práticas integrativas aplicáveis às diferentes fases de 
desenvolvimento de um empreendimento, ao abrigo dos 
regulamentos e legislação atualmente em vigor. 
 
Coordenação: Prof. Luís Calado (IST), Eng. Bruno de Carvalho Matos 
(Engexpor) e Eng.ª Lídia Freitas (Engexpor)  
Data: 8 de Julho de 2022 
Horário: 9h30 às 18h00  
Custo: 190€ + IVA 23% (233,7€) 
Modalidade: Formato híbrido (online, via Zoom ou presencial, no 
Instituto Superior Técnico) 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte 
este link 

 
 
 
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, 28 de junho de 2022 


