
CIRCULAR N.º 154 
 

 
 
 
Assunto: Formação 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
Enviamos informação relativa a algumas Ações de Formação que decorrerão em datas 
próximas: 
 
 
 WEBINAR | REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS 
27 maio 2021 - 16h às 18h - Transmissão online via Vimeo 
 
A ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho promove no próximo dia 27 de 
maio, o Webinar | REABILITAÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFÍCIOS, evento no qual será 
lançada a ferramenta OiRA. 
 
Esta iniciativa tem como principal objetivo informar todos os interessados que operam 
no Setor da Construção relativamente à disponibilidade de mais uma ferramenta de 
gestão/avaliação do risco (16ª ferramenta portuguesa), as respetivas particularidades 
da sua utilização, assim como, o seu conteúdo, os módulos, alguns exemplos de 
utilização e ainda os seus 4 outputs. 
 
Fique a conhecer esta plataforma de utilização fácil que ajudará as empresas, em 
particular, as micro e pequenas empresas a avaliar e gerir os riscos profissionais do 
Setor no âmbito da segurança e saúde no trabalho. 
 
Juntamos o Programa. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição. 
 
 
 
 Ação de Formação Online: 
Avaliação e Reforço de Edifícios Existentes de Alvenaria 
 
A FUNDEC vai realizar uma nova edição da ação de formação “Avaliação e Reforço de 
Edifícios Existentes de Alvenaria” nos dias 27, 28 e 31 de Maio, de participação limitada. 
 
Esta ação de formação pretende dar a formação necessária para a avaliação e reforço 
de edifícios existentes de alvenaria 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 simples de alvenaria, a avaliação da segurança, a avaliação da 
segurança sísmica da estrutura assim como a definição da intervenção de reforço. 
 
Coordenação: Prof.ª Rita Bento (IST)  
Data: 27, 28 e 31 de Maio de 2021 
Horário: 14h00 às 18h00 (1º dia), 9h00 às 18h00 (2º dia), 9h00 às 13h00 (3º dia) 
Custo: 400€ + IVA 23% (492€)  
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Anexamos o programa completo. 
 
Para mais informações contacte através do e-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt 
 
 
 A ANIPB estabeleceu um protocolo com a TÜV Rheinland que permite aos seus  
Associados participar nos cursos daquela Academia, usufruindo de um desconto de 
15%, não acumulável com outros descontos em vigor no momento.     
 
 Conheça o plano de formação online de junho, em anexo.   
 
Solicite mais informações sobre os cursos em destaque e beneficie do desconto de 5% 
para inscrições antecipadas até ao dia 28 de maio em www.tuv.com 
 
 
 
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 
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Lisboa, 19 de maio de 2021 


