
CIRCULAR N.º 162 
 
 
 
 

Assunto: Formação 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
Enviamos informação sobre dois Cursos que poderão interessar-vos: 
 
 
 
o Ação de Formação Online: Gestão e Direção de Obras 
 
 
A FUNDEC vai realizar uma nova ação de formação com o tema “Gestão e Direção de 
Obras” nos dias 14 a 17 de Junho. 
 
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. 
 
Pretende-se também promover a fiscalização que tem como objetivo assegurar a 
gestão e supervisão das atividades relativas à realização da obra, de acordo com todos 
os projetos licenciados e o caderno de encargos, até à receção provisória, garantindo a 
qualidade e a segurança dos trabalhos. 
 
Coordenação: Prof. Pedro Gameiro Henriques (IST)  
Data: 14 a 17 de Junho de 2021 
Horário: 15h00 às 18h30 (1º e 3º dias), 9h30 às 13h00 (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. 
 
Para mais informações contacte através do e-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt 
 
 
 
 



o Curso de Especialização Horizonte Europa para Empresas: Captar Financiamento e 
Preparar Propostas 
Candidaturas até 21 junho 2021  

 
A Comissão Europeia está a iniciar um novo ciclo de programas de financiamento para 
2021-2027, incluindo o Horizonte Europa, que é dedicado a Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação, com um financiamento de 95 500 milhões €.  
 
No entanto, sabia que cerca de 80% a 90% das propostas submetidas são rejeitadas, 
por não terem qualidade suficiente ou por falharem em aspetos secundários? 
  
"Saiba como preparar propostas de projetos para o Horizonte Europa, com elevado 
índice de sucesso para a sua organização"  
 
Este curso ensina como melhorar a qualidade das propostas e como ter sucesso em 
certos aspetos, tendo como formadores professores e gestores de programas, com 
uma grande experiência acumulada de construção e elaboração de proposta, gestão, 
participação e avaliação de projetos em consórcio com empresas nos programas da 
Comissão Europeia.  
 
Juntamos a Brochura. 
 
 
 
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, 26 de maio de 2021 


