
CIRCULAR N.º 200 
 
 
 
 
 

Assunto: Próximas Ações de Formação FUNDEC 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação sobre 2 Ações de Formação da FUNDEC, que decorrerão no 
próximo mês de julho: 
 
 
 
 Ação de Formação Online: Avaliação e Reforço de Edifícios Existentes de Betão 

Armado  
 
A FUNDEC vai realizar, nos dias 8, 9 e 10 de Julho, a 1ª edição da ação de formação 
com o tema “Avaliação e Reforço de Edifícios Existentes de Betão Armado". 
 
Esta ação tem como objetivo transmitir a formação necessária para a avaliação e 
reforço de edifícios existentes de betão armado 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 de betão armado, a avaliação da 
segurança sísmica da estrutura assim como a definição da intervenção de reforço. 
 
Coordenação: Prof.ª Rita Bento (IST) e Prof. José Miguel Castro (FEUP) 
Data: 8, 9 e 10 de Julho de 2021 
Horário: 9h00 às 18h00  
Custo: 700€ + IVA 23% (861€)  
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Em anexo figuram o programa completo e o programa detalhado.  
 
Para mais informações ou fazer a sua inscrição consulte este link. 
 
 
 
 



 Ação de Formação Online: Compras e Gestão do Aprovisionamento 
 
A FUNDEC vai realizar uma nova edição da ação de formação com o tema “Compras 
e Gestão do Aprovisionamento" nos dias 20, 21 e 22 de Julho. 
 
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: 20, 21 e 22 de Julho de 2021 
Horário: 16h30 às 19h30 
Custo: 250€ + IVA 23% (307,50€) 
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 

 
 
 
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, 25 de junho de 2021 


