
CIRCULAR N.º 207 
 
 

 
 
Assunto: Cursos FUNDEC 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação relativa a dois Cursos da FUNDEC: 
 
 
 
 Expert Talk Online Gratuita: O LiDAR Móvel Terrestre na Engenharia e na Gestão de 

Activos 
 
A FUNDEC, em colaboração com o Grupo COBA, vai realizar uma expert talk com o 
tema “O LiDAR Móvel Terrestre na Engenharia e na Gestão de Activos: Desafios e 
Oportunidades”, no dia 7 de Julho, às 17h30. 
 
Esta palestra, cujo orador será o Eng. Luís Gézero (Director Técnico da LandCOBA), 
abordará os seguintes os aspectos: princípios de funcionamento dos sistemas 
LiDAR móvel; estrutura dos formatos de armazenamento das nuvens de pontos; 
precisão e ajuste das nuvens de pontos; classificação dos pontos para geração de 
modelos digitais do terreno; utilização das nuvens de pontos para a extração de 
activos. 
 
O acesso é gratuito mas requer inscrição prévia, que poderá ser efectuada em: 
https://bit.ly/3gzRo0l 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 
 
 Acão de Formação Online: Sismos e Tsunamis - Gestão do Risco e Melhoria da 

Resiliência 
 
A FUNDEC vai realizar uma ação de formação com o tema “Sismos e Tsunamis - 
Gestão do Risco e Melhoria da Resiliência" nos próximos dias 12 a 16 de Julho. 
 
Esta ação de formação tem como objetivo apresentar e discutir a viabilidade de 
implementação das ferramentas existentes e emergentes de aumento de resiliência 



das cidades, de empresas, de comunidades e de entidades governamentais, 
incluindo a identificação, redução, gestão e comunicação do risco sísmico e de 
tsunamis, tanto à macro como à micro-escala. 
Serão apresentados exemplos de aplicação em Portugal, Japão, Itália, Haiti, entre 
outros países. 
 
Coordenação: Prof. Carlos Sousa Oliveira (IST) e Eng.ª Mónica Amaral Ferreira (IST) 
Data: 12 a 16 de Julho de 2021 
Horário: 17h00 às 20h00, exceto sessão 3 das 17h00 às 19h00 
Custo: 350€ + IVA 23% (430,5€)  
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link. 
 
Mais informações 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, 02 de julho de 2021 


