
CIRCULAR N.º 208 
 
 
 
 
Assunto: Formação 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
Enviamos informação sobre Ações de Formação que decorrerão em datas próximas e 
que poderão interessar-vos: 
 
 
 

 Ação de Formação Online: O BIM na Gestão de Projetos e das Organizações - 
Contratação, Liderança e Gestão da Mudança 
 
A FUNDEC, em parceria com a DCS, do grupo Engexpor, vai realizar uma nova 
edição da ação de formação “O BIM na Gestão de Projetos e das Organizações - 
Contratação, Liderança e Gestão da Mudança”, nos dias 18 a 21 de Outubro, das 
14h30 às 18h30, em formato online (via Zoom). 
 
Esta ação de formação, cujo formador será o Eng. Bruno de Carvalho Matos 
(DCS/Engexpor) sob a coordenação do Prof. Luís Calado (Instituto Superior 
Técnico), tem por objetivo enquadrar a implementação BIM no ciclo de vida dos 
ativos construídos, incidindo nas temáticas da contratação e da gestão da 
mudança ao nível dos projetos e das organizações e irá, entre outras, abordar as 
seguintes temáticas: 
- O BIM no Ciclo de Vida dos Projetos 
- BIM na Europa e em Portugal 
- Referências Normativas 
- Modelos de Contratação 
- ISO19650 
- Gestão de Contratos BIM 
- Monitorização e Controlo BIM 
- Aplicações de Procurement e Controlo BIM (Requerente vs. Prestadores de 
Serviço) 
- Gestão da Mudança 
- Construção 4.0 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link. 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt  



 Acão de Formação Online: Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição 
 
A FUNDEC vai realizar uma nova edição da ação de formação com o tema 
"Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição", no dia 
27 de Outubro, das 9h00 às 18h00, em formato online. 
 
Esta ação de formação, cujo formador será o Prof. Manuel Duarte Pinheiro 
(Instituto Superior Técnico), tem como objetivo contribuir para a formação 
técnica no desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição, nomeadamente: assegurando técnicas e informação 
para a caracterização dos resíduos; soluções a integrar, permitindo o 
desenvolvimento do plano de forma mais eficiente. Especial destaque é dado à 
estimativa dos RCDs, possibilidade de redução, reutilização e reciclagem e 
contributo para a economia circular. 
 
Coordenação: Prof. Manuel Duarte Pinheiro (IST)  
Data: 27 de Outubro de 2022 
Horário: 9h00 às 18h00  
Custo: 150€ + IVA 23% (184,5€)  
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link. 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 
 

 Ação de Formação: Coordenação de Segurança na Construção - Abordagem 
Integrada 
 
Após o sucesso da edição anterior, a FUNDEC, em parceria com a Engexpor, vai 
realizar uma nova ação de formação com o tema “Coordenação de Segurança 
na Construção - Abordagem Integrada”, no dia 28 de Outubro, das 9h30 às 
18h00, em formato híbrido: 
- Presencialmente, na sala V1.01 do Departamento de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico; 
- Online, através da plataforma Zoom. 
 
O sector da construção tem um historial muito preocupante em matéria de 
segurança no trabalho, com custos humanos e financeiros significativos, para a 
sociedade e economia. De entre os principais sectores económicos que 
empregam grande número de trabalhadores, o da construção tem evidenciado 
a maior taxa de incidência de acidentes de trabalho mortais e não mortais. 
 
Nesta ação de formação pretende-se 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: 28 de Outubro de 2022 
Horário: 9h30 às 18h00  
Custo: 190€ + IVA 23% (233,7€) 
Modalidade: Formato híbrido  
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link. 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 

 Enviamos o Plano de Formação Presencial e Online - Outubro 2022 | TÜV 
Rheinland Portugal. Relembramos que a ANIPB estabeleceu um protocolo com 
a TÜV 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.   

 
 
 
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, 27 de setembro de 2022 


