
CIRCULAR N.º 217 
 
 

 
Assunto: Formação 
 
 
Caros Associados, 
 
 
Enviamos informação sobre duas Ações de Formação que decorrerão em datas 
próximas e que poderão interessar-vos: 
 
 
 Webinar Leca® 
Alvenarias térmicas: uma proposta diferenciadora 
 
A utilização de argila expandida em blocos tem permitido desenvolver soluções de 
alvenarias com desempenhos térmicos notáveis, em prol de edifícios mais confortáveis, 
económicos e seguros. 
 
A Artebel, especialista em soluções construtivas em betão leve, através do seu 
departamento de I&D, tem se dedicado ao desenvolvimento de soluções que 
respondam às necessidades do mercado. 
 
Neste webinar, contamos com a participação do Eng. Nuno Resende para apresentar 
um novo bloco alveolado em betão leve de agregados de argila expandida. Venha 
conhecer as suas características e vantagens na construção. 
O café, já sabe... oferecemos nós! 
 
Saiba mais em Leca.pt 
  
  
 Ação de Formação Online: BIM na Reabilitação - da Nuvem de Pontos ao Modelo 

de Informação 3D 
 
A FUNDEC vai realizar a 1ª edição da ação de formação com o tema “BIM na 
Reabilitação - da Nuvem de Pontos ao Modelo de Informação 3D”, nos dias 22 e 23 de 
Julho. 
 
Nesta ação de formação pretende-se que o formando tome contacto com os conceitos 
e princípios orientadores dos modelos BIM, que acompanhe o processo de aquisição 
de informação através do recurso a sistemas de varrimento laser e que ativamente 
participe no processo de conversão da nuvem de pontos em elementos BIM. Nesse 
sentido o formando terá a oportunidade de desenvolver um modelo simples 3D BIM a 
partir da nuvem de pontos e recorrendo ao software REVIT. Serão ainda abordados os 
pontos relativos ao armazenamento da informação, em diferentes formatos (texto, url, 



imagens) em bases de dados associadas aos elementos e a construção de cenários de 
visualização e interrogação do sistema. A formação será complementada com a 
apresentação de casos de estudo reais. 
 
Coordenação: Prof.ª Ana Paula Falcão (IST), Prof. Alexandre Gonçalves (IST), Prof.ª Rita 
Bento (IST) e Arq.ª Rita Machete (IST) 
Data: 22 e 23 de Julho de 2021 
Horário: 8h30 às 17h00 
Custo: 460€ + IVA 23% (565,8€)  
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Juntamos o programa completo.  
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 
 
 
 
Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
 
Íris Vilela 
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Lisboa, 14 de julho de 2021 


