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Assunto: Eventos 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação sobre dois eventos que poderão ser do vosso interesse: 
 
 
 

 Nas tardes dos próximos dias 27-28/Outubro, irá decorrer na FEUP – Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, o CONENX 2022, Seminário Internacional 
sobre Construção Enxuta, numa organização em parceria entre a Universidade 
Federal do Ceará e a FEUP/Instituto da Construção. 

 
Este evento foca-se na Construção Lean (em “Português Brasileiro “, CONstrução 
ENXuta), conceito de produção que já tem longo desenvolvimento em vários países – 
nomeadamente no Brasil. No seminário pretendem-se discutir temas pertinentes ao 
conceito de trabalho da LC, bem como apresentar diversos casos de estudo onde suas 
metodologias e ferramentas foram aplicadas. 
 
Consulte o Programa e registe a sua inscrição em www.conenx.com 
 
O evento decorre em formato híbrido, ou seja, presencialmente no Auditório da FEUP, 
mas com transmissão online. 
 
 
 
 

 A APODIT realizará o "V Encontro Ibérico de Direito: A constante refundação do 
futuro" nos dias 15 e 16 de dezembro de 2022, na Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra. 

 
O Encontro é realizado desde 2016, em parceria científica com a Sociedade Espanhola 
de Direito do Trabalho e Segurança Social no qual os temas mais relevantes do Direito 



do Trabalho são discutidos, sob a perspetiva portuguesa e espanhola, por renomados 
Professores dos dois países. 
 
No primeiro dia, revisitará contratos de trabalho especiais e examinará novas figuras, a 
exemplo do contrato de formación en alternância, do contrato para la obtención de 
prática professional e o trabalho à distância. No segundo dia do evento, examinará as 
questões relacionadas ao Labourtech, como o crowdemployment e o metaverso. Por 
fim, na última mesa, dedicada ao Direito Social da UE, se debruçará sobre a 
transposição das diretivas Whistleblowing e Transparência em Espanha e Portugal. 
 
O evento será presencial e não será transmitido por plataforma digital. 
 
Mais informações e novidades em www.apodit.com. 
 
 
 
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, dia 18 de outubro de 2022 


