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Assunto: EVENTOS 
 
 
 
 
Caros Associados, 
Reencaminhamos informação relativa a dois eventos que poderão interessar-vos: 
 

 

A Associação Smart Waste Portugal convida para o Evento Final do Projeto Edifícios Circulares, 
que decorrerá no próximo dia 08 de setembro, pelas 10h00. 
Este evento, tal como o projeto, é promovido em parceria com a 3Drivers, a Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e a PTPC – Plataforma Tecnológica Portuguesa da 
Construção, e financiado pelo EEA Grants. 
O projeto Edifícios Circulares teve início em maio de 2020 com o objetivo de desenvolver 
ferramentas de apoio à decisão para promover o aumento da reutilização dos materiais e a 
redução na produção de resíduos no setor da Construção. Nesta sessão irá ser realizado um 
balanço do trabalho desenvolvido ao longo do projeto, bem como serão apresentadas as 
ferramentas criadas. Para tal, esta contará com a presença de representantes das entidades 
parceiras do projeto. 
A inscrição no evento é gratuita, porém obrigatória, e deve ser efetuada em: 
https://bit.ly/3ggUVRQ. 
O programa do evento pode ser consultado aqui 
http://www.smartwasteportugal.com/pt/comunicacao/eventos/evento-final-do-projeto-
edificios-circulares/ 
Toda a informação do projeto Edifícios Circulares encontra-se disponível em 
https://construcaocircular.pt/edificios 
 
 
 

      



  

 
 

  

 

  

4º Congresso Português de BIM - 4 a 6 de maio de 2022 

Submissão de resumos - 250 palavras - até 15 setembro 2021 

Submissão de resumos  

 

Depois do enorme sucesso das 3 edições anteriores, o 4º Congresso Português de 
Building Information Modelling (PTBIM) terá lugar no Espaço Vita e na 
Universidade do Minho, nos dias 4 a 6 de maio de 2022. 

Este evento é co-organizado por várias Escolas/Faculdades das Universidades do 
Minho, Lisboa e Porto. O evento é dirigido a todos os interessados na 
implementação do BIM na Indústria da Arquitectura, Engenharia e Construção, 
contando com artigos submetidos quer pela comunidade profissional, quer pela 
comunidade científica e estudantil. 

A call para submissão de resumos (até 250 palavras) está neste momento aberta 
até 15 de setembro e desafia toda a indústria a submeter a sua contribuição. Será 
uma oportunidade de partilha de conhecimento e aprendizagem, pelo que 
convidamos todos a participarem. 

Para mais informação sobre o evento, consultar www.ptbim.org . 

   
 

  

 
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@netcabo.pt 
anipb@netcabo.pt 
www.anipb.pt 

Lisboa, 02 de setembro de 2021 


