
CIRCULAR N.º 252 
 
Assunto: Formação 
 
Caros Associados, 
 
Enviamos informação sobre Ações Formativas que decorrerão no próximos mês: 
 

  
 

  

     

a  

Tacógrafo e Regulamentação Social no Transporte  

  

 

Garanta que os seus motoristas, condutores, trabalhadores móveis sujeitos a 

tacógrafo e responsáveis pela logística e transportes conhecem as regras e atuem 

em conformidade com a regulamentação social aplicável ao transporte e com as 

regras relativas à publicidade dos horários de trabalho e registo dos tempos de 

trabalho. 

  

 

   

ONLINE 6 dezembro 4 horas | 9h00-13h00 

      

      

Comunicação eficaz e inclusiva 

  

  

Em todos os ambientes laborais “o que é necessário ser feito” ultrapassa, com 

frequência, os conhecimentos, as capacidades e os comportamentos de um só 

individuo. 

  

É na ação coletiva organizada e no modo de comunicar que residem, 

simultaneamente, os problemas e as soluções para “fazer acontecer”.  

  

 

   

ONLINE 6, 13 e 15 dezembro 9 horas | 14h00-17h00 
      
       

Gerir equipas – da liderança à gestão de pessoas  

  

 

Quer ter uma equipa apaixonada e com alto desempenho? 

  

Conheça as estratégias de liderança atuais e a forma ideal de as usar na sua equipa. 

  

 

   

ONLINE 12 e 14 dezembro  9 horas | 17h30-20h30 
      
      

  



Adaptabilidade em tempo de mudanças aceleradas 

  

 

Uma pérola é o resultado da reação da ostra à agressão de um grão de areia. Tal 

como a ostra tem a capacidade de transformar um áspero grão de areia em algo 

valioso, também o ser humano perante um acontecimento marcante e sofrido, 

poderá descobrir capacidades que desconhecia e revelar uma enorme força perante 

situações que à partida só poderiam conduzir à fraqueza. 

  

 

   

ONLINE 23, 25 e 27 janeiro 2023 9 horas | 09h30-12h30 
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Ação de Formação: BIM Fundamentals - Dimensões Projeto, Organização e Indústria 
 
A FUNDEC, em parceria com a DCS, do grupo Engexpor, vai realizar uma ação de formação 
com o tema "BIM Fundamentals - Dimensões Projeto, Organização e Indústria", nos dias 13 
a 16 de Dezembro, em formato híbrido: 
- Presencial, na sala V1.01 do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e 
Georrecursos do Instituto Superior Técnico; 
- Online, através da plataforma Zoom. 
  
Dirigida a todas as partes interessadas da cadeia de valor da Arquitetura, Engenharia, 
Construção e Operação (AECO), esta ação de formação tem por objetivo introduzir a 
metodologia BIM abordando princípios fundamentais, estado de implementação e 
normalização, aplicações ao nível da modelação e coordenação de projetos, gestão BIM e 
gestão da mudança. 
 
Coordenação: Prof. Luís Calado (IST) e Eng. Bruno de Carvalho Matos (Engexpor) 
Data: 13 a 16 de Dezembro de 2022 
Horário: 14h30 às 18h00 (1º e 3º dias) | 14h30 às 19h00 (2º e 4º dias) 
Custo: 390€ + IVA 23% (479,7€)  
Modalidade: Híbrido (Online, via Zoom ou Presencial, IST) 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link. 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

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, 22 de novembro de 2022 


