
CIRCULAR N.º 263 
 
 
 
 
 
Assunto: Cursos FUNDEC 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação relativa a dois Cursos da FUNDEC que poderão interessar-vos: 
 
 
 
 

 Ação de Formação: BIM na Reabilitação - da Nuvem de Pontos ao Modelo de 
Informação 3D, nos dias 7 e 8 de outubro, em formato presencial. 
 
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 activamente 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. 
 
Formadores: Prof.ª Ana Paula Falcão (IST), Prof. Alexandre Gonçalves (IST), Prof.ª 
Rita Bento (IST) e Arq.ª Rita Machete (IST) 
Data: 7 e 8 de Outubro de 2021 
Horário: 8h30 às 17h00 
Local de realização: Instituto Superior Técnico, DECivil, Av. Rovisco Pais, 1049-
001 Lisboa 
Custo: 460€ + IVA 23% (565,8€)  
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link. 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 



 Ação de Formação Online: Dimensionamento de Estruturas de Suporte Rígidas 
de acordo com os Eurocódigos, nos dias 28 e 29 de Outubro, 3 e 4 de 
Novembro, das 17h00 às 19h30, em formato totalmente online. 
 
Esta ação pretende dar a formação necessária para o dimensionamento e 
verificação de segurança de estruturas de suporte rígidas em condições 
estáticas de sísmicas, tendo em consideração o novo enquadramento 
regulamentar. 
 
Para além dos conhecimentos teóricos, a formação apresentará exemplos 
práticos de aplicação para diferentes tipologias de estruturas de suporte, 
nomeadamente em betão não armado, betão armado, gabião ou alvenaria. 
 
Coordenação: Prof.ª Teresa Bodas Freitas (IST) 
Data: 28 e 29 de Outubro, 3 e 4 de Novembro de 2021 
Horário: 17h00 às 19h30 
Custo: 250 € + IVA 23% (307,50€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link 
 
Para mais informações contacte-nos através do e-mail: 
fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 

Com 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, 30 de setembro de 2021 


