
CIRCULAR N.º 268 
 
 
 
 
 
Assunto: Ações de Formação 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação relativa a duas Ações de Formação, que poderão ser do vosso 
interesse: 
 
 

 Ação de Formação Online: O BIM na Gestão de Projetos e das Organizações - 
Contratação, Liderança e Gestão da Mudança 
 
A FUNDEC, em parceria com a Engexpor, vai realizar uma nova edição da 
ação de formação com o tema “O BIM na Gestão de Projetos e das 
Organizações - Contratação, Liderança e Gestão da Mudança”, via online, nos 
dias 12 a 15 de Outubro. 
 
Nesta ação de formação pretende-se abordar a implementação BIM no ciclo 
de vida dos ativos construídos, incidindo nas temáticas da contratação 
(perspetivas do requerente e do prestador de serviços) e da gestão da 
mudança ao nível dos projetos e das organizações. 
 
Coordenação: Prof. Luís Calado (IST) e Eng. Bruno de Carvalho Matos 
(Engexpor)  
Data: 12 a 15 de Outubro de 2021 
Horário: 15h00 às 18h30  
Custo: 390€ + IVA 23% (479,7€)  
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 
 
 
 



 

CursoBIM edição 15 

Inscrições abertas! 
 

 

A 15ª Edição da formação vai decorrer entre os dias 7 de janeiro e 30 de abril de 

2022, às sextas e sábados, na modalidade ensino híbrido online/presencial. 

 

O BIM é um conceito inovador com aplicabilidade na indústria da Arquitetura, 

Engenharia e Construção que assenta numa metodologia de partilha de informação 

entre todos os intervenientes, durante as diversas fases do ciclo de vida de um 

edifício. Para a rápida adoção desta metodologia na prática profissional torna-se 

premente a necessidade de profissionais com competências adequadas à sua 

aplicação. 

 

O CursoBIM está pensado para formar BIM-Managers, sendo aberto a profissionais, 

mas também a estudantes. Esta será a décima quinta edição do curso, refletindo o 

interesse da comunidade técnica pela temática BIM. Os módulos são divididos por 

28 horas de formação teórico-prática e 62 horas de formação prática aplicada, e a 

formação é certificada pela OE e pela DGERT. 

 

Para saber mais consulte o nosso website ou inscreva-se aqui. 
 

  

 
 
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, 04 de outubro de 2021 


