
CIRCULAR N.º 271 
 
 
 
 
Assunto: Formação 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
Reencaminhamos informação relativa a Ações de Formação que decorrerão em datas 
próximas e que poderão interessar-vos: 
 
 
 

 Ação de Formação Online: Avaliação e Reforço de Edifícios Existentes de 
Alvenaria 
 
A FUNDEC vai realizar uma nova edição da ação de formação “Avaliação e 
Reforço de Edifícios Existentes de Alvenaria” nos dias 18, 19 e 20 de Outubro. 
 
Esta ação de formação pretende dar a formação necessária para a avaliação e 
reforço de edifícios existentes de alvenaria tendo em conta o novo 
enquadramento regulamentar, nacional e europeu. Para além dos fundamentos 
teóricos, a formação terá uma componente prática que envolverá a modelação 
e análise em regime não-linear de um edifício simples de alvenaria, a avaliação 
da segurança, a avaliação da segurança sísmica da estrutura assim como a 
definição da intervenção de reforço. 
 
Coordenação: Prof.ª Rita Bento (IST) e Dr.ª Ana Simões (CERIS) 
Data: 18, 19 e 20 de Outubro de 2021 
Horário: 14h00 às 18h00 (1º dia), 9h00 às 18h00 (2º dia), 9h00 às 13h00 (3º dia) 
Custo: 400€ + IVA 23% (492€)  
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link 
 
Para mais informações contacte através do e-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 
 

 Ação de Formação Online: Gestão de Projetos de Construção - Abordagem 
Integrada e Tendências Futuras 
 
A FUNDEC, em parceria com a Engexpor, vai realizar uma ação de formação 



com o tema “Gestão de Projetos de Construção - Abordagem Integrada e 
Tendências Futuras”, nos dias 9 a 12 de Novembro. 
 
O principal objetivo desta ação de formação é o de contextualizar o papel e a 
importância da gestão de projetos na indústria da construção e descrever 
práticas integrativas, segundo referências nacionais e internacionais, aplicáveis 
ao ciclo de vida dos ativos construídos, incluindo tendências futuras e 
recomendações para a gestão da mudança. 
 
Coordenação: Prof. Luís Calado (IST) e Eng. Bruno de Carvalho Matos (Engexpor)  
Data: 9 a 12 de Novembro 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 
 
 
 

 Reencaminhamos o Plano de Formação Online – Novembro de 2021 da TÜV 
Rheinland Portugal. 
 
Relembramos que a ANIPB estabeleceu um protocolo com a TÜV Rheinland que 
permite aos seus Associados participar nos cursos daquela Academia, 
usufruindo de um desconto de 15%, não acumulável com outros descontos em 
vigor no momento.    

 
 
 
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, 12 de outubro de 2021 


