
CIRCULAR N.º 271 

 

 

 

 

Assunto: Ações de Formação FUNDEC 

 

 

 

Caros Associados, 

 

 

Enviamos informação sobre duas Ações de Formação da FUNDEC, que decorrerão no 

início do próximo ano: 

 

 

o Ação de Formação: Avaliação de Propostas em Concursos Públicos 

 

A FUNDEC vai realizar uma ação de formação com o tema “Avaliação de Propostas 

em Concursos Públicos”, nos dias 16 e 17 de Janeiro de 2023, em formato presencial. 

 

Nesta ação de formação procura-se transferir para os participantes o conhecimento 

metodológico necessário para a estruturação, operacionalização e aplicação de 

modelos de avaliação de propostas baseadas em abordagens cientificamente 

robustas, legalmente enquadráveis no Código dos Contratos Públicos e que 

constituam um racional fundamental para, em cada procedimento de contratação, 

conduzirem à adjudicação da melhor proposta para a entidade adjudicante. 

 

Coordenação: Prof. José Antunes Ferreira (IST)  

Data: 16 e 17 de Janeiro de 2023  

Horário: 9h30 às 17h30 (1º dia) | 9h30 às 13h00 (2º dia) 

Custo: 500€ + IVA 23% (615€) 

Modalidade: Presencial (Instituto Superior Técnico, Lisboa) 

 

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 

 



o Ação de Formação: Gestão de Ativos 

 

A FUNDEC vai realizar uma nova edição da ação de formação com o tema “Gestão de 

Ativos”no dia 16 de Fevereiro de 2023, das 10h00 às 18h00, em formato presencial, 

no Instituto Superior Técnico, em Lisboa. 

 

Esta ação de formação pretende contribuir para a informação e formação dos 

decisores e técnicos superiores com participação nas atividades de planeamento, 

conceção, construção/reabilitação, operação e/ou manutenção de infra-estruturas e 

edifícios, bem como promover a implementação da abordagem multidisciplinar da 

gestão de ativos nas organizações e ao longo do ciclo de vida das infra-estruturas e 

dos edifícios. 

 

Coordenador: Prof. Nuno Marques de Almeida (IST) 

Data: 16 de Fevereiro de 2023 

Horário: 10h00 às 18h00  

Custo: 350€ + IVA 23% (430,5€) 

Modalidade: Presencial  

Local de realização: Instituto Superior Técnico, Lisboa 

 

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 

 

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, 21 de dezembro de 2022 


