
CIRCULAR N.º 291 
 
 
 
 
 
Assunto: Formação 
 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
Reencaminhamos informação sobre dois Cursos da FUNDEC que decorrerão no 
presente mês: 
 
 
 

 Ação de Formação Online: Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção 
e Demolição 
 
A FUNDEC vai realizar uma nova edição da ação de formação com o tema "Plano 
de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição", no dia 17 de 
novembro. 
 
Esta ação de formação, cujo formador será o Prof. Manuel Duarte Pinheiro (Instituto 
Superior Técnico), tem como objetivo contribuir para a formação técnica no 
desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 
Demolição, nomeadamente: assegurando técnicas e informação para a 
caracterização dos resíduos; soluções a integrar, permitindo o desenvolvimento do 
plano de forma mais eficiente. Especial destaque é dado à estimativa dos RCDs, 
possibilidade de redução, reutilização e reciclagem e contributo para a economia 
circular. 
 
Coordenação: Prof. Manuel Duarte Pinheiro (IST)  
Data: 17 de Novembro 2021 
Horário: 9h00 às 18h00  
Custo: 150€ + IVA 23% (184,5€)  
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 

 
 



 FUNDEC Expert Talk Online Gratuita: Segurança ao Fogo das Estruturas e seus 
Materiais e a Nova Geração dos Eurocódigos 
 
A FUNDEC vai realizar uma expert talk com o tema “Segurança ao Fogo das 
Estruturas e seus Materiais e a Nova Geração dos Eurocódigos”, no dia 26 de 
Novembro, pelas 17h30. 
 
Nesta palestra, cujo orador será o Professor João Paulo Rodrigues (Universidade de 
Coimbra), será dada uma panorâmica geral sobre o comportamento dos diferentes 
tipos de estruturas em situação de incêndio, tais como: betão armado, aço, mistas 
de aço e betão, madeira, alvenaria e alumínio e suas ligas. A palestra abordará 
ainda os diferentes métodos de dimensionamento, focando as atuais e as novas 
versões dos Eurocódigos Estruturais no que diz respeito ao comportamento ao 
fogo. 
 
O acesso é gratuito mas implica inscrição prévia obrigatória. 
 
Marque a sua presença em: https://bit.ly/3q77LYP 
 
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.pt 
anipb@anipb.pt 
www.anipb.pt 
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