
CIRCULAR N.º 298 
 
 
 
 
 
Assunto: FORMAÇÃO 
 
 

 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação relativa a duas Ações de Formação da FUNDEC, que decorrerão 
no próximo mês de dezembro: 
 
 

 FUNDEC Expert Talk Online Gratuita: O Futuro da Indústria Pós-Covid 
 
A FUNDEC vai realizar uma expert talk com o tema “O Futuro da Indústria Pós-
Covid”, no dia 13 de dezembro, pelas 17h00. 
 
Em Dezembro de 2019 a Humanidade foi confrontada com uma pandemia que 
abalou a confiança, esperança, segurança, saúde e expectativas de países, empresas 
e indivíduos e, pela primeira vez, com impactos imediatos em todo o mundo ao 
mesmo tempo, com “lockdown”, encerramento e recolher obrigatório de cerca de 
dois meses. Os impactos deste “lockdown” e das medidas que foram sendo 
tomadas e que em alguns casos ainda se encontram em vigor, tiveram impactos 
assimétricos em várias atividades económicas, com o turismo a ser um dos sectores 
mais afetados e a indústria farmacêutica a ser a que mais cresceu. 
 
Nesta palestra, cujo orador será o Engenheiro Filipe Marques (MOMSteel), serão 
abordadas as seguintes questões: 

 Foi a primeira vez que tivemos uma crise global? 
 Os desafios Pós-Covid são diferentes dos Pré-Covid? 
 Quais os desafios da indústria Pós-Covid? 

O acesso é gratuito, mas implica inscrição prévia obrigatória. 
 
Marque a sua presença em: https://bityli.com/WZWfYL 
 
Para mais informações contacte através do e-mail fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 



 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 DCS-Digital Construction Services, do grupo 
Engexpor, vai realizar uma nova edição da ação de formação com o tema “O BIM na 
Gestão de Projetos e das Organizações”, nos dias 14 a 17 de Dezembro, das 15h00 
às 18h30. 
 
 
Esta ação de formação, cujo formador será o Eng. Bruno de Carvalho 
Matos (DCS/Engexpor) sob a coordenação do Prof. Luís Calado (Instituto Superior 
Técnico), irá 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. 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 
 
 
Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
 
Íris Vilela 
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