
CIRCULAR N.º 040 
 
 

 
 
Assunto: Ações de Formação: Últimas Inscrições! 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
Enviamos informação relativa a duas Ações de Formação que ocorrerão muito 
proximamente mas para as quais ainda é possível inscreverem-se, em caso de interesse: 
 
 

o Ação de Formação Online: Compras e Gestão do Aprovisionamento 
 
A ação de formação "Compras e Gestão do Aprovisionamento" destina-se a 
dirigentes e profissionais, de organizações públicas ou privadas, que atuem na 
área de compras e aprovisionamento, e a todos os interessados em trabalhar 
nestas áreas e que pretendam conhecer as práticas que podem conduzir ao 
sucesso desta atividade. 
 
Coordenação: Prof. Amílcar Arantes (IST) 
Data: 9 a 11 de Fevereiro 
Horário: 16h30 às 19h30 
Custo: 250€ + IVA 23% (307,5€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Juntamos o programa completo e ficha de inscrição! 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 

o QVO LEGIS - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA 
Formação certificada 
______________________________________________________ 
AMIANTO | REMOÇÃO EM SEGURANÇA - 06 HORAS |ONLINE 

 
ENQUADRAMENTO 
Com o desenvolvimento do curso de Formação de Remoção de Fibrocimentos - 
Amianto pretende-se preparar os profissionais que atuam neste segmento de 
mercado segundo os requisitos definidos pelo decreto-lei n. º266/2007. Este 
sistema de qualificação visa melhorar as condições de segurança dos 
trabalhadores que operam com este tipo de materiais. 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
________________________________________ 
No final da ação de formação os formandos, devem ser capazes de: 
- Conhecer os procedimentos legais e técnicos de acordo com a Portaria nº 
40/2014; 
- Conhecer as medidas de segurança aplicáveis na remoção do amianto; 
- Identificar as medidas para salvaguardar a segurança dos trabalhadores que 
removem o amianto; 
- Conhecer as medidas a adotar durante trabalhos de demolição de 
construções, derrocada de edificações e remoção do amianto ou materiais que 
contenham amianto de instalações, de estruturas e de edifícios, de transporte, 
tratamento e eliminação de RCDA e deposição de resíduos em aterros 
autorizados para RDCA; 
- Conhecer as condições de utilização dos equipamentos e aplicar 
procedimentos de segurança na atividade de manobra de máquinas em obra. 

_______________________________________ 
Data da formação:  17 de fevereiro (Todo o Pais, Vídeo conferencia Zoom das 
9h30m as 16h30m) 
Data limite das inscrições: 10 de fevereiro 
Valor da Formação: 100 Euros 
________________________________________ 
Formador: Eng. Luis Rodrigues Brandão 
Formato da formação:  ONLINE com uso da aplicação ZOOM, teleconferência. 
________________________________________ 
Informações e pedidos de orçamento: formacao@qvolegis.pt | (+351) 
214047831 | (+351) 967201906 

 
 
 
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, 08 de fevereiro de 2021 


