
CIRCULAR N.º 077 
 
 
 
 
 

Assunto: Ações de Formação FUNDEC 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
A FUNDEC irá realizar as seguintes Ações de Formação: 
 
 
 

 Ação de Formação Online: Lean Construction 
 
A indústria da construção é palco frequente de atrasos ou de derrapagens nos 
custos, ou de ambos. É também uma indústria que atravessa uma profunda 
alteração, em grande parte originada pela internacionalização das empresas de 
construção para fazer face à globalização e a alterações no mercado doméstico. 
 
Lean Construction consiste na adopção dos princípios do Lean Production na 
construção (desenvolvido pela Toyota), tendo como objectivo o aumento da 
produtividade e da eficiência através da redução de desperdícios, pontos de 
estrangulamento, tempos de espera e de produção em excesso. 
 
Esta ação de formação pretende dotar os formandos de capacidades para 
identificar, estudar, propor e eliminar desperdícios na sua actividade utilizando os 
conceitos de Lean Construction. 
 
Coordenador: Prof. Amílcar Arantes (IST) 
Formador: Eng. Sérgio Caldeirinha 
Data/hora: 22 a 25 de Março, das 16h30 às 19h30 
Custo: 350€ + IVA 23% (430,5€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Aceda aqui ao programa completo. 
 
Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 
 
 



 Ação de Formação Online: O BIM e a Gestão de Projetos e das Organizações 
 
O Building Information Modelling (BIM) é cada vez mais conhecido e reconhecido 
como um conceito congregador da cadeia de valor da Arquitetura, Engenharia, 
Construção e Operação (AECO). Baseado em protocolos de normalização e 
colaboração, o BIM recorre à tecnologia para produzir, gerir e extrair toda a 
informação necessária sobre os ativos construídos ao longo do seu ciclo de vida.  
 
Nesta ação de formação pretende-se enquadrar 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. 
 
Coordenação: Prof. Luís Calado (IST) e Eng. Bruno de Carvalho Matos (Engexpor) 
Data/Hora: 20 a 23 de Abril, das 17h30 às 19h30 
Custo: 240€ + IVA 23% (295,2€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Aceda aqui ao programa completo. 
 
Para mais informações contacte: 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 
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Lisboa, 12 de março de 2021 


