
ENQUADRAMENTO :

A utilização de novas tecnologias de informação e comunicação tem vindo a ganhar cada vez mais
relevo no setor da construção. O Building Information Modeling (BIM) é uma metodologia de
realização de projetos abrangente, que integra um conjunto de políticas, tecnologias e processos
colaborativos que permitem apoiar a gestão do projeto de construção e o acesso aos seus dados,
através de um modelo digital, permitindo assim construir e gerir virtualmente o projeto durante todo
o seu ciclo de vida. 
 
O BIM tem sido amplamente utilizado em obras de referência como o Terminal de Cruzeiros de
Leixões ou o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia. Esta abordagem é já uma realidade a nível
internacional possuindo caráter de obrigatoriedade em alguns países. Tudo indica que em Portugal a
sua introdução será gradual, embora num curto espaço de tempo em todos os processos do ato de
desenhar e construir.
 
Assim, consideramos que os participantes, designadamente os que tenham responsabilidades na
área de prevenção de riscos profissionais, devem ficar dotados de competências para a utilização das
ferramentas e plataformas associadas a esta nova abordagem. Ao mesmo tempo estarão habilitados
para concorrer a propostas de trabalho que incluam a exigência de conhecimentos em BIM na área
de prevenção.

DESTINATÁRIOS :  

Técnicos e Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho;
Coordenadores de Segurança e Saúde em fase de Projeto e Obra;
Diretores de Obra, Encarregados, Supervisores;
Trabalhadores designados para exercer funções específicas na atividade preventiva e outros
responsáveis de áreas operacionais;
Finalistas e/ou licenciados de preferência das áreas de engenharia civil;

 



PROGRAMA  

- O que é o BIM
- Noções sobre a utilização de software de modelação 
- Introdução à parametrização 
- As diversas utilizações do BIM na prevenção de riscos 
- O conceito "BIMSafety" 
- O Plano de Segurança e Saúde e a sua transposição para o formato BIM
- A Compilação Técnica para o formato BIM
- Apresentação de casos de estudo
 
 

OBJETIVOS  :

Conhecimento sobre as potencialidades do BIM;
Conhecimento sobre as ferramentas de modelação e parametrização;
Capacidade de interpretar informação de ambiente tridimensional e parametrizado;
Conhecimento sobre o estado da arte da aplicabilidade de BIM à área de prevenção de riscos
profissionais na construção;
Capacidade de transpôr, para um ambiente BIM, componentes do Plano de Segurança e Saúde e
Compilação Técnica.

 

FORMADOR

Manuel Tender
Licenciado (ISEP), Mestre (FEUP), Doutorado (EEUM) e Pós-Doc em curso em Engenharia Civil

(EEUM). Pós-Graduação em Engenharia de Segurança (ISQ), Especialização em Gestão e Coordenação

de Segurança (Universidade Aveiro), Building Information Modeling (OE). Atualmente é Técnico

Superior de Segurança no Trabalho e Docente Universitário. Coordenador do Grupo de Trabalho

“Segurança e Saúde” da CT197 (BIM). Fundador e membro do Projeto de I&D - “BIMSafety”.

Organizador, moderador e orador em mais de 20 seminários e congressos nacionais e internacionais.

 

DATA  E  HORÁRIO  

22 de Fevereiro de  2020 

09h - 13h | 14h - 18h

 

LOCAL  

Braga  

 

https://www.qualityforexcellence.pt/team.html
https://www.qualityforexcellence.pt/team.html
https://www.qualityforexcellence.pt/team.html


INSCRIÇÃO  

170€ + IVA aplicável à taxa legal em vigor 
O valor inclui: documentação em formato digital; coffee-break (manhã e tarde) e certificado de
participação. 
 
A inscrição deverá ser efetuada para o email geral@q4e.pt e só será considerada válida após o envio
do comprovativo de pagamento, o qual deverá ser efetuado por transferência bancária para o IBAN:
PT50 0035 0823 00010155930 10 
A Q4E enviará um email a confirmar a sua participação na formação.
 
Em caso de preenchimento de vagas a sua inscrição ficará em lista de espera, por ordem de chegada,
para uma futura edição.

POLÍTICA  DE  CANCELAMENTO  

A Q4E deverá ser notificada via email (geral@q4e.pt), caso pretenda cancelar a sua participação. 

Cancelamentos feitos até 24 de janeiro: reembolso de 50% do valor da inscrição.

Cancelamentos feitos depois de 24 de janeiro: sem reembolso.

 

CONFIDENCIALIDADE  DE  DADOS   

Os seus dados recolhidos serão utilizados, unicamente, para efeitos de inscrição na formação de BIM.
Não vamos fornecer o seu endereço de e-mail a terceiros nem enviar qualquer tipo de publicidade de
terceiros. 
Os dados permanecerão guardados até à data de realização da formação, os quais serão eliminados
após a sua realização, não sendo criadas cópias ou duplicados.

INFORMAÇÕES  

Quality For Excellence 
T. 933 375 726
geral@q4e.pt
www.qualityforexcellence.pt 
 

Siga-nos em Promovemos a Excelência Organizacional
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