
Webinar: "Building Information Modelling: Do conceito à prática" 
 
 
Com o apoio do Núcleo Regional do Centro da APRH, no próximo dia 28 de abril, a partir das 18 
horas, terá lugar o BIM webinar intitulado "Building Information Modelling: Do conceito à 
prática", cujo orador convidado é o Doutor José Carlos Lino, Professor Convidado da 
Universidade do Minho e Diretor Académico da NossoBIM.  
 
Link para participar na sessão (acesso gratuito): https://bit.ly/3asPPMM 
 
 
*********************************** 
 
Descrição da Apresentação: 
 
O BIM está definitivamente a entrar nos processos dos profissionais, das empresas e das 
entidades. Vários são os governos e organismos públicos que tendem a torná-lo obrigatório 
nos seus processos de contratação e gestão dos ativos construídos, quer em Edifícios quer em 
Infraestruturas (estradas, autoestradas, pontes, túneis, aeroportos, portos, ferrovias, metros, 
obras hidráulicas e topografia). De todo o modo, existem ainda diferenças entre a 
compreensão teórica e aceitação das suas vantagens com a sua aplicação prática. Este fosso 
vence-se com a educação e formação que cada vez mais profissionais e Escolas de Engenharia 
e Arquitetura têm vindo a implementar. 

Nesta apresentação poderemos entender os fundamentos do BIM, discutir o atual estado de 
desenvolvimento e implementação quer nacional, quer internacional, e ainda assistir a vários 
usos e aplicações práticas do BIM. 
 
 
 
 
Breve resumo do Apresentador: 
 
José Carlos Lino é Engenheiro de Estruturas pela FEUP, com experiência profissional de mais de 
3 décadas, fundador da NEWTON- Consultores de Engenharia e que desde cedo se dedicou ao 
desenvolvimento de aplicações tecnológicas de apoio à Indústria AEC. Nos últimos 15 anos 
tem-se dedicado também ao Ensino e Investigação do Building Information Modelling, 
enquanto Professor Convidado da Universidade do Minho e Diretor Académico da NossoBIM. 
Junto à indústria tem apoiado a Implementação e Aplicações Práticas de BIM. É um ativo 
divulgador da Metodologia BIM quer a nível Nacional quer Internacional, participando em 
várias comissões de normalização e implementação, nomeadamente na BuildingSmart 
Internacional bem como orador convidado em várias Universidades e Congressos. 

https://bit.ly/3asPPMM

