
CIRCULAR N.º 063 
 

Assunto: EVENTOS 
 
Caros Associados, 
 
Divulgamos informação sobre dois eventos que poderão ser do vosso interesse: 
 
o Realiza-se no próximo dia 15 de março, pelas 11h00 a sessão informativa dedicada ao 

tema “Investimentos nas Infraestruturas Ferroviárias Nacionais”, numa iniciativa da 
Plataforma Ferroviária Portuguesa – Cluster da Ferrovia, em parceria com a PTPC - 
Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção/Cluster AEC e a IP- Infraestruturas 
de Portugal. 

 
Esta sessão tem como objetivo partilhar conhecimento sobre os Investimentos a efetuar 
pela IP, na sequência dos investimentos em curso no âmbito do PLANO FERROVIA2020 e 
dos programados no PLANO NACIONAL de INVESTIMENTO PNI2030. 
 
O evento vai decorrer no Auditório 1 das instalações da IP no Pragal, em Almada. 
 
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição. 
 
o Webinar: Reparação e Reforço de Estruturas com soluções de materiais compósitos 
 
Num contexto em que cada vez mais é valorizada a possibilidade de preservar o 
património edificado e estruturas existentes, em que os critérios de verificação de 
segurança se tornam mais exigentes e as metas para a sustentabilidade importam, 
soluções que permitem contribuir para a durabilidade, acrescentar valor e capacidade 
resistente constituem-se como uma resposta adequada. 
 
Características como o facto de não serem suscetíveis à corrosão, apresentarem elevado 
desempenho, leveza, facilidade e rapidez de aplicação, as soluções compósitas tornam 
vasto o campo de aplicação e possibilidades de reforço de estruturas. 
 
Pretende-se neste webinar apresentar enquadramento, benefícios e exemplos práticos de 
aplicação em contextos muitas vezes desafiantes. 
 
A participação é gratuita e a inscrição obrigatória. 
O Webinar tem lugar em 24 de Março de 2020, 14:30 - 15:30, online 
 
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 
ivilela@anipb.pt 
anipb@anipb.pt 
www.anipb.pt 

Lisboa, 11 de março de 2022 


