
CIRCULAR N.º 136 
 
 
 
 

Assunto: Ações de Formação FUNDEC 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Divulgamos 2 Ações de Formação da FUNDEC que decorrerão no presente mês de 
junho e que poderão interessar-vos: 
 
 
 
Ação de Formação: Introdução à Prática em Obras Subterrâneas 
Módulo 1 – Métodos Mecanizados na Construção de Obras Subterrâneas  
 
A Comissão Portuguesa de Túneis e do Espaço Subterrâneo (CPT) 
(https://cpt.spgeotecnia.pt/) com o apoio da FUNDEC, organiza a ação de 
formação com o tema "Introdução à Prática em Obras Subterrâneas". 
 
A ação está organizada por Módulos e o tema do primeiro módulo será "Métodos 
Mecanizados na Construção de Obras Subterrâneas", a realizar nos dias 28 e 29 de 
Junho de 2022, em formato online. 

A iniciativa conta com o Apoio da International Tunnelling Association - ITA – 
ITACET, do Fórum Europeu de Túneis – EUTF, da Sociedade Portuguesa de 
Geotecnia – SPG; da Ordem dos Engenheiros – OE; da Associação Portuguesa de 
Geólogos – APG; do Comité Brasileiro de Túneis – CBT; do Metropolitano de Lisboa; 
do Metropolitano do Porto; da Câmara Municipal de Lisboa – PGDL; entre outras 
importantes entidades. Conta também com o patrocínio das empresas: Spie 
Batignolles International; DrillCon Iberia; CREG-Maquinter.  

Dirigida especialmente a engenheiros (civis, geólogos, minas), arquitetos e geólogos, 
esta ação de formação pretende fornecer aos participantes as ferramentas práticas 
baseadas na experiência dos formadores, que lhes permita construir uma base 
conceptual e desenvolver a atividade em todo o leque de aplicação, desde a 
indústria até ao ensino e à consultoria. 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este link. 



 
Acão de Formação Online: Avaliação e Reforço de Edifícios Existentes de Betão 
Armado 
 
A FUNDEC vai realizar uma ação de formação com o tema “Avaliação e Reforço de 
Edifícios Existentes de Betão Armado” nos dias 29 e 30 de Junho, 1 e 2 de Julho, das 
9h00 às 18h00, na modalidade online. 
 
Esta ação tem como objetivo transmitir a formação necessária para a avaliação e 
reforço de edifícios existentes de betão armado tendo em conta o novo 
enquadramento regulamentar nacional e europeu. Para além dos fundamentos 
teóricos, a formação terá uma componente prática que envolverá a modelação e 
análise em regime não-linear de um edifício de betão armado, a avaliação da 
segurança sísmica da estrutura assim como a definição de intervenções de reforço. 
 
A ação de formação encontra-se organizada em 2 Módulos: 
 
Módulo 1 - Avaliação Sísmica 
Data/hora: 29 e 30 de Junho, das 9h00 às 18h00 
Custo: 400€ + IVA 23% (492€) - Online 
Programa e inscrições: aqui 
 
Módulo 2 - Reforço Sísmico 
Data/hora: 1 e 2 de Julho, das 9h00 às 18h00 
Custo: 400€ + IVA 23% (492€) - Online 
Programa e inscrições: aqui 

 

Apresentamos 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, 09 de junho de 2022 


