
CIRCULAR N.º 278 
 
 
 
 
 
 
Assunto: Formação FUNDEC 
 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Enviamos informação relativa a duas Ações de Formação da responsabilidade da 
FUNDEC: 
 
 
 
o FUNDEC Expert Talk Online Gratuita: Avaliação da Influência de Vibrações 

Impulsivas em Estruturas - Utilização da NP 2074:2015 
 
A FUNDEC vai realizar uma expert talk com o tema “Avaliação da Influência de 
Vibrações Impulsivas em Estruturas - Utilização da NP 2074:2015”, via online, no dia 
21 de Outubro, pelas 16h00. 
 
Nesta palestra, cujo orador será o Professor Pedro Bernardo (Instituto Superior 
Técnico/Orica Mining Services Portugal), pretende-se abordar os seguintes temas: 

 Como vigora a NP 2074? 
 Detalhe a respeito do conteúdo da NP 2074 (incluindo comparação com a 

versão anterior). 
 Interdependências da frequência dominante. 
 Requisitos e exemplos de relatórios a produzir. 
 Detalhe relativo ao Anexo da NP 2074 (recomendações adicionais na avaliação 

de estruturas sensíveis). 

O acesso é gratuito mas implica inscrição prévia obrigatória. 
 
Marque a presença em https://bit.ly/2Y9FBAB 
 
Para mais informações contacte através do e-mail fundec@tecnico.ulisboa.pt 
 
 



o Ação de Formação Online: Dimensionamento de Estruturas - Fundamentos e 
Aplicações em Estruturas de Aço  
 
A FUNDEC vai realizar uma ação de formação com o tema “Dimensionamento de 
Estruturas - Fundamentos e Aplicações em Estruturas de Aço" entre os dias 15 e 25 
de Novembro, das 18h00 às 19h30, em formato totalmente online. 
 
Pretende-se nesta ação de formação apresentar as bases da conceção e do 
dimensionamento de estruturas de edifícios em geral e focar em estruturas de aço, 
apresentando exemplos de aplicação que ilustrem casos de dimensionamento. 
 
Coordenação: Prof. José Oliveira Pedro (IST) e Prof. Pedro Martins Mendes (FAUL) 
Data: 15 a 25 de Novembro de 2021 
Horário: 18h00 às 19h30 
Custo: 350€ + IVA 23% (430,5€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Para aceder ao programa completo e fazer a inscrição consulte este link 
 
Para mais informações contacte através do e-mail: 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 
ivilela.anipb@netcabo.pt 
anipb@netcabo.pt 
www.anipb.pt 
 
 

 
 
 
 
Lisboa, 19 de outubro de 2021 


