
CIRCULAR N.º 086 
 
 

 
 
 
Assunto: Ações de Formação 
 
 
 
 
 
Caros Associados, 
 
 
 
Reencaminhamos informação relativa a Ações de Formação que decorrerão 
proximamente: 
 
 
 
 A FUNDEC vai realizar uma ação de formação com o tema “Cálculo de Estruturas com 

Software Pessoal - Parte 1: Estruturas Reticuladas de Comportamento Elástico Linear 
Sujeitas a Ações Estáticas” nos próximos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de Março, de 
participação limitada (até ao limite de 15 participantes), num formato totalmente 
online. 
 
Esta ação de formação, cujo formador será o Prof. Pedro Martins Mendes (FAUL), 
pretende transmitir os princípios subjacentes, em geral, ao cálculo automático de 
estruturas e apoiar a constituição dum programa informático, devidamente 
estruturado no sentido de facilitar futuras extensões por parte dos formandos, 
definindo como objetivo o cálculo de estruturas reticuladas de comportamento 
elástico linear sujeitas a ações estáticas. 
 
Coordenação: Prof. Pedro Martins Mendes (FAUL)  
Data: 23, 24, 25, 30 e 31 de Março 
Horário: 18h00 às 19h30 
Custo: 150€ + IVA 23% (184,5€) 
Modalidade: Online, via Zoom 
 
Juntamos o programa completo. 
 
Para mais informações contacte através do e-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt 
 
 
 
 



 O IC – Instituto da Construção da FEUP, em colaboração com o LFC – Laboratório de 
Física das Construções, vão lançar a partir do próximo mês de abril um conjunto de 
Cursos de Formação Online, cujas brochuras se encontram em anexo. 

 
Em cada uma das imagens abaixo encontram o link para a respetiva inscrição (que 
também constam das brochuras): 

 

CURSO_AF01_15
Ed_2021 
16 abril, 2021 
(data limite de 
inscrição 9 de 
abril) 

CURSO_AF02_5
Ed_2021 
30 abril, 2021 
(data limite de 
inscrição 23 de 
abril) 

CURSO_AF03_1
0Ed_2021 
14 maio, 2021 
(data limite de 
inscrição 7 de 
maio) 

CURSO_AF04_1
Ed_2021 
21 maio, 2021 
(data limite de 
inscrição 14 de 
maio) 

CURSO_AF05_1
Ed_2021 
28 maio, 2021 
(data limite de 
inscrição 21 de 
maio) 

 
 
 
 
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 março de 2021 


