
 

 

 

CIRCULAR N.º 015/2021 

 

 

 

 

 

Assunto: Ações de Formação 

 

 

Caros Associados, 

 

Reencaminhamos informação relativa a Ações de Formação Online que irão decorrer 

proximamente: 

 

 

➢ Ação de Formação Online: Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis em 

Infraestruturas Rodoviárias 

 

O estabelecimento de estruturas de pavimentos rodoviários é uma matéria 

muitas vezes subvalorizada, tendo como consequência o desperdício de 

importantes recursos financeiros na sequência de estruturas mal concebidas e 

dimensionadas.  

 

Nesta ação de formação pretende-se dar os conceitos e a prática necessária 

para a boa definição daquelas estruturas.  

Pretende-se ainda que no final da formação os formandos fiquem a conhecer a 

terminologia, os materiais e as metodologias relacionados com o 

dimensionamento de pavimentos rodoviários flexíveis e semirrígidos. 

 

Coordenação: Prof. Luís Picado Santos (IST) e Prof. José Neves (IST) 

Data/hora: 1 a 5 de Fevereiro, das 17h00 às 19h30 

Custo: 250€ + IVA 23% (307,5€)  

Modalidade: Online, via Zoom 

 

Aceda aqui ao programa completo e faça já a sua inscrição! 

 

Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 

 

➢ Ação de Formação Online: Avaliação e Reforço de Edifícios Existentes de 

Alvenaria 

 

A reabilitação tem estado na ordem do dia nos últimos anos, como resultado da 

profunda crise da construção e, nos últimos meses, tornou-se ainda mais 

presente atendendo ao novo enquadramento regulamentar. 
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Esta ação de formação pretende dar a formação necessária para a avaliação e 

reforço de edifícios existentes de alvenaria 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 

simples de alvenaria, a avaliação da segurança, a avaliação da segurança sísmica 

da estrutura assim como a definição da intervenção de reforço. 

 

Coordenação: Prof.ª Rita Bento (IST) 

Data: 18, 19 e 22 de Fevereiro 

Horário: 14h00 às 18h00 (1º dia) | 9h00 às 18h00 (2º e 3º dias) 

Custo: 400€ + IVA 23% (492€) 

Modalidade: Online, via Zoom 

 

Aceda aqui ao programa completo e faça já a sua inscrição! 

 

Para mais informações contacte: fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 

 

Com os nossos cumprimentos, 

 
Teresa Lorena 
 

 
Associação Nacional dos Industriais de Prefabricação em Betão   
R. D. Filipa de Vilhena, 9 - 2º Dto. - 1000-134 LISBOA 
(t) (+351) 217995370/71/74 
tlorena.anipb@netcabo.pt 
anipb@netcabo.pt 
www.anipb.pt 

 

 

 

 

 

Lisboa, 21 de janeiro de 2021 
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