
 

 

 

CIRCULAR N.º 177/2021 

 

 

 

 

 

Assunto: FORMAÇÃO 

 

 

Caros Associados, 

 

Enviamos informação sobre as seguintes ações de formação FUNDEC: 
 

 

• Ação de Formação Online: Ligações em Estruturas de Aço 

 

Esta ação de formação incide sobre a conceção, o dimensionamento e a 

pormenorização de ligações em estruturas de aço com base em 

exemplos relativos a casos importantes de ligações aparafusadas e 

soldadas, nomeadamente nós de vigas trianguladas, juntas viga-coluna 

articuladas e não articuladas (determinação da resistência e rigidez à 

flexão), juntas soldadas entre perfis tubulares e ligações das bases de 

colunas aos elementos de fundação, e ainda ligações com cavilhas. 

 

Coordenação: Prof. Pedro Martins Mendes (FAUL) e Prof. José Oliveira 

Pedro (IST) 

Data: 14 a 24 de Junho de 2021 

Horário: 18h00 às 19h30 

Custo: 250€ + IVA 23% (307,5€) 

Modalidade: Online, via Zoom 

 

Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este 

link. 

 

Para mais informações contacte-nos através do e-mail: 

fundec@tecnico.ulisboa.pt 

 

• Ação de Formação Online: Avaliação e Reforço de Edifícios 

Existentes de Betão Armado 

 

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 

https://www.fundec.pt/cursos/ligacoes-em-estruturas-de-aco/
mailto:fundec@tecnico.ulisboa.pt


2 

 

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 da intervenção de reforço. 

 

Coordenação: Prof.ª Rita Bento (IST) e Prof. José Miguel Castro (FEUP) 

Data: 8, 9 e 10 de Julho de 2021 

Horário: 9h00 às 18h00  

Custo: 700€ + IVA 23% (861€)  

Modalidade: Online, via Zoom 

 

Para aceder ao programa completo e fazer a sua inscrição consulte este 

link. 

 

Para mais informações contacte-nos através do e-mail: 

fundec@tecnico.ulisboa.pt 
 

 

Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores 

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, 9 de junho de 2021 
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