
duração 
12 horas 

 
datas de realização 

a definir 
 

horário 
6ª feira das 9h00 às 13h00 

e das 14h00 às 18h00; Sába-
do das 9h00 às 13h00  

 
preço de inscrição 

195 € 
 

este valor inclui: 
. documentação 

. certificado de formação 
 

valores isentos de IVA 
 

a inscrição só fica completa 
após o pagamento 

 
nota 

os descontos não são acumu-
láveis 

 
local de realização 

Instalações da UNAVE/ 
Universidade de Aveiro 

 
inscrições e informações 
sandra.mota.veiga@ua.pt 

www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
A utilização do pré-esforço em estruturas de betão traduz-se num número 
considerável de vantagens e, nalguns casos, na forma mais económica de realizar 
estruturas em betão. O tema é, contudo, usualmente abordado apenas de forma 
relativamente sucinta nos diferentes cursos de engenharia civil. Apesar das regras e 
normas de dimensionamento serem fundamentais as mesmas das estruturas de 
betão, o dimensionamento de estruturas pré-esforçadas apresenta algumas 
especificidades que os projetistas devem ter presentes. O conhecimento e a 
familiarização dos projetistas com a tecnologia permitirão uma maior confiança e 
segurança na utilização do pré-esforço em estruturas de betão, bem como evitar 
patologias futuras nas estruturas. 

 
objetivos gerais  
Este curso visa a formação de projetistas no domínio do cálculo de estruturas de 
betão pré-esforçado. O curso será baseado no Eurocódigo 2 e pretende criar 
competências no domínio da utilização da tecnologia do pré-esforço em estruturas de 
betão. O curso tem uma componente de exercícios práticos que pretendem ilustrar 
diversos casos de aplicação. 

 
destinatários 
Destinado a Engenheiros Civis ou outros técnicos com formação no cálculo de 
estruturas. 
 
conteúdos programáticos 
Módulo 1 (2,0 horas): Introdução 
Módulo 2 (2,0 horas): Tensão nos cabos de pré-esforço 
Módulo 3 (4,0 horas): Cálculo do pré-esforço 
Módulo 4 (1,0 horas): Zonas de ancoragem de armaduras 
Módulo 5 (1,0 horas): Vigas contínuas 
Módulo 6 (1,0 horas): Lajes pós-tensionadas 
Módulo 7 (1,0 horas): Vigas pré-tensionadas 

Curso avançado de betão pré-esforçado 

 
A coordenação científico-pedagógica e a formação são da 
responsabilidade do Paulo Cachim, Professor Associado do 
Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro.  

formador e coordenador 


