
Acção de Formação
CÁLCULO DE ESTRUTURAS COM SOFTWARE PESSOAL
PARTE 2 – ESTRUTURAS DE COMPORTAMENTO ELÁSTICO LINEAR 
SUJEITAS A ACÇÕES ESTÁTICAS (cont.): 
i) Elementos finitos planos – placa e laje

ii) Aplicação de pré-esforço

iii) Combinação de efeitos (deslocamentos, esforços e reacções)

A presente acção de formação corresponde à Parte 2 dum conjunto intitulado “Cálculo de Estruturas 

com Software Pessoal”.

OBJECTIVOS
Transmitir os princípios subjacentes, em geral, ao cálculo automático de estruturas – método dos

elementos finitos –, e apoiar a constituição dum programa informático, devidamente estruturado no

sentido de facilitar futuras extensões por parte dos formandos.

DESTINATÁRIOS
Engenheiros civis com interesse em aprofundar conhecimentos na área do cálculo computacional de

estruturas e ter à sua disposição um software pessoal apto para ser utilizado profissionalmente,

com facilidade de expansão não só ao nível do cálculo como também do pré/pós-processamento.

PRÉ-REQUISITOS
Frequência da acção de formação “Cálculo de Estruturas com Software Pessoal” – Parte 1.
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COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO

Prof. Pedro Martins Mendes
Professor Catedrático da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade de Lisboa.

PROGRAMA  

Ao longo da acção de formação serão fornecidos documentos (texto) com procedimentos
(funções e subrotinas) escritos para Excel VBA, os quais poderão ser directamente implementados
pelos formandos ou, conforme a sua intenção, facilmente adaptados a outras linguagens de
programação correntes.

Os aspectos essenciais dos procedimentos e a sua estruturação serão explicados e, em paralelo
com os formandos, será desenvolvido o programa de cálculo de estruturas iniciado no decurso da
Parte 1 do conjunto de acções de formação intitulado “Cálculo de Estruturas com Software
Pessoal”. O referido desenvolvimento incide nos tópicos seguintes:

• Elementos finitos planos:
• Elementos de “placa” isoparamétricos com 3, 4, 6 e 8 nós (elasticidade plana);
• Elementos de “laje” com 3 e 4 nós (DKT e DKQ);
• Elementos “placa+laje”.

• Pré-esforço em modelos de estruturas de betão armado e pré-esforçado:
• Aplicação em elementos de barra 2D ou 3D; cabos com troços de configuração linear e/ou

parabólica;
• (para elementos de betão pós-tensionados) Perdas de tensão nas armaduras, aquando da

aplicação do pré-esforço, por efeito de atrito.

• Combinação de efeitos (deslocamentos, esforços e reações) devidos a diversos casos de

solicitação.

Nota: É aconselhado que os formandos tenham à sua disposição um computador com écran
relativamente grande (diagonal não inferior a 24’’) ou dois écrans (computador + monitor externo).

Ressalva: Os documentos de suporte serão disponibilizados pelo formador em boa fé, na convicção
de que são totalmente correctos. A FUNDEC e o formador ficam isentos de qualquer responsabilidade
em relação a danos que possam vir a ser causados, por aplicação do software a ser constituído, a
partir de erros ou imprecisões nos documentos fornecidos (procedimentos de cálculo automático).

Carga Horária de 7h30

18h00 às 19h30

20 a 24 de Setembro de 2021

150€ + IVA 23% (184,5€)

OUTRAS INFORMAÇÕES

É estritamente proibida a captação de som e imagens (fotografia ou vídeo) durante a formação.
A acção de formação realiza-se com um mínimo de 10 formandos e um máximo de 15 formandos.

Online, via Zoom

CONTACTOS

Fernanda Correia / Vanessa Silva

Tel. (+351) 218 418 042

E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt

www.fundec.pt


