
 

 

 

Curso de formação 

“Introdução aos Eurocódigos” 
 

Exmo.(a) Sr.(a) Engenheiro(a) Civil, membro da Ordem dos Engenheiros 

 

Face à iminente entrada em vigor dos Eurocódigos estruturais, com a consequente 

caducidade dos regulamentos em vigor, nomeadamente do RSA e do REBAP, é 

necessário que os engenheiros civis façam a necessária actualização de conhecimentos. 

A aplicação dos Eurocódigos estruturais, não sendo especialmente complicada, obriga a 

abordagens específicas, nomeadamente ao nível das técnicas de consulta desses 

documentos, normalmente bastante extensos, deve ser suportada por conhecimentos 

técnico-científicos actualizados na área da Engenharia de Estruturas. 

Neste âmbito cumprindo uma das suas missões, o Departamento de Engenharia Civil do 

Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve vai levar a cabo cursos de 

formação na área dos Eurocódigos Estruturais, em colaboração e com o apoio da Ordem 

dos Engenheiros. 

Um primeiro curso, designado de “Introdução aos Eurocódigos” irá ter lugar durante o 

próximo mês de Maio, com 30 vagas, com uma duração total de 30 horas, funcionando 

em sessões de 3 horas, em horário pós-laboral, com um custo de € 500,00, isento de 

IVA. 
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Trata-se dum curso destinado exclusivamente a engenheiros civis e a engenheiros 

técnicos civis, dado que o mesmo pressupõe a existência de formação básica. 

Neste curso serão abordados os seguintes documentos: 

• EN 1990 Eurocódigo 0: "Bases para o projecto de estruturas"; 

• EN 1991 Eurocódigo 1: "Acções em estruturas"; 

• EN 1992 Eurocódigo 2: "Projecto de estruturas de betão"; 

• EN 1993 Eurocódigo 3: "Projecto de estruturas de aço"; 

• EN 1994 Eurocódigo 4: "Projecto de estruturas mistas aço-betão"; 

• EN 1997 Eurocódigo 7: "Projecto geotécnico"; 

• EN 1998 Eurocódigo 8: "Projecto de estruturas para resistência aos sismos". 

Na abordagem a cada um dos documentos serão evidenciadas diferenças relativamente à 

regulamentação ainda em vigor, sendo fornecidos os elementos de trabalho e de apoio 

associados. 

Posteriormente funcionarão cursos de aprofundamento nas áreas específicas dos 

diversos Eurocódigos, consoante o interesse que as mesmas venham a despertar nos 

formandos. 

A título de exemplo, um curso de segundo nível será o de “Projecto de estruturas 

edifícios de betão armado de acordo com os Eurocódigos”, cuja frequência pressupõe os 

conhecimentos básicos ministrados no curso de “Introdução aos Eurocódigos”. 

Neste contexto, serve a presente circular para informá-lo(a) sobre esta temática e sondá-

lo(a) sobre o seu interesse na frequência do curso referido. Para esse efeito junta-se 

ficha de pré-inscrição que poderá ser enviada por mail ou por fax. Informa-se que será 

dada prioridade de inscrição no curso aos interessados que tenham efectuado essa pré-

inscrição. 

Agradecendo a sua atenção, subscrevemo-nos 

Com os melhores cumprimentos 

 

Carlos A. P. Martins   
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Ficha de pré-inscrição 

Nome: ______________________________________________________  

Morada: _____________________________________________________  

 ___________________________________________________________  

Contactos: Mail (obrigatório): __________________________________  

Telefone: __________________________________________  

Associação Profissional: ____________________ Nº de membro: _______   

Instituição onde tirou o curso: ___________________________________  

 

Enviar para isedec@ualg.pt, ou para o fax 289 800 183. 

Informações: Secretariado do Departamento de Engenharia Civil, 

 tel. 289 800 154 

 

Espaço destinado ao Secretariado: 

Nº de entrada: _________ 

Data da recepção: ______/_____/_____ Hora: __________ 
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