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PROGRAMA

Júlio António da Silva Appleton licenciou-se em engenharia
civil no IST em 1971 e doutorou-se no Imperial College em
1979. Professor Catedrático do IST desde 1986 dedicou-se ao
estudo das estruturas de betão e à reabilitação de estruturas,
tendo-lhe sido atribuída em 2000 a medalha de mérito da
FIB-Fédération Internationale du Béton.
Publicou 240 trabalhos técnicos e científicos e orientou 9
teses de doutoramento. No IST exerceu funções de Presidente
do Departamento de Engenharia Civil, da FUNDEC e do ICIST.
Foi Presidente do Colégio de Engenharia Civil da OE
(1995/97). É membro Conselheiro e especialista em Estruturas
pela OE. É coordenador do GT do Eurocodigo2 (CT115).
Desde 1971 exerce a actividade profissional como consultor e
projectista de estruturas sendo sócio do gabinete a2p,lda onde
tem coordenado dezenas de projectos de pontes e de edifícios
assim como de projectos de reabilitação e reforço.

Módulo 1 | Nota Histórica, Materiais, Durabilidade, Bases de
cálculo, Acções. Problemas.

DESTINATÁRIOS
Engenheiros e alunos de engenharia.
OBJECTIVOS
Pretende-se que o curso (segundo os Eurócodigos Estruturais e
demais Euronormas) tenha uma orientação prática, pelo que,
além das sessões de apresentação da teoria, serão discutidos
problemas resolvidos e propostos outros para resolução.

Módulo 2 | Modelos de cálculo, Estados limites últimos.
Problemas.
Módulo 3 | Estados limites de utilização. Pormenorização.
Problemas.
Módulo 4 | Concepção, Pré-dimensionamento, Projecto
Sísmico. Problemas
Módulo 5 | Pré-esforço, Resistência ao fogo, Execução de
estruturas. Problemas
DOCUMENTAÇÃO
Oferta do livro Estruturas de Betão / Cópia das apresentações
em powerpoint / Cópia dos problemas referidos no curso
HORÁRIO
25, 27 e 29 de Novembro, 2 e 4 Dezembro | 09h30 às 13h15
(inclui coffee-break)
PREÇO
350 Euros + IVA (10% desconto para estudantes)
Oferta do livro "Estruturas de Betão" autoria do Engenheiro Júlio Appleton

Os participantes do curso são aconselhados a trazer o seu
computador portátil e a terem uma participação activa no curso.
Inscrições limitadas à capacidade da sala: 30 lugares.

INSCRIÇÕES
cursos@appletonsquare.pt | tel: 210993660, 14h - 19h
Rua Acácio Paiva, 27, r/c, 1700-004 Lisboa

