
COORDENAÇÃO / FORMAÇÃO
ENGº JOÃO APPLETON

CURSO SOBRE 
REABILITAÇÃO DE 

EDIFÍCIOS ANTIGOS VII
+

CURSO SOBRE 
VULNERABILIDADE SÍSMICA 

DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 
E SUA REABILITAÇÃO

CURSOS TÉCNICOS 2014
20 - 23 MAIO / 17 - 20 JUNHO



DESTINATÁRIOS
Arquitetos, engenheiros e engenheiros técnicos interessados 
em adquirir formação complementar no domínio da 
reabilitação de edifícios antigos. Promotores/investidores, 
projetistas, entidades licenciadoras, construtores e 
fiscalizações ligadas a empreendimentos de reabilitação de 
edifícios antigos.

OBJETIVOS
Transmitir conhecimentos atualizados no domínio do projeto 
de reabilitação de edifícios antigos, nas suas componentes 
não estruturais e dar exemplos de boas práticas.

PROGRAMA
Módulo 1 | Fundamentos e princípios da reabilitação de 
edifícios antigos: visão integrada, multidisciplinar, das 
intervenções

Módulo 2 | Intervenção arquitetónica: modernização e 
reconversão de edifícios antigos

Módulo 3 | Reabilitação de estruturas e fundações

Módulo 4 | Reabilitação de revestimentos: madeiras, rebocos e 
estuques; pedra e produtos cerâmicos

Módulo 5 | Reabilitação de acabamentos: caiações e pinturas 
sobre rebocos e estuques; pinturas e outros acabamentos da 
madeira

Módulo 6 | Reabilitação de elementos de caixilharia

Módulo 7 | Reabilitação térmica, acústica e de segurança 
contra incêndio em edifícios antigos

Módulo 8 | Reabilitação de instalações técnicas especiais

Módulo 9 | Exemplos de intervenções de reabilitação

Módulo 10  | Visita de estudo

HORÁRIO
20, 21, 22 Maio | 9h30 - 13h30 (inclui coffee-break)
23 Maio | 10h00 - 12h30 | Visita Técnica

DESTINATÁRIOS
Engenheiros e engenheiros técnicos, arquitetos, estudantes de 
engenharia e arquitetura, interessados em adquirir formação 
complementar no domínio da reabilitação sísmica de edifícios 
antigos. Promotores/investidores, projetistas, entidades 
licenciadoras, construtores e fiscalizações ligadas a 
empreendimentos de reabilitação de edifícios antigos. 

OBJETIVOS
O objetivo essencial deste curso é o de contribuir para o 
aprofundamento dos conhecimentos na área da engenharia 
sísmica e, em particular, no que se refere à avaliação da 
vulnerabilidade sísmica do edificado existente e à definição de 
medidas destinadas a reduzir essa vulnerabilidade, 
nomeadamente através de ações de reforço estrutural.

PROGRAMA
Módulo 1 | Breve história da construção de edifícios em Portugal

Módulo 2 | Os sismos em Portugal; o terramoto do 1º de 
Novembro de 1755 e o sismo de Benavente de 23 de Abril de 
1909

Módulo 3 | Avaliação da vulnerabilidade sísmica de edifícios 
existentes à luz da regulamentação em vigor (regulamentação 
nacional e eurocódigos)

Módulo 4 | Soluções para a melhoria do desempenho sísmico de 
estruturas existentes

Módulo 5 | Casos de estudo de reforço sísmico de estruturas 
existentes

Módulo 6 | Visita de estudo a obra(s) em curso

HORÁRIO
17, 18, 19 Junho | 9h30 - 13h30 (inclui coffee-break)
20 Junho | 10h00 - 12h30 | Visita Técnica

CURSOS TÉCNICOS 2014

CURSO SOBRE 
VULNERABILIDADE SÍSMICA 

DE EDIFÍCIOS ANTIGOS 
E SUA REABILITAÇÃO

CURSO SOBRE
REABILITAÇÃO DE 

EDIFÍCIOS ANTIGOS VII

PREÇO
CURSO DE REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS | 350€+IVA
CURSO SOBRE VULNERABILIDADE SÍSMICA DE EDIFÍCIOS 
ANTIGOS E SUA REABILITAÇÃO | 350€ + IVA 
(300€ para quem já tenha frequentado qualquer das edições anteriores do curso 
sobre "REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS ANTIGOS")

INSCRIÇÃO NOS DOIS CURSOS | 600 € + IVA

CONTACTOS
Rua Acácio Paiva, nº27 r/c, 
1700-004 lisboa  Portugal
t: +351 210 993 660

www.appletonsquare.pt
appletonsquare.blogspot.com
cursos@appletonsquare.pt


