
Objetivo

[Betões: controlo da resistência
  mecânica na ótica do utilizador
  – ensaios de identidade]

Destinatários

Diretores de obra, projetistas e fiscais de obra.

Duração

14 horas

Certificado de Formação Profissional

A todos os participantes que concluírem o curso, sem excederem o limite de 
faltas (10% do número total de horas, metade das quais terão de ser 
justificadas), será entregue o respetivo certificado de frequência de 
Formação Profissional. 

Dotar os participantes dos conhecimentos necessários para realizar a 

gestão do controlo das resistências mecânicas do betão em obra. 

Realizar ensaios laboratoriais para o controlo da resistência mecânica 

do betão, incluindo preparação e cura dos provetes. Proceder ao 

tratamento estatístico dos resultados dos ensaios de compressão e 

avaliação da conformidade dos diferentes lotes que constituem a obra.

FORMAÇÃO CONTÍNUA

Cronograma e local

Horário: Laboral

Local: CICCOPN, Maia

Valor de inscrição 

275 €

Os colaboradores de empresas associadas da AICCOPN usufruem de um 
desconto de 10%.

12º ano de escolaridade 

Condições de Ingresso



Conteúdos Programáticos

Amostragem de betões – NP EN 12350 -1

No final da formação, os formandos serão capazes de estabelecer um plano para o 

controlo da qualidade do betão em obra, pondo em prática todos os requisitos 

legais para a verificação da conformidade do betão. 

Competências a adquirir

www.ciccopn.pt
ciccopn@ciccopn.pt

São consideradas prioritárias as inscrições provenientes de candidatos ligados às empresas 

associadas da AICCOPN (no cumprimento do disposto na Portaria 559/87, de 6 de julho, 

concretamente no ponto III do Capítulo I).

Observações:

Preparação de provetes de betão para ensaios - NP EN 12390-2. 
Execução e cura dos provetes para ensaios de resistência mecânica

Resistência à compressão dos provetes para Ensaio NP EN 12 390–3

Classes de resistência, de exposição, de inspeção

Conceito de vida útil, lotes de uma estrutura e definição do número 

de amostras

Adriano Teixeira. Mestre em Engenharia Civil pela FEUP, pertence à bolsa 

de Auditores do IPAC. Professor convidado do ISEP. Diretor Técnico do LGMC 

do CICCOPN.

Formador
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Critérios de conformidade

Tratamento dos resultados obtidos nos ensaios de identidade

Exercícios práticos

[Betões: controlo da resistência mecânica na 
  ótica do utilizador – ensaios de identidade]


	1: frente
	2: verso

