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Objetivos Este workshop tem como principal objectivo fazer a introdução e apresentação de 

módulos complementares do Solidworks, em modelação avançada, nomeadamente o 

módulo Weldments, para contrução soldada de tubos e perfis. 

Pré-requisitos O participante deverá ter conhecimento de utilização base e noções práticas do  

software de modelação Solidworks 

Conteúdos 
Programáticos 

I – Construção soldada de perfis  

 Criação e aplicação de perfis; 

 Criação e utilização de grupos e menbros estruturais; 

 Cortes e soldadura de reforços; 

 Criação de listas de corte 

 

II – Construção soldada de tubo conformado 

 Criação e aplicação de perfis tubulares; 

 Sketch 3D – criação e alteração; 

 Conjuntos soldados - construção 

 

 

Duração 

O Workshop tem a duração de  6 horas  

7 de Dezembro de 2019 

 

Horário 

9.30h às 12.30h e das 13.30h às 16.30h 

 

Local ESTGV – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu 

Destinatários  

 Técnicos de CAD/CAM 

 Desenhadores de Construções Mecânicas 

 Técnicos de Metalomecânica e Técnicos de Serralharia Mecânica 

 Alunos e ex-alunos do IPV ou de outras Instituições de Ensino Superior 
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 Todos os interessados que pretendam melhorar ou adquirir conhecimentos nesta 

área, desde que tenham conhecimento em utilização do software de modelação. 
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Formador Eng. Edgar Silva 

Investimento Propina:  

- 67€ Ou 60€ para alunos e ex-alunos IPV, formandos e ex-formandos ADIV e 

desempregados. 

Modo e condições de pagamento: Envio de cheque endossado à ADIV ou 

transferência bancária para o NIB: 0035 0930 0020 0001 6300 6 (após a transferência 

agradecemos o envio do comprovativo para o e-mail: adiv@adiv.pt, indicando o nome 

da pessoa inscrita). 

O pagamento da propina deverá ser efetuado até ao dia 

Para formalizar a inscrição deverá preencher uma ficha de inscrição (disponível em 

www.adiv.pt) e entregar via e-mail ou presencialmente nas instalações da ADIV. 
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