


CONTEÚDOS
A tecnologia de ligação por adesivos estruturais é uma tecnologia emergente
que permite solucionar muitos problemas associados as técnicas tradicionais
(parafusos, rebites, soldadura, etc.). A comunidade científica que investiga
este tema está em franca expansão e contam-se inúmeras aplicações práticas
desde as indústrias de ponta (aeronáutica por exemplo) até às indústrias
mais tradicionais (calçado, móveis, etc.). Os engenheiros projectistas têm
actualmente à sua disposição numerosos livros de referência em Inglês que
tratam este tema detalhadamente. O tecido empresarial português está neste
momento a sofrer uma importante transformação de modo a modernizar os
seus métodos de produção. As ligações adesivas podem contribuir para essa
modernização tornando-se necessário disponibilizar informação em Português
de modo a facilitar a penetração desta tecnologia inovadora.
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