
 
 

 

Departamento de Formação e Qualidade - CCAH 

 

 Gestão e Controlo de Obras 
 

Público-Alvo 

  
Técnicos médios e superiores, que tenham ou possam vir a ter intervenção na gestão da obra. 
 
OBJETIVOS 

  
Dotar os participantes dos conhecimentos técnicos necessários para a gestão e coordenação 
de obras, com vista a uma otimização da utilização dos recursos, redução dos prazos de 
execução e maximização dos proveitos. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  
Empresas de Construção 
 Tipos de sociedades;- 
 Regras de acesso e permanência no sector da construção; 
 Agrupamentos de empresas 
 
Classificação e formas de execução de obras: 
 Classificação de obras; 
 Formas de execução; 
 Fases de obras 
 
Projecto: 
 Projectos; 
 Medições; 
 Estimativas orçamentais; 
 Orçamentos; 
 Elaboração de propostas 
 
Planeamento de Obras: 
 Planeamento do tempo; 
 Gráfico de barras; 
 Diagrama de PERT/CPM 
 Planeamento de cargas e custos 
 
Sub-empreitadas:  Administração de sub-empreitadas  
 
Estaleiro de obras: Instalações e Equipamentos 
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Controlo de custos: 
 Recolha de elementos; 
 Fichas de rendimentos. 
 
 
Carga Horária e Área de Formação 

Nº de horas: 30– Formação Presencial 

Área de formação: 589 – Arquitetura e Construção 

 

Modalidade de Formação 

Formação Contínua  

 

Calendarização 

Período para a realização do curso:   16 a 21 de Setembro de 2012 

Horário: 2ª a 6ª feira – das 16h30 às 21h30 

Sábado – dia 21/09/2013 – das 10h às 12h e das 13h às 16h 

  

Métodos Pedagógicos que serão utilizados 

Afirmativo – centrados na transmissão de saberes do formador ao formando 

Interrogativo – estimula a progressão do formando questionando-o 

Audiovisuais – recurso a equipamentos audiovisuais 

Formador 

   

António Carvalho 
Formador Certificado 
Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Minho 
Perito avaliador de imóveis para o setor bancário e segurador 
Perito avaliador da Lista Oficial do Ministério da Justiça 
Perito avaliador de Avaliações Fiscais 
 

 Observações 
Serão disponibilizadas quatro vagas para formandos que se queiram deslocar das Ilhas de São 
Jorge e Graciosa, a fim de realizar esta acção de formação profissional, com custos de 
deslocação financiados pelo programa Pro-Emprego. 
 
A realização dos cursos candidatos ao cofinanciamento do programa Pro-Emprego, é 
condicionada pelas respectivas autorizações por parte do mesmo programa. 
 

 


