TEMA 13

GESTÃO, DIRECÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRA
Duração - 25 horas - (22 horas teóricas e 3 práticas)
H. Teo.

OBJECTIVOS
PRÁCTICOS

H. Prát.

Apreender e dominar os mecanismos da contratação pública.
Compreender a dinâmica do controle técnico de execução de uma Empreitada.
Compreender as exigências da direcção e da fiscalização de obra.
Compreender a análise técnico-financeira de uma Empreitada / Contabilidade e
auditoria de uma Empreitada.

PROGRAMA

CURSO 20

Âmbito do Código de Contratação Pública Dec. Lei nº 18/2008
Tipo de empreitadas e de procedimentos
Preparação e execução de uma Empreitada. Suas fases
Intervenientes no processo produtivo de execução de uma Empreitada
Suas responsabilidades técnicas e profissionais. Legislação

2
2
2
1
1

A preparação da Obra:
Margem industrial e lucro
Medições e regras de medição

1
1

A execução da Obra:
Organização e métodos de trabalho
Custos directos e indirectos de uma Obra
Custos afectos ao estaleiro
Mapas de Medições,
Mapas de Medições e Orçamento
Elaboração de planos de trabalho
Mapas de mão-de-obra
Mapas de equipamentos
Autos de medição
Trabalhos a mais e a menos
Erros e omissões do projecto
Revisão de preços
Fecho de contas de uma Empreitada
Livro de obra
Relatório final de obra.
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O homem e a obra.
Fernando Pessoa cunhou a frase “Deus quer, o homem sonha, a obra nasce”

Do sonho à obra vai uma imensa distância que só o saber, o saber-fazer e a boa organização dos meios de produção
podem encurtar.

Face as mais diversas questões com que qualquer organização se depara para alcançar os objectivos a que se propôs,
é imperioso utilizar adequadamente as capacidades e competências dos seus recursos humanos.

O sentimento de valorização pessoal daqui resultante concorre para o fortalecimento do sentimento de pertença à
organização. Este sentimento de pertença, mais conhecido como “espírito de equipa” sustenta altos níveis de
qualidade e produtividade.
Com “Gestão, Direcção e Fiscalização de obra” procurámos contribuir para a preparação e formação das equipas de
trabalho, organizadas como empresas, inseridas num mercado competitivo.
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