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Gestão de Obras – Planeamento, Controlo, Qualidade e Segurança 

Objetivos Gerais 

Este curso tem como objetivo responder às questões centrais de organização e gestão das 

obras, que passam pelo seu planeamento e controle cuidados, atendendo às exigências 

cada vez maiores dos clientes no que concerne à qualidade (em todas as suas vertentes) 

e segurança, sem esquecer a importância que os seus resultados económicos e financeiros 

têm para a empresa construtora. 

Objetivos Específicos 

No final deste Curso os participantes saberão: 

 Compreender os diversos fatores que interferem direta ou indiretamente na Gestão de 

Obra, particularmente no que concerne às questões relacionadas com a organização, 

planeamento, controle, qualidade e segurança da obra. 

Destinatários 

Este curso destina-se a todos os profissionais envolvidos e com responsabilidades ao nível 

da gestão de obras, nas vertentes do planeamento, controlo e qualidade, nomeadamente, 

Diretores, Engenheiros, e Técnicos e Encarregados responsáveis/participantes na gestão de 

obras. 

Pré-requisitos 

Os pré-requisitos necessários para frequentar este curso são: 

 Ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um browser 

(programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. 

 Pode aceder ao curso a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no 

escritório), tablet ou smartphone. 

Carga Horária 

24 horas 

Conteúdo Programático 

Módulo 0 – Apresentação de Plataforma e Método de Utilização 

Módulo I – Introdução à Gestão de Obras 

 Apresentação e Contexto geral; 

 O conceito de projeto, obra e gestão; 

 Importância de uma Gestão de Obras eficaz; 

 Qualidade e Segurança nas Obras. 

http://www.highskills.pt/
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Módulo II – Gestão de Obras  

 Organização; 

 Planeamento; 

 Controle; 

 Pessoal; 

 Equipamento; 

 Materiais; 

 Subempreiteiros; 

 Tarefas. 

 

Módulo III – Economia da Construção  

 Análise de Valor; 

 Análise de Risco; 

 Tomada de decisão com base em alternativas. 

 

Módulo IV – Informação na Construção  

 Dificuldades na comunicação; 

 Integração da informação; 

 Aplicações das novas tecnologias de Informação e da comunicação. 

 

Módulo V – Principal Legislação de Construção Civil  

 Regime jurídico para as Empreitadas de Obra Públicas; 

 Regime de acesso e permanência na atividade de Construção Civil e Obras Públicas; 

 Revisão de preços e Licenciamento de loteamentos e obras particulares. 

 

Módulo VI – Segurança e Saúde 

 Fase de projeto; 

 Fase de execução de obra. 

 

Metodologia 

Este curso tem sempre presente o formador, que irá mesmo dar a formação presencial através 

da plataforma. 

O Formando pode intervir juntamente com o formador ou com os restantes formandos tal como 

faz na sala de aula. 

As apresentações e exercícios serão sempre disponibilizados pelo formador no final de cada 

sessão de formação. 

http://www.highskills.pt/
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No final do curso receberá um Certificado de Formação Profissional caso frequente pelo menos 

90% das aulas, realize os trabalhos e os testes propostos, participe nas discussões online e 

tenha avaliação final positiva. 

Esta formação é certificada e reconhecida. 

  

  

http://www.highskills.pt/

