Acção de Formação
GESTÃO DE PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
ABORDAGEM INTEGRADA E TENDÊNCIAS FUTURAS
O investimento público e privado em projectos de construção tem representado uma crescente
exigência de requisitos a cumprir, que reclamam standards e qualificações adequadas para a
sua gestão. Adicionalmente, estamos perante uma indústria altamente fragmentada e com
várias questões ao nível da produtividade, qualidade, segurança, mão-de-obra, inovação e
desenvolvimento.
Há assim uma oportunidade emergente para os gestores de projecto na construção, fundada
em conhecimento e boas práticas capazes de alavancar o seu papel integrador e promover
maior coordenação, colaboração e comunicação.
A adequada incorporação do papel do gestor de projectos permitirá ao sector da construção
ultrapassar alguns dos seus maiores desafios, mitigando os custos de oportunidade de não
gerir e entregar projectos da forma mais acertada.

OBJECTIVOS
Contextualizar o papel e a importância da gestão de projectos na indústria da construção e
descrever práticas integrativas, segundo referências nacionais e internacionais, aplicáveis ao
ciclo de vida dos activos construídos, incluindo tendências futuras e recomendações para a
gestão da mudança.

DESTINATÁRIOS
Todas as partes interessadas da cadeia de valor da Arquitectura, Engenharia,
Construção e Operação (AECO).

Sistemas e Gestão

fundec.pt

COORDENAÇÃO
Prof. Luís Calado
Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Civil,
Arquitectura e Georrecursos do Instituto Superior Técnico.

Eng. Bruno de Carvalho Matos - Formador
Engenheiro Civil na Engexpor.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bjscmatos/

CONVIDADOS
Eng.ª Ana Cabrita (Ambiente): https://www.linkedin.com/in/anacabrita/
Eng. Henrique Pereira (Gestão de Projectos): https://www.linkedin.com/in/henrique-pereira-4226039b/
Eng.ª Lídia Freitas (Segurança): https://www.linkedin.com/in/l%C3%ADdia-freitas-68559744/

PROGRAMA
1. A Construção e a Gestão de Projectos
- A Construção e a Economia Portuguesa
- A Gestão de Projectos
- Ciclo de Vida e Modelos de Contratação
- Referências Normativas
- Wrap up

2. Consultoria e Gestão de Contratos
- Consultoria
- Gestão de Projectos e Obras
- Fases e Processos, segundo a ISO 21500/PMBOK
- Aplicações
- Wrap up

3. Segurança e Ambiente
- Planeamento, Monitorização e Controlo
- Avaliação e Gestão do Risco
- Responsabilidades, Normas e Boas Práticas
- Aplicações
- Wrap up

4. O Futuro da Gestão de Projectos
- A Industrialização da Construção
- O BIM na Gestão de Projectos
- Gestão da Mudança
- Wrap up

OUTRAS INFORMAÇÕES
Carga Horária de 14h

9 a 12 de Novembro de 2021

15h00 às 18h30*

390€ + IVA 23% (479,7€)

Online, via Zoom

É estritamente proibida a captação de som e imagens (fotografia ou vídeo) durante a acção de formação.
A FUNDEC reserva-se no direito de adiar a acção, caso não seja garantido o número mínimo de formandos.
*Todas as sessões terão um intervalo.

CONTACTOS
Fernanda Correia / Vanessa Silva
Tel. (+351) 218 418 042
E-mail: fundec@tecnico.ulisboa.pt
www.fundec.pt
FUNDEC – IST – DECivil
Av. Rovisco Pais
1049-001 Lisboa – Portugal

