
duração 

30 horas 

datas de realização 

a definir 

horário 

das 19h00 às 22h00 

Live Training– online 

 

preço de inscrição 

540,00 € 

 

este valor inclui: 

. documentação 

. certificado de formação 

 

.  valores isentos de IVA 

. a inscrição só fica completa 
após o pagamento 

 

descontos 

20% de desconto para quem 
efetivar (pagar) a inscrição até 
um mês antes do inicio da 
formação 

   

nota 

os descontos não são acumu-
láveis 

 

local de realização 

UNAVE/ Universidade de 
Aveiro  Live Training 

 

inscrições e informações 

virginiablopes@ua.pt 

www.unave.ua.pt 

tlf.: 234 370 833 

 

Fundamentação 

Devido à crescente complexidade técnica das obras, que integram qualquer empreendimento, 
é cada vez mais necessário a interdisciplinaridade das equipas que executam, fiscalizam e 
projetam. O curso de gestão, fiscalização e direção de obras surge então para dar resposta a 
esta lacuna dotando arquitetos, engenheiros e técnicos do sector da construção, de 
conhecimentos nestas áreas.  

 

objetivos gerais  

Dotar os formandos de conhecimentos específicos no âmbito da gestão de obra, da direção de 
obra e da fiscalização, tendo como base a contextualização prática dos assuntos em estudo. 

 

Destinatários 

Engenheiros, Arquitetos, Técnicos Fiscais, Medidores e Orçamentistas, Responsáveis de 
Empresas e outros intervenientes do setor. 

 

conteúdos programáticos 

Opção 1 - Gestão na Construção + Direção de Obra (15H) 

• Introdução à Gestão (03H); 

• Código dos Contratos Públicos (03H) 

• Introdução à Direção de Obra (02H): 

• Medição e Orçamentação (03H); 

• Controlo de Custos  (02H); 

• Casos Práticos (02H); 

 

Modulo 2 -  Gestão na Construção + Fiscalização de Obra (21H) 

• Introdução à Gestão (03H); 

• Código dos Contratos Públicos (03H) 

• Introdução à Fiscalização (02H); 

• Planeamento (02H); 

• Qualidade (02 H) 

• Ambiente (02H); 

• Revisão de Preços (03H) 

• Casos Práticos (04H) 

 

 

Gestão na Construção + Direção de Obra + 
Fiscalização de Obra - Live Training  



conteúdos programáticos 
 
Opção 3 -  Gestão na Construção + Direção de Obra + Fiscalização de Obra (30H) 

• Introdução à Gestão (03H); 

• Código dos Contratos Públicos (03H) 

• Introdução à Direção de Obra (02H): 

• Medição e Orçamentação (03H); 

• Controlo de Custos  (02H); 

• Casos Práticos (02H); 

• Introdução à Fiscalização (02H); 

• Planeamento (02H); 

• Qualidade (02 H) 

• Ambiente (02H); 

• Revisão de Preços (03H) 

• Casos Práticos (04H) 

coordenação científica e pedagógica é da responsabilidade da Prof.ª Maria Fernanda 
da Silva Rodrigues, Professora Auxiliar com Agregação do Departamento de Enge-
nharia Civil da Universidade de Aveiro. 

 

coordenação e formadores 

Eng.º Artur Jorge Coelho de Matos, Licenciado em Engenharia Civil, Mestrado Integra-
do em “Gestão e Fiscalização de Obras Públicas - Modelo de Controlo de Custos na 
Universidade de Aveiro, exerce o cargo de Diretor de Fiscalização de Obras Públicas. 
Coordenador de Segurança em Obra. 

formador 


