
 

 

                                                                                                                    
 

“Revisão de Preços – Normas, Gestão e Cálculo” 
 
Entidade Promotora: CCAH 
Entidade Formadora: CENFIC  

  

 

Público-Alvo 

 

Directores de Obras – Empresas do Sector da Construção Civil e Obras Públicas 

OBJECTIVOS  

 

No final da acção os participantes terão actualizado os seus conhecimentos na área da Revisão de 

Preços afectos a trabalhos em Obras Públicas e Particulares, com base no Decreto-Lei nº 6/2004. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
- Legislação base e de enquadramento (D.L. nº 6/2004 e Despachos com identificação das obras tipo, 

D.L. nº 18/2008); 

- Tipo de cálculo da revisão de preços (fórmula polinominal, garantia de custos e regime misto); 

- Efeito do adiantamento no cálculo dos coeficientes da revisão de preços; 

- Ajustamento do cálculo da revisão de preços ao plano de pagamento; 

- Cálculo da revisão de preços em trabalhos a mais; 

- Índices Definitivos e Provisórios. 

 
Carga Horária e Área de Formação 

 
N.º de Horas: 10 horas 
Área de formação: 520 – Engenharia e Técnicas Afins 
 
 
Calendarização 

 
Período para a realização do curso: 15 e 16 de Outubro de 2010 
Horário: 6ª feira – 14h às 18h (4 horas) 
                Sábado - 09h-16h (6 horas) 



 

   
 

Local: A. Heroísmo 
  
Formador 

 
Eng. Luís José Farias Gonçalves 
 
Membro Efectivo da Ordem dos Engenheiros 
Licenciado em Engenharia Civil pelo instituto Superior Técnico 
Perito do ITIC – Instituto Técnico para a Indústria da Construção 
Formador Certificado e indicado pelo CENFIC (Centro de Formação Profissional da Indústria da 
Construção Civil e Obras Públicas do Sul) 
 

  
Preço 

 
Por participante: € 560,00 
Para empresa associada da CCAH € 224,00 (60% desconto) 
 
 
Observações importantes 

 
1 - Os participantes deverão trazer os seus computadores portáteis, prevendo-se apenas utilizar o 
Excel; 
 
2 – O curso somente se realizará com o mínimo de 13 e máximo de 15 participantes; 
 
3 – No final da acção serão aplicados questionários aos formandos para avaliação da formação; 
 
4 – Será emitido um Certificado de Formação, aos participantes que frequentarem pelo menos 90% da 
carga horária ministrada. Aos participantes que não obtenham os 90% de frequência na formação, 
será emitida uma declaração de frequência; 
 
 
 


