
 
 
Curso Avançado de Medições e Orçamentos 
 
Público-Alvo 
Técnicos médios e superiores, que tenham frequentado acções de medições e orçamentos 
ou com conhecimentos e experiência prática na área. 
 

OBJECTIVOS 

Dotar os participantes dos conhecimentos técnicos necessários para quantificação de 
trabalhos em projectos complexos, para orçamentação e reorçamentação avançada de 
obras, para elaboração de autos de medição avançados e aplicação integral dos vários 
procedimentos da revisão de preços não simplificada.  
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
MEDIÇÕES  

 
Revisão da medição de : 
- Estaleiro 
− Trabalhos preparatórios 
− Demolições 
− Movimento de terras 
− Betão armado  
− Estruturas metálicas 
− Alvenarias 
− Cantarias 
− Carpintarias 
− Serralharias 
− Isolamentos e impermeabilizações 
− Revestimentos de paredes, pisos, tectos e escadas 
− Revestimentos de coberturas inclinadas 
− Vidros e espelhos 
− Pinturas 
− Acabamentos 
− Instalações de canalização 
− Equipamento fixo e móvel de mercado 
− Instalações de aquecimento por água ou vapor 
− Instalações de ar condicionado 
− Instalações eléctricas 
− Pavimentos e drenagens exteriores 

 
Medição avançada de: 
- Betão armado em fundações especiais 
- Betão armado em estruturas especiais 
- Paredes de alvenaria não regulares 
- Revestimento de paredes, tectos e pavimentos não regulares 
- Revestimento de coberturas inclinadas de elevado n.º de águas (> 8 águas) 
- Instalações especiais em edifícios 
 
Utilização de folhas avançadas de medição em MS EXCEL 



   
 

 
ORÇAMENTOS  
 

Revisão de: 
- Cálculo dos custos directos 
- Cálculo dos custos de estaleiro 
- Cálculo dos custos indirectos 
- Cálculo do preço de venda de uma obra 
 
Cálculo de: 
- Custo de equipamentos comuns na construção civil 
- Autos de medição avançados 
- Revisão de preços por garantia de custos 
- Revisão de preços por fórmulas tipo 
- Fórmulas específicas para revisão de preços 
- Revisão de preços com atraso nos trabalhos 
- Revisão de preços com adiantamentos para compra de materiais 
 
Aplicações em MS EXCEL para cálculo automático de: 
- Autos de medição avançados 
- Custo de equipamentos 
- Revisão de preços 

 

Carga Horária e Área de Formação 
 
Nº de horas: 30 – Formação Presencial 
Área de formação: 582 – Construção Civil 
 
Modalidade de Formação 
 
Formação Contínua  
 
Calendarização 
 
Período para a realização do curso: 
02, 03, 04, 05, 06 e 07 de Maio de 2011 
 
Horário:  
17h00 às 22h00  
Dia 07 de Maio: 09h00 às 14h00 
 
Formador 
 
Eng.º António Carvalho 
Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Minho. 
Formador e Consultor Certificado. 
 

 


