
  
 

  
 
“Organização de Estaleiros e Gestão de Obras” 

 
 
Público-Alvo 

 

 Técnicos de Construção Civil, Engenheiros e outros trabalhadores designados pelas empresas associadas da CCAH, 

do ramo da Construção Civil e Obras Públicas 

 

OBJECTIVOS 

  

 No final da acção os participantes ficarão habilitados com conhecimentos que lhes permitirão colaborar com os 

responsáveis pela obra, no Planeamento e Controlo da mesma, bem como na implantação do estaleiro. 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

  

 ORGANIZAÇÃO DO ESTALEIRO 

.  Implantação do estaleiro 

.  Localização e dimensionamento dos diversos sectores de um estaleiro 

 

PLANEAMENTO E CONTROLO DA OBRA 

.  Planeamento do tempo 

.  Rendimentos de mão-de-obra, materiais e equipamentos 

.  Fases de execução 

.  Técnicas mais correntes de planeamento 

.  Planeamento dos recursos 

.  Tipo de recursos e sua afectação às actividades 

.  Cargas de mão-de-obra de equipamentos 

.  Curvas de consumo de materiais e utilização de equipamentos 

.  Planeamento como actividade dinâmica – o controlo 

 

 
 

Carga Horária e Área de Formação 

 
Nº de horas: 21 – Formação Presencial 

Área de formação: Construção Civil e Obras Públicas 

 

Modalidade de Formação 

 
Formação Contínua  

 



   
 

Calendarização e Local 

 

Período para a realização do curso:  
 24, 25 e 26 de Novembro de 2011 

  

Horários:  
30/06 – 5ª feira – 16h-22h 

01/07 – 6ª feira - 16h-22h 

02/07 – Sábado – 09h-13h/14h-19h 

 
Local: A formação decorrerá nas instalações da CCAH, em Angra do Heroísmo 

  

  

Avaliação 

 

Será emitido pelo CENFIC (Centro de Formação profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas), um 
Certificado de Formação, aos participantes que frequentarem pelo menos 90% da carga horária ministrada, o qual 

incluirá a identificação da formação recebida designadamente programa, cargas horárias e a avaliação final. Aos 

participantes que não obtenham os 90% de frequência na Formação, será emitida uma declaração de frequência. 
 

Formador 

  

Eng. Paulo Jorge O. Martins Pedro 

 

A formação ficará a cargo de especialista na área de gestão de obras, formador do CENFIC, devidamente habilitado 
com conhecimentos técnicos e pedagógicos. 

 

Observações 

 
  
 

O Curso somente se realizará com o mínimo de 12 participantes e máximos de 20. 
 

Preço: € 340,00 por participanteinscritos através de empresas associadas da CCAH 
           € 425,00 para outros participantes 
 

 
 

 


