FORMAÇÃO ONLINE
FICHA TÉCNICA

CURSOS CLÁSSICOS CYPE

GESTÃO ORÇAMENTAL COM ARQUIMEDES
DESTINATÁRIOS:
Engs. Civis e Técnicos Civis, Orçamentistas,
Diretores de Fiscalização e de Contrato, Gestores.

OBJETIVO GERAL:
Dar aos formandos a formação
necessária para transitarem os
seus fluxos de trabalho relativos à
função de orçamentação para o
ARQUIMEDES e simultaneamente
proporcionar um domínio
completo da aplicação.

DURAÇÃO:
10h30 horas
(4h00 vídeos + 6h30 em direto)
CRONOGRAMA

Nº INSCRIÇÕES:
Mín.15

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
No final do curso, os formandos terão um conhecimento aprofundado do
Arquimedes, e estarão aptos a produzir um orçamento estruturado para
concurso, com os documentos necessários para o processo, bem como
retirar do programa os elementos necessários para o controle de gestão
da obra e elaboração de Autos de medição com controle dos trabalhos a
mais e a menos. Os formandos ficarão ainda aptos a retirar o máximo
rendimento de todas as potencialidades do Arquimedes.

CONTEÚDO:
Os temas a abordar nas sessões, serão:
01: Introdução
02: Importação desde o Excel
03: Gerador de Preços
04: Consolidação de orçamentos
05: Introdução de Medições
06: Fecho do orçamento
07: Elaboração de Autos de Medição
08: Plano de Trabalhos, Cronograma Financeiro e
Mapas de Carga de Equipamentos e Mão de Obra

Em cada sessão os temas são abordados de forma
completa, com exemplos práticos facilmente
replicáveis pelos formandos, e da forma mais objetiva
e pragmática que for possível em cada situação.

MÉTODOS E TÉCNICAS
As sessões terão uma componente essencialmente prática, focada na resolução de temas práticos concretos,
com um aumento de complexidade ao longo das sessões, permitindo que os formandos evoluam com
segurança e conforto no domínio do programa.
FORMADOR
Décio Rodrigues
Licenciado em Engenharia Civil pela Universidade do Minho, MBA Exec em Gestão pela Escola de Gestão do
Porto e com 34 anos de atividade profissional contínua na construção civil com especial enfoque na produção,
controlo e gestão da produção e gestão de empresas de construção.
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