_________________________________________________________________________________________________________________

WORKSHOP
SISTEMAS DE GESTÃO NA CONSTRUÇÃO – Globais, Uteis e Ágeis
PORTO, 6 outubro 2016
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. OBJETIVOS:
· Entender o valor dos Sistemas de Gestão, como melhor abordagem para mobilizar os colaboradores, e
assegurar de uma forma consistente e continua os bons resultados de uma organização.
· Conhecer as melhores arquiteturas de Sistemas de Gestão na Construção, na Empresa e nos
Projetos/Obras (contratos)
· Compreender que uma empresa deve funcionar como “um corpo único” tendo como base um
Sistema de Gestão Global
· Aprender algumas técnicas para evoluir e simplificar os Sistemas de Gestão existentes (base ISO)
· Saber o que é essencial e acessório nos Sistemas de Gestão para estes estarem ao serviço da Missão e
Estratégia da empresa/projeto.
2. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
·
·
·
·

Contexto Organizacional: Pessoas, Processos, Tecnologias, Informação
Gestão por Processos orientada para resultados.
Mapeamento de Sistemas de Gestão Globais (empresa e projetos/obras)
Análise de Valor e Simplificação de Sistemas de Gestão.
· Propostas de Desenvolvimento para a revisão/up-grade de Sistemas de base ISO
· Estratégias e ações de intervenção na organização para melhorar Sistemas.
3. DESTINATÁRIOS
Gestores, Diretores, Gestores de Sistemas Integrados, Auditores, Gestores de Projetos, Diretores de
Recursos Humanos.
4. LOCAL/ HORÁRIO
AICCOPN - Porto

9:30 - 13:00 | 14:30 - 18:00 (duração: 7 horas)

5. METODOLOGIA:
Os workshops caracterizam-se por serem ações de carácter bastante prático, com o objetivo de habilitar os
participantes a utilizar desde logo o conhecimento aprendido, em decisões e ações no âmbito das suas funções
profissionais.
6. FORMADOR:
Rui Campos - partner & project manager LECMA ( www.lecma.pt ) - engenheiro civil, project manager,
auditor, especialista em gestão de projetos, gestão da mudança e inovação, sistemas de gestão e modernas técnicas
de gestão da construção, com vasta experiência em projetos de desenvolvimento no contexto empresarial da
construção.
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