
                     
 

 

ENCONTRO SOBRE GESTÃO DO RISCO NA CONSTRUÇÃO 

3 de Outubro de 2013, 5.ª feira, 14:30 - 17:30 

Local: Instituto da Construção e do Imobiliário, Av. Júlio Dinis, 11, Lisboa 

 

OBJECTIVOS 
 

O encontro visa promover o debate sobre a temática emergente da gestão do risco e sobre os aspectos 
relacionados com a sua implementação no sector da construção, nomeadamente tendo em conta a 
publicação da norma internacional ISO 31000:2009.  

DESTINATÁRIOS 
 
 

O encontro destina-se aos quadros e técnicos superiores de diferentes entidades convidadas, 
designadamente entidades oficiais, financiadoras e seguradoras, donos de obra, projectistas, empresas de 
construção, empresas de gestão e supervisão de empreendimentos de construção e associações do sector 
da construção e sectores relacionados. 

PROGRAMA 
 
14h30  Sessão de abertura 

 

 Dr. Fernando Silva (InCI – Instituto da Construção e do Imobiliário) 
 Eng.ª Rita Moura (PTPC – Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção) 
 Prof. Alves Dias (IST-DECivil – Grupo de Gestão da Construção) 

  
15h00  Enquadramento da gestão do risco no sector da construção 

 

 Prof. Ferreira Lemos (CT 180 APQ.ONS – Comissão Técnica de Normalização “Gestão do Risco”) 
 Moderação e introdução ao tema: norma NP ISO 31000  

 

 Prof. Nuno Marques de Almeida (IST-DECivil – Grupo de Gestão da Construção)  
 Estrutura para a gestão do risco no sector da construção: o caso do controlo técnico da construção  

 

 Dr. Luís Tomaz (VICTORIA-Seguros, S.A. – Grupo Segurador SMABTP)  
 Riscos de engenharia na perspectiva seguradora: o caso do seguro decenal 

 

 Eng. António Negreiros Fernandes (APOGERIS – Associação Portuguesa de Gestão de Riscos e Seguros) 
 Gestão de riscos e seus benefícios na gestão dos seguros 

 

15h45  Implementação da gestão do risco em empreendimentos de construção 
 

 Prof. Luís Alves Dias (IST-DECivil – Grupo de Gestão da Construção) 
 Moderação e introdução ao tema: planos de gestão do risco em empreendimentos de construção  

 

 Prof. Vitor Faria e Sousa (IST-DECivil – Grupo de Gestão da Construção) 
 Processo operacional de gestão do risco em empreendimentos de construção  

 

 Eng. Almeida Guerra (EdP – Energias de Portugal, S.A.) 
 Gestão do risco em empreendimentos de construção promovidos pela EdP Produção 

 

16:30  Intervalo para café 
 
16h45  Sessão de debate 

 

 Dr. Fernando Silva (InCI – Instituto da Construção e do Imobiliário) 
 Moderação 

 
17h30  Encerramento 
 

INSCRIÇÕES 
 

Inscrição gratuita até 18 de Setembro de 2013 sujeita à disponibilidade da sala. Contacto para inscrição:  
Nuno Marques de Almeida (nunomarquesalmeida@ist.utl.pt) ou Vitor Faria e Sousa (vitor.sousa@ist.utl.pt) 
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