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Resultados de aprendizagem
CONHECIMENTOS

APTIDÕES

- Vantagens e características da construção com terra
- Construção ecológica e verde, ferramentas, materiais de
-

-

isolamento, produtos de construção de terra
Técnicas locais e regionais
Princípios de negócio e gestão
o Matemática básica, proposta, orçamento, mapa
de quantidades e especificações
o Imagem e identidade
o Contratos, planos de pagamento, seguros
o Conhecimentos básicos de risco

-

Fornecimento de materiais e ferramentas (produtores e
fornecedores)
Estudo de um mercado regional, grupos-alvo específicos
Plano estratégico
Redes de construção com terra

-

Normas de construção que afetam trabalhos em terra
Regras de saúde e segurança

- Explicar as características das técnicas de construção
-

com terra
Desenvolver uma estratégia de comunicação
Apresentar-se profissionalmente
Fazer um estudo do mercado regional
Fazer estimativa do custo / material e preparar os dados
para uma proposta; fazer orçamento e mapa de
quantidade

- Articular com empreiteiros, arquiteto / engenheiro e
clientes sobre:
o necessidades específicas para elementos de
terra
o programa de construção com terra
o termo de responsabilidade
o competência para o trabalho

COMPETÊNCIAS
- Explicar as vantagens da terra face aos materiais da construção convencional
- Identificar metas e desenvolver uma estratégia de negócio na construção com terra, no âmbito de trabalho por conta
-

própria
Ter estratégia de marketing ativo
Coordenar o trabalho com a própria formação / educação
Criar contatos com outros profissionais da construção em terra
Informar não especialistas de construção de terra sobre técnicas de construção com terra antigas e novas, sobre as
propriedades da argila, sobre as vantagens da terra sobre os materiais da construção convencional
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Critérios e Indicadores para a Avaliação de Aptidões
CRITÉRIOS
Leitura de plantas
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INDICADORES
- As quantidades estão corretamente calculadas conforme ao projecto
-

As quantidades são executadas
Os processos envolvidos são corretamente identificados e descritos
Os preços apresentados são fundamentados
As quantidades são determinadas corretamente
Estimativa de custos
A utilização de equipamentos é bem calculado
No cálculo dos honorários à hora, todos os fatores necessários são
considerados
- O orçamento é claramente apresentado
Realização do orçamento
Exigências e tolerâncias de acordo com a regulamentação em vigor.
Outras competências em marketing não podem ser objetivamente examinadas. Só é possível examinar os conhecimentos
sobre o assunto.
Medições /quantidades
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