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Treinamento profissional           

"contratos FIDIC/NEC" 
 

Para quem 

• Gerentes de contratos 
• Gerentes de projeto / Diretores de projeto 
• Cadeia de Suprimentos / Profissionais de Compras 
• Profissionais Comerciais e de Vendas 
• A gestão comercial e operacional 

Questão em jogo 

• Adquirir os fundamentos dos contratos FIDIC / NEC. 
• Obter um conhecimento profundo dos contratos padrão graças a este 

curso de treinamento. 

Pré-requisitos 

• Este treinamento não requer nenhum pré-requisito específico. 
• No entanto, alguma experiência em gerenciamento de projetos 

(nacional ou internacional) ou experiência em compras facilitará o 
aprendizado. 

Objetivos 

Os seguintes objetivos serão alcançados ao completar este treinamento: 

• Familiarizar-se com a gestão de contratos FIDIC / NEC. 
• Compreender os riscos inerentes às cláusulas contratuais. 
• Saiba como mitigar os riscos contratuais. 
• Estruturar os elementos e ações (informações, notificações, ações, 

etc.) para uma boa gestão contratual. 
• Adotar os reflexos contratuais corretos em todas as etapas da vida do 

contrato.  
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Os pontos fortes 

• Competência: Os treinadores da AfiTaC são diretores experientes dos 
principais grupos internacionais (Alstom, General Electric, Besix), 
tendo gerenciado dezenas de grandes contratos (3 a 300 MEuro por 
contrato). 

• Flexibilidade: capacidade de adaptação ao longo da formação de 
acordo com as necessidades dos participantes; fornecendo respostas 
a perguntas além do material apresentado. 

• Aplicabilidade: conselhos práticos para a gestão cotidiana dos 
contratos. 

 

 

 

Programa 

Este programa é tipicamente de 1 a 3 dias e será ajustado de acordo com 
as necessidades identificadas: 

Preparação 

• Análise do ambiente de negócios dos estagiários (por exemplo, por 
reuniões telefônicas) para adaptar os tópicos de acordo com suas 
necessidades. 

• Implementação de fases reflexivas: autodiagnóstico (anônimo) para 
permitir aos participantes determinar seu nível de competência antes 
e depois do treinamento e identificar áreas para melhoria. 
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Exemplos de tópicos  

 
• Identificar os principais princípios contratuais e seu tratamento nos 

contratos FIDIC / NEC; 

• Compreender que tipo de contrato FIDIC é apropriado em que 

circunstâncias; 

• Comparar as filosofias contratuais de FIDIC Rainbow Suite e NEC 

ECC; 

• Saber aplicar os principais processos de Gestão de Contratos 

(reclamações, procedimentos de pagamento, etc.) de acordo com 

FIDIC e NEC. 
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Opções 

Opções que podem ser incluídas de acordo com as necessidades 
identificadas (e se consistentes com a duração do curso): 

 

1. Pontuação do risco contratual - método 
para avaliar os riscos contratuais 

 

2. Negociação de contratos - Negociação 
de acordo com os Princípios de Harvard 

Prática 

 

Casos reais de gerenciamento de contratos relevantes 
para o ambiente de negócios dos participantes.   

Avaliação dos resultados do aprendizado. 

Situações de trabalho: fórum de intercâmbio, em 
plataforma web, sobre os assuntos adquiridos durante o 
treinamento durante o mês seguinte ao treinamento. 

 

Acessibilidade 

Asseguraremos que as condições apropriadas estejam disponíveis para os 
participantes com deficiência (instalações, adaptação dos materiais de 
apresentação, etc.). 

 

Entre em contato conosco para mais 

informações 
 

- escrevendo um e-mail para info@afitac.com 

- telefonando-nos para +33 6 75 11 09 83 

mailto:info@afitac.com

