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Melhore a gestão das obras, 
otimize os recursos e centralize as 

informações

ENGENHARIA E 
GESTÃO DE PROJETOS

A solução Engenharia e Gestão de Projetos é uma solução de gestão empresarial especialmente 
desenvolvida para corresponder às necessidades das empresas no setor da Construção.

Para uma avaliação e gestão de projetos bem-sucedida é essencial a integração das vertentes de avaliação financeira, 
gestão integrada dos recursos alocados ao projeto e análise das condições de risco e de incerteza. 
A solução assegura uma base para o crescimento rentável às empresas de Construção Civil, com um sistema que 
centraliza todas as informações e conecta ferramentas, desde o cálculo de custos de trabalhos e licitação até à gestão 
de projetos e recursos humanos.
Este software é integrado com o ERP Microsoft Dynamics NAV/Business Central, administrando as principais áreas de 
gestão: contabilidade, finanças, vendas, serviços, operações e logística.

Principais Funcionalidades

• Gestão de armazém por obra
• Produtos articulados
• Orçamentos de obra
• Gestão financeira e logística
• Imputação de custos (conceitos analíticos, unidades de obra, unidades de produção)
• Oferta e comparação de compra
• Medições e certificações
• Integração e planeamento de atividades
• Análises estatísticas
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Tudo o que a sua empresa precisa  
para gerir obras a partir de qualquer lugar

Integração com Dynamics NAV/Business Central Integração com Microsoft Project

Análise Financeira Movimentos de ObraOrçamentos de Produção
• Planeamento rápido do 
orçamento de produção de cada 
projeto;
• Seleção automática do preçário 
mais adequado para os diferentes 
tipos de obra;
• Preenchimento imediato da 
tabela de preços, pelo que apenas é 
necessário completar a quantidade 
ou medição orçamentada.

• Integração da gestão das empresas garantindo a 
evolução dos projetos, sem perder os prazos;
• Otimização da gestão de obras com a integração 
Microsoft Dynamics NAV/Business Central, em todos os 
processos relacionados: compras, produção, medições 
e certificações, gestão de stock e armazém, gestão de 
custos de pessoal, gestão de qualidade, entre outros.

• Controlo dos projetos, mantendo a organização e 
colaboração através das ferramentas integradas;
• Exportação e importação de informação relacionada 
com as atividades planeadas para cada obra, através 
da integração da solução com o Microsoft Project - a 
ferramenta de gestão de projetos da Microsoft que ajuda 
as equipas a executarem melhor os seus projetos.

• Planeamento de compras de 
materiais conforme a evolução da 
construção;
• Análise de receitas e gastos 
mediante conceitos analíticos;
• Critérios de classificação extra 
contabilísticos:
 - Imputação de custos de mão de 
obra;
 - Imputação de gasto de material.

• Gestão proativa da utilização 
de recursos e antecipação de 
necessidades;
• Informações de como os recursos 
são utilizados;
• Movimentação e imputação 
de todo o tipo de gastos, 
nomeadamente: materiais, recursos 
humanos, máquinas, outros 
recursos e subcontratação.
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