Europass-Curriculum
Vitae
Informação pessoal
Apelido(s) / Nome(s) próprio(s)
Morada(s)
Telefone(s)

Dutra, Rui Mota
Estrada Regional 1-1A, n.º15, 9560-270, Água de Pau, S. Miguel, Açores, Portugal
296913257

Telemóvel:

963640557

Fax(es)
Correio(s) electrónico(s)

Rui_Dutra@live.com.pt

Nacionalidade

Portuguesa

Data de nascimento

30/03/1985

Sexo

Masculino

Emprego pretendido / Área Engenharia Civil / Direcção de obras
funcional
Experiência profissional
Datas

Agosto de 2012 a Agosto de 2013

Função ou cargo ocupado

Direcção de Obras, Cost Manager

Principais actividades e
responsabilidades

Nome e morada do empregador

Direcção de obras de construção civil.
Controlo de Custos de Obras
Director de obra de construção de edifício polivalente da casa do Povo de Água de Pau
Director de obra de remodelação/ampliação de escola Plano dos Centenários de Água d’Alto
José Artur da Cruz Leal

Tipo de empresa ou sector

Empreiteiro de construção civil

Datas

Julho de 2010 a Abril de 2012

Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
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Engenheiro civil; Director de produção/obras; coordenador de produção; coordenador comercial
Projecto, chefia e coordenação de variadas equipas, fiscalização, orientação e controle de qualidade
de produção de elementos estruturais pré-fabricados pré-esforçadas de viadutos, pontes e outras
obras correntes. Direcção de obras de construção civil. Responsável por central de produção de
betão e por laboratório de análises a betão. Responsável comercial, elaborando propostas e
acompanhamento do cliente até ao final da obra.
Direcção de produção de elementos pré-fabricados de betão-armado pré-esforçado com marcação
CE
Direcção de produção de vigas de betão-armado pré-esforçado, pré-lages e vigas de bordadura para
elementos de pontes da obra da SCUT dos Açores;
Direcção de produção/obra de Armazém destinado a actividades de campo dos escoteiros de Vila
Franca do Campo
Direcção de produção/obras de Armazém destinado a exploração agrícola
VIGOBLOCO PRÉ-FABRICADOS AÇORES S.A.
Empresa de produção de elementos pré-fabricados de construção civil
Construção
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Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades

Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas

Março de 2010 à actualidade
Engenheiro Civil em Gabinete técnico
Apoio à elaboração de projectos de especialidades e a contratos, fiscalização de obras e auditorias
técnicas/financeiras de empreitadas
Fiscalização da obra de construção de ATL de Água d’Alto
Fiscalização de construção de CAO provisório de Povoação
Fiscalização de obras de remodelação do parque aquático de Vila Franca do Campo
Colaborador na auditoria das obras das Piscinas de Povoação e campo de jogos de Furnas
Fiscalização de construção de loteamento de moradias unifamiliares da Maia
Elaboração de revisão e consultoria de empreitada de construção de porto de recreio de Vila Franca
do Campo e Passeio Marginal
Elaboração de estudo de reabilitação de edifício Multiusos Açor Arena
Execução de projectos de estruturas, redes de gás, abastecimento de águas e redes de esgotos de
variadas empreitadas.
TECNICOUTO - PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, Lda
Gabinete Técnico de Engenharia Civil
Novembro de 2012 à actualidade
Formador e organizador de formações
Formador e organizador de várias temáticas relacionadas com a prática da engenharia civil e
avaliação imobiliária
SETUP – Estudos e formação
Entidade Formadora
Março de 2009 à actualidade
Perito avaliador imobiliário, perito local de avaliações fiscais, engenheiro projectista
Determinar o valor de imóveis utilizando diferentes abordagens e técnicas, sendo elas o método do
custo, o método do rendimento e o método do mercado. Avaliação de fundos de investimentos
imobiliários por aplicação de quadros de cash-flow e determinar o valor actualizado líquido.
Elaboração de estudos de maximização de valor de bens móveis e imóveis, especificamente em
casos de insolvência e recuperação de empresas.
Determinar o valor tributável de um imóvel utilizando a fórmula das avaliações fiscais.
Determinar valor de seguro de imóveis e valor judicial para tribunais.
Elaboração de projectos de especialidades de águas e esgotos, de estabilidade, demolição e gás.
Elaboração e acompanhamento de planos de investimento imobiliário.
Apoio técnico em caso de insolvências (avaliação de bens móveis e imóveis, leilões, diligência de
apreensão de bens);
Fiscalização de variadas obras;
Direcção técnica de obras residenciais e turísticas;
Trabalhador em nome individual, Ministério da Justiça, Autoridade Tributária e Aduaneira, CGD; BPI;
Quantimo; Garen; CustoMarginal, Structure Value.
Trabalho independente em avaliação imobiliária e engenharia civil.
Março a Outubro de 2009
Trabalho de investigação em avaliação imobiliária;
Desenvolver um algoritmo de cálculo de valor de imóveis com fim ao crédito bancário
Caixa Geral de Depósitos (IMOCAIXA), Edifício Sede, Avenida João XXI, 63, 1000-300, Lisboa
IMOCAIXA - Grupo Caixa Geral de Depósitos
Maio a Setembro de 2004, 2005 e 2006

Função ou cargo ocupado

Nadador Salvador
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Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector
Datas
Função ou cargo ocupado
Principais actividades e
responsabilidades
Nome e morada do empregador
Tipo de empresa ou sector

Vigilância de zonas balneares e zelar pela segurança dos seus utilizadores
Instituto de Socorros a Náufragos – Rua Direita de Caxias, 31, 2760-042, Caxias
Salvamento de Náufragos
Junho a Setembro de 2002 e 2003;
Trabalhador ao abrigo do programa OTL
Acompanhamento de obras, elaborar orçamentações e determinar quantidades de materiais a
encomendar
Gabinete técnico da Câmara Municipal de Lagoa (Açores) – Largo D. João III, Santa Cruz, 9560-045,
Lagoa, Açores
Gabinete técnico de engenharia e arquitectura de câmara municipal
Junho a Agosto de 2001;
Trabalhador ao abrigo do programa OTL
Organizar documentos e verificação de conformidade de processos
Serviço de Finanças de Lagoa (Açores) – Rua do Espírito Santo, nº11, 1º andar, Rosário, 9560-079,
Lagoa, Açores
Serviço de Finanças do Estado Português

Formação académica e
profissional
Datas
Designação da qualificação atribuída
Principais disciplinas/competências
profissionais

Nome e tipo da organização de ensino
ou formação

2003 0 2007 – Licenciatura em ciências de engenharia civil; 2007-2009 – Mestrado Integrado em
Engenharia Civil
Mestre em Engenharia Civil, perfil de Estruturas com especialização em avaliação imobiliária.
- Cálculo de estruturas e outras especialidades do ramo da construção e obras públicas;
- Elaboração de orçamentações, mapas de quantidades, contratos e de caderno de encargos;
- Acompanhamento e fiscalização de obras;
- Avaliação Imobiliária;
- Avaliação de fundos de investimento imobiliário;
- Avaliações imobiliárias fiscais;
- Auditorias técnicas de empreitadas;
- Elaboração de estudos financeiros de investimento imobiliário;
- Chefia de equipas de trabalho com objectivo de alcance de objectivos, respeitando orçamento e
qualidade;
- Gestão de stocks;
- Gestão de produção;
- Coordenação de propostas de de fornecimento e fabrico de elementos de construção civil;
- Responsável de Higiene e Segurança no trabalho.
Instituto Superior Técnico, Lisboa, Portugal

Nível segundo a classificação nacional
ou internacional

Aptidões e competências
pessoais
Língua(s) materna(s)
Outra(s) língua(s)
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Português
Inglês, Espanhol
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Auto-avaliação
Nível europeu (*)

Inglês
Espanhol

Compreensão
Compreensão oral

Conversação

Leitura

Interacção oral

Escrita

Produção oral

C2

Utilizador
Experiente

C2

Utilizador
Experiente

C1

Utilizador
Experiente

B2

Utilizador
Independente

C1

Utilizador
Experiente

B
2

Utilizador
Independente

C1

Utilizador
Experiente

B2

Utilizador
Independente

B1

Utilizador
Independente

B1

Utilizador
Independente

(*) Nível do Quadro Europeu Comum de Referência (CECR)

Aptidões e competências sociais

- Membro da Tuca – Tuna Académica Corsários dos Açores
- Membro da equipa de Futsal da Caixa geral de Depósitos
- Membro, em regime federado, da equipa de futsal Santiago Futebol Clube
- Membro do grupo musical de câmara – As quatro fantasias do conservatório regional de Ponta
Delgada.
- Organista do coro juvenil da paróquia de Nossa Senhora dos Anjos, vila de Água de Pau, S. Miguel,
Açores

Aptidões e competências de
organização

- Director musical de Tuna com a responsabilidade de escolher temas a apresentar em actuações e
responsável pelo decurso dos ensaios;
- Representante do curso de Engenharia civil com a responsabilidade de interlocução entre docentes
e alunos e calendarização de exames e frequências.

Aptidões e competências técnicas

Aptidões e competências
informáticas

Aptidões e competências artísticas
Outras aptidões e competências
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- Membro efectivo da ordem dos engenheiros sob o n.º 65635
- Inscrito na CMVM como perito avaliador de Fundos de Investimento Imobiliário sob o n.º
AVFII/14/021
- 5º grau de formação musical e classe de conjunto do conservatório regional de Ponta Delgada
- Curso de Nadador Salvador ministrado pelo I.S.N.
- Curso de Caçador
- Curso de segurança na Construção Civil e Obras Públicas
- Curso de SAP2000
- Participação no Congresso LiderA 09, levado a cabo no I.S.T.
- Participação no Curso de Redes Prediais e Abastecimento de água, ministrado na Universidade dos
Açores em Março de 2010
- Participação no Curso de Redes de drenagem de águas residuais e de gás, ministrado na
Universidade dos Açores em Abril de 2010
- Participação no Curso de Código da Contratação Pública - Execução dos Contratos, ministrado por
NormaAçores, decorrido no Hotel Marinha, Ponta Delgada em Maio de 2010
- Participação no Curso Gestão de Equipas, ministrado por NormaAçores, decorrido no hotel gaivota,
Ponta Delgada em Dezembro de 2011
- Participação no Curso de formação em Avaliação Imobiliária, ministrado pela SETUP, decorrida na
universidade dos Açores em Fevereiro de 2012
- Participação no curso de Gestão de Projectos, ministrado por NormaAçores, decorrido no Hotel
Gaivota, Ponta Delgada em Abril de 2012
- Aprovação no Curso de avaliação imobiliária, ministrado pelo Instituto Superior de Educação e
Ciências em Dezembro de 2012 credenciado pela CMVM, ficando com certificação de Perito
Avaliador de Imóveis de Fundos de Investimento Imobiliário.

- Domínio do Microsoft Office
- Domínio do software estatístico SPSS
- Domínio do software SAP2000
- Domínio do Software Autocad
- Domínio do Software Simul8
- Domínio do Software EPANET
- Domínio de vários Web Browsers
- Domínio de MS Project
- Domínio de 3D StudioMax
Domínio de alguns instrumentos musicais como piano, flauta e guitarra.
Capitão da selecção de Futsal da Universidade dos Açores.
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Carta de condução

Carta de Ciclomotores (A1); Carta de Motociclos (A); Carta de Veículos Ligeiros (B).

Informação adicional Elaborou e apresentou a dissertação de mestrado intitulada: “Análise e determinação dos factores
formadores do valor de mercado de fracções habitacionais”.

Anexos
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