RUI CARLOS CLEMENTE DA SILVA DE MENEZES ROSA
Rua Machado dos Santos, 87 1º Dtº 2775-236 Parede
Telefone:
+351 926 431 610 / +351 214 570 749
Email:
ruimene@gmail.com / ruimene@icloud.com

Perfil Profissional
Engenheiro Civil extremamente motivado, altamente qualificado e multilingue com vasta experiência adquirida
trabalhando como gestor de projetos em diversos ambientes globalmente desafiadores. Funciona bem de forma
autónoma com um elevado nível de responsabilidade e é preciso, eficiente e consistente na realização de todas as
responsabilidades, do orçamento financeiro a relatórios de controlo das despesas. Demonstrou o compromisso ao longo
da carreira com a completa realização dos projectos de construção dentro de prazos e orçamento, assegurando que altos
padrões fossem entregues consistentemente através de práticas de controle de qualidade rigoroso que continuamente
superaram as expectativas do cliente. Um líder forte, com mais de vinte e cinco anos de experiência de gestão sénior,
que é capaz de motivar os colaboradores para atingir o pleno potencial, fazendo uma contribuição significativa para a
entrega total de objetivos comuns e coesos. Possui excelentes competências analíticas e metódicas, utilizando um
avançado pensamento crítico na resolução de problemas, no tempo e na gestão por competências, quando trabalhando
sob pressão.

Experiência Profissional
Em Setembro de 1989 ingressou na Empresa Irmãos Cavaco, Ld.ª tendo realizado um pequeno estágio até
Março de 1990, como colaborador directo do Director de Produção da Empresa, desenvolvendo a sua aprendizagem na
área de Direcção de Obra que assumiu definitivamente em Março de 1990.
Paralelamente tomou contacto directo com a área de orçamentação.
No âmbito da função exercida até à data teve oportunidade de dirigir uma grande diversidade de trabalhos
inerentes à hidráulica marítima e fluvial, desde Dragagens/Escavações; Cravação de Estacas; Drenagens; Protecção
Costeira; Reacondicionamento de Molhes; Cais em Blocos; Acessórios de Caís; Tetrápodes.
Em 1 de Setembro de 1997, ingressou na Empresa TECNOVIA S. A
Em 2 de Janeiro de 1998 ingressou nos quadros da Empresa TECNOVIA Madeira, com contrato de trabalho
escrito e definitivo desenvolvendo a sua actividade como Director de Produção e Coordenador de diversas Empreitadas.
Como Director de Produção desenvolveu a sua actividade na coordenação de diversas Empreitadas nas áreas
de Infra-estruturas, Arranjos Urbanísticos, Vias de Comunicação e Obras Marítimas.
Em 22 Outubro 2004 desvinculou-se da Tecnovia Madeira.
Em Julho de 2005 ingressou como engenheiro civil na Empresa TECNOVIA Açores SA, ocupando o cargo de
Director de Ilha (Faial), representando legalmente a Tecnovia Açores , SA e sendo responsável da direcção técnica das
empreitadas, central de betão hidráulico , central de betuminosos e ainda gestor da pedreira e da central de britagem do
Faial, com especial enfoque na gestão e optimização de meios humanos, materiais e equipamentos da Ilha e controle
financeiro de desvios.
Em Abril de 2008 desvincula-se da Tecnovia Açores.
Em Maio de 2008 ingressa na empresa Mota-Engil e passa a exercer a sua função como Director de Obras
Rodoviarias em Angola – Cabinda, sendo ainda responsável pela gestão de uma Britadeira (Burgaleira).
Em Novembro de 2009 desvincula-se da empresa Mota-Engil.
Em 23 de Janeiro de 2010 ingressa na empresa MCA Moçambique, empresa dedicada à Reabilitação e
Construção de Estradas, desvinculando-se da mesma em 30 de Junho de 2012. Neste período implementou o Inicio de
Actividade da empresa em Moçambique.
Em 1 de Agosto de 2012 ingressa na empresa CMC Africa Austral (Sulbrita) , onde passa a exercer a Gestão de
uma unidade industrial de fabrico de betões, asfaltos e pré-fabricados na Matola, Maputo e em Maio de 2013 passa a
responsável pelo negocio na zona Centro de Moçambique com delegação na cidade da Beira.
Em Novembro de 2013 ingressa na empresa FPMI, Côte d’Ivoire onde desenvolveu o seu trabalho na Direcção
de obra. Em Setembro de 2015 desvincula-se da empresa FPMI após conclusão de uma ponte na Costa do Marfim.
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Actualmente desenvolve trabalhos de Consultoria e Mediação e Gestão de obras

Objectivo
Actualmente à procura de um gratificante e desafiador novo enquadramento, onde as competências, conhecimentos e
experiências adquiridas ao longo da carreira, até à data, possam ser aplicados e aprofundar mais o desenvolvimento
profissional alcançado.

Resumo da Carreira
Out 2016 até presente – Director executivo – House360 Parede
Nov 2015 – Presente ENGENHEIRO CIVIL PMP, INDEPENDENTE (Portugal)
Nov 2013 – Set 2015 DIRECTOR DE OBRA, FPMI, Prikro (Costa do Marfim)
Principais realizações:
• Concluir com sucesso a construção de uma ponte dentro do orçamento (€5.9M) em condições bastante adversas
Responsabilidades:
• Assumir a responsabilidade pelo planeamento e organização dos horários de trabalhos e metodologias, tendo em conta
todas as possíveis perturbações e obstáculos, planos de renegociação e avaliação dos recursos requeridos.
• Assegurar que toda a produção se enquadra nas exigências do cliente / contrato e em conformidade com o plano de
qualidade.
• Liderar e dirigir todo o grupo de trabalho e supervisionamento dos Membros Júnior do pessoal
• Supervisionar a progressão das obras garantindo a correspondência com as metodologias, garantir o abastecimento de
matérias-primas enquadrado no plano de trabalhos e contacto permanente com a equipa de Fiscalização.
• Supervisionar mensalmente os relatórios sobre o progresso da produção para informação superior.
Jul 2012 – Out 2013 GESTOR DE PRODUÇÃO, Sulbrita – CMC di Ravenna Group, Maputo (Moçambique)
Principais realizações:
• Optimização da eficiência de produção através da reorganização da unidade de produção para maximizar a
rentabilidade.
• Fornecimento com êxito de betão pronto para a sede do Standard Bank de Maputo (6.500 m3 betão de alta qualidade)
Responsabilidades:
• Apoiar eficazmente a Direcção da Empresa, trabalhando em estrita colaboração com o Director para elaboração de
um plano anual de vendas e aplicação de normas de controle de qualidade de toda a empresa com o Responsável da
Qualidade.
• Supervisão continua da produção e gestão da unidade de produção, realização do planeamento diário, delegando
responsabilidades, identificando os requisitos de recursos e solucionar as questões assim que surgissem..
• Assegurar o desenvolvimento de estratégias de marketing e vendas (betão pronto, blocos e pavimento de betão) para
gerar novos negócios e contratos.
• Adicionalmente responsável pela actualização da produção através de relatórios mensais, gestão de controlo
orçamental, criar ordens de compra, fornecimento de matérias-primas e gerir reclamações de clientes e respectivas
acções correctivas.
Jan 2010 – Jun 2012 DIRECTOR GERAL, MCA Moçambique, Maputo (Moçambique)
Principais realizações:
• Responsável por concursos de projetos de grande escala, com a realização de todos os benefícios, incluindo a
construção de 32km de estrada entre Gurue e Magige na Província da Zambézia (US $13 M) e um contrato para
reparações localizadas na estrada entre Beira e Inchope (US $5 M)
Responsabilidades:
• Trabalhar com a comissão executiva da empresa para elaborar o planeamento e estratégia global da empresa para
maximizar lucros, cumprindo com a legislação de Moçambique.
• Assumir a responsabilidade pela gestão financeira e supervisão de todos os projetos de trabalho, elaborando e
acompanhando os orçamentos anuais, para garantir o seu cumprimento.
• Supervisionar os gestores de projeto e produção durante a progressão de obras, oferecendo suporte para avaliar
projetos e equipamentos de recurso quando necessário.
• Adicionalmente, responsável pela geração de novos negócios por meio da oferta de propostas e concursos públicos.
Mai 2008 – Nov 2009 PROJECT MANAGER, Mota-Engil (Angola), Cabinda
Principais realizações:
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• Coordenar com sucesso a Reabilitação da estrada Cabinda-Cacongo, na província de Cabinda com benefícios
completamente realizados (€25.4m + €3.9 trabalhos a mais)
Responsabilidades:
• Supervisionar a obra, liderando a equipa ao longo da construção, garantindo que os planos fossem cumpridos nos
prazos e requisitos contratuais. Avaliação, gestão e eventual reforço de recursos.
• Planeamento da obra com rigoroso controlo financeiro, estimar tempos e custos, elaboração de orçamentos.
• Colaborar efectivamente com a equipe de consultores e do cliente, organizar e coordenar reuniões de obra para
monitorar e relatar sobre o progresso, documentando as atualizações.
• Supervisão do controle de qualidade da empresa através da revisão e aprovação dos relatórios mensais
Jul 2005 – Mar 2008 DIRECTOR DE ILHA / PROJECT MANAGER, Tecnovia Açores (Portugal), Ilha do Faial
Principais realizações:
• Conclusão e entrega de estradas em larga escala, com montantes médios/altos de construção, cumprindo os prazos e
com lucros: um foi a renovação de estradas regionais (€4.2m) e a outra a 1ª fase da infraestrutura circular à cidade da
Horta (€4.3M)
Responsabilidades:
• Planeamento sequenciado das obras, certificando-se da contabilização de riscos, e respectivos planos de contingência,
garantindo ainda o enquadramento orçamental das obras.
• Liderança eficaz durante todo o processo de construção para garantir a conclusão das obras com um alto padrão,
delegando responsabilidades, dirigindo e treinando a força de trabalho e supervisionando o controle de qualidade.
• Responsável pelo acompanhamento de todas as operações da empresa (pedreira, britadeira, central de betão, central
de betuminosos, obras públicas e particulares) garantindo o cumprimento dos planeamento com êxito.
• Acompanhamento de todos os trabalhos da empresa para se actualizar sobre o progresso do trabalho, identificando os
requisitos de recursos para cada projeto, estimativas de tempo e custos e produzindo mensalmente relatórios gerenciais
e documentação sobre a progressão dos trabalhos.
• Além disso responsável como representante legal da empresa, supervisionamento de vendas e de marketing e
desenvolvimento de negócios através de parcerias, bem como lidar com reclamações de clientes e respectivas acções
correctivas.
Set 1997 – Out 2004 PROJECT MANAGER, Tecnovia Madeira (Portugal), Funchal
Principais realizações:
• Organizar e desenvolver equipas altamente qualificadas e eficazes, comprometidas com a conclusão dos projetos
dentro dos orçamentos e com altos padrões de execução.
• Trabalhar num ambiente com muitas complexidades orográficas elevando o grau de dificuldade de execução das obras,
complexa gestão do tráfego em obras de infraestruturas urbanas (Redes de águas e esgotos, redes eléctricas, rodovias)
• Estabelecimento de um ambiente de estreita colaboração com e entre as equipas, através de uma comunicação fluida,
garantindo aos líderes das equipas a liberdade para partilhar as suas opiniões e expôr preocupações em relação aos
projetos em curso.
• Concluir com sucesso uma série de projetos de grande escala dentro das expectativas do cliente (construção de
estradas, abastecimento de água, redes de esgotos, redes eléctricas, renovações urbanas, obras marítimas).
Responsabilidades:
• Responsável por todos os assuntos relacionados com os projectos, prazos e controle de gestão, de distribuição de
equipamentos e engenheiros pelas obras para monitorização da progressão dos trabalhos de obras progresso, tendo em
conta o controle de qualidade em vigor na empresa.
• Supervisão, revisão e aprovação do planeamento, assegurando uma análise rigorosa e garantindo a sua
exequibilidade.
• Assegurar que os projetos são entregues em consonância com as expectativas e exigências da empresa e do cliente,
gerindo reclamações de clientes e acções correctivas e a supervisão de todas as obras, incluindo acompanhamento de
subempreiteiros.
• Assumir o controle total das finanças dos projectos: supervisionar a contabilidade, custos e facturação, bem como a
gestão de controlo orçamental, realização de relatórios mensais para atualizações sobre o progressão dos trabalhos,
para informação superior.
Set 1989 – Jul 1997

ENGENHEIRO DE OBRA, Irmãos Cavaco SA

Desenvolvimento profissional
Ø
Ø
Ø
Ø

SATCC
FIDIC
Formação em PMP PMBOK ; Membro PMI nº 4466772
Certificado em PMP pelo Project Management Institute (PMI) – Licença 1938818
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Educação
Licenciatura em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Detalhes Pessoais
Outros:

Carta de condução válida. Categorias A1, B1 e B
Português, nativo; Inglês avançado e Francês nível intermediário
Microsoft Office, CDP-SIGO ORGWARE

Competências:

Liderança
Comunicação
Planeamento
Gestão de riscos
Negociação
Experiência
Gestão de equipas
Organização pessoal
Pensamento critic
Gestão da Qualidade
Resolução de problemas

Interesses:

Amnistia Internacional
AMI
Internet; Pesquisa

Lisboa, 26 de Março de 2018

4

