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Resumo 

A indústria da construção está muitas vezes associada a incumprimentos sistemáticos tais como 

desvios de prazos e de custos. Donos de obra públicos e privados, bem como empreiteiros, apresentam 

diversas dificuldades na concretização dos objetivos de empreendimentos de construção. Têm sido 

propostos e utilizados alguns modelos e sistemas de gestão destinados a ajudar organizações e 

elementos decisores a atingir os seus objetivos, entre os quais se inclui a gestão do risco. Nesta 

dissertação é descrito um caso de estudo onde foi implementado parcialmente o processo de gestão 

do risco seguindo a norma ISO 31000, tratando-se da construção de um edifício escolar tendo como 

dono de obra o Município de Loulé. Foram identificados os riscos no caso de estudo quanto aos desvios 

de prazo recorrendo a pesquisa bibliográfica e consulta pericial. Para a análise do risco utilizou-se uma 

análise semi-quantitativa, recorrendo à matriz do risco, e uma análise quantitativa, com a simulação de 

Monte Carlo. Os resultados quantitativos da simulação de Monte Carlo, com as possíveis datas de 

conclusão da construção do edifício escolar e probabilidade de ocorrência, foram apresentados 

recorrendo a histograma e função de distribuição acumulada. Os resultados dos riscos com maior 

influência na data de conclusão foram apresentados com recurso ao diagrama de tornado. Espera-se 

com esta dissertação contribuir para que os intervenientes na gestão de empreendimentos possam 

conhecer e utilizar um modelo de gestão do risco para conseguirem tomar melhores decisões num 

ambiente repleto de incertezas como é a indústria da construção. 
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Abstract 

The construction industry is often associated with systematic defaults such as time and cost deviations. 

Public and private owners, as well as contractors, present various difficulties in achieving the objectives 

of construction projects. Some models and management systems have been proposed and used to help 

organizations and decision-makers achieve their objectives, including risk management. This 

dissertation describes a case study where a risk management model tailored from the ISO 31000 

standard was partial implemented in the construction of a school building with the Municipality of Loulé 

as its owner. The risks were identified in the case of study regarding the deviations of time using 

bibliographical research and expert consultation. For the risk analysis, a semi-quantitative (Risk Matrix) 

and a quantitative (Simulation of Monte Carlo) approaches were used. The results of the simulation, 

with the possible completion dates of the school building construction and probability of occurrence, 

were presented using histogram and cumulative distribution function. The results of the risks with the 

greatest influence on the date of conclusion were presented using the tornado diagram. This dissertation 

aims at helping stakeholders in construction management to know and use a risk management model 

to make better decisions in an environment full of uncertainties such as the construction industry. 

Keywords: 

Risk Management, Construction Management, Construction, Time, Monte Carlo Simulation, School 

Buildings. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento 

Em qualquer fase do ciclo de vida, um empreendimento de construção está assolado com vários riscos 

devido à sua natureza complexa e dinâmica (Zhao et al., 2010). Isto decorre das inúmeras partes 

interessadas, fatores internos e externos que se traduzem em grandes riscos. Infelizmente, a indústria 

da construção tem uma reputação fraca na análise de risco quando comparada a outras indústrias 

(Laryea & Hughes, 2011). 

Muitas indústrias tornaram-se mais proactivas e conscientes em utilizar análises de projetos. Da mesma 

forma, a gestão do risco tornou-se amplamente presente em todas as indústrias. No entanto, e no que 

se refere à indústria da construção, a gestão do risco não é normalmente utilizada (Klemetti, 2006). É 

reconhecido que a indústria da construção é particularmente vulnerável a riscos, quando comparada 

com outras atividades e indústrias (Sousa, 2012). A indústria da construção opera num ambiente muito 

incerto onde as condições podem mudar devido à complexidade de cada projeto (Sanvido et al., 1992). 

A gestão do risco é uma parte importante do processo de tomada de decisão na indústria da construção. 

A indústria da construção e seus clientes estão amplamente associadas a um alto grau de risco devido 

à natureza dos micro, meso e macro ambientes particulares da construção (Zavadskas et al., 2010). A 

gestão do risco é uma forma particular de tomada de decisão dentro da gestão de empreendimentos, 

que é o tema de muitos livros e artigos científicos (Smith et al., 2006). 

O risco envolve ameaças e oportunidades. As organizações que melhor compreendem a natureza dos 

riscos e os conseguem gerir de forma mais eficaz, conseguem evitar imprevistos inconsequentes e 

trabalhar com margens mais reduzidas e menos contingências, libertando recursos para outros 

empreendimentos e aproveitando oportunidades de investimentos vantajosos que de outra forma 

poderiam ser rejeitados como "demasiado arriscados” (Chapman & Ward, 2003). 

1.2 Âmbito e Objetivos 

Esta dissertação tem o propósito de analisar o processo da gestão do risco na perspetiva do dono de 

obra, neste caso um organismo público, o Município de Loulé. É considerado o caso de estudo de 

empreitada de construção de um edifício escolar para uma Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos (EB 2,3), 

um projeto no valor de quatro milhões e novecentos mil euros localizado no concelho de Loulé.  

O âmbito da tese envolve a aplicação parcial do processo de gestão do risco segundo a ISO 31000, 

aplicado a empreendimentos de construção públicos na perspetiva do Dono de Obra, com enfoque 

num caso de estudo de uma empreitada de requalificação de uma escola e no prazo como critério do 

risco. 
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Os principais objetivos da dissertação são: 

 recolha e análise da bibliografia de gestão do risco; 

 análise e comparação de diferentes modelos para o processo de gestão do risco; 

 seleção, descrição e análise do caso de estudo e desenvolvimento da metodologia para a 

implementação parcial do processo de gestão do risco, seguido da respetiva aplicação. 

1.3 Motivações e Razões 

O autor completou 20 anos de experiência profissional em 2018 (1998-2018), tendo estado sempre 

ligado à direção e gestão de empreendimentos de construção. Durante o seu percurso profissional teve 

a oportunidade de participar em vários projetos de relevância em território nacional. Concluiu a 

licenciatura em engenharia civil no Instituto Superior Técnico (IST) em 1998 e uma pós-graduação em 

consultoria de empresas no Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA) em 2011, atualmente 

a Universidade Europeia que integra a rede internacional de ensino superior Laureate International 

Universities. 

A escolha do tema enquadrado na gestão de empreendimentos para a dissertação parte naturalmente 

do percurso de engenharia e gestão. Se por um lado é importante ter os conhecimentos técnicos 

necessários para garantir que os empreendimentos sejam executados de acordo com as suas 

especificações e requisitos, por outro lado, é necessário ter as capacidades de gestão adequadas para 

que a execução dos empreendimentos tenha o melhor seguimento nas suas várias vertentes. 

A introdução do risco na gestão da construção está relacionada com a necessidade da escolha de um 

fator, que ao ser identificado e controlado possa ter uma das mais importantes contribuições para o 

sucesso de um projeto. O ciclo de vida alargado, e o grande número de partes interessadas em muitos 

dos empreendimentos de construção, faz com que os mesmos estejam expostos aos mais diversos 

tipos de risco. Este trabalho parte assim da premissa que o risco é inerente a empreendimentos de 

construção, e que uma boa gestão do risco é um dos fatores que melhor pode contribuir para o seu 

sucesso. 

1.4 Organização 

Na figura 1.1 encontra-se representação com a organização da dissertação, sendo composta por cinco 

capítulos: 

No capítulo 1 é realizada a introdução do tema, incluindo enquadramento geral, motivações e razões 

para a sua escolha, âmbito e objetivos e descrição da estrutura do trabalho. 

No capítulo 2 é efetuado um resumo do conhecimento sobre a gestão do risco e principais modelos 

conceptuais utlizados, incluindo a definição dos principais conceitos. É realizado comparativo de três 

modelos de gestão do rico: Gestão do Risco: Princípios e Linhas de Orientação (ISO 31000), A Guide 

to Project Management Body of Knowledge (PMBOK) e Project Risk Analysis and Management 

(PRAM). 
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No capítulo 3 é descrito o caso de estudo e apresentada a metodologia do trabalho. Na descrição do 

caso de estudo inclui-se o resumo do projeto de execução, processo de contratação pública e plano de 

trabalhos. Na metodologia descreve-se como irá ser utilizado o modelo ISO 31000 no caso de estudo 

e o software de análise de risco utilizado para a Simulação de Monte Carlo. 

No capítulo 4 é implementado parcialmente o modelo de gestão do risco ISO 31000 propriamente dito, 

incluindo caracterização do contexto, identificação e análise do risco. Na análise do risco serão 

utilizadas as ferramentas Matriz do Risco e Simulação de Monte Carlo. Neste capítulo serão também 

identificadas as principais causas de desvio de prazos em empreendimentos de construção através de 

pesquisa bibliográfica e consulta pericial. 

No capítulo 5 é concluído o trabalho, incluindo síntese, considerações finais e desenvolvimentos 

futuros. 

 

 

Figura 1.1 – Organização da dissertação 

Introdução

Resumo do 
conhecimento

Apresentação do caso 
de estudo e metodologia

Implementação parcial 
da ISO 31000

Modelação e simulação

Conclusão
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2 RESUMO DO CONHECIMENTO 

2.1 Considerações gerais 

Neste capítulo pretende-se fazer um resumo do conhecimento da gestão do risco. As publicações 

científicas nesta área são extensas, sendo importante manter algum foco no sentido de descreverem-

se os principais conceitos e definições mais relevantes para o trabalho. Deste modo, inicia-se o capítulo 

com a definição de risco e gestão do risco. De seguida descreve-se a relação entre o risco e o ciclo de 

vida do projeto atendendo ao facto de muitos empreendimentos de construção poderem desenvolver-

se por vários anos. Como já existem várias publicações científicas em Portugal na gestão do risco, foi 

consultada bibliografia no sentido de se investigar quais os modelos mais referidos, estando a              

ISO 31000, PMBOK e PRAM entre os três modelos com o maior número de referências que serão 

comparados e analisados em maior detalhe. 

2.2 Definição de risco 

A definição de risco pode ter várias interpretações. O guia ISO 73 (ISO/IEC, 2009b) refere que o risco 

é frequentemente expresso como a combinação das consequências de um dado evento e a respetiva 

probabilidade de ocorrência. O guia PRAM (APM, 1997) define risco como um evento ou conjunto de 

circunstâncias que, se ocorrerem, terão um efeito na concretização dos objetivos do projeto. O risco 

pode ter uma conotação somente negativa, tendo, no entanto, mudado mais recentemente esta 

perceção para uma conotação tanto negativa como positiva. O guia Systematic Management of Risk 

from Construction (CIRIA, 1996) define risco como a probabilidade de um evento adverso ocorrer 

enquanto a norma AS/NZS 4360 (AS/NZS, 2004) define risco como a probabilidade de algo ocorrer que 

tenha impacto (positivo ou negativo) nos objetivos. Na consulta de bibliografia constou-se que os 

conceitos de risco e incerteza podem estar relacionados. A norma ISO 31000 (ISO, 2009) menciona 

que as organizações de todos os tipos e dimensões enfrentam fatores e influências, internos e externos, 

que tornam incerto se, e quando, atingirão os seus objetivos. O efeito que esta incerteza tem nos 

objetivos de uma organização designa-se por “risco”. O guia PMBOK (PMI, 2013) define risco como um 

evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais 

objetivos do projeto tais como âmbito, prazo, custo e qualidade, sendo os riscos positivos e negativos 

usualmente chamados de oportunidades e ameaças. O guia ISO 73 define a incerteza como o estado, 

ainda que parcial, de deficiência de informação relacionada com a compreensão ou conhecimento de 

um evento, sua consequência ou probabilidade. Segundo Akintoye & MacLeod (1997), o risco na 

construção é geralmente entendido como os eventos que influenciam os objetivos do projeto: custo, 

prazo e qualidade e Morgan & Henrion (1990) referem que não há risco se não houve incerteza, porém 

poderá haver incerteza sem haver risco. 

2.3 Definição de gestão do risco 

Existem várias definições de gestão do risco, sendo, no entanto, idênticas na sua essência. O guia   

ISO 73 define gestão do risco como as atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização 

no que respeita ao risco. A norma AS/NZS 4360 define gestão do risco como a cultura, processos e 
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estruturas direcionadas para aproveitar as oportunidades enquanto se gerem os efeitos adversos. 

Smith et al. (2006) refere a gestão do risco como um processo para uma melhor tomada de decisão em 

condições de incerteza. De acordo com Banaitiene & Banaitis (2012), a gestão do risco é um processo 

iterativo e benéfico quando implementado de forma sistemática ao longo do ciclo de vida de um 

empreendimento de construção, desde o planeamento inicial até a sua conclusão. A principal premissa 

nas definições apresentadas permanece a mesma, que assume a gestão do risco como um processo 

de controlo para se conseguir obter os melhores resultados face às incertezas numa organização ou 

projeto. 

2.4 O risco no ciclo de vida do projeto 

De acordo com o PMBOK, durante o ciclo de vida do projeto, e de uma forma geral, o risco e incerteza 

é maior no início, diminuindo ao longo do tempo de projeto e à medida que as várias fases dos 

empreendimentos vão avançando. Por outro lado, os custos de alterações são menores no início 

aumentando ao longo do tempo de projeto (Figura 2.1). 

  

Figura 2.1 - Impacto dos riscos/incertezas e custos de alterações ao longo do tempo do projeto (adaptado de 

PMBOK 5.ª edição, 2013) 

Segundo Sousa (2012) o ciclo de vida de um empreendimento de construção é constituído por várias 

fases com a intervenção das partes interessadas cujas iterações vão-se ajustando ao longo do tempo, 

enquadrando em termos gerais em três fases principais: conceção, construção e utilização. Em cada 

fase distinta, existe a necessidade de uma revisão do progresso do projeto sendo novas ações 

identificadas, incluindo-se a apreciação do risco como fator de análise para a tomada de decisão em 

prosseguir ou não para a fase seguinte (Smith et al., 2006). A implementação de um processo de gestão 

do risco tardio no ciclo de vida do projeto é menos benéfica, porque já foram formalizados contratos e 

assumidos compromissos tornando-se mais complexo gerir alterações no projeto. Por outro lado, a 

implementação de um processo de gestão do risco no início do projeto, pode não ser possível porque 

o âmbito não está tão bem definido e existe pouca documentação de suporte. De qualquer forma, é 

preferível iniciar o processo de gestão do risco o mais cedo possível (Chapman, 1997). 
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2.5 Modelos de gestão do risco referidos em trabalho científico publicado em 
Portugal 

Existem vários modelos concetuais de gestão do risco. Com o objetivo de descrever os modelos mais 

utilizados, foi realizada pesquisa de trabalho científico publicado em Portugal no setor da construção 

(Anexo A). Na figura 2.2 encontram-se os modelos por percentagem de referência e descritos de 

seguida. A ISO 31000 ocupa a primeira posição como o modelo de gestão do risco mais referido em 

83% do total das publicações. Em segundo lugar encontra-se o modelo PMBOK com 67% do total das 

publicações. Em terceiro lugar encontram-se os modelos PUMA e PRAM com 33% do total das 

publicações. O quarto lugar é ocupado pelos modelos ERM e RAMP com 17% do total das publicações. 

O quinto e último lugar é ocupado pelos modelos PRINCE2 e SHAMPU com 8% do total das 

publicações. Os modelos ISO 31000, PUMA, PRAM, ERM, RAMP e SHAMPU são dedicados 

exclusivamente à gestão do risco enquanto os modelos genéricos PMBOK e PRINCE2 são dedicados 

à gestão de projetos contendo componentes da gestão do risco. O modelo genérico PUMA é o único 

dos oito modelos de gestão do risco dedicado em exclusivo a projetos de construção. De seguida faz-

se um breve resumo com a descrição dos oito modelos encontrados, sendo desenvolvido e analisado 

mais tarde alguns destes modelos. 

 

Figura 2.2 - Percentagem de modelos de gestão do risco referidos em trabalho científico publicado em Portugal 

Gestão do Risco: Princípios e Linhas de Orientação (ISO 31000) é uma norma publicada pela 

International Organization for Standardization (ISO, 2009), fornecendo orientação sobre como as 

empresas podem integrar o risco na tomada de decisão, planeamento, gestão, relatórios, políticas, 

valores e cultura. É um sistema aberto, em que as organizações podem aplicar os princípios 

normalizados ao contexto organizacional. 

A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK) é um guia publicado pelo Project 

Management Institute (PMI, 2013) que engloba um conjunto de processos, melhores práticas, 

terminologias e diretrizes aceites como padrão na gestão de projetos. Este guia contém dez áreas de 

conhecimento incluindo a gestão do risco. Esta área de conhecimento é responsável pelo planeamento, 

identificação, análise, tratamento e controlo do risco num projeto. 
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Project Uncertainty Management (PUMA) é um processo de gestão do risco genérico de del Caño & de 

la Cruz (2002) publicado pelo Journal of Construction Engineering and Management. É um modelo 

adaptado a projetos de construção do ponto de vista do dono de obra e do consultor que o representa, 

podendo também ser adaptado às necessidades de outros participantes do projeto. 

Project Uncertainty Management (PRAM) é um processo de gestão do risco desenvolvido inicialmente 

por Chapman (1997) para a Association of Project Managers (APM). É uma síntese de métodos 

desenvolvidos por vários indivíduos e organizações ao longo de um período, incluindo uma estrutura 

baseada em objetivos, tarefas, resultados e um processo de definição do projeto. 

Enterprise Risk Management (ERM) é um modelo publicado pelo Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2017), definindo-se como um processo realizado 

pela gestão de topo e outro pessoal qualificado, aplicado em termos estratégicos e ao nível de toda a 

organização. É concebido para identificar eventos que possam afetar a organização e gerir o risco, 

fornecendo uma garantia quanto à concretização dos objetivos da organização. 

Projects in Controlled Environments (PRINCE2) é um método baseado em processos desenvolvido 

pelo Office of Government Commerce (OGC, 1996) servindo de guia para a gestão de projetos. Este 

método enfatiza a divisão dos projetos em etapas sendo composto por sete temas, um dos quais 

dedicados à gestão do risco. 

Risk Analysis and Management for Projects (RAMP) é um modelo publicado pelo Institution of Civil 

Engineers (ICE, 2014) destinado a analisar e gerir os riscos envolvidos em projeto. Pretende melhorar 

o retorno de investidores e dono de obra, e ter em conta as partes interessadas. 

Shape, Harness, And Manage Project Uncertainty (SHAMPU) é um modelo processual de gestão do 

risco de projetos de Chapman & Ward (2003) fornecendo uma estrutura de revisão e análise 

relativamente às partes interessadas e problemas relacionados com a incerteza dos projetos. 

2.6 Análise e comparação dos modelos de gestão do risco ISO 31000, PMBOK 
e PRAM 

Os três modelos de gestão do risco no setor da construção com maior referência em trabalho científico 

publicado em Portugal, e de acordo com o trabalho realizado no ponto anterior (§ 2.5), são a ISO 31000, 

PMBOK e o PRAM. Estes modelos irão ser analisados em maior detalhe. 

2.6.1 Descrição geral 

A ISO 31000 é uma norma publicada pela International Organization for Standardization (ISO) em 2009, 

tendo sido revista em 2018. Dentro da família ISO existem outras normas relacionadas: o guia              

ISO 73:2009 - Gestão do risco – Vocabulário (ISO/IEC, 2009b) e a ISO/IEC 31010 - Gestão do risco -  

Técnicas de apreciação do risco (ISO/IEC, 2009a). Estas normas foram transcritas para a versão 

portuguesa pelo Instituto Português da Qualidade (IPQ), respetivamente NP ISO 31000.2012,               

NP ISO 31010:2016 e DNP ISO Guia 73:2011. A ISO 31000 fornece princípios, linhas de orientação e 

um processo para gerir o risco para todo o tipo de organizações, considerando ameaças e 
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oportunidades bem como a alocação de recursos para o tratamento do risco. Esta norma não pode ser 

utilizada para efeitos de certificação, fornecendo no entanto, orientação para programas de auditoria 

interna ou externa. As organizações que utilizam esta norma podem comparar as suas práticas de 

gestão do risco com uma referência reconhecida internacionalmente, descrevendo princípios para a 

gestão e administração governativa. De acordo com a norma ISO 31000, as organizações gerem o 

risco mediante a sua identificação e análise, avaliando de seguida a necessidade da sua alteração, 

com posterior tratamento de forma a satisfazer os critérios do risco. Ao longo deste processo 

comunicam e consultam com as partes interessadas, monitorizam e revêm o risco e meios de controlo 

que estão a alterá-lo, assegurando que não é necessário um tratamento do risco suplementar (Figura 

2.3). 

 

Figura 2.3 – Processo de gestão do risco da norma ISO 31000 (adaptado de ISO 31000, 2009) 

O PMBOK é um guia publicado pelo Project Management Institute (PMI) em 1996, tendo vindo a ser 

revisto ao longo do tempo estando atualmente na sexta edição com publicação em 2017. Este guia foi 

transcrito para a versão portuguesa (Brasil). O PMBOK inclui um modelo genérico para a gestão de 

projetos estando dividido em dez áreas de conhecimento. Uma das áreas de conhecimento é a gestão 

do risco de projeto realizada através da aplicação e integração de vários processos de gestão 

previamente definidos. O guia PMBOK inclui os processos de planeamento, identificação, análise, 

planeamento de respostas e controlo de riscos. Tem como objetivo aumentar a probabilidade e o 

impacto dos eventos positivos e reduzir a probabilidade e o impacto dos eventos negativos. A fase de 

análise é dividida em análise quantitativa e análise qualitativa (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 – Processo de gestão do risco do guia PMBOK (adaptado de PMBOK, 2013) 

O PRAM é um modelo de gestão do risco genérico publicado pelo International Journal of Project 

Management (IJPM) em 1997 criado inicialmente por Chapman (1997) para a Association of Project 

Managers (APM), tendo sido desenvolvido por vários profissionais e organizações. Este modelo refere 

que o processo de gestão do risco deve ser aplicado em todas as fases do ciclo de vida do projeto pelo 

dono de obra e as restantes partes interessadas, sendo, no entanto, mais eficaz quando implementado 

pelo dono de obra na fase inicial de projeto. O modelo PRAM é composto por nove fases: definir, focar, 

identificar, estruturar, atribuir, estimar, avaliar e planear. Estas fases e respetivas ligações estão 

ilustradas na Figura 2.5 assumindo uma perspetiva do dono de obra na fase inicial do projeto. 

Planeamento

Identificação 
dos riscos

Análise 
qualitativa

Análise 
quantitativa

Resposta

Controlo



 

11 

 

Figura 2.5 – Processo de gestão do risco do modelo PRAM (adaptado de PRAM, 1997) 

No Quadro 2.1 encontra-se comparativo entre as várias fases dos processos de gestão do risco nos 

modelos ISO 31000, PMBOK e PRAM. A norma ISO 31000 é composta por sete fases, o guia PMBOK 

por cinco fases e o modelo PRAM por nove fases. Tendo como objetivo uma melhor análise e 

comparação das várias fases dos processos de gestão do risco para estes três modelos que se irá 

desenvolver nos pontos seguintes, considerou-se um processo generalista composto por cinco fases: 

1. Iniciação do processo de gestão do risco. 

2. Identificação do risco. 

3. Análise e avaliação do risco. 

4. Tratamento do risco. 

5. Controlo do processo de gestão do risco. 

Quadro 2.1 - Comparação das várias fases dos processos de gestão do risco nos modelos PRAM, ISO 31000 e 
PMBOK 

ISO 31000 PMBOK PRAM 

Contexto Planeamento 
Definir 

Focar 

Apreciação 

Identificação Identificação Identificar 

Análise 
Análise 

Estruturar 

Atribuir 

Estimar 

Avaliação Avaliar 

Tratamento Resposta Planear 

Comunicação e consulta 
Controlo Gerir 

Monitorização e revisão 

Definir

Focar

Identificar

Estruturar

AtribuirEstimar

Avaliar

Planear

Gerir
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2.6.2 Iniciação do processo de gestão do risco 

A fase de iniciação do processo de gestão do risco é composta pela fase “Estabelecimento do contexto” 

na ISO 31000, fase “Planeamento da gestão do risco” no PMBOK e fases “Definir o projeto para efeitos 

de gestão do risco” e “Focar o processo da gestão risco” no PRAM. 

De acordo com a ISO 31000, na fase de “estabelecimento do contexto”, a organização estabelece os 

seus objetivos, define o contexto interno e externo a ter em consideração na gestão do risco e o âmbito 

e os critérios do risco para as restantes partes do processo. O guia ISO 73:2009 define critério do risco 

como os termos de referência em relação aos quais a significância de um risco é avaliada. No contexto 

deverão ser também especificados os recursos necessários, a atribuição de responsabilidades e os 

registos a manter. Os contextos externo e interno são os ambientes externo e interno respetivamente 

no qual a organização procura atingir os seus objetivos, sendo importante para assegurar os objetivos 

das partes interessadas, e tendo em conta o desenvolvimento dos critérios do risco. O processo da 

gestão do risco deverá estar alinhado com a cultura, os processos, a estrutura e a estratégia da 

organização. 

Segundo o PMBOK, a fase de “planeamento da gestão do risco” é o processo de definição para a 

condução das atividades de gestão do risco, sendo vital na comunicação, de forma a garantir que o 

processo de gestão do risco seja apoiado e executado de maneira efetiva pelas partes interessadas. 

De acordo com o PRAM, a fase “definir o projeto para efeitos de gestão do risco” clarifica todos os 

aspetos importantes do projeto que a gestão de risco aborda, incluindo: reunir e resumir a informação 

existente, criar nova informação, documentar o processo com os elementos necessários, assegurar 

que os intervenientes estejam de mútuo acordo e registar as diferenças relevantes, analisar o processo 

da gestão do risco dentro do contexto à data em questão e reportar e apresentar documentação 

validada. A fase “focar o processo da gestão do risco” define o âmbito e estratégia da gestão do risco 

de projeto e planear a gestão do risco em termos operacionais, que incluem: determinar os 

intervenientes na análise do processo, os objetivos da gestão de risco do projeto e o âmbito de risco 

relevante a considerar no processo e determinar os recursos a necessários e respetivo cronograma de 

utilização, os métodos e técnicas a utilizar e a criação de um plano operacional para o processo da 

gestão do risco.   

2.6.3 Identificação do risco 

A fase de identificação do risco é composta pela fase “Identificação do risco” na ISO 31000, fase 

“identificação do risco” no PMBOK e fase “Identificar o risco” no PRAM 

De acordo com a ISO 31000, na fase de “identificação do risco” a organização deverá identificar fontes 

do risco, áreas de impacto, eventos, causas e potenciais consequências, tendo como objetivo gerar 

uma lista abrangente dos riscos baseada nos eventos que possam criar, melhorar, prevenir, degradar, 

acelerar ou retardar a consecução dos objetivos. É também importante identificar os riscos associados 

ao facto de não se perseguir uma oportunidade. É importante fazer uma identificação alargada, porque 

um risco que não for identificado nesta fase não será incluído em análise posterior. O guia ISO 73:2009 

define a identificação do risco como um processo de pesquisa, de reconhecimento e de descrição dos 
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riscos. A identificação do risco envolve a identificação das fontes do risco, dos eventos, respetivas 

causas e potenciais consequências e pode recorrer de dados históricos, análises teóricas, opiniões 

informadas e de especialistas e ter em consideração as necessidades das partes interessadas. A fonte 

do risco é o elemento que, por si só ou em combinação com outros, tem o potencial de originar um 

risco podendo ser tangível ou intangível. Um evento é a ocorrência ou alteração de um conjunto 

particular de circunstâncias podendo consistir numa ou mais ocorrências e ter várias causas. Um evento 

pode levar a um conjunto de consequências, podendo estas últimas serem certas ou incertas e 

produzirem efeitos positivos ou negativos nos objetivos. 

Segundo o PMBOK, a fase de “identificação do risco” é o processo de determinação dos riscos que 

podem afetar o projeto e a documentação das suas características, tratando-se de um processo 

iterativo porque novos riscos podem surgir ou tornarem-se evidentes durante o ciclo de vida do projeto. 

De acordo com o PRAM, a fase de “identificação do risco” é composta pela pesquisa de fontes do risco 

e utilização de uma variedade de técnicas como ponderação, entrevistas, brainstorming e listas de 

verificação e classificar os riscos de forma a se conseguir uma estrutura para se definir os mesmos, 

agregando e desagregando as variáveis conforme apropriado. 

2.6.4 Análise e avaliação do risco 

A fase de análise e avaliação do risco é composta pelas fases “Análise do risco” e “Avaliação do risco” 

na ISO 31000, fase “Análise do risco” no PMBOK e fases “Desenvolver a estrutura de análise”, “Atribuir 

responsabilidades”, “Estimar em termos de cenários e números” e “Avaliar em termos de cenários e 

números” no PRAM. 

De acordo com a ISO 31000, na fase de “análise do risco” é desenvolvido uma compreensão do risco 

fornecendo uma entrada para a avaliação do risco e para as decisões quanto à necessidade de os 

riscos serem tratados, e sobre as estratégias e métodos mais apropriados para o tratamento dos 

mesmos. A análise do risco fornece uma entrada para a tomada de decisões, envolvendo opções para 

diferentes tipos e níveis do risco, e implica considerar as causas e fontes do risco, as suas 

consequências positivas e negativas e a verosimilhança dessas consequências ocorrerem. A análise 

pode ser qualitativa, semi-quantitativa, quantitativa ou uma combinação destas. As consequências e a 

sua verosimilhança podem ser determinadas pela modelação dos resultados de um evento ou conjunto 

de eventos, por extrapolação a partir de estudos experimentais ou a partir de dados disponíveis. As 

consequências podem ser expressas em termos de impactos tangíveis e intangíveis. Segundo a ISO 

31000, o objetivo da fase de “avaliação do risco” é apoiar a tomada de decisões, tendo por base os 

resultados da análise do risco, sobre os riscos que necessitam de tratamento e a prioridade na 

implementação do mesmo. O guia ISO 73:2009 define análise do risco como o processo destinado a 

compreender a natureza do risco e a determinar o seu nível, fornecendo a base para a avaliação do 

risco e as decisões sobre o tratamento do risco incluindo a estimação do mesmo. O nível do risco é a 

magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação de 

consequências e respetivas verosimilhanças. A verosimilhança é a possibilidade de algo ocorrer. A 
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avaliação do risco é definida como o processo de comparação dos resultados da análise do risco com 

os critérios do risco para determinar se o risco e/ou a respetiva magnitude é aceitável ou tolerável. 

O PMBOK divide a fase de “análise do risco” em análise qualitativa e análise quantitativa. A análise 

qualitativa é definida como o processo de priorização de riscos para análise ou ação adicional através 

da avaliação e combinação de sua probabilidade de ocorrência e impacto. A avaliação do impacto dos 

riscos investiga o efeito sobre os objetivos do projeto (prazo, custo, qualidade ou desempenho), 

incluindo efeitos negativos (ameaças) e efeitos positivos (oportunidades). A análise quantitativa do risco 

é definida como a quantificação do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto para 

efeitos de uma melhor tomada de decisões e reduzir o grau de incerteza do projeto. Em algumas 

situações pode não ser possível fazer a análise quantitativa devido à insuficiência de dados. 

De acordo com o PRAM, a fase de “desenvolver a estrutura de análise” envolve rever e desenvolver a 

classificação dos riscos, rever e explorar interdependências e ligações entre as atividades do projeto, 

riscos e respostas e rever potenciais relações com as atividades definidas na primeira fase, ordenar e 

priorizar riscos e respostas (inclui riscos secundários). Esta fase envolve a criação e desenvolvimento 

de modelos matemáticos de forma a captar as principais ligações do processo. A fase “atribuir 

responsabilidades” tem como objetivos diferenciar os riscos e respostas assumidos e geridos pelo dono 

de obra e os riscos e respostas assumidos e geridos por outras organizações (como empreiteiros), 

atribuir responsabilidades individuais da gestão de riscos e respostas assumidos pelo dono de obra e 

aprovar, se apropriado, a gestão de atribuições controladas por empreiteiros e terceiros. A fase “estimar 

em termos de cenários e números” tem dois objetivos principais: identificar áreas do projeto que possam 

envolver graus de incerteza significativas, e que necessitam de maior atenção em termos de recolha e 

análise de dados e identificar áreas do projeto que claramente envolvam graus de incerteza 

significativos, e que requeiram uma avaliação e decisão atentas por parte do dono de obra. A fase de 

“avaliar em termos de cenários e números” tem a finalidade de fazer uma síntese e avaliação dos 

resultados da fase anterior, para efeitos de tomada de decisão pelo dono de obra. Deverá ser realizado 

diagnóstico dos principais riscos e respostas e efetuada análise comparativa das implicações do 

seguimento dos mesmos. 

2.6.5 Tratamento do risco 

A fase de tratamento do risco é composta pela fase “Tratamento do risco” na ISO 31000, fase 

“Planeamento da resposta ao risco” no PMBOK e fase “Planear o projeto e a gestão do risco” no PRAM. 

De acordo com a ISO 31000, a fase de “tratamento do risco” implica a seleção de uma ou mais opções 

para modificar os riscos e a implementação das mesmas proporcionando ou modificando controlos. Se 

o nível do risco residual for tolerável é gerado um novo tratamento do risco e apreciada a sua eficácia. 

Incluem-se entre as opções de tratamento: evitar o risco, assumir o risco para perseguir uma 

oportunidade, remover a fonte do risco, alterar a verosimilhança, alterar as consequências, partilhar o 

risco ou reter o risco. A seleção da opção de tratamento do risco mais apropriada implica comparar os 

custos e os esforços da sua implementação com os benefícios resultantes, tendo em conta os requisitos 

legais, regulamentares e outros tais como a responsabilidade social e a proteção do ambiente. As 
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decisões deverão também ter em conta os riscos cujo tratamento não é facilmente justificável por 

motivos económicos, por exemplo, riscos graves (elevada consequência negativa) mas raros (baixa 

verosimilhança). O tratamento do risco, de acordo com a ISO 73:2009, é definido como o processo para 

modificar o risco. O controlo é definido como medida que modifica o risco podendo incluir qualquer 

processo, política, dispositivo, prática ou outra ação que modifique o risco e poderá nem sempre 

produzir o efeito modificador pretendido ou assumido. O risco residual é definido como o risco que 

subsiste após o tratamento do risco, pode incluir um risco não identificado e pode também ser 

designado como “risco retido”. 

De acordo com o PMBOK, a fase de “planeamento da resposta ao risco” é o processo de 

desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças nos 

objetivos do projeto. Riscos secundários são riscos que surgem como resultado direto da 

implementação de uma resposta ao risco. As estratégias que lidam com ameaças ou riscos que podem 

ter impactos negativos nos objetivos do projeto, se ocorrerem, são: prevenir, transferir, mitigar e aceitar. 

As estratégias que lidam com oportunidades ou riscos que podem ter impactos positivos nos objetivos 

do projeto, se ocorrerem, são: explorar, partilhar, melhorar e aceitar. 

Segundo o PRAM, a fase “planear o projeto e a gestão do risco” produz um plano de ação em relação 

aos riscos associados, devendo conter planos base em termos de atividade, detalhado com prazos, 

precedências, responsabilidades e respetivos termos contratuais se apropriado, marcos principais e 

condições de pagamento, apreciação do risco em termos de ameaças e oportunidades, priorizado e 

avaliado em termos de impacto e tipo de resposta (proactiva, reativa ou não responder) e planos de 

contingência recomendados com atividades, prazos, precedências, responsabilidades, termos 

contratuais onde apropriado, incluindo base para tomadas de decisão para efeitos de resposta de 

contingências reativas e avaliação de impacto. As respostas proactivas são incluídas nos planos base 

e as respostas reativas são incluídas nos planos de contingência. 

2.6.6 Controlo do processo de gestão do risco 

A fase de análise dos riscos é composta pela fase “Monitorização e revisão” na ISO 31000, fase 

“Controlo do risco.” No PMBOK e fase “Gerir o projeto e o risco” no PRAM 

De acordo com a ISO 31000, a “monitorização e a revisão” são uma parte planeada do processo da 

gestão do risco e pode envolver uma verificação periódica ou pontual. As responsabilidades pela 

monitorização e revisão deverão estar bem definidas. No processo de gestão do risco, os registos 

fornecem a base para a melhoria dos métodos e das ferramentas, bem como do processo na sua 

globalidade. O guia ISO 73:2009 define monitorização como verificação, supervisão, observação ou a 

determinação do estado, de modo a identificar continuadamente alterações do nível de desempenho 

requerido ou esperado, podendo ser aplicável a uma estrutura da gestão do risco, a um processo da 

gestão do risco, ao risco ou ao controlo do risco. A revisão é definida como uma atividade levada a 

cabo para determinar a adaptação, adequação e a eficácia da matéria visada para atingir os objetivos 

estabelecidos, e pode ser aplicável a uma estrutura da gestão do risco, a um processo da gestão do 

risco, ao risco ou ao controlo do risco. 
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Segundo o PMBOK, a fase “controlo do risco” é o processo de implementação de resposta aos riscos, 

acompanhamento dos riscos identificados, monitorização dos riscos residuais, identificação de novos 

riscos e avaliação da eficácia de todo o processo durante o projeto, podendo resultar na identificação 

de novos riscos, na reavaliação dos riscos atuais e no encerramento dos riscos que estão 

desatualizados. 

De acordo com o PRAM, a fase “gerir o projeto e o risco” é responsável pela monitorização do progresso 

do projeto e dos respetivos planos de gestão do risco associados, responder a quaisquer desvios 

desses planos e desenvolver novos planos necessários. Nesta fase deverão ser considerados um ciclo 

regular para analisar as medidas de desempenho alcançadas em relação ao planeado, uma lista 

priorizada de respostas aos riscos que requerem maior atenção e relatórios detalhados sobre todas as 

questões que requerem ação. Os eventos mais significativos poderão ainda iniciar um replaneamento 

com relatório de alterações. 
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3 CASO DE ESTUDO E METODOLOGIA 

3.1 Considerações gerais 

Este capítulo descreve o caso de estudo e apresenta a metodologia abordada. O caso de estudo 

compreende a requalificação de um edifício escolar com demolição integral do edificado existente e 

construção de uma nova escola. Faz-se uma breve descrição do edificado existente e do projeto de 

execução da nova escola. É também referido o processo de contração pública incluindo-se o plano de 

trabalhos e cronograma financeiro da empreitada. De seguida será descrita a metodologia abordada 

no caso de estudo, referente à implementação parcial do modelo de gestão do risco ISO 31000, 

incluindo-se na análise do risco a utilização de software específico para a modelação e simulação de 

Monte Carlo. 

3.2 Caso de Estudo 

3.2.1 Enquadramento 

O presente caso de estudo compreende a empreitada de requalificação de uma escola EB 2,3 

localizada no concelho de Loulé. Trata-se de uma obra pública tendo como dono de obra o Município 

de Loulé. A empreitada consiste na demolição integral das edificações escolares existentes na área de 

intervenção, e construção de uma nova escola, tendo em consideração a modernização do parque 

escolar e resposta às exigências atuais de edifícios desta natureza. Trata-se de uma requalificação 

profunda de uma escola que está atualmente em funcionamento. O número de utilizadores estimado 

da escola, incluindo docentes, alunos e auxiliares é de cerca de 800 pessoas. O edificado existente é 

composto por cinco módulos de edifícios interligados através de passagens exteriores cobertas. Trata-

se de um conjunto de edifícios de carácter modular, tendo sido outras escolas construídas com a 

mesma tipologia por todo o país nos anos 80 e 90. Na Figura 3.1 encontra-se uma planta com a 

implantação da edificação existente e na Figura 3.2 uma fotografia de um dos alçados do edifício. 

3.2.2 Projeto da nova escola 

A intervenção da empreitada de requalificação, além de criar melhores condições para a escola num 

contexto de necessidades atuais, aumenta o número de espaços de ensino atualmente existentes, 

resultando numa capacidade total de 33 espaços: 24 salas de aula, 2 salas de educação visual e 

tecnológica (EVT), 1 sala de educação tecnológica (ET), 2 laboratórios, 2 salas de tecnologias de 

informação e comunicação (TIC) e 2 salas de música. Acrescenta ainda os espaços complementares 

necessários ao normal funcionamento da escola: centro de recursos, sala de convívio de alunos e 

bufete, refeitório, cozinha e espaços anexos, espaços administrativos, espaços de trabalho e convívio 

de docentes, reprografia/papelaria, gabinete médico, gabinete de psicologia, sala de pessoal, 

arrecadações, instalações sanitárias e áreas técnicas. Os espaços exteriores incluem as áreas de 

recreio, anfiteatro e acesso de cargas/descargas. Na Figura 3.3 apresenta-se uma planta com a 

implantação da nova escola e respetivas unidades funcionais e na Figura 3.4 um desenho 3D exibindo 

um dos alçados. 
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Figura 3.1 – Planta de implantação do edificado existente 

 

Figura 3.2 – Um dos alçados do edificado existente 

A empreitada contempla a construção do edifício escolar e espaços exteriores, e inclui as 

especialidades de estabilidade, rede de águas, redes prediais de águas residuais domésticas e pluviais, 

infraestruturas de telecomunicações, instalações elétricas, segurança contra risco de incêndio, 

aquecimento, ventilação a ar condicionado, instalações eletromecânicas, rede de gás, acústica e 

sistemas de certificação energética. O plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 

demolição, e o plano de segurança e saúde também se encontra incluídos de acordo com as obrigações 

legais e legislação em vigor. 

O novo edifício escolar desenvolve-se em dois pisos de acordo com a seguinte distribuição de 

espaços: 

 piso 0 – zonas técnicas e acessos ao edifício, receção, posto de segurança, salas de 

atividades, salas de aulas, refeitório, cozinha, auditório, laboratórios e instalações 

sanitárias; 

 piso 1 – Salas de aula e instalações sanitárias. 
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Figura 3.3 – Planta de implantação da nova escola 

 

Figura 3.4 – Alçado da escola nova em 3D 

A empreitada inclui o fornecimento de instalações provisórias em contentores monobloco para a 

atividade escolar enquanto as obras estão a ocorrer. O edificado existente é demolido na totalidade, 

incluindo a remoção de todos os equipamentos e infraestruturas. A cobertura é constituída por 

fibrocimento, pelo que são necessários cuidados especiais no seu manuseamento, e de acordo com a 

legislação em vigor relativa à proteção sanitária dos trabalhadores contra os riscos de exposição ao 

amianto durante o trabalho. 

A solução estrutural do edifício é composta por betão armado, verticalmente por pilares de secção 

retangular e horizontalmente por lajes maciças vigadas, estando também previsto em algumas 

situações pilares metálicos e lajes fungiformes aligeiradas. As fundações são indiretas por estacas de 

trado contínuo moldadas in situ. O projeto de execução contempla ainda os movimentos de terras 

necessários à implantação do edifício. 

As paredes interiores são compostas por tijolo cerâmico furado, tijolo cerâmico acústico e betão 

armado, tendo como acabamento reboco estanhado, contraplacado lacado, linóleo em rolo, 

revestimento contínuo em placas de gesso e celulose. As pinturas são em epóxi aquoso, esmalte 
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aquoso acrílico, tinta acrílica, resinas de poliuretano alifático e tinta aquosa. As paredes exteriores são 

compostas por bloco em betão leve de agregados de argila expandida, tijolo cerâmico furado e 

isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido (XPS), tendo como acabamento estuque 

sintético, argamassa seca de regularização e renovação, reboco térmico projetável com poliestireno 

expandido (EPS) e reboco hidráulico hidrófugo. As pinturas são em tinta acrílica.  

O pavimento térreo é composto por betonilha de ligante hidráulico, camada de enchimento, laje armada 

com malhasol, laje de betão armado, manta geotêxtil, isolamento térmico em placas de poliestireno 

extrudido (XPS), membrana de betume polímero APP, camada de regularização, manta geotêxtil e tout-

venant. O pavimento do piso 1 é composto por betonilha de ligante hidráulico, membrana acústica e 

laje de betão armado. Os tipos de acabamento são vinílico, rodapé em quartzo natural, pintura à base 

de resinas de poliuretano alifático e pavimento flexível auto-alisante. 

Os tetos interiores são em revestimento contínuo em placas com componentes em gesso e celulose, 

revestimento contínuo acústico em placas de gesso laminado, painéis lã de rocha, revestimento 

contínuo em placas em gesso e celulose e placas em alumínio lacado e reboco estanhado. As pinturas 

são em tinta aquosa lavável e tinta acrílica. Os tetos exteriores são em teto falso contínuo em pladur 

hidrófugo, reboco projetado e reboco estanhado. As pinturas são em tinta acrílica. 

Os revestimentos nas coberturas incluem manta geotêxtil, isolamento térmico em placas de polistireno 

extrudido (XPS), impermeabilização em membranas de betume modificado com polímeros APP, 

camada de forma em betão leve, poliureia, isolamento térmico em poliuretano projetado, betonilha 

armada com malhasol, seixo rolado e rufo metálico em zinco. 

As cantarias (peitoris e soleiras) são em mármore de Estremoz. As carpintarias incluem portas tipo 

portaro, portas em Medium Density Fiberboard (MDF), portas em madeira corta-fogo, divisórias em 

painéis fenólicos, bancadas com superfície de quartzo, armários em aglomerado melamínico, corrimão 

em madeira de pinho e guardas de escada em painel decorativo de contraplacado lacado. As 

serralharias incluem os vãos exteriores em alumínio anodizado com vidro duplo e portas metálicas 

corta-fogo. As bancadas, guardas e algumas das portas são em aço. A cozinha é composta por 

equipamento em aço inox e outro equipamento diverso. Nas instalações sanitárias, as louças sanitárias 

são em vítreos china e as torneiras e acessórios em aço inox.  

Os pavimentos exteriores são em betonilha afagada, calçada, blocos e lancil em betão pré-fabricado. 

As serralharias (corrimãos, vedações e portões) são em perfis de aço. O mobiliário urbano inclui 

bancos, bebedouros e papeleiras em betão. O apoio para bicicletas é em estrutura de aço e os mastros 

de bandeiras em fibra de vidro. As zonas verdes contêm terras vegetais, sementeira de prado de 

sequeiro, árvores, arbustos e casca de pinheiro tratada existindo ainda revestimentos em seixo. Está 

prevista rede de rega em tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) e tubagem em policloreto de 

vinilo (PVC) em valas. 

A rede de águas contempla a rede de abastecimento de água e a rede de incêndio armada. O ramal 

de ligação à rede pública e rede exterior é em PEAD. No interior do edifício as tubagens de água fria e 

água quente e rede de retorno são em multicamada tricomposta. A rede de combate ao incêndio é em 
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ferro galvanizado de série alta. A rede de distribuição de água quente será instalada em paralelo com 

a rede de água fria, sendo a produção de água quente feita em área técnica própria estando 

considerado um sistema de recirculação de água quente. 

A tubagem em ramais individuais e coletivos, tubos de queda, coletores suspensos e ventilações é em 

policloreto de vinilo (PVC). Estão contempladas bocas de limpeza para efeitos de manutenção e 

câmaras de visita com caixas de inspeção em betão pré-fabricado. 

As instalações elétricas desenvolvem-se a partir de um posto de transformação privativo de 400KVA a 

ser criado, existindo um contador de energia ativa e outro de energia reativa, localizados no posto de 

seccionamento localizado na entrada do edifício. As instalações de correntes fortes compreendem a 

alimentação e cabos gerais, posto de transformação, quadros de distribuição, quadros parciais; 

instalações de iluminação e segurança, instalações de tomadas de alimentação a máquinas e de usos 

gerais e redes de terras e proteção de pessoas. As canalizações são em tubo embebido e em esteira 

metálica. O quadro de entrada e quadros de distribuição são de classe II de isolamento. A iluminação 

ambiente é garantida pela iluminação de segurança (blocos autónomos). A tubagem é em tubo VD 

embebida em paredes e teto e no chão e betão embebidos em tubo ERFE. O tipo de iluminação a 

utilizar é o incandescente e fluorescente. As fronteiras das infraestruturas e telecomunicações em 

edifícios (ITED) com as redes públicas de telecomunicações são efetuadas na câmara de visita 

multioperador a instalar junto á entrada do edifício, em que a ligação à rede pública é da 

responsabilidade dos operadores públicos de telecomunicações. Na instalação estão contemplados os 

bastidores e respetivas ligações. 

A segurança contra risco de incêndio envolve a compatibilização com os projetos de arquitetura e das 

várias especialidades. Tem-se em conta a constituição das paredes exteriores, cobertura, 

compartimentação geral corta-fogo, isolamento e proteção de locais de risco, resistência ao fogo dos 

elementos estruturais, isolamento e proteção de canalizações e condutas, caracterização de vias de 

evacuação e portas, cortina corta-fogo automática, cortina para chama, instalações de energia elétrica, 

instalações de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar, elevadores, instalações de gás, 

instalações de confeção de alimentos, sistema automático para deteção e extinção de incêndios em 

cozinhas e evacuação de efluentes de combustão. As vias de acesso ao edifício disponíveis para 

veículos de socorro dos bombeiros são vias no domínio privado ligadas à via pública, existindo vários 

pontos de penetração no edifício e dois marcos de incêndio para os meios de socorro. Os equipamentos 

e sistemas de segurança incluem sinalização de segurança, iluminação de emergência e sistema de 

deteção, alarme e alerta, sistema automático de deteção de incêndios (SADI), sistema de controlo de 

fumo, sistema de desenfumagem, extintores portáteis, rede de incêndios armada (RIA) constituída por 

bocas-de-incêndio alimentada por depósito privativo dotado de grupo hidropressor, central de 

bombagem e depósito privativo, sistema automático de deteção de gás natural. Está considerado um 

posto de segurança localizado na receção, sendo a direção do edifício responsável pela organização e 

gestão da segurança no que diz respeito aos elementos humanos e respetivas ações. 

O sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) consiste na utilização de unidades 

interiores de expansão direta, associadas a um sistema de volume variável refrigerante (VRV) que faz 
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a climatização das salas de aula, gabinetes e salas de reunião. A climatização da biblioteca, refeitório 

e sala de convívio é feita através de unidades de tratamento de ar novo ligadas ao chiller bomba de 

calor e as zonas comuns por um ventilador de ar novo com bateria de água ligado ao chiller bomba de 

calor. A renovação do ar no edifico é feita através de unidades de tratamento de ar. Nas Instalações 

sanitárias comuns é considerada extração direta ao exterior. O sistema de produção de águas quentes 

sanitárias consiste na utilização de um sistema solar térmico de circulação forçada através de painéis 

solares térmicos. A acumulação solar é feita através de um depósito de águia quente ligado ao sistema 

solar térmico e outro depósito de água quente ligado às caldeiras murais de condensação alimentadas 

a gás natural. 

As instalações eletromecânicas consistem num transporte vertical de um equipamento de elevação 

(elevador) para a ligação entre os dois pisos da escola. Trata-se de um elevador elétrico sem casa de 

máquinas. 

O abastecimento ao edifício é considerado em gás natural estando prevista uma alternativa em gás 

propano, uma vez que primeiro ainda não está disponível no local. A tubagem é em polietileno até à 

caixa de entrada do edifício, seguindo depois em tubagem de cobre para a cozinha (equipamentos de 

queima) e as caldeiras. 

Está previsto isolamento acústico em lã de rocha para atenuação de ruído aéreo em divisórias e tetos 

falsos e membrana acústica para atenuação de ruído de percussão produzido em pavimentos e 

canalizações. As respetivas soluções estão previstas nos projetos de arquitetura, rede de águas e redes 

prediais de águas residuais e pluviais. 

3.2.3 Empreitada de construção 

A empreitada de requalificação do edifício escola tem origem num procedimento de concurso público 

iniciado pelo Município de Loulé em 2017, o qual após todas as formalidades e tendo em conta o Código 

dos Contratos Públicos (CCP) foi adjudicado ao empreiteiro em 2018 no valor de 4.900.000,00 €. Trata-

se de uma empreitada financiada pelo programa operacional CRESC Algarve 2020 gerido através da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve). 

Para além do projeto genericamente descrito anteriormente, o processo de concurso integra ainda um 

plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição que estabelece as normas 

técnicas para as operações de gestão de resíduos resultantes de obras ou demolições de edifícios, 

compreendendo a prevenção e reutilização das operações de recolha, transporte, armazenamento, 

triagem, tratamento, valorização e eliminação. Este plano estabelece responsabilidades para o dono 

de obra e empreiteiro, e define mecanismos de planeamento, de gestão e de registo de dados dos 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD). Os RCD gerados na obra deverão ser recolhidos e 

transportados por operadores licenciados e acompanhados por uma guia de acompanhamento de 

resíduos. Compete ao empreiteiro executar este plano, devendo o mesmo estar disponível no local da 

obra para efeitos de fiscalização pelas entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os 

intervenientes. 
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O plano de segurança e saúde também faz parte integrante do caderno de encargos da empreitada e 

estabelece as regras/especificações a observar no estaleiro da obra durante a fase de execução dos 

trabalhos, com a finalidade de eliminar ou reduzir o risco de ocorrência de acidentes e doenças 

profissionais. O empreiteiro é responsável por manter o plano de segurança e saúde atualizado e 

implementá-lo. A fiscalização, coordenador de segurança em obra e o diretor técnico da obra, devem 

zelar pelo cumprimento do plano de segurança e saúde. O representante do empreiteiro disponibiliza 

o plano de segurança e saúde no processo de consulta a todos os subempreiteiros e trabalhadores 

independentes. Com o objetivo de acompanhar e avaliar a implementação do plano de segurança e 

saúde será constituída uma comissão de segurança da obra, devendo ser composta por representante 

do dono de obra, representante da fiscalização, técnico responsável pelo exercício da comissão de 

segurança da obra, diretor técnico da obra, responsável do empreiteiro pelo cumprimento da legislação 

aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e representante(s) dos trabalhadores 

da empreitada. O empreiteiro é responsável por auditorias internas sendo que o dono de obra pode 

pelos meios próprios ou entidades externas efetuar também auditorias ao sistema da segurança e 

saúde no trabalho. 

O prazo de execução da empreitada da requalificação do edifício escolar é de 630 dias (21 meses), 

estando incluído no Anexo B o respetivo plano de trabalhos. O plano de trabalhos foi criado no Microsoft 

Project e adaptado do processo de concurso da empreitada. As ligações entre atividades foram 

consideradas do tipo conclusão para início (CI) representando as atividades a vermelho as atividades 

críticas (atividades cuja alteração de duração modifica a data de conclusão da empreitada). A data 

considerada para o início dos trabalhos foi a 2 de julho de 2018 correspondendo à data de consignação 

da empreitada. O cronograma financeiro com a previsão da execução financeira da empreitada em 

valores e percentagem consta na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 – Cronograma financeiro da empreitada 
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3.2.4 Relação da escola com outras instituições 

Além das exigências pedagógicas, funcionais e construtivas ligadas à função educativa, a escola 

encontra-se ligada à comunidade, criando-se uma relação entre a escola e os demais equipamentos 

(jardins, parques, equipamentos desportivos, culturais e sociais, outras escolas, creches, atividades de 

tempos livres (ATL’s), centros da 3ª idade, etc.), tendo em conta a colaboração e a partilha de recursos 

entre instituições.  

3.3 Metodologia 

A metodologia abordada refere-se à implementação parcial do modelo genérico de gestão do risco da 

norma ISO 31000 e análise quantitativa do risco através da Simulação de Monte Carlo. 

3.3.1 Enquadramento 

Todas as organizações gerem o risco de alguma forma, embora cada organização possa utilizar 

diferentes técnicas e ferramentas. De acordo com a ISO 31000, a estrutura de um modelo de gestão 

do risco é um conjunto de elementos que serve de base para planear, implementar, monitorizar, rever 

e melhorar continuamente a gestão de risco numa organização. Esta estrutura parte de um 

compromisso por parte da gestão de topo, e sensibilização a todos os níveis da organização assente 

em princípios bem definidos. A implementação da gestão do risco é o processo de estabelecimento do 

contexto, apreciação do risco (que inclui identificação, análise e avaliação do risco) e tratamento do 

risco, sendo que em todas as fases deste processo deverá ocorrer comunicação e consulta com as 

partes interessadas bem como a respetiva monitorização e revisão de todo o processo. A Figura 3.6 

mostra a relação entre os princípios, estrutura e processo que constituem o modelo de gestão do risco 

definido na norma ISO 31000.  

 

Figura 3.6 - Relação entre os princípios, estrutura e processo na gestão do risco (adaptado de ISO 31000, 2009) 
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Trata-se de uma norma com um processo genérico adaptado a todo o tipo de organizações, tendo 

Sousa et al. (2012) adaptado este processo ao setor da construção. De acordo com a ISO 31000, as 

atividades inerentes à gestão do risco devem ser registadas com o objetivo de se verificar a eficácia 

das técnicas e ferramentas utilizadas, e encontrar oportunidades de melhoria no processo de gestão 

do risco. 

3.3.2 Estabelecimento do contexto e critérios do risco 

Segundo a ISO 31000, o estabelecimento do contexto define o âmbito do processo de gestão do risco 

e determina os critérios com base nos quais os riscos serão apreciados, devendo ter em consideração 

os objetivos estratégicos e organizacionais da organização. A seleção dos principais objetivos dentro 

da organização deve ser conduzida por uma avaliação dos fatores externos e internos (contextos 

externo e interno) que a podem afetar. A revisão do contexto externo e interno no início do planeamento 

do processo de gestão do risco ajuda a identificar as áreas que podem estar sujeitos a maiores riscos, 

e assim melhorar as fases seguintes de apreciação do risco e tratamento do risco. A escolha do prazo 

como critério do risco é justificada tendo em conta os valores, objetivos e recursos da organização e 

que será analisada no capítulo seguinte (§4). Para além do prazo, as escalas utilizadas para quantificar 

a probabilidade e a consequências também são critérios do risco. 

3.3.3 Apreciação do risco 

A ISO 31000 define apreciação do risco com as etapas de: 

 identificação do risco; 

 análise do risco; 

 avaliação do risco. 

Para a identificação do risco é gerada uma lista dos riscos que podem afetar os objetivos da 

organização. É realizada pesquisa bibliográfica dos principais riscos inerentes aos empreendimentos 

de construção, analisado o contexto externo e interno do projeto e consultada as partes interessadas. 

O resultado é um diagrama de causa-efeito com a descrição de riscos devidamente categorizados que 

influenciam os desvios de prazo da empreitada (Figura 3.7). 

 

Figura 3.7 - Exemplo de diagrama causa-efeito para categorização dos riscos (adaptado de IEC/ISO, 2009) 
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A análise do risco desenvolve a compreensão do mesmo, servindo de base às fases seguintes de 

avaliação e tratamento do risco. Esta análise é composta por dois passos. O primeiro passo abrange a 

criação de uma Matriz do Risco para avaliação do nível do risco através da combinação de 

probabilidades e consequências (análise semi-quantitativa determinística). O segundo passo abrange 

a modelação e simulação dos riscos priorizados no passo anterior utilizando a Simulação de Monte 

Carlo (análise quantitativa estocástica) (Figura 3.8). 

 

Figura 3.8 – Sequência de análise do risco na metodologia 

O propósito da matriz do risco é a priorização dos riscos para utilização no passo seguinte de análise 

quantitativa, no sentido de se determinar os riscos mais importantes e prioritários. Esta matriz determina 

o nível do risco considerando as suas combinações de probabilidades e consequências para o critério 

do risco considerado (prazo) tendo sido adaptada do PMBOK (Quadro 3.1). As escalas utilizadas para 

quantificar as probabilidades e consequências de ocorrência serão referidas nas ferramentas utilizadas 

na análise dos riscos. Nesta matriz o eixo vertical à esquerda representa a probabilidade do risco e o 

eixo horizontal em baixo representa a consequência do risco. Determina-se o nível do risco como o 

produto de probabilidade e consequência arredondado a duas casas decimais. As zonas a sombreado 

mostram a pontuação da análise do risco para o critério prazo, que se traduzem na zona cinza claro, 

cinza médio e cinza escuro consoante o risco é baixo, médio e alto respetivamente. No caso de estudo 

só se consideram as ameaças (não se considerando as oportunidades) como riscos por se considerar 

que é o fator que maior influência tem nos desvios de prazo. 

Quadro 3.1 – Matriz de probabilidades e consequências (adaptado do PMBOK, 2013) 

Probabilidade Ameaças Oportunidades 

0.90 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

0.70 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.50 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

0.30 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.10 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 0.80 0.40 0.20 0.10 0.05 

 Consequência 

A simulação de Monte Carlo é uma análise probabilística de modelação e simulação de dados 

amplamente utilizada na gestão do risco. Trata-se de uma simulação sobre um modelo do projeto, 

relacionando-se os riscos priorizados anteriormente com os desvios do critério do risco (prazo). 

Matriz do Risco Simulação de Monte Carlo
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Esta simulação é executada com recurso ao software de análise do risco Tamara – Project Risk 

Analysis (Vose Software, 2018), sendo divida em duas fases: modelação e simulação propriamente 

dita. 

O objetivo da modelação é preparar o modelo para posterior simulação. Trata-se de uma etapa crítica 

em que os dados introduzidos devem reproduzir a realidade o mais próximo possível, de forma puderem 

servir de apoio à decisão com um bom nível de confiança. De seguida descrevem-se os passos da 

modelação e simulação que serão desenvolvidos no capítulo seguinte (§4). 

Passo 1: Importação do plano de trabalhos (§3.2.3) para o software de análise do risco com as 

estimativas das durações das atividades e numa lógica de ligação conclusão para Início (CI). 

Passo 2: Modelação da incerteza dos eventos de risco no prazo da empreitada. Inclui a identificação 

e descrição dos riscos, a frequência esperada, independência ou não do risco, se é evento isolado ou 

não e a duração do atraso (Quadro 3.2). 

Quadro 3.2 - Exemplo de modelação de eventos de risco a afetar às atividades  

 
Consequência na duração das 

atividades (dias) 

ID Descrição do risco Probabilidade 
Evento 
único 

Mínimo Provável 
Máximo 
(P90) 

RL31 
Empreiteiro desiste 
da obra 

0,1 Sim 5 10 20 

RL32 Erros do empreiteiro 0,3 Não 1 5 30 

Passo 3: Modelação da correlação dos eventos de risco no prazo da empreitada. A correlação mede 

o grau em que duas ou mais variáveis estão relacionadas. Se duas variáveis não estão relacionadas, 

o valor da segunda variável não será afetado pelo valor da primeira variável e vice-versa. Por outro 

lado, se uma variável assume um valor alto (baixo) quando a outra variável assume um valor alto 

(baixo), as duas variáveis estão positivamente correlacionadas. Se ocorrer o oposto, uma variável 

assume um valor alto (baixo) quando a outra variável assume um valor baixo (alto), as duas variáveis 

estão negativamente correlacionadas.  

A correlação entre atividades é importante porque geralmente aumenta a distribuição probabilística da 

sua duração, e portanto pode influenciar a data de conclusão de um projeto (Vose, 2008) (Quadro 3.3). 
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Quadro 3.3 - Mapa exemplo de modelação da correlação entre os fatores de risco e os tipos de trabalho  

ID Categoria de trabalho 1 2 3 4 5 

WTC188145 Aprovisionamento e contratação 0% 75% 0% 0% 0% 

WTC188146 Avaliação do terreno 100% 0% 50% 10% 0% 

WTC188147 Fundações 100% 10% 50% 20% 100% 

WTC188148 Estrutura metálica 50% 10% 20% 40% 0% 

WTC188149 Betão armado 100% 10% 45% 40% 20% 

WTC188150 Elevadores 20% 20% 10% 10% 0% 

WTC188151 Carpintarias 20% 30% 20% 10% 0% 

WTC188152 Cobertura 20% 30% 40% 50% 0% 

WTC188153 Caixilharias e serralharias 40% 50% 30% 60% 0% 

WTC188154 Limpezas 100% 10% 50% 80% 0% 

Legenda: 1 – Rendimento de mão-de-obra, 2 – Qualidade do projeto, 3 – Conflitos de pessoal, 4 – Direção de obra de ineficaz, 

5 – Pessoal pouco qualificado 

Passo 4: Estimativa da incerteza dos erros e omissões de projeto no prazo da empreitada. Este passo 

modela a variabilidade das estimativas iniciais através de nove níveis divididos em conservador, neutro 

e otimista (Quadro 3.4).  

Quadro 3.4 - Mapa exemplo de modelação da estimativa dos valores da incerteza das quantidades de trabalho  

Incerteza dos erros e omissões de 
projeto  

Mínimo Provável 
Máximo 
(P90) 

Conservador baixo -10% -2% 1% 

Conservador médio -20% -3% 5% 

Conservador alto -30% -5% 10% 

Neutro baixo -5% 0% 5% 

Neutro médio -10% 0% 10% 

Neutro alto -20% 0% 20% 

Otimista pequeno -1% 2% 10% 

Otimista médio -5% 3% 20% 

Otimista alto -5% 5% 50% 

Passo 5: Modelações da incerteza de trabalhos adicionais no prazo da empreitada, indicando a 

probabilidade de os mesmos ocorrerem em novas atividades (Quadro 3.5). 

Quadro 3.5 - Mapa exemplo de modelação do risco de trabalhos adicionais  

ID Descrição Probabilidade 

RE1 Necessidade de licenças adicionais 30% 

Passo 6: Após a introdução de todos os dados e respetiva modelação, é realizada a simulação de 

Monte Carlo e concluído o último passo. Neste passo é usual representar os resultados através de um 

histograma acompanhado do diagrama de frequência cumulativa ascendente e, frequentemente, do 

gráfico de tornado (Figuras 3.9 e 3.10). O histograma apresenta as possíveis datas de conclusão e 

durações associadas às respetivas probabilidades, em que o eixo vertical esquerdo mostra a escala do 

gráfico do histograma e o eixo vertical direito mostra a escala para o gráfico ascendente cumulativo. O 

primeiro permite ter uma perceção da variabilidade da data de conclusão enquanto o segundo permite 
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relacionar cada data de conclusão com a respetiva probabilidade de não excedência. O gráfico de 

tornado mostra os eventos de risco, correlação de fatores de risco de produtividade e atividades com 

maior influência no prazo da empreitada, em que o eixo horizontal exibe o intervalo de influência no 

prazo de execução. 

 

 

Figura 3.9 – Simulação: exemplo de histograma e diagrama cumulativo ascendente 

 

Figura 3.10 – Simulação: exemplo de gráfico de Tornado  
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4 IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO DE GESTÃO DO RISCO 

4.1 Considerações gerais 

Este capítulo descreve a implementação parcial do processo de gestão do risco de acordo com a norma 

ISO 31000 ao caso de estudo e segundo a metodologia definidos no capítulo 3. Inicia-se com o 

estabelecimento do contexto. De seguida identifica-se e analisa-se o risco do caso de estudo. Na 

identificação do risco recorre-se a consulta bibliográfica e pericial, e na análise do risco utiliza-se a 

matriz do risco para priorização dos eventos de risco com nível do risco mais elevado para posterior 

modelação recorrendo à Simulação de Monte Carlo. 

4.2 Estabelecimento do contexto 

O estabelecimento do contexto visa a compreensão do ambiente no qual o processo de gestão do risco 

é implementado. Para que este processo seja eficaz, precisa de ter em consideração as metas e 

objetivos da organização. Se os riscos forem geridos isoladamente, as ações inerentes ao processo de 

gestão do risco não darão o suporte desejado na concretização dos objetivos da organização, pelo que 

é sempre desejável a sua integração com os sistemas de gestão já existentes. De acordo com a          

ISO 31000, o estabelecimento do contexto compreende o desenvolvimento dos seguintes pontos: 

1. o ambiente externo e interno no qual a organização procura atingir os seus objetivos; 

2. os objetivos, estratégias, âmbito e parâmetros das atividades da organização onde o processo 

de gestão do risco está a ser aplicado; 

3. definição dos critérios do risco. 

Tendo em consideração o limite de tempo no trabalho, aborda-se o estabelecimento do contexto nos 

pontos que se consideram mais relevantes tendo em consideração os objetivos do trabalho e as 

particularidades do caso de estudo. 

4.2.1 Contextos externo e Interno 

Os contextos externo e interno ficam definidos pelo âmbito do caso de estudo, que corresponde à 

empreitada de requalificação de uma escola EB2,3 localizada no concelho de Loulé tendo como dono 

de obra o Município de Loulé. A empreitada tem início previsto em 2018 com data de consignação a    

2 de julho de 2018 com uma duração de 21 meses. Durante o período de obras, as aulas irão ocorrer 

em instalações provisórias, tendo em conta que o edificado existente irá ser totalmente demolido com 

construção de uma nova escola. Trata-se de uma obra pública financiada através de apoios 

comunitários. 

A identificação das partes interessadas define, em grande medida, o contexto, juntamente com o 

enquadramento legal e contractual que não estão incluídos no presente documento por seguirem a 

prática corrente em Portugal. Na Figura 4.1 inclui-se organograma com a identificação e ligação entre 

as principais partes interessadas do projeto. O projeto inicia com o dono de obra na decisão de contratar 

e executar a empreitada, sendo a mesma financiada através de apoio comunitário pela entidade 

financiadora. O dono de obra nomeou um gestor de contrato interno para a gestão do contrato e 
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interligação com as partes interessadas. A equipa de fiscalização supervisiona os trabalhos, a 

segurança e a gestão dos resíduos, sendo o principal elemento de ligação com empreiteiro e projetistas. 

O empreiteiro é responsável pela contratação e gestão de subempreiteiros e fornecedores na execução 

da obra. A escola faz a interligação com a associação de pais e a comunidade. Existem ainda as 

entidades que vistoriam e certificam as instalações da escola nas instalações de eletricidade, gás, 

segurança contra incêndios e energia. 

 

Figura 4.1 – Organograma com as partes interessadas da empreitada de construção do edifício escolar 

O processo de gestão do risco será implementado na perspetiva do Dono de Obra, pelo que o atraso 

na conclusão da empreitada condiciona a retoma das aulas prevista para 2020 e pode provocar 

penalizações por parte da entidade financiadora. Assim, e deste modo, o principal objetivo do é terminar 

a construção do edifício escolar no prazo previsto, pretendendo-se com o processo de gestão do risco 

identificar, analisar, avaliar e tratar o risco com influência na data de conclusão.  

4.2.2 Contexto operacional 

No âmbito da presente dissertação, a implementação do processo de gestão do risco será limitada à 

identificação de riscos e análise dos riscos. Será adotada uma abordagem fundamentalmente pericial, 

com o suporte documental disponível, recorrendo às ferramentas descritas no capítulo anterior (§3), 

nomeadamente: pesquisa bibliográfica na identificação de riscos, matriz do risco (análise semi-

quantitativa determinística) e simulação de Monte Carlo (análise quantitativa estocástica) na análise 

dos riscos. 
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4.2.3 Critérios do risco 

Tendo em conta o exposto anteriormente (§4.2.1), determinou-se o prazo como critério do risco no caso 

de estudo, por considerar-se o aspeto mais importante e relevante para o dono de obra. Tendo em 

conta a relação entre prazo e custo (PMI, 2013), pode desenvolver-se em trabalhos futuros a análise 

de custos adicionais resultantes da incerteza na duração do prazo. 

4.3 Identificação de riscos 

Na identificação dos eventos de risco recorreu-se a pesquisa bibliográfica sobre os principais fatores 

de desvios de prazos em projetos de construção, sendo o trabalho realizado nesta área extenso  

(Kumaraswamy & Chan, 1998; Hisham & Yahya, 2007; Ramanathan et al., 2012; Pereira, 2013; Divya 

& Ramya, 2015). Na Figura 4.2 encontra-se diagrama causa efeito identificando 32 fatores de desvios 

de prazo distribuídos por sete categorias: 

1. relacionado com o dono de obra; 

2. relacionado com o empreiteiro; 

3. relacionado com o consultor; 

4. relacionado com os materiais; 

5. relacionado com o equipamento; 

6. relacionado com a mão-de-obra; 

7. fatores externos.
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Figura 4.2 - Categorização dos fatores de risco de desvio do prazo no caso de estudo através de pesquisa bibliográfica



 

35 

4.4 Análise dos riscos 

A análise do risco divide-se em duas fases. A primeira fase compreende o desenvolvimento da Matriz 

do Risco para priorizar os riscos através de consulta pericial, e a segunda fase compreende a 

Simulação de Monte Carlo para calcular as consequências do nível de incerteza no prazo de execução 

da empreitada. 

4.4.1 Consulta pericial 

A consulta pericial realizou-se através de inquérito recorrendo à técnica do questionário (Anexo C). 

Este questionário abrange informações básicas dos entrevistados (entidade, função e experiência) e a 

resposta à probabilidade de ocorrência de eventos de risco e consequência dos mesmos nos desvios 

de prazo da empreitada. No total foram respondidos 22 questionários com 41% dos inquiridos 

representantes do dono de obra, 36% representantes do empreiteiro e 23% representantes do projetista 

(Quadro 4.1). Destes inquiridos 41% pertencem ao setor público e 59% ao setor privado (Quadro 4.2). 

A nível de função, 27% dos inquiridos correspondem a diretor de fiscalização, 36% a diretor de obra, 

23% a projetista e 14% a gestor de contrato (Quadro 4.3). A nível de experiência, 18% dos inquiridos 

têm entre 2 e 5 anos de experiência, 50% têm entre 6 e 10 anos de experiência e 32% têm mais de 10 

anos de experiência (Quadro 4.4). 

Quadro 4.1 – Distribuição da amostra por entidade 

Entidade 
Inquiridos 

n % 

Dono de obra 9 41% 

Empreiteiro 8 36% 

Projetista 5 23% 

 

Quadro 4.2 - Distribuição da amostra por setor 

Setor 
Inquiridos 

n % 

Público 9 41% 

Privado 13 59% 

 

Quadro 4.3 - Distribuição da amostra por função 

Função 
Inquiridos 

n % 

Diretor de fiscalização 6 27% 

Diretor de obra 8 36% 

Projetista 5 23% 

Gestor de contrato 3 14% 
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Quadro 4.4 – Distribuição da amostra por experiência 

Experiência (nos) 
Inquiridos 

n % 

2 a 5 4 18% 

6 a 10 11 50% 

> 10 7 32% 

A probabilidade de ocorrência dos eventos de risco é classificada numa escala de cinco pontos de 1 

(raro) a 5 (muito frequente) (Quadro 4.5) e as consequências dos eventos de risco no desvio de prazo 

é classificada numa escala de cinco pontos de 1 (muito baixo) a 5 (muito alto) (Quadro 4.6). O 

tratamento de dados do questionário é efetuado através da média das respostas (Alade et al., 2016) 

com arredondamento à unidade e incluindo-se a sua variabilidade (Quadro 4.7). 

4.4.2 Matriz do risco 

Após a consulta pericial (§4.4.1) foi realizado o tratamento de dados, recorrendo-se às 

correspondências dos Quadros 4.5 e 4.6. Com o objetivo de se determinar o nível de cada risco 

utilizando a matriz do risco do Quadro 3.1, resultando no Quadro 4.8 onde se apresenta o cálculo do 

nível de risco em que o nível baixo é representado pelo cinza claro, o nível moderado pelo cinza médio 

e o nível alto pelo cinza escuro. As consequências dos eventos de risco nos desvios de prazos é 

considerado sobre a duração das atividades. 

Quadro 4.5 – Correspondência da pontuação dos questionários com a probabilidade de ocorrência dos eventos 
de risco 

Frequência de 
ocorrência dos riscos 

Pontuação Probabilidade 

Muito frequente 5 0.90 

Frequente 4 0.70 

Moderado 3 0.50 

Pouco frequente 2 0.30 

Raro 1 0.10 

Quadro 4.6 – Correspondência da pontuação dos questionários com as consequências do desvio de prazo 

Consequências no 
desvio de prazo 

Pontuação Consequência 

Muito alto 5 0.80 

Alto 4 0.40 

Moderado 3 0.20 

Baixo 2 0.10 

Muito baixo 1 0.05 
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Quadro 4.7 – Tratamento dos dados do questionário com a média e variabilidade das respostas 

Categorias Evento de risco 
Probabilidade de 

ocorrência 
Consequência no 
desvio de prazo 

Média Min. Máx. Média Min. Máx. 

Dono de 
Obra 

1 Atraso nos pagamentos 2 1 4 4 2 5 

2 Disponibilização do local de construção 3 2 4 4 1 5 

3 Fraca comunicação e coordenação 3 1 5 3 2 5 

4 Trabalhos adicionais 5 3 5 3 1 4 

6 Adjudicação pelo preço mais baixo 5 2 5 4 2 5 

Empreiteiro 

7 Refazer trabalhos devido a erros 3 1 4 2 1 4 

8 Fraca comunicação e coordenação 3 2 5 3 1 5 

9 Planeamento ineficaz 3 1 5 5 2 5 

10 Fraca qualificação do pessoal técnico 2 1 4 4 3 5 

11 Atrasos nas subempreitadas 4 2 5 5 3 5 

14 Fraca capacidade financeira 4 2 4 4 2 5 

Consultores 

15 
Experiência inadequada dos 
consultores 3 1 4 3 1 4 

16 Fraca comunicação e coordenação 3 1 5 4 3 5 

17 Erros e omissões de projeto 4 2 5 4 2 4 

18 Não utilizar software adequado 2 1 5 2 1 4 

Materiais 

19 Falta de materiais 2 1 4 4 3 5 

20 Atraso na entrega de materiais 3 2 5 4 4 5 

21 Alteração dos materiais 4 2 5 2 1 4 

22 Atraso na aquisição de materiais 4 1 4 5 2 5 

Equipamento 

23 Falhas de equipamento 3 2 4 2 1 4 

24 Falta de equipamento 3 1 5 4 2 4 

25 Baixa qualificação dos operadores 3 1 4 3 1 5 

26 Baixa produtividade 4 2 5 2 1 4 

Mão-de-obra 

27 Falta de mão-de-obra 4 3 5 4 2 5 

28 Mão-de-obra pouco qualificada 3 2 4 3 1 4 

29 Conflitos 4 1 5 3 2 5 

30 Baixa produtividade 3 2 5 3 2 4 

Fatores 
externos 

31 Atraso de vistorias e certificações 4 1 5 5 3 5 

32 Condições climatéricas adversas 2 1 4 4 2 4 

33 Acidentes de trabalho 3 2 4 3 2 5 

34 Aumento de preços 3 2 5 3 2 4 

35 
Atraso de serviços utilitários (água, 
eletricidade, etc.) 4 2 5 2 2 5 
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Quadro 4.8 - Cálculo do nível do risco de acordo com o questionário 

Categorias   Evento de risco 
Probabilidade 
de ocorrência 

(A) 

Consequência
s no desvio de 

prazo (B) 
Nível do risco (A x B) 

Dono de 
Obra 

1 Atraso nos pagamentos 0,30 0,40 0,12 Moderado 

2 
Disponibilização do local de 
construção 0,50 0,40 0,20 Alto 

3 
Fraca comunicação e 
coordenação 0,50 0,20 0,10 Moderado 

4 Trabalhos adicionais 0,80 0,20 0,16 Alto 

6 
Adjudicação pelo preço mais 
baixo 0,70 0,40 0,28 Alto 

Empreiteiro 

7 Refazer trabalhos devido a erros 0,50 0,10 0,05 Baixo 

8 
Fraca comunicação e 
coordenação 0,50 0,20 0,10 Moderado 

9 Planeamento ineficaz 0,50 0,80 0,40 Alto 

10 
Fraca qualificação do pessoal 
técnico 0,30 0,40 0,12 Moderado 

11 Atrasos nas subempreitadas 0,70 0,80 0,56 Alto 

14 Fraca capacidade financeira 0,70 0,40 0,28 Alto 

Consultores 

15 
Experiência inadequada dos 
consultores 0,50 0,20 0,10 Moderado 

16 
Fraca comunicação e 
coordenação 0,50 0,40 0,20 Alto 

17 Erros e omissões de projeto 0,70 0,40 0,28 Alto 

18 Não utilizar software adequado 0,30 0,10 0,03 Baixo 

Materiais 

19 Falta de materiais 0,30 0,40 0,12 Moderado 

20 Atraso na entrega de materiais 0,50 0,40 0,20 Alto 

21 Alteração dos materiais 0,70 0,10 0,07 Moderado 

22 Atraso na aquisição de materiais 0,70 0,80 0,56 Alto 

Equipament
o 

23 Falhas de equipamento 0,50 0,10 0,05 Baixo 

24 Falta de equipamento 0,50 0,40 0,20 Alto 

25 Baixa qualificação dos operadores 0,50 0,20 0,10 Moderado 

26 Baixa produtividade 0,70 0,10 0,07 Moderado 

Mão-de-obra 

27 Falta de mão-de-obra 0,70 0,40 0,28 Alto 

28 Mão-de-obra pouco qualificada 0,50 0,20 0,10 Moderado 

29 Conflitos 0,70 0,20 0,14 Moderado 

30 Baixa produtividade 0,50 0,20 0,10 Moderado 

Fatores 
externos 

31 Atraso de vistorias e certificações 0,70 0,80 0,56 Alto 

32 Condições climatéricas adversas 0,30 0,40 0,12 Moderado 

33 Acidentes de trabalho 0,50 0,20 0,10 Moderado 

34 Aumento de preços 0,50 0,20 0,10 Moderado 

35 
Atraso de serviços utilitários 
(água, eletricidade, etc.) 0,70 0,10 0,07 Moderado 
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4.4.3 Simulação de Monte Carlo 

A Simulação de Monte Carlo é composta por duas fases: modelação dos dados e simulação dos 

resultados. Este processo é executado com o apoio do software de análise do risco (§3.3.3). A fase de 

modelação compreende a introdução dos dados e de preparação à fase seguinte da simulação dos 

resultados propriamente dita, de acordo com os seguintes passos: 

 importação do plano de trabalhos para o software de análise do risco; 

 modelação da incerteza dos eventos de risco no prazo da empreitada; 

 modelação da correlação dos eventos de risco no prazo da empreitada; 

 modelação da incerteza dos erros e omissões de projeto no prazo da empreitada; 

 modelação da incerteza de trabalhos adicionais no prazo da empreitada; 

 execução da simulação. 

4.4.3.1 Importação do plano de trabalhos para o software de análise do risco 

O primeiro passo na execução da análise de risco do desvio de prazo é importar o plano de trabalhos 

(Anexo B) para o software de análise do risco, existindo vários fatores a ter em conta na adaptação do 

plano de trabalhos: 

 divisão dos trabalhos de construção em várias componentes, também designado de Work 

Breakdown Struture (WBS) (PMI, 2013): estaleiro, construção civil, rede de águas, rede de 

esgotos, eletricidade e telecomunicações, segurança contra incêndios, AVAC, rede de gás, 

arranjos exteriores e outros equipamentos; 

 atribuição das estimativas mais prováveis de duração das atividades; 

 ligação entre atividades através da dependência entre atividades de Conclusão para Início (CI); 

 foram considerados marcos (atividades com duração 0) nas atividades de início e conclusão 

da empreitada bem como outras atividades que podem ou não ocorrer devido à sua incerteza 

(trabalhos adicionais); 

 não foram consideradas folgas (negativas e positivas) bem como datas de início e conclusão 

fixas. 

4.4.3.2 Modelação da incerteza dos eventos de risco no prazo da empreitada 

Neste passo os eventos de risco são adicionados às atividades do plano de trabalhos (Anexo B). Foram 

considerados os eventos de risco com um nível de risco alto através da consulta pericial (Quadro 4.8). 

O mapa de modelação de eventos de risco a afetar às atividades (Quadro 4.9) inclui a probabilidade 

de ocorrência, se o evento ocorre uma única vez ou não, e a consequência na duração das atividades. 

As distribuições de probabilidade utilizadas são a PERT Modificada (Figura 4.3) (Vose, 2008) com a 

estimativa dos três pontos (mínimo, provável e máximo (P90)) para a consequência na duração das 

atividades, e a distribuição probabilística de Bernoulli (Figura 4.4) para modelar um evento de risco que 

poderá ocorrer uma só vez e a distribuição probabilística de Poisson (Figura 4.5) para modelar um 

evento de risco que poderá ocorrer várias vezes. 
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Quadro 4.9 - Mapa de modelação das consequências de eventos de risco a afetar às atividades 

  
Distribuição (Dias) 

Categorias Evento Probabilidade 
Evento 
único 

Mínimo Provável 
Máximo 

(P90) 

Dono de Obra 
1 

Disponibilização do local de 
construção 0,50 Sim 0 7 14 

2 Adjudicação pelo preço mais baixo 0,70 Sim 15 25 35 

Empreiteiro 

3 Planeamento ineficaz 0,50 Não 5 15 25 

4 Atraso nas subempreitadas 0,70 Não 10 20 30 

5 Fraca capacidade financeira 0,70 Sim 10 20 30 

Consultores 6 Fraca comunicação e coordenação 0,50 Não 5 10 15 

Materiais 
7 Atraso na entrega de materiais 0,50 Não 0 10 20 

8 Atraso na aquisição de materiais 0,70 Não 0 12 24 

Equipamento 9 Falta de equipamento 0,50 Não 4 8 12 

Mão-de-obra 10 Falta de mão-de-obra 0,70 Não 6 12 18 

Fatores 
externos 11 Atraso de vistorias e certificações 0,70 Sim 0 15 30 

 

Figura 4.3 - Distribuição PERT modificada com a estimativa dos três pontos 
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Figura 4.4 - Distribuição probabilística de Bernoulli utilizada na modelação de eventos de risco que só podem 

ocorrer uma vez 

 

Figura 4.5 - Distribuição probabilística de Poisson utilizada na modelação de eventos de risco que ocorrem mais 

do uma vez  

4.4.3.3 Modelação da correlação dos eventos de risco no prazo da empreitada 

Para efeitos de modelação da correlação entre os eventos de risco no prazo da empreitada, foram 

consideradas cinco categorias de trabalho: estaleiro, construção civil, instalações especiais, arranjos 

exteriores e outros equipamentos (Quadro 4.10). 

Em cada categoria de trabalho foi estimada a influência dos eventos de risco anteriormente referidos 

numa percentagem de 0 a 100% (Quadro 4.11). 
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Quadro 4.10 – Categorias de trabalho do plano de trabalhos 

Atividade do plano de 
trabalhos 

Categoria de 
trabalho 

Atividade do plano de 
trabalhos 

Categoria de 
trabalho 

ESTALEIRO  ----- 
Eletricidade e 
telecomunicações 

----- 

   Montagem de estaleiro Estaleiro    Tubagem Instalações especiais 

   Montagem de 
monoblocos 

Estaleiro    Equipamento Instalações especiais 

   Manutenção de estaleiro Estaleiro 
Segurança contra 
incêndios 

----- 

   Desmontagem de 
estaleiro 

Estaleiro    Tubagem Instalações especiais 

CONSTRUÇÃO CIVIL  -----    Equipamento Instalações especiais 

   Demolições Construção Civil Avac ----- 

   Movimentos de terras Construção Civil    Tubagem Instalações especiais 

   Estabilidade Construção Civil    Equipamento Instalações especiais 

   Pavimento térreo Construção Civil Rede de gás ----- 

   Alvenarias Construção Civil    Tubagem Instalações especiais 

   Cantarias Construção Civil    Equipamento Instalações especiais 

   Coberturas Construção Civil 
ARRANJOS 
EXTERIORES 

----- 

   Revestimentos paredes 
exteriores 

Construção Civil    Infraestruturas Arranjos exteriores 

   Apoio de construção civil Construção Civil    Muros e pavimentos Arranjos exteriores 

   Revestimentos paredes 
interiores 

Construção Civil    Equipamento Arranjos exteriores 

   Tetos interiores Construção Civil    Zonas verdes Arranjos exteriores 

   Pavimentos interiores Construção Civil 
OUTROS 
EQUIPAMENTOS 

----- 

   Caixilharias Construção Civil    Elevador Outro equipamento 

   Serralharias Construção Civil    Cozinha Outro equipamento 

   Carpintarias Construção Civil 
   Equipamentos 
diversos 

Outro equipamento 

INSTALAÇÕES 
ESPECIAIS 

 Equipamentos diversos Outro equipamento 

Rede de águas  ----- 
   Vistorias e 
Certificações 

Outro equipamento 

   Tubagem Instalações especiais      

   Equipamento Instalações especiais   

Rede de esgotos  -----   

   Esgotos domésticos Instalações especiais   

   Esgotos pluviais Instalações especiais   

A distribuição probabilística considerada para a consequência na duração das atividades, e para efeitos 

de correlação, foi a PERT modificada (§4.4.3.2), descriminando-se para cada evento de risco a sua 

probabilidade de ocorrência e consequência na duração das atividades através da estimativa dos três 

pontos (mínimo, provável e máximo (P90)) (Quadro 4.12). 
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Quadro 4.11 – Mapa de modelação da correlação dos fatores de risco de produtividade com as categorias de 
trabalho 

Categoria Evento 1 2 3 4 5 

Dono de Obra 

1 
Disponibilização do local de 
construção 

50%     

2 
Adjudicação pelo preço mais 
baixo 

25% 20% 30% 20% 15% 

Empreiteiro 

3 Planeamento ineficaz 15% 15% 20% 15% 10% 

4 Atrasos nas subempreitadas 15% 20% 20% 10% 20% 

5 Fraca capacidade financeira 25% 25% 40% 25% 30% 

Consultores 6 
Fraca comunicação e 
coordenação 

5% 10% 15% 10% 5% 

Materiais 
7 Atraso na entrega de materiais  15% 15% 30%  

8 Atraso na aquisição de materiais 25% 50% 50% 50% 50% 

Equipamento 9 Falta de equipamento 15% 10% 20% 30% 30% 

Mão-de-obra 10 Falta de mão-de-obra 15% 30% 30% 20% 15% 

Fatores 
externos 

11 
Atraso de vistorias e 
certificações 

 5% 15% 5% 15% 

Legenda: 1 – Estaleiro, 2 – Construção Civil, 3 – Instalações especiais, 4 – Arranjos exteriores, 5 – Outros equipamentos 

Quadro 4.12 - Mapa de modelação das consequências dos eventos de risco para efeitos de correlação de 
atividades 

  

Consequência na duração das 
atividades (%) 

Categoria   Evento 
Probabilidade 

(A) 
Mínimo Provável Máximo 

Dono de obra 1 
Disponibilização do local de 
construção 0,50 0% 7% 14% 

3 Adjudicação pelo preço mais baixo 0,70 0% 7% 14% 

Empreiteiro 

4 Planeamento ineficaz 0,50 0% 10% 20% 

5 Atrasos nas subempreitadas 0,70 0% 5% 10% 

8 Fraca capacidade financeira 0,70 0% 7% 14% 

Consultores 9 Fraca comunicação e coordenação 0,50 0% 3% 6% 

Materiais 
10 Atraso na entrega de materiais 0,50 0% 3% 6% 

11 Atraso na aquisição de materiais 0,70 0% 5% 10% 

Equipamento 12 Falta de equipamento 0,50 0% 4% 8% 

Mão-de-obra 13 Falta de mão-de-obra 0,70 0% 5% 19% 

Fatores externos 14 Atraso de vistorias e certificações 0,70 0% 3% 6% 

4.4.3.4 Modelação da incerteza dos erros e omissões de projeto no prazo da 

empreitada 

A incerteza dos erros e omissões de projeto também é considerada na simulação, possuindo um campo 

específico no software de análise do risco, através dos seguintes pontos: 

1. definição dos níveis de incerteza das quantidades de trabalho; 

2. atribuição dos níveis de incerteza das quantidades de trabalho às atividades do plano de 

trabalhos (§3.2.3). 
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O Quadro 4.13 descreve os valores padrão incluídos no software de análise do risco, refletindo a 

variação da incerteza entre as quantidades de trabalho previstas em projeto com as quantidades de 

trabalho quantificadas em fase de obra (estas últimas quantidades incluem os erros e omissões de 

projeto). Esta variação da incerteza pode ser considerada conservadora, neutra ou otimista (e de grau 

baixo, médio ou alto), sendo atribuído uma variação a cada atividade da empreitada. No caso de estudo 

foi considerada a incerteza dos erros e omissões de projeto como otimista médio com a variação de     

-5%, 3% e 20% (mínimo, provável e máximo (P90)), tendo sido o mesmo valor atribuído a todas as 

atividades para efeitos de simplificação. Isto significa, que por exemplo numa atividade com a duração 

de 100 dias, o software de análise do risco interpreta a atividade como tendo uma duração entre os    

95 dias (-5%) e os 120 dias (+20%) com a duração mais provável de 103 dias (+3%). A distribuição 

probabilística utilizada é a PERT modificada (Vose, 2008) com a estimativa dos três pontos             

(Figura 4.3). 

Quadro 4.13. – Modelação da incerteza dos erros e omissões de projeto 

Incerteza dos erros e omissões de 
projeto  

Mínimo Provável 
Máximo 
(P90) 

Conservador baixo -10% -2% 1% 

Conservador médio -20% -3% 5% 

Conservador alto -30% -5% 10% 

Neutro baixo -5% 0% 5% 

Neutro médio -10% 0% 10% 

Neutro alto -20% 0% 20% 

Otimista pequeno -1% 2% 10% 

Otimista médio -5% 3% 20% 

Otimista alto -5% 5% 50% 

4.4.3.5 Modelação da incerteza de trabalhos adicionais no prazo da empreitada 

O evento de risco de trabalhos adicionais também é modelado e considerado no software de análise 

do risco, através da probabilidade de ocorrência e sua consequência na duração das atividades 

(Quadro 4.14). Foi criado uma atividade extra no plano de trabalhos (§3.2.3) com duração de 0 dias 

para incluir este evento. 

Quadro 4.14 - Mapa de modelação do risco de trabalhos adicionais 

  
Consequência (dias) 

Categoria Evento Probabilidade Mínimo Provável 
Máximo 
(P90) 

Dono de Obra 1 Trabalhos adicionais 80,00% 10 20 40 

As distribuições probabilísticas utilizadas no software de análise do risco são a PERT modificada  

(Vose, 2008) com a estimativa dos três pontos (Figura 4.3) para a consequência na duração das 

atividades. 
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4.4.3.6 Simulação 

Após modelação e introdução dos dados no software de análise do risco realizou-se a simulação de 

Monte Carlo, apresentando-se os resultados em forma de histograma, função de distribuição 

acumulada e diagrama de tornado. A simulação foi lançada com 10.000 interações e uma semente de 

valor 1 de maneira a se conseguir obter uma reprodução com os mesmos resultados (Vose, 2008). 

O relatório da Simulação de Monte Carlo encontra-se no Anexo C. As Figuras 4.6 e 4.7 exibem o 

histograma e função de distribuição acumulada com o intervalo de possíveis datas de conclusão da 

construção do edifício escolar (eixo horizontal) em relação à probabilidade de ocorrerem (eixo vertical), 

existindo 50% de probabilidade de não exceder a data de 23 de março de 2021 e 90% de probabilidade 

de não exceder a data de 6 de julho de 2021. As Figuras 4.8 e 4.9 mostram o histograma e função de 

distribuição acumulada do intervalo de durações possíveis da construção do edifício escolar (eixo 

horizontal) em relação à probabilidade de ocorrerem (eixo vertical), existindo 50% de probabilidade de 

não exceder os 712 dias e 90% de probabilidade de não exceder os 786 dias. 

 

Figura 4.6 - Histograma com o intervalo de possíveis datas de conclusão (eixo horizontal) em relação à 

probabilidade de ocorrerem (eixo vertical) 
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Figura 4.7 - Função de distribuição acumulada com o intervalo de possíveis datas de conclusão (eixo horizontal) 

em relação à probabilidade de ocorrerem (eixo vertical) 

 

Figura 4.8 - Histograma do intervalo de durações possíveis da construção do edifício escolar (eixo horizontal) em 

relação à probabilidade de ocorrerem (eixo vertical) 
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Figura 4.9 - Função de distribuição acumulada do intervalo de durações possíveis da construção do edifício 

escolar (eixo horizontal) em relação à probabilidade de ocorrerem (eixo vertical) 

A Figura 4.10 exibe o diagrama de tornado com a influência dos eventos de risco (§4.4.3.2) na data de 

conclusão do projeto, sendo que os cinco eventos de risco com maior influência são os atrasos nas 

subempreitadas, atraso na aquisição de materiais, falta de mão-de-obra, adjudicação pelo preço mais 

baixo e atraso de vistorias e certificações com intervalos de incerteza na data de conclusão do projeto 

até 126, 110, 84, 57 e 48 dias de atraso respetivamente.  

 

Figura 4.10 - Diagrama de tornado dos eventos de risco 
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A Figura 4.11 exibe diagrama de tornado com a influência das atividades de construção (§4.4.3.1) na 

data de conclusão do projeto, sendo que as cinco atividades com maior influência são a tubagem 

eletricidade e telecomunicações, tubagem AVAC, esgotos domésticos, tubagem águas, e estabilidade 

com intervalos de incerteza na data de término da conclusão do projeto até 172, 169, 169, 169 e 152 

dias de atraso respetivamente. A Figura 4.12 exibe diagrama de tornado com a influência da correlação 

dos eventos de risco (§4.4.3.3) na data de conclusão do projeto, sendo que as cinco atividades com 

maior influência são a fraca capacidade financeira do empreiteiro, falta de mão-de-obra, atraso na 

aquisição de materiais, fraca comunicação e coordenação de consultores e planeamento ineficaz do 

empreiteiro com intervalos de incerteza na data de conclusão do projeto até 35, 24, 19, 18 e 17 dias de 

atraso respetivamente. 

 

Figura 4.11 - Diagrama de tornado das atividades de construção do edifício escolar 
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Figura 4.12 - Diagrama de tornado da correlação dos eventos de risco
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 Síntese e principais conclusões 

Como é do conhecimento geral, a indústria da construção apresenta desvios de prazos e de custos 

sistemáticos, muitas vezes conhecidos como “derrapagens na construção”, que advêm dos inúmeros 

riscos presentes nos empreendimentos. A bibliografia existente no domínio da gestão do risco, e na 

indústria da construção em particular, é extensa, principalmente a nível internacional, pelo que      

tentou-se fazer um resumo do conhecimento nas áreas que se consideraram mais relevantes na ótica 

da dissertação e tendo em conta a limitação de conteúdos a incluir neste estudo. Definiram-se os 

conceitos de risco, gestão do risco e a relação do risco com o ciclo de vida do projeto. No sentido de 

enquadrar esta temática a nível nacional, investigaram-se os modelos de gestão do risco mais 

mencionados em trabalho científico publicado em Portugal no setor da construção, encontrando-se a 

referência a oito modelos: ISO 31000, PMBOK, PUMA, PRAM, ERM, PRINCE2, RAMP e SHAMPU. 

Desenvolveu-se uma revisão geral dos modelos de gestão do risco ISO 31000, PMBOK e PRAM 

resultando num comparativo dos seus processos de gestão e respetivas fases, podendo os mesmos 

ser adaptados a qualquer tipo de organização e projeto. A gestão do risco, é desta forma, considerada 

um sistema de apoio à tomada de decisão na concretização dos objetivos de empreendimentos de 

construção face às incertezas inerentes. 

No âmbito do presente trabalho implementou-se parcialmente o processo de gestão do risco a uma 

empreitada de construção de um edifício escolar localizado no concelho de Loulé, tendo como dono de 

obra o Município de Loulé. Um dos objetivos é sensibilizar donos de obras públicos (e também privados) 

paras as vantagens da utilização da gestão do risco nas organizações.  

Optou-te por considerar o prazo como o principal critério de risco, tendo em conta que o atraso na 

conclusão da construção do edifício escolar é critico, podendo desta forma condicionar a retoma das 

aulas e prejudicar alunos, docentes e auxiliares.  

O caso de estudo do presente trabalho contempla a construção de um novo edifício escolar 

desenvolvido em dois pisos, tendo como trabalho prévio a demolição integral do edificado existente 

onde funciona a escola atualmente. O projeto de execução é composto pela arquitetura, arranjos 

exteriores e instalações técnicas especiais. A construção do edifício tem início previsto em 2018, prazo 

de execução de 630 dias e estimativa orçamental de 4.900.000 €. A metodologia abordada seguiu a 

implementação parcial do modelo de gestão do risco da norma ISO 31000 com análise do risco 

recorrendo-se à Simulação de Monte Carlo. Foi estabelecido o contexto, âmbito e objetivos gerais, 

definição dos critérios do risco e identificação das partes interessadas. Através de pesquisa bibliográfica 

foram identificados 32 eventos de risco divididos por sete categorias relativos a desvios de prazo em 

empreendimentos de construção. Na análise dos eventos de risco recorreu-se a consulta pericial com 

o objetivo priorizar os eventos de risco através de uma matriz de probabilidade e consequência dos 

eventos de risco (Matriz do Risco). Na segunda fase, e após a priorização dos eventos de risco, os 

níveis de risco considerados altos foram analisados quantitativamente com a Simulação de Monte Carlo 

recorrendo-se a software de análise do risco. Na modelação de dados que antecedeu a simulação, foi 
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importado e adaptado o plano de trabalhos da empreitada, considerada a incerteza das consequências 

dos eventos de risco, a correlação dos eventos de risco, a incerteza dos erros e omissões de projeto e 

a incerteza dos trabalhos adicionais em relação aos desvios de prazo. As distribuições probabilísticas 

utilizadas na simulação foram a PERT modificada (Vose, 2008) com a estimativa dos três pontos nas 

quantidades de trabalho e desvios de prazo, a distribuição Bernoulli nos eventos de risco que só 

ocorrem uma vez e a distribuição Poisson nos eventos de risco que podem ocorrer mais de uma vez. 

O resultado final da simulação é representado por histograma e função de distribuição acumulada com 

as possíveis datas de conclusão e probabilidade de ocorrerem, e diagrama de tornado mostrando a 

influência no prazo dos eventos de risco, correlação dos eventos de risco e atividades de construção. 

Após concluída a simulação e relativamente ao prazo de execução inicial da empreitada de 630 dias, 

existe 50% de probabilidade do prazo não exceder os 712 dias e 90% de probabilidade de não exceder 

os 786 dias. Os três eventos de risco com maior influência na data de conclusão do projeto são o atraso 

nas subempreitadas, atraso na aquisição de materiais e falta de mão-de-obra com 126 dias, 110 dias 

e 84 dias respetivamente. As três atividades do plano de trabalhos com maior influência na data de 

conclusão do projeto são a tubagem de eletricidade e telecomunicações, tubagem avac e tubagem de 

águas e esgotos com 172 dias, 169 dias e 169 dias respetivamente. 

O caso de estudo utilizado foi a construção de um edifício escolar, sendo no entanto, a metodologia 

idêntica para outros tipos de edifícios ou construções. A escolha deste caso de estudo deve-se ao facto 

do autor do trabalho ter uma relação direta com o mesmo, e uma experiência profissional de 20 anos 

no setor da construção na gestão de empreendimentos, possibilitando a implementação e análise de 

um caso real com resultados práticos.  

A gestão do risco, com todas as incertezas inerentes às atividades que podem afetar os objetivos dos 

empreendimentos de construção, é justificável e necessária, existindo no entanto, vários desafios na 

sua implementação. Em primeiro lugar, trata-se de um modelo conceptual de gestão ainda pouco 

utilizado em Portugal, sendo necessária alguma educação e formação nas organizações e decisores 

para demonstrar os seus benefícios. Em segundo lugar, existem outros sistemas de gestão 

implementados que acabam de certa forma por concorrer com a gestão do risco exigindo por parte das 

organizações uma capacidade de integração de todos os sistemas com o aumento correspondente de 

recursos inerentes. Por último e terceiro lugar, ainda não existe legislação específica em Portugal que 

obrigue à implementação da gestão do risco em empreendimentos de construção, à semelhança do 

que acontece com outros sistemas como a segurança em obra ou a gestão dos resíduos de construção. 

A implementação da gestão do risco permite às entidades envolvidas em empreendimentos de 

construção decidir e afetar recursos para evitar que as situações indesejadas ocorram e para potenciar 

as desejadas de se verificarem. Se os principais desafios presentes na gestão do risco na construção 

forem ultrapassados, está-se perante um sistema que pode ajudar organizações e decisores a 

conhecerem o risco e planear uma melhor resposta às incertezas dos empreendimentos de construção, 

e consequentemente atingir os seus objetivos. 
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5.2 Trabalhos futuros 

Na implementação do processo de gestão do risco no caso de estudo, e de acordo com a norma          

ISO 31000, não foi considerada a avaliação e tratamento do risco por limite de tempo. A avaliação do 

risco apoia a tomada de decisões no seguimento da análise do risco, sobre os riscos que necessitam 

de tratamento e priorizando a implementação do mesmo. Algumas opções de tratamento incluem evitar 

o risco, remover a fonte de risco, transferir o risco ou alterar a verosimilhança e consequências. O risco 

envolve tanto ameaças como oportunidades, não tendo sido incluído no caso de estuda as últimas que 

poderão influenciar positivamente os desvios de prazos da empreitada. Relativamente ao critério do 

risco, também será interessante considerar o custo para além do prazo, de forma a conseguir-se 

determinar quais as consequências dos desvios de prazo em termos de custo. A consulta pericial 

também poderá ser alargada a um maior número de organizações e indivíduos.
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ANEXO A – Modelos de gestão do risco mencionados em trabalho científico de 
Portugal 

 ISO 31000 PMBOK PUMA PRAM ERM PRINCE2 RAMP SHAMPU 

(V. F. Sousa, 

2012) 
        

(Pinto-Faria, 

2015) 
        

(Silva, 2012)         

(Martins, 

2014) 
        

(M. P. da R. 

A. Correia, 

2015) 

        

(Estrela, 

2008) 
        

(Rosa, 2013)         

(A. F. G. 

Correia, 

2016) 

        

(Violante, 

2016) 
        

(Matos, 

2013) 
        

(Alte, 2017)         

(Fortunato, 

2013) 
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ANEXO B – Plano de trabalhos do edifício escolar do caso de estudo 
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ANEXO C – Questionário utilizado na consulta pericial 

QUESTIONÁRIO 

Entidade:   

Função:   

Experiência (anos):   

  

Categoria Evento de risco 

Probabilidade de 
ocorrência 

Consequências no 
desvio de prazo 

1 (raro) a 5 (muito 
frequente) 

1 (muito baixo) a 5 
(muito alto) 

Dono de Obra 

1 Atraso nos pagamentos     

2 Disponibilização do local de construção     

3 Fraca comunicação e coordenação     

4 Alterações ao projeto     

5 Trabalhos adicionais     

6 Adjudicação pelo preço mais baixo     

Empreiteiro 

1 Refazer trabalhos devido a erros     

2 Fraca comunicação e coordenação     

3 Planeamento ineficaz     

4 Fraca qualificação do pessoal técnico     

5 Atrasos nos trabalhos de subempreitada     

6 Fraca capacidade financeira     

7 Alteração do empreiteiro     

8 Desistência do empreiteiro     

Consultores 

1 
Experiência inadequada dos 
consultores 

    

2 Fraca comunicação e coordenação     

3 Erros e omissões de projeto     

4 Não utilizar software adequado     

Materiais 

1 Falta de materiais     

2 Atraso na entrega de materiais     

3 Alteração dos materiais     

4 Atrasos nos processos de aquisição     

Equipamento 

1 Falhas de equipamento     

2 Falta de equipamento     

3 Baixa qualificação dos operadores     

4 Baixa produtividade     

Mão-de-obra 

1 Falta de mão-de-obra     

2 Mão-de-obra pouco qualificada     

3 Conflitos     

4 Baixa produtividade     

Fatores externos 

1 Atraso de vistorias e certificações     

2 Condições climatéricas adversas     

3 Acidentes de trabalho     

4 Aumento de preços     

 





 

67 

ANEXO D – Relatório da Simulação de Monte Carlo no software de análise do risco  
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Report created on: Monday, August 6, 2018 

Report created by: Nuno Nogueira 

Project name: Edifício Escolar 

Complete View 

This plots shows the range of possible finish dates (horizontal axis) against how likely they are to occur 

(vertical axis). The Schedule estimate (i.e. estimate of finish date when not accounting for uncertainty and 

risk), the P50 and P90 (dates before which it is estimated the project has a 50% and 90% probability 

respectively of being complete) are marked. 
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This plots shows the range of possible finish dates (horizontal axis) against the probability of completion 

on or before that date (vertical axis). The Schedule estimate (i.e. estimate of finish date when not 

accounting for uncertainty and risk), the P50 and P90 (dates before which it is estimated the project has a 

50% and 90% probability respectively of being complete) are marked. 
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This plots shows the range of possible project durations (horizontal axis) against how likely they are to 

occur (vertical axis). The Schedule estimate (i.e. estimate of duration when not accounting for uncertainty 

and risk), the P50 and P90 (durations before which it is estimated the project has a 50% and 90% 

probability respectively of being complete) are marked. 
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This plots shows the range of possible project durations (horizontal axis) against the probability of 

completion on or before that day (vertical axis). The Schedule estimate (i.e. estimate of project duration 

when not accounting for uncertainty and risk), the P50 and P90 (project durations before which it is 

estimated the project has a 50% and 90% probability respectively of being complete) are marked. 
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This plots shows the 30 variables that are most driving the uncertainty about the project finish date. The 

bars show approximate estimates of the uncertainty range of the finish date that each variable produces. 
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Capturas de ecrã 
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