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RESUMO 
 

Nos dias de hoje, em particular no mundo da construção civil, o estabelecimento de prazos e 

custos e a garantia da qualidade são fundamentais para o sucesso de uma obra. Assim sendo, 

é necessário planear a obra antecipadamente e prever a magnitude dos problemas futuros, que 

normalmente só são detectados em fases avançadas da obra. O sistema que será apresentado 

visa uma aplicabilidade em qualquer tipo de obra tendo como principal objectivo a integração 

dos prazos, custos e qualidade de um projecto. Esta integração é executada em “Microsoft 

Office Project” (MSP), após definidas as actividades, durações e precedências nesse mesmo 

programa. Posteriormente são exportados os custos do “Construction Computer Software” 

(CCS) para o MSP, obtendo relatórios que possibilitam uma análise da obra. Por fim, a 

introdução da qualidade no sistema é feita à base de “hyperlink” entre o planeamento em MSP, 

o plano da qualidade descrito em Word e os planos e registos de monitorização e medição 

elaborado em Excel. A rapidez e análise de um projecto em MSP ao nível dos prazos, custos e 

qualidade, no decorrer de uma obra, será a principal vantagem deste sistema, mesmo que 

numa fase preliminar se mostre trabalhoso e moroso. O estudo será desenvolvido em parceria 

com a empresa Sociedade de Construções Soares da Costa (SDC), e validado com base na 

aplicação a uma obra em curso. 

 

Palavras-chave: Integração de prazos, custos e qualidade; planeamento de projectos; Microsoft 

Office Project; Construction Computer Software; Plano da qualidade 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, particularly in the world of civil construction, establishing deadlines, costs, and 

quality assurance are crucial for the success of a construction. Considering this, it is necessary 

to plan the construction in advance and predict the magnitude of future problems, which are 

only detected in advanced phases of the construction. The system that will be presented this 

thesis aims at to be applied on any type of construction having as main goal the integration of 

deadlines, costs, and quality of the project. This interpretation is conducted in “Microsoft Office 

Project” (MSP), after the activities, duration, and precedence of the project are defined.  

Afterwards, the costs of the “Computer Construction Software” (CCS) are exported to MSP, 

obtaining reports that allow an analysis of the construction. Finally, the introduction of quality in 

the system is conducted through a “hyperlink”, between the planning in MSP, the quality 

planning described in Word, and the plans and records of monitoring and measuring conducted 

in Excel.  

The duration and analysis of a project in MSP, in terms of deadlines, costs and quality, during a 

construction, will be the main advantage of this system even that in a preliminary stage may 

need more time and work. The study was carried out in partnership with the company 

Sociedade de Construções Soares da Costa (SDC), and validated through the application on a 

construction site.  

Keywords: Integration of deadlines, costs and quality, project planning, Microsoft Office 

Project, Construction Computer Software, Quality Plan 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Justificação 
 

Nos dias de hoje, em particular no mundo da construção civil, o estabelecimento de prazos e 

custos é fundamental para o sucesso de uma obra. Com o crescimento da concorrência, as 

exigências ao nível da qualidade na construção são mais rígidas, sendo necessário integrar 

este factor com o cumprimento dos prazos e custos, ou seja, garantir a qualidade sem que esta 

obrigue a custos excessivos e a agravamentos nas durações de uma obra.    

Assim sendo, é necessário planear a obra antecipadamente e prever a magnitude dos 

problemas futuros, que normalmente só são detectados em fases avançadas da obra. Esta 

previsão proporciona o estudo de soluções que se traduzirão numa minimização de custos e 

tempo, por vezes cruciais no cumprimento dos orçamentos e das datas delimitadas.   

Estes processos numa fase preliminar da construção de um empreendimento, apesar de se 

mostrarem trabalhosos e morosos, serão muito vantajosos ao longo da evolução de uma obra. 

Em suma, é fundamental elaborar um planeamento conjunto de prazos, custos e qualidade em 

qualquer tipo de obra, garantindo uma facilitada gestão no futuro. 

 

1.2 Campo de aplicação 
 

O sistema que será apresentado visa uma aplicabilidade em qualquer tipo de obra, sendo que 

este apenas exige a utilização três programas diferentes: “Microsoft Office Project (MSP), Word 

e Excel”, e “Construction Computer Software” (CCS). 

Apesar de todo o processo de planeamento de uma obra, ao nível dos prazos, dos custos e da 

qualidade, poder ser executado em escritório, é essencial a familiarização de toda esta fase por 

parte dos intervenientes da própria obra. A aplicação do sistema proposto consiste não só na 

orientação da obra, como também na consideração de imprevistos possíveis de ocorrer ao 

longo de uma obra, através de actualizações periódicas, com o intuito de obter informações 

sobre as consequências desses imprevistos. 
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1.3 Objectivos 
 

Assim sendo, a dissertação de mestrado aqui apresentada tem como principal objectivo a 

elaboração de um sistema que facilite o planeamento conjunto dos prazos, custos e qualidade, 

ou seja, um sistema de gestão integrado.  

O estudo efectuado e a obtenção de resultados para análise exigiram a colaboração de uma 

empresa, tratando-se da empresa Soares da Costa. O sistema proposto consiste num 

melhoramento dos métodos já utilizados pela empresa, sendo este adaptado às necessidades 

impostas, no que diz respeito ao cumprimento de prazos, custos e garantia da qualidade.  

Em concreto, o sistema já mencionado será estruturado em “Microsoft Office Project”, sendo 

este o programa já utilizado para planeamento das obras executadas pela empresa, e deverá 

ser aplicável a qualquer tipo de obra. Este sistema terá o propósito não só de facilitar 

posteriormente o controlo dos três factores em questão, custos, prazos e qualidade em 

simultâneo, como também de optimizá-los, constituindo uma mais-valia para qualquer tipo de 

projecto. Este sistema integrado conta também com os seguintes programas: CCS, utilizado na 

orçamentação/reorçamentação, e Microsoft Office (Word e Excel) utilizado na garantia da 

qualidade e interligação dos mapas de quantidades e planeamento efectuado. 

Um dos objectivos inerentes nesta dissertação é tomar conhecimento e dar a conhecer os 

sistemas já existentes na área e demonstrar a sua evolução. Este estudo será um contributo 

para a evolução desses sistemas.  

Em concreto, os objectivos são: 

• Fazer uma pesquisa bibliográfica e respectiva análise dos estudos já efectuados 

nesta área; 

• Analisar os sistemas de planeamento de prazos e orçamento já implementados na 

empresa; 

• Conhecer o plano da qualidade usado pela empresa e implementado nas obras; 

• Elaboração de um sistema de gestão dos prazos, custos e qualidade no programa 

“Microsoft Office Project”, para um melhor controlo destes três factores em obras 

futuras: 

- Definição das actividades e da “Work Breakdown Struture” (WBS)  

- Estimativa das durações das actividades e precedências através de dados 

disponibilizados pela empresa, de medições em obra e de inquéritos a 

encarregados de obra; 
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- Estimativa dos custos de cada actividade na fase de orçamentação e 

reorçamentação; 

- Com base em processos construtivos utilizados pela empresa, inserir em cada 

actividade definida o processo desejado e as fichas de controlo de qualidade; 

• Validação do sistema elaborado com dados de outras obras a decorrer ou já 

concluídas. 

 

1.4 Metodologia de investigação 
 

O presente trabalho foi elaborado com a cooperação da empresa Soares Da Costa, de modo a 

que o sistema já implantado pudesse ser melhorado e adaptado às necessidades impostas. A 

metodologia de investigação adoptada é designada por casos de estudo, visto que o trabalho 

requer um caso prático para validação do sistema. 

O estudo teve uma duração de 6 meses, cuja presença num obra seleccionada pela empresa 

foi indispensável. Sendo assim, o estudo foi dividido em 4 fases: pesquisa bibliográfica, recolha 

e avaliação de informação acerca dos sistemas implementados na empresa e obras, 

elaboração de um sistema de integração tendo como base os processos já executados pela 

empresa e a validação desse sistema com dados recolhidos da obra a decorrer no momento 

que se intitulava “Embasamento Magnoliamar-Rosamar”. 

A primeira fase consistiu na pesquisa bibliográfica e apresentação dos estudos efectuados à 

data, e uma análise crítica, onde de uma forma explícita demonstrou-se a evolução do 

conhecimento com definições necessárias à sua compreensão. Nesta fase previu-se uma 

duração de 2 meses, sendo a data de finalização a 30 de Abril do corrente ano. 

A segunda fase prolongou-se pelo mês seguinte e consistiu na recolha de informação com a 

elaboração de entrevistas e fichas de casos, de forma a documentar a informação para uma 

posterior análise.  

A elaboração do sistema constituiu a terceira fase do trabalho, tendo sido muito importante a 

presença em obra. O mesmo sucedeu quando na última fase, que consistia na validação do 

sistema e era fundamental a recolha de dados da obra do “Embasamento”. 
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1.5 Organização da dissertação 
 

Feito o estudo e desenvolvido o sistema, será feita a sua validação com dados fornecidos pela 

empresa, relativos a obras que estejam a decorrer ou que estejam já concluídas. 

Resumidamente, o trabalho aqui apresentado está organizado da seguinte forma: 

• Capítulo 2 – Estado do conhecimento: pesquisa bibliográfica e respectiva análise; 

• Capítulo 3 – Estudo de casos: descrição dos sistemas de planeamento de prazos e 

orçamento e o plano da qualidade da empresa;  

• Capítulo 4 – Sistema proposto: descrição do sistema de gestão de prazos, custos e 

qualidade no programa “Microsoft Office Project”; 

• Capítulo 5 – Validação do sistema proposto: Com base nos dados da obra do 

“Embasamento”, apresentar os resultados provenientes do sistema proposto e 

consequentemente demonstrar a validação do sistema. 

• Capitulo 6 – Conclusões: avaliação do alcance dos objectivos inicialmente 

estipulados, indicar as limitações da investigação, descrever o contributo do estudo 

para a área em questão e expor possíveis trabalhos futuros.  
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2. ESTADO DO CONHECIMENTO 
 

2.1 Introdução 
 

Ao longo dos anos, a necessidade de planear de uma forma cada vez mais realista e precisa 

tem aumentado consideravelmente, devendo-se isso ao crescimento da concorrência e das 

exigências impostas pela sociedade actual. Esta evolução é já notória nas últimas décadas, 

tornando-se, então, este capítulo, um alicerce para qualquer tipo de estudo que tenha como 

objecto esta área. É de salientar que a relação entre os custos e os prazos do projecto aqui 

apresentado foi inúmeras vezes estudada, bem como as ligações entre: qualidade e custo; e 

qualidade e prazos de execução. No entanto, a relação entre os três aspectos em simultâneo é 

um assunto ainda pouco debatido no mercado. Por esta razão e tendo em conta que houve 

uma grande dificuldade em encontrar estudos, sistemas, programas ou pesquisas com a 

integração de custos, prazos e qualidade, optou-se por uma pesquisa subdividida em dois 

temas: a gestão de prazos e custos e a gestão da qualidade. Sendo estes temas debatidos a 

nível mundial, a pesquisa centrou-se, sobretudo, em jornais, revistas e livros, que expõem todo 

o tipo de trabalhos realizados actualmente, desde pesquisas a programas computacionais. 

O presente capítulo, para além da pesquisa bibliográfica e apresentação dos estudos 

efectuados à data, consiste também numa análise crítica onde, de uma forma explícita e 

objectiva, demonstra-se a evolução do conhecimento com definições necessárias à sua 

compreensão. Nesta fase, são abrangidas, de forma geral, as etapas a seguir no planeamento 

de uma obra: definição das actividades e nível da WBS (“Work Breakdown Struture”), 

interdependência entre as actividades, estimativa das durações, estimativa dos custos, gestão 

de prazos e custos e gestão da qualidade. 

Este capítulo divide-se, então, em quatro partes distintas:  

• Processo de pesquisa implementado; 

• Evolução do conhecimento, subdividida em: 

o Gestão de prazos e custos 

o Gestão da qualidade 

• Análise da informação: 

o Gestão de projectos 

o Definição das actividades e WBS (“Work Breakdown Struture”) 
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o Interdependência entre as actividades 

o Estimativa das durações 

o Estimativa dos custos 

o Gestão de prazos e custos 

o Gestão da qualidade 

• Conclusões  

 

2.2 Processo de pesquisa implementado 
 

Antes de qualquer pesquisa bibliográfica, é necessário adquirir alguns conhecimentos a 

respeito do tema que estamos a estudar, sendo que, para tal, iniciou-se essa aprendizagem 

através da leitura do PMBOK (“Project Management Body of Knowledge”). Este documento é 

aplicável à generalidade dos tipos de organizações e empresas de todo o tipo de áreas, 

tratando-se, este caso, da área da construção civil. Com o PMBOK, é possível dar resposta a 

um número variado de perguntas, como por exemplo: 

O que é, e como é feita, a gestão de projectos? 

O que é, e como é feita a gestão dos tempos, custos e qualidades de um projecto? 

O passo seguinte consistiu na pesquisa bibliográfica, tendo como base o recurso a palavras-

chave relacionadas com gestão de projectos, planeamento, controlo de custos e prazos e 

gestão da qualidade. Esta procura foi realizada em: 

• Revistas de referência e artigos do sistema de base de dados das bibliotecas de 

várias universidades e institutos; 

• Livros técnicos existentes nas bases de dados das livrarias nacionais e on-line; 

• Artigos, estudos e trabalhos já efectuados nesta área, acessíveis nas universidades 

a nível nacional; 

Obtidos os artigos, livros e estudos de interesse para o trabalho em questão, foi efectuada uma 

leitura e identificação dos sistemas, pesquisas e estudos existentes, para uma posterior análise 

e determinação de relações entre os mesmos e a evolução que esta área tem vindo a sofrer. 

No que refere à gestão da qualidade, as ISO (“International Organization for Standardization”), 

implementadas desde 1987 até 2000, são a base da pesquisa realizada. 
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Resta referir que o processo de pesquisa e respectiva análise decorreu de uma forma cíclica e 

será exposta cronologicamente, sendo o documento mais antigo do ano 1975 e o mais recente 

do ano actual, nomeadamente 2007.  

  

2.3 Evolução do conhecimento 
 

A gestão de projectos na construção civil é um tema cada vez mais complexo, com vista a 

atingir sistemas que se aproximem, de forma quase exacta, da realidade. Para tal, todo o tipo 

de métodos foram estudados, desde algoritmos genéticos a programas lineares, sendo estes 

reformulados até à actualidade, com novas suposições e restrições. 

Este ponto do trabalho, tal como já foi mencionado, será dividido em duas partes: gestão de 

prazos e custo e gestão da qualidade, devendo-se isto ao facto de a integração entre os três 

aspectos em simultâneo, prazos, custos e qualidade, ter sido raramente estudada até os dias 

de hoje. 

 

2.3.1 Gestão de prazos e custos 
 

Desde 1960 que os problemas TCT (“time-cost trade-off” tem como objectivo a obtenção da 

curva demonstrativa da relação entre as durações e os custos de projecto” [15]) exigem 

soluções mais concretas e reais, tendo provocado uma onda de estudos e investigações com o 

objectivo de haver uma maior aproximação possível da “perfeição”. Vários métodos têm sido 

implementados com vista a solucionar o problema, desde métodos lineares e integrados a 

programas dinâmicos, tendo surgido, mais tarde, os algoritmos genéticos. 

 Os métodos estudados, referidos acima, podem ser agrupados em três categorias: 

1ª Categoria: Método baseado num programa linear/inteiro; 

2ª Categoria: Métodos aproximados, que se baseiam em aproximações decompostas ou 

algorítmicos genéticos, cujo principal objectivo é a redução dos esforços computacionais 

imputados nos métodos da categoria anterior. 

3ª Categoria: Métodos que ultrapassam o problema base e tentam atingir projectos mais 

realistas, considerando, por exemplo, relações de tempo entre actividades, restrições dos 

recursos e interdependência dos mesmos no decorrer dessas actividades, ou incertezas 

associadas aos parâmetros dos problemas. 
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1ª Categoria 

Em 1980, Perera [31] desenvolve um método simples recorrendo a gráficos de barras/correntes 

e a programas lineares. Primeiramente, é efectuada uma análise através da técnica CPM 

(“critical path method” – técnica desenvolvida em 1957 por J.E. Kelly e M.R. Walker, que se 

baseia na estimativa das durações que constituem um projecto) e são atribuídos os custos 

mínimos a cada actividade. De seguida, e através do gráfico obtido com as primeiras datas, 

durações e desvios, as barras são comprimidas pelo programa linear. É de notar que a relação 

tempo-custo é assumida como linear e única no caminho crítico. 

O modelo de programa inteiro estudado por Shtub, Bard e Globerson [35] em 1994, considera 

curvas discretas para tempo-custo, através da integração dos custos indirectos na função 

objecto, representando assim, de uma melhor forma, os problemas reais.  

Em 1995, Liu, Burns e Feng [24] apresentaram uma nova aproximação do TCT, de modo a que 

esta contribuísse para o planeamento do projecto e ajudasse na tomada de decisões. A esta 

aproximação chamaram método híbrido LP/IP, visto ser a combinação entre um programa 

linear e o modelo inteiro. Este método, numa primeira fase e através do programa linear, 

baseia-se na obtenção da relação tempo-custo mais favorável. Esta fase tem com objectivo 

fornecer, antecipadamente, ao planeamento do projecto, uma ideia generalizada da relação 

tempo-custo. Na segunda fase, as regiões onde são detectados os tempos e os custos mais 

desejados são usadas para descobrir as soluções exactas, recorrendo ao programa inteiro. 

Com esta formulação é possível a resolução dos problemas TCT com uma maior eficiência e 

exactidão. 

Moussourakis e Haksever [27], em 2004, desenvolveram um modelo variado e flexível, através 

de um programa inteiro, com o intuito de solucionar os problemas TCT. Este modelo é 

realizado segundo funções arbitrais tempo/custo nas actividades definidas. O modelo é 

apresentado segundo dois modos distintos, dependendo do objectivo a que se destina. O 

primeiro modelo, apesar de não estar apto a reduzir a complexidade das soluções exactas 

obtidas através de algoritmos (sendo soluções exactas as soluções exponenciais no pior caso, 

ou seja, quando o tempo de resolução do problema aumenta exponencialmente com o 

crescimento do problema), fornece uma alternativa viável. Este modelo de programação 

matemático faz com que o “preço total de projecto seja minimizado e os seus constrangimentos 

garantam um tempo de realização de projecto desejado, enquanto as exigências de 

precedência da rede são mantidas” [20]. Já o segundo modelo é obtido através de algumas 

modificações do primeiro, de modo a que este foque o seu objectivo na “máxima redução do 

tempo de realização de projecto sujeito a recursos limitados” [20]. Este modelo é mais 

apropriado quando existe um constrangimento no orçamento e o objectivo é concluir o projecto 

o mais depressa possível. 
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Por fim, em 2005, Athanasios, Chassiakos e Serafim [1], desenvolveram um programa 

linear/inteiro segundo dois métodos: um exacto e um aproximado, de forma a optimizar os 

custos e os prazos de projectos, e definindo como projecto integrante de prazos e custos “a 

determinação apropriada da combinação entre tempo e o custo de cada actividade, de modo a 

que o projecto seja finalizado no prazo desejado com o mínimo custo possível.” [1]. Enquanto o 

método exacto considerava todas as combinações possíveis custo-tempo para obtenção da 

melhor solução, o método aproximado considerava essas combinações apenas nas actividades 

críticas, reduzindo significativamente o esforço computacional imputado no primeiro método, 

definindo como actividades críticas aquelas que “afectam a duração total de projecto se 

alteradas as suas durações” [1]. A desvantagem do método exacto era a elevada complexidade 

do programa computacional quando deparado com problemas de grandes dimensões, 

tornando-se assim o método aproximado mais adequado para esses casos, apesar da solução 

obtida não ser a mais optimizada.   

 

2ª Categoria  

A 2ª categoria distingue-se em dois tipos de métodos: os métodos aproximados e os algoritmos 

genéticos (GA).  

Robinson [34], em 1975, apresenta um estudo que envolve uma aproximação de um programa 

dinâmico para a determinação da zona crítica de projecto, ou seja, a zona que permite a 

minimização da duração total do projecto. A principal vantagem deste modelo é obter essa 

zona crítica através de funções arbitrárias de custo-tempo e de atalhos computacionais de 

forma a incrementar a sua eficiência. Neste modelo, redes com estruturas especiais podem ser 

decompostas em problemas unidimensionais. Contudo, o mesmo não é possível em 

determinadas redes mais complexas, visto que as funções inseridas na rede se encontram em 

menor número que as actividades que a constituem. 

Posteriormente, em 1977, Panagiotakopoulos [30] propôs a decomposição de projectos em 

sub-redes não sobrepostas, dado que todas as grandes redes de projectos o permitem, 

podendo então utilizar um algoritmo mais simplificado, eficiente e generalizado. Após a análise 

separada das sub-redes, Panagiotakopoulos procede à sobreposição das redes, obtendo 

assim a resolução para o problema TCT. 

O objectivo exposto no estudo feito por De, Dunne, Ghosh e Wells [8], em 1995, é identificar os 

conjuntos de decisões que irão resultar na relação entre o tempo e o custo desejado de um 

projecto, ou seja, solucionar o problema do TCT na rede de um projecto. Neste estudo, é feita 

não só a descrição e ilustração de uma decomposição modular no contexto da optimização 

entre o tempo e custo de um projecto, como também as vantagens daqui provenientes. A rede 

considerada como “ideal” é obtida através de alterações e decomposições adequadas das 
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redes de actividades, garantindo uma fácil actualização e conseguindo em simultâneo uma 

redução dos esforços computacionais.  

Finalmente, em 2000, Chassiakos [5] apresenta um método de optimização do tempo e custo 

de projecto através de um programa inteiro, em que opta pela análise apenas das actividades 

críticas da rede, simplificando assim uma análise da rede integral. 

No que diz respeito aos segundos métodos (GA), estes foram utilizados também na resolução 

de problemas de TCT, nomeadamente por Feng, Liu e Burns [11], em 1997. Relembrando que 

com uma análise TCT é possível obter um menor custo de projecto sem que este sofra um 

impacto negativo na duração, estes indicam os dois resultados possíveis provenientes desta 

análise: 

• “Uma curva TCT a demonstrar a relação entre o tempo e o custo de um projecto”[9] 

• “As selecções dos métodos de construção que proporcionam um equilíbrio óptimo 

entre o custo e as durações de um projecto” [9]. 

Com base nesta análise, Feng, Liu e Burns [11] desenvolveram um modelo chamado TCGA, 

que recorre ao Microsoft Excel para a entrada inicial de dados, como por exemplo: as 

precedências, os tamanhos das populações e as condições finais. Estes dados iniciais são 

introduzidos em três áreas diferentes, sendo a primeira representativa dos custos e durações 

de cada actividade, a segunda das precedências entre as actividades e a terceira área de 

informação dirigida aos operadores do GA. Este modelo, apesar de obter soluções com 90 a 

95% de exactidão, efectua com uma maior rapidez a procura de uma pequena fracção na 

escala total da busca. 

Com o intuito de superar certas limitações, tais como a linearidade da relação tempo-custo e a 

necessidade de trabalhar manualmente a curva representativa dessa relação, Li, Cao e Love 

[23], em 1999, estabeleceram um modelo quadrático não linear, havendo assim uma maior 

aproximação da realidade. Este modelo, constituído a partir de dados e soluções de projectos 

anteriores, desenvolve uma máquina de aprendizagem que gere automaticamente equações 

quadráticas do tempo-custo. Estas equações dão uma aproximação mais complexa das 

relações entre as variáveis do tempo e do custo e mostram a possibilidade de correlacionar de 

uma forma não linear dados anteriores. As curvas obtidas são solucionadas através de um GA 

melhorado, que inclui uma múltipla passagem pelos pontos e uma probabilidade de mutação 

variável. Esta melhoria torna-se útil na obtenção da solução óptima quando esta se depara com 

algum obstáculo. 

Leu e Yang [22], em 1999, deram ênfase à disponibilidade dos recursos, visto que “…os 

recursos na construção, incluindo a dimensão das equipas, os equipamentos e os materiais, 

são limitados num projecto real de construção.” [15] Os estudos efectuados com o propósito de 

ultrapassar este problema baseiam-se em três aspectos: o problema TCT, as restrições dos 
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recursos e o nivelamento dos recursos ilimitados. Com isto, Leu e Yang implementaram um 

modelo de gestão computacional óptimo com “multi-critérios”, que integra no mesmo ambiente 

os três aspectos já mencionados. Este modelo é desenvolvido em duas fases, sendo a primeira 

respeitante à integração do problema TCT com a distribuição dos recursos, e a segunda ao 

nivelamento. 

Um ano mais tarde, Gen e Cheng [14] propõem um algoritmo genético baseado numa 

aproximação adaptável dos pesos (Adaptive Weight Approach - AWA) para cada objectivo. 

Para a determinação dos pesos referidos, são identificados dois pontos: um correspondente 

aos valores máximos de cada objectivo (z+={zcmáx;ztmáx}) (tempo e custo) e outro aos 

valores mínimos(z-={zcmin;ztmin}). Os pesos são obtidos segundo a fórmula seguinte: 

Equação 2. 1 – Pesos correspondentes ao custo total e ao tempo 
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onde Wc é o peso correspondente ao custo total e Wt o peso correspondente ao tempo. São 

depois inseridos na fórmula seguinte, que corresponde ao critério de avaliação da aptidão das 

soluções praticáveis: 

Equação 2. 2 – Critério de avaliação da aptidão das soluções praticáveis do AWA 
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Até 2004 surgem vários algoritmos genéticos para obtenção de uma solução óptima entre 

tempo e custo, mas estes apresentam apenas um único objectivo, ou seja, procuram ou a 

minimização dos custos ou a minimização das durações de projecto. Com isto, Zheng e 

Kumaraswamy [37] afirmam que, “é necessário para a resolução de problemas de optimização 

tempo-custo, um algoritmo com um multi-objectivo mais eficiente e que gere soluções óptimas 

em ambos os factores, tempo e custo”, e desenvolvem uma modificação do método “Adaptive 

Weight Approach (AWA)”, estudado por Gen e Cheng [14], que toma o nome de “Modified 

Adaptive Weight Approach (MAWA)”. Esta modificação leva a superar as deficiências 

encontradas no AWA, como por exemplo a indefinição dos pesos caso os valores máximos 

igualem aos valores mínimos, e, consequentemente, à proposta de uma fórmula alternativa à 

apresentada por Gen e Cheng [14] : 

Equação 2. 3 - Critério de avaliação da aptidão das soluções praticáveis do MAWA 
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onde γ é um valor entre 0 e 1, para evitar a divisão por zero. 
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3ª Categoria 

Coskunoglu [6], em 1984, considerou a incerteza inerente nas curvas TCT e baseou-se no 

programa linear já desenvolvido por Perera [31]. Para tal, incluiu na formulação do programa 

linear, probabilidades associadas às durações das actividades, isto é, propõe uma 

possibilidade que forçasse o modelo de programação linear quando uma duração de projecto 

tem de necessariamente ser alcançada com a probabilidade predefinida.  

Para optimizar o tempo e o custo do projecto, são apresentadas, em cada actividade, várias 

opções, que podem ser mais arriscadas e com distribuições mais extensas. Caso estas opções 

se sobreponham significativamente, a dificuldade em desenvolvê-las através de métodos 

heurísticos aumenta, logo, Feng, Liu e Burns [12], em 2000, afirmam que “…as incertezas 

devem ser consideradas aquando a minimização do custo e tempo de um projecto” [10]. Este 

facto resulta no chamado problema TCT estocático, que é revisto por Feng, Liu e Burns [12] 

para obtenção de uma aproximação que combina simulações com algoritmos genéticos (GA). 

Em suma, estes afirmam que, para obter soluções mais aproximadas da realidade no 

planeamento de projectos, é necessário ter em conta as incertezas e demonstram a 

possibilidade de integração dos métodos GA com simulações, proporcionando assim uma 

maior eficiência.  

Isidore e Back [15], em 2001, consideram que a técnica já existente para reduzir o custo de 

projecto, normalmente chamada “programa de redução de custos”, apresenta um problema na 

sua aplicação, visto que esta não se dirige à variabilidade inerente à duração e custo das 

actividades do projecto. Desta forma o valor comprimido resultante da programação não pode 

ser aplicado com nenhum nível de confiança estatística. Assim sendo, Isidore e Back 

apresentam um novo procedimento que se dirige à aplicação de técnicas mais rápidas e 

directas para o programa de redução de custos, tendo em conta a variabilidade inerente na 

duração e o custo das actividades programadas, em simultâneo com a aplicação de uma 

escala que estima e calcula a probabilidade com base em dados históricos. A série de dados 

resultantes é então analisada para fornecer uma estimativa comprimida da duração e do custo, 

obtendo uma confiança total mais elevada da realização. 

Já em 2003, Laslo [21] considerou os efeitos das alterações das velocidades de desempenho 

nos parâmetros de distribuição das frequências da duração das actividades em modelos 

estocásticos de TCT, bem como o efeito da duração da actividade normal no preço desta. 

Por último, foram estudados sistemas com base nas relações de tempo entre as actividades, 

restrições dos recursos e interdependência dos recursos no decorrer das actividades. Nesta 

área, Elmaghraby e Kamburowski [10], em 1992, consideraram a importância das relações de 

precedência generalizadas entre as actividades da rede, de forma a simular projectos reais e 

estabelecer uma armação conceptual para uma nova análise e futuro desenvolvimento (as 

relações de precedência generalizadas também foram consideradas em problemas de 
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planeamento de recursos - forçados, em 1988, por Bartusch [2], apesar de que para este, não 

foi incorporado até à data nenhum modelo de relação entre o tempo e o custo). 

Brucker, Drexl, Möhring, Neumann e Pesch [4], em 1999, propõem não só uma forma de 

ultrapassar a falha existente entre os sistemas de planeamento e os planeamentos de 

projectos, como também uma unificação. Estes apresentam um esquema de classificação 

compatível com os sistemas de planeamento existentes, obtendo através da descrição das 

actividades, recursos afectos e função objectivo, a classificação dos modelos mais importantes 

até à data. A proposta apresentada é baseada numa revisão extensiva da evolução da 

programação de projectos sobre recursos forçados. 

O`Brien e Fischer [28], em 2000, apresentaram um estudo em que identificam as principais 

críticas à utilização do programa TCT (“time-cost trade-off”). As capacidades de custos e 

restrições dos subcontratados e fornecedores, os efeitos na produtividade devido às condições 

do local e os custos derivados a alterações de projecto são aspectos importantes a ter em 

conta e que o TCT não tem capacidade de representar, tornando-se assim um programa pouco 

viável, do seu ponto de vista.  

Por fim e já no corrente ano de 2007, Motawa, Anumba, Lee e Peña-Mora [26] enunciam que 

“as alterações em projectos de construção são recorrentes e provenientes de diferentes fontes, 

devido a várias causas, em qualquer fase do projecto, tendo como consequência impactos 

consideráveis” e, para tal, apresentam uma pesquisa onde indicam os principais factores que 

poderão influenciar um projecto e as alterações a que este fica sujeito, podendo ser essas 

alterações benéficas, neutras ou prejudiciais. Neste estudo, definem que a estabilidade de uma 

actividade “indica o grau a que uma dada actividade é executada sem a necessidade de 

alterações” e que “uma elevada estabilidade significa que, somente um número pequeno das 

mudanças é esperado durante a execução de uma actividade”. Com isto, Motawa, Anumba, 

Lee e Peña-Mora apresentam um sistema de gestão integrado para alterações de projecto, que 

estima com base numa investigação da informação disponível nas fases iniciais do projecto, o 

nível de estabilidade das actividades. 

 

2.3.2 Gestão da qualidade 
 

Com a evolução na construção e a melhoria da qualidade, as empresas tornaram-se mais 

competitivas, aumentando as exigências ao nível da oferta e da procura. Um plano da 

qualidade tem como base satisfazer essas exigências e garantir uma melhoria desses mesmos 

planos, ou seja, a primeira etapa para definir um sistema de gestão da qualidade é determinar 

as necessidades e expectativas dos clientes e de outras entidades interessadas. 
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A preocupação com o planeamento da qualidade era escassa até ao ano 1987, quando foram 

elaboradas as primeiras normas, num documento intitulado ISO 9000 (“International 

Organization for Standardization”). Este documento, veio substituir a única norma existente 

relativa à garantia da qualidade, a norma Britânica BS 5750, que se resumia à apresentação de 

documentos que especificavam os procedimentos de fabricação.  

A ISO 9000 continha uma estrutura constituída por três modelos: ISO 9001, para garantia da 

qualidade para projecto, desenvolvimento, produção, montagem e prestadores de serviço; ISO 

9002, para garantia da qualidade para produção, montagem e prestação de serviço, e ISO 

9003, para garantia da qualidade para inspecção final e teste. 

Alguns anos depois, em 1994, a ISO 9000 foi revista e, em parte, reformulada, passando a ter 

a identificação de ISO 9000:1994. Esta reformulação introduziu um novo procedimento para a 

garantia da qualidade, em substituição da etapa da inspecção final, que consistia na realização 

de acções preventivas. 

Em 2000, a ISO 9000 foi novamente revista, passando a existir as ISO 9001:2000 e ISO 

9004:2000 [16, 17, 18, 19]. A primeira foca unicamente os processos necessários para 

transmitir a confiança de que os requisitos da qualidade do produto do cliente serão 

alcançados, e a segunda centra-se na melhoria contínua do processo de gestão da qualidade. 

Apesar da sua aceitação internacional, a ISO 9000 está rodeada de controvérsia e crítica e a 

literatura existente à sua volta é claramente dividida em relação à sua avaliação. Por um lado, 

a ISO 9000 é examinada como uma variante da TQM (“Total Quality Management”), e por 

outro, é definida como um processo exposto por escrito cujo valor é limitado. Em torno desta 

controvérsia, Curkovic e Pagell, em 1999, apresentam um estudo demonstrativo da vantagem 

competitiva proveniente das normas presentes na ISO 9000. 

Contudo, Reed, Lemak e Mero [33], um ano depois, efectuam uma pesquisa sobre a escassa 

teoria que fundamenta a vantagem competitiva quando implementado TQM (“Total Quality 

Management”). Demonstram também que com a vantagem proveniente da competição em 

mercado, a teoria baseada nos recursos da empresa e a teoria dos sistemas, é possível 

comprovar essa vantagem competitiva. “Deduzimos que o conteúdo de um TQM é capaz de 

produzir um preço [33] ”. 

Até o ano 2000, enquanto organizações focavam a atenção na aquisição e uso do 

conhecimento para alcançar a qualidade desejada, surgiram grandes avanços nos sistemas de 

informação. “O objectivo básico de um sistema de informações é adquirir e representar o 

conhecimento. Os objectivos básicos de um sistema de qualidade são o planeamento da 

qualidade, o controle de qualidade, e a melhora de qualidade” [9]. Baseados nestes conceitos 

Dooley, Anderson e Liu [9] desenvolveram o PQKB (“Process Quality Knowledge Base”) que 

representa um sistema de informação dos processos e conhecimentos para adquirir planos da 

qualidade, o seu controlo e a sua melhoria contínua. 
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2.4 Análise da informação 
 

Há várias questões, mencionadas anteriormente, que requerem uma análise mais 

pormenorizada, de forma a possibilitar a compreensão adequada dos conceitos, das 

metodologias de investigação implementadas, características, classificações e relevância das 

vertentes de investigação da problemática. 

 

2.4.1 Gestão de projectos 
 

Projecto é “um conjunto de actividades que se realizam ao longo do tempo de acordo com uma 

determinada sequência definida por restrições tecnológicas e disponibilidades dos recursos 

(humanos, materiais ou financeiros), com o objectivo de conseguir um determinado produto ou 

serviço […].” [36]. 

Os projectos são desenvolvidos por organizações, de todo o tipo de áreas, com base num 

objectivo final a atingir. “Os projectos podem ser empreendidos a todos os níveis de uma 

organização” [36], ou seja, pode implicar várias ou apenas uma pessoa e pode envolver uma 

ou mais organizações. 

Os projectos são normalmente constituídos por várias fases, para uma melhor compreensão e 

gestão, podendo tomar várias formas consoante as organizações que os desenvolvem. Um 

projecto pode ser definido como temporário ou único, apresentando um início e fim 

estabelecido e com características próprias. Por exemplo, na projecção da construção de um 

empreendimento ao nível da construção civil, apesar de se identificarem, aparentemente, 

muitas semelhanças entre vários empreendimentos, existem sempre especificidades próprias 

no ciclo de vida dos respectivos projectos, especificidades que são fruto de vários factores, tais 

como a caracterização do local de implantação, os processos construtivos, o tipo de utilização, 

entre outros.      

Chama-se gestão de projectos “à aplicação de conhecimentos, capacidades, ferramentas e 

técnicas que visem atingir os objectivos dos projectos e exceder as necessidades das partes 

envolvidas e as expectativas dos projectos” [32].   

 

Na área da construção civil, a gestão de projectos inclui: 

• A definição de actividades e trabalhos que garantam a execução do projecto com 

sucesso; 

• A gestão dos custos, para que o projecto termine com o orçamente previsto; 
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• A gestão do tempo, para garantir o cumprimento dos prazos; 

• A gestão da qualidade, para que o projecto satisfaça as exigências estabelecidas. 

Sintetizando a gestão de projectos aos três aspectos mencionados (custos, prazos e 

qualidade), a obtenção de um projecto “perfeito” implica a optimização dos custos, tempo e 

qualidade. 

 

 

Figura 2. 1 - Integração dos custos, prazos e qualidade de projectos 

 

2.4.2 Definição das actividades e WBS (Work Breakdown 
Struture) 

 

No planeamento de uma obra, o primeiro passo, e do ponto de vista deste trabalho, o mais 

importante, é a criação de uma WBS (“Work Breakdown Structure”) e a correcta listagem das 

actividades.  

“A WBS é a descrição detalhada de todos os resultados existentes no projecto”. [36] Com a 

definição da WBS, é possível dividir um projecto em várias fases constituídas por mais do que 

uma actividade, havendo assim uma decomposição do projecto em partes mais flexíveis.  

Custos

Prazos

Projecto 
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Figura 2.2 - Exemplo de uma WBS do projecto de execução de um viaduto (2 níveis de 
desagregação) 

 

“Uma actividade é um elemento básico da rede e representa um trabalho a realizar, que 

consome recursos (humanos e/ou materiais), recursos que, por sua vez custam dinheiro.” [36] 

A definição das actividades requer uma análise bem elaborada sobre o mapa de quantidades e 

algum espírito crítico de forma a obter um número de actividades adequado. No âmbito da 

escolha das actividades, deve se ter em consideração que quanto mais actividades houver, 

mais completa será a descrição do projecto, no entanto, mais complexa será a sua rede, o que 

pode originar dificuldades de análise e compreensão. Por outro lado, quanto menos actividades 

forem seleccionadas, mais difícil será o entendimento do empreendimento e sobretudo, do seu 

controlo. Por conseguinte é fulcral ter bom senso na selecção das actividades, promovendo um 

equilíbrio entre a solução mais complexa e a que considera menos actividades, nunca 

descurando o eficiente planeamento do empreendimento. 

Apesar disso, já foram realizados estudos acerca de: métodos que diminuam a complexidade 

das redes de actividades, como por exemplo Panagiotakopoulos [30]; sistemas de aproximação 

que facilitam as actualizações das actividades (De, Dunne, Ghosh e Wells [8]), e sistemas que 

analisam somente as actividades críticas de projecto (Chassiakos [5], através de um método 

aproximado de Athanasios, Chassiakos e Serafim [1], através de um programa linear/inteiro – 

método aproximado). 
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Figura 2. 3 - Processos associados à definição das actividades de um empreendimento

 

2.4.3 Interdependência entre as actividades
 

Alguns métodos existentes no planeamento de projectos representam

simplificada, a sequencialidade de execução das actividades, 

de dependência que só permit

anterior. Esta simplificação 

projectos de construção actividades são 
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As actividades que compõem o projecto organizam

sujeitas a relações lógicas derivadas de condicionalism

visa identificar essas relações lógicas de dependência entre as actividades, com base na 

informação conhecida sobre as técnicas a aplicar, na especificidade da obra e nos factores 

ambientais da empresa executante do proje

 

Figura 2. 4 Processos associados á identificação de relações de precedência entre actividades
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Interdependência entre as actividades 

Alguns métodos existentes no planeamento de projectos representam, 

a sequencialidade de execução das actividades, considerando apenas relações 

de dependência que só permitem o inicio de uma actividade após finalizada a actividade 

anterior. Esta simplificação caracteriza a falha existente nesses projectos, visto que “

projectos de construção actividades são regularmente executadas em simultâneo com o intuito 

de reduzir a duração de projecto” (Athanasios e Chassiakos [1]). 

As actividades que compõem o projecto organizam-se, então, de uma forma específica, 

sujeitas a relações lógicas derivadas de condicionalismos de diversa ordem. Este processo 

visa identificar essas relações lógicas de dependência entre as actividades, com base na 

informação conhecida sobre as técnicas a aplicar, na especificidade da obra e nos factores 

ambientais da empresa executante do projecto (Figura 2. 4). 
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Define-se como actividade precedente “ uma tarefa que começa ou termina antes de outra” [36] 

e sucessora “a actividade que depende do início ou conclusão da anterior”. Compreende-se 

assim que o projecto tem um seguimento, com actividades precedentes e sucessoras, e que 

uma actividade com uma determinada duração é caracterizada em termos temporais por dois 

instantes: início e fim. A partir destes dois instantes é possível distinguir 4 tipos de 

interdependências, podendo cada uma conter um avanço (“lag”) ou um atraso (“lead”): 

 

Fim - Início com atraso ou com avanço – A actividade B deve 

ser iniciada n dias depois ou antes de finalizada a actividade A 

 

Início – Início com atraso ou com avanço – A actividade B deve 

ser iniciada n dias depois ou antes de iniciada a actividade A 

 

Fim – Fim com atraso ou com avanço – A actividade B deve ser 

finalizada n dias depois ou antes de finalizada a actividade A 

 

Início – Fim com atraso ou com avanço – A actividade B deve 

ser finalizada n dias depois ou antes de iniciada a actividade A 

 

Dos estudos efectuados até à data, destacam-se alguns que de uma certa forma dão ênfase a 

esta etapa do planeamento de projecto: a definição das interdependências das actividades. É o 

caso do estudo de Elmaghraby e Kamburowski [10], em 1992, que considera as 

interdependências fundamentais numa simulação de projectos reais e o estabelecimento de 

armações conceptuais para novas análises e futuros desenvolvimentos. O mesmo sucede com 

Bartusch [2], apesar do estudo efectuado não se basear na obtenção de um valor optimizado 

entre o tempo e o custo de um projecto.  

É de realçar que esta fase está interligada com os recursos necessários para a execução das 

actividades, visto que a possibilidade de estas estarem a decorrer em simultâneo poderá gerar 

a indisponibilidade dos recursos e consequente repercussão nas durações e custos finais de 

projecto. Este impasse será referido mais adiante, na estimação dos custos. 
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2.4.4 Estimativa das durações 
 

Esta é uma fase determinante para um bom planeamento do projecto, pelo facto de todo o 

controlo de prazos depender da correcta estimação das durações. A estimação das durações 

tenta, através de dados históricos (antigos projectos) que se assemelhem ao projecto em 

estudo, definir as durações que mais se aproximam da realidade. Com base nestes dados 

históricos, alguns investigadores, como por exemplo Li, Cao e Love [23], sugerem uma 

máquina de aprendizagem geradora de equações quadráticas tempo-custo para uma melhor 

estimação das durações.  

Além dos dados históricos, as durações das actividades dependem consideravelmente dos 

recursos disponíveis. Por vezes, no planeamento de um projecto, os recursos estão definidos 

como ilimitados, representando de uma forma pouco correcta a realidade. Com base nesta 

deficiência, Moussourakis e Haksever [27] desenvolveram um programa inteiro, cuja inserção 

dos recursos toma valores limitados, e Leu e Yang [22] implementaram um modelo de gestão 

computacional óptimo com “multicritérios”. 

A quantidade de trabalho a executar e certas particularidades da obra são também factores 

que influenciam na estimativa. Estes podem levar a uma complexidade significativa das redes 

de actividades e, consequentemente, à difícil estimação das durações. Para ultrapassar este 

problema, foram desenvolvidos vários métodos aproximados, baseados em aproximações 

decompostas, como por exemplo, Robinson [34], Panagiotakopoulos [30], De, Dunne, Ghosh e 

Wells [8], Chassiakos [5], já mencionados anteriormente. 

Ainda no que se refere à estimativa das durações, Coskunoglu [6], através de um programa 

linear, associa probabilidades às durações das actividades inseridas, para que a duração de 

projecto final seja obrigatoriamente alcançada. 

A Figura 2. 5 mostra as entradas (“inputs”) e ferramentas necessárias para obtenção das 

durações das actividades. 
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Figura 2. 5 - Processos associados à definição das durações
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de cada actividade pode ser traduzida em três valores: duração optimista, duração mais 
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necessários à execução da actividade são muito importantes na estimação dos custos, como 

também a sua disponibilidade, visto que a sua falta, num instante a que estava planeado, leva 

a atrasos indesejáveis e, consequentemente, a custos elevados pelo não cumprimento dos 

prazos. 

“Deve-se optar por aplicar um método de calendarização que tenha em conta a disponibilidade 

de recursos sempre que estes sejam escassos e determinantes para a conclusão do 

empreendimento” (Fonseca [13]). 

É de realçar que a estimação dos custos também pode ser efectuada com base em dados 

históricos. 

“A estimação dos custos inclui a identificação e consideração de várias alternativas de custos” 

(PMI [32]), com o intuito de optar por uma que nos permita a máxima redução dos mesmos. 

Destas alternativas, estão incluídos diferentes métodos de construção, como é demonstrativo 

no estudo feito por Feng, Liu e Burns [11]. 

Ainda a abordar o tema da redução dos custos, técnicas já existentes, tais como “programa de 

redução de custos”, foram estudadas e aperfeiçoadas por Isidore e Back [15], implementando 

no mercado um novo procedimento, que se dirige a aplicação de técnicas mais rápidas e 

directas para o programa de redução de custos, tendo em conta a variabilidade inerente na 

duração e no custo das actividades programadas, em simultâneo com a aplicação de uma 

escala que estima e calcula a probabilidade com base em dados históricos. As capacidades de 

custos e restrições dos subcontratados e fornecedores, os efeitos na produtividade devido às 

condições do local e os custos derivados a alterações de projecto são aspectos que 

incrementam os custos finais dos projectos, e que foram analisados e sujeitos a críticas no 

estudo efectuado por O`Brien e Fischer [28]. 

Os métodos de afectação de recursos existentes dividem-se em dois grandes grupos: os 

métodos exactos e os métodos heurísticos. Os métodos exactos permitem encontrar a solução 

óptima em termos da duração mínima do projecto, requerendo, contudo, um enorme esforço 

computacional, tornando-os pouco práticos para projectos reais e de grande dimensão. Estes e 

outros métodos, já mencionados no ponto “Evolução do conhecimento”, serão integrados no 

ponto seguinte “Gestão de prazos e custos”. 

A Figura 2. 6 mostra as entradas (“inputs”) e ferramentas necessárias para obtenção das 

estimações dos custos. 
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Figura 2. 6 - Processos associados à definição 
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realistas que consideram interdependências das actividades, disponibilidades de recursos, 

incertezas nas estimações, etc. 

A evolução destes métodos visa atingir vários objectivos. As soluções propostas dirigidas ao 

problema TCT tanto empregaram programas lineares, inteiros e dinâmicos, como outros 

métodos (heurísticos), tendo mais tarde surgido os algoritmos genéticos. Já referido 

anteriormente, os sistemas estudados podem se dividir em três categorias dando ênfase a três 

objectivos distintos.  

A primeira categoria, constituída pelos programas lineares inteiros, tem o intuito de obter a 

solução óptima através de uma relação linear entre o custo e tempo, sendo este o problema 

base.  

A segunda categoria, constituída por aproximações decompostas e algoritmos genéticos, visa a 

redução dos esforços computacionais imputados nos programas anteriores. No que diz 

respeito a aproximações decompostas, estas baseiam-se, por exemplo: na decomposição em 

problemas unidimensionais de redes com estruturas especiais, apesar de que, efectuado por 

Robinson [34], não é aplicável a redes muito complexas; na decomposição em sub-redes para 

que, posteriormente avaliadas, possam ser sobrepostas (Panagiotakopoulos [30]). Através de 

um algoritmo genético, um sistema implementado por Li, Cao e Love [23] apresenta a limitação 

da linearidade entre o tempo e o custo, desenvolvendo um modelo quadrático não linear. 

Modelos considerando a disponibilidade dos recursos (Leu e Yang [22]) e aproximações 

adaptáveis dos pesos (AWA) (Gen e Cheng [14]) também foram desenvolvidos e resolvidos 

através de algoritmos genéticos. Todos os modelos implementados apresentam somente um 

objectivo, ou a minimização dos custos fixando as durações estimadas ou a minimização das 

durações sem alteração dos custos. É necessário implementar modelos com um multi-objectivo 

(Zheng e Kumaraswamy [37]), ou seja, um modelo que esteja apto a reduzir os dois factores, e, 

mesmo sem obter o valor mais baixo de custos e tempo, atinja a relação tempo-custo mais 

compensatória.  

 É de salientar que alguns modelos corridos através de algoritmos genéticos reduzem o esforço 

computacional, tornando-os mais rápidos, mas com soluções cuja exactidão é inferior a 100%. 

Na terceira categoria, os investigadores centram-se em suposições que transmitem uma maior 

realidade aos projectos de planeamento, como por exemplo a interdependência das 

actividades, a disponibilidade dos recursos, as incertezas das estimações das durações e as 

alterações de projecto. 

Para a obtenção de uma solução óptima, é necessário, então, projectos que se aproximem da 

realidade e métodos que não exijam grandes esforços computacionais.  
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2.4.7 Gestão da Qualidade 
 

Um sistema de gestão da qualidade não visa só o produto, mas também a organização em si, 

porque um produto final depende não só do material, execução e controlo, como também dos 

relacionamentos entre pessoas. Com isto, um sistema de gestão da qualidade inclui por 

exemplo os seguintes princípios: 

1. Focalização no cliente; 

2. Liderança; 

3. Envolvimento das pessoas; 

4. Abordagem por processos; 

5. Abordagem da gestão como um sistema; 

6. Melhoria contínua; 

7. Abordagem à tomada de decisões baseadas em factos; 

8. Relações mutuamente benéficas com fornecedores. 

A implementação de um plano da qualidade é crucial para o desenvolvimento de uma 

organização. “O plano da qualidade poderá incluir uma secção com a declaração dos 

objectivos da qualidade para a obra ou projecto coberta pelo plano da qualidade. É nesta 

secção onde são descritos os objectivos da qualidade da obra ou projecto. Os objectivos da 

qualidade são derivados da política da qualidade da organização” (ISO 9000) 

A gestão da qualidade é uma preocupação recente, mas já se tornou um aspecto a ter em 

consideração nas organizações, sendo até uma vantagem competitiva, como evidenciado por 

Reed, Lemak e Mero [33].  

Em que consiste exactamente a gestão da qualidade? Na área da construção civil, a qualidade 

é crescente, devido à concorrência existente no mercado e, para a garantir, é necessário seguir 

certos procedimentos. Neste ponto de vista, a gestão da qualidade é iniciada na fase de 

planeamento de projecto, na apresentação de um plano da qualidade com procedimentos, 

métodos, responsabilidades, objectivos. A qualidade é atingida consoante os requisitos 

impostos pelos clientes e sua posterior satisfação. 

Definidos todos os passos, do planeamento do projecto (actividades, WBS, interdependências 

durações e custos), é necessário definir os procedimentos para a execução de cada actividade. 

Estes procedimentos são efectuados para todo o tipo de actividades, desde a recepção de 

materiais, à betonagem de uma estrutura. Nestes procedimentos estão incluídas fichas que 

registam todo o tipo de avaliações, desde inspecções visuais a ensaios de resistência.  
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Em suma, a gestão da qualidade é constituída pelos seguintes itens:  

• Sistema de gestão da qualidade implementado; 

• Definição das responsabilidades de gestão; 

• Gestão dos recursos; 

• Realização dos produtos;  

• Medições, análises e melhorias. 

 

Figura 2. 7 - Plano da Qualidade e melhoria contínua 
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2.5 Conclusões 
 

Perante a concorrência que as organizações enfrentam na actualidade, o esforço para fornecer 

as melhores condições aos clientes é o princípio base. Nas obras de construção, existem três 

principais objectivos a atingir: custo reduzido, duração reduzida e qualidade. A conjugação 

destes três aspectos é raramente conseguida, acabando por fracassar alguma das três. 

Contudo, podem sempre existir planeamentos distintos, ou seja, um planeamento que consiste 

na estimação da duração de projecto e controlo, um orçamento e reorçamento, e um plano da 

qualidade. 

A existência de sistemas que integrem os custos, o tempo e a qualidade é escassa, por isso, a 

pesquisa bibliográfica é feita através de dois processos. Um primeiro processo, baseado 

apenas em métodos e modelos que tentam optimizar a relação entre o tempo e o custo, e um 

segundo, com base nos documentos efectuados em torno da gestão da qualidade. 

Desde 1960 que os problemas TCT no planeamento de obras de construção são estudados, e 

desses estudos são destacadas três categorias: programas lineares e inteiros, onde se obtém 

a optimização entre o tempo e o custo, através de uma relação linear entre eles; aproximações 

decompostas e algoritmos genéticos, que visam a redução dos esforços computacionais, e 

métodos que ultrapassam o problema base através de suposições e restrições que fazem com 

que os projectos se aproximem do que realmente acontece nas obras de construção civil. 

No que diz respeito à gestão da qualidade, este é um tema recente, com o “nascimento” das 

primeiras normas no documento intitulado ISO 9000. Estas normas sofreram duas reformas, 

uma em 1994 e outra em 2000. Esta evolução sucedeu em torno de controvérsia e crítica, 

havendo estudos demonstrativos, tanto das limitações existentes na ISO 9000, como da sua 

consistência.  

Com esta primeira apreciação em torno da gestão de projectos, podemos então concluir que o 

planeamento de uma obra é constituído, de uma forma geral, por cinco partes: definição das 

actividades e WBS; interdependência entre as actividades; estimação das durações e 

estimação do custos, sendo estas duas baseadas principalmente na afectação e 

disponibilidades dos recursos necessários à execução de cada actividade e ainda um plano da 

qualidade. 
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3. ESTUDO DE CASOS 

3.1 Introdução 
 

O presente capítulo pretende apresentar a situação actual da empresa, ao nível da gestão e do 

planeamento de projectos, podendo posteriormente proceder à identificação de pontos fracos 

que podem ser analisados e à captação da opinião generalizada dos procedimentos utilizados 

nas empresas de construção civil.  

A informação será obtida à base de entrevistas efectuadas a vários intervenientes na obra que 

será analisada, entre eles, Engenheiros Civis, Orçamentistas e Técnicos de obra. As 

entrevistas em questão irão abordar os temas da gestão de prazos, custos e qualidade, 

tentando obter resultados estatísticos, ou seja, dados que poderão ser apresentados por 

tabelas e gráficos de fácil compreensão. A recolha dos dados presentes nestes inquéritos 

incluirá, por exemplo: a percentagem de atrasos ocorridos nas obras e as variações de custos 

no decorrer das mesmas; o nível de controlo efectuado tanto no cumprimento dos prazos como 

no dos custos; como são efectuados e a funcionalidade do planeamento dos trabalhos e 

orçamentos; a que graus estão implementados os planos da qualidade nas organizações de 

hoje, entre outros. 

O segundo objectivo deste capítulo é a descrição e caracterização dos casos de estudo que 

servirão de base à elaboração do sistema proposto para gestão de prazos, custos e qualidade. 

Para esta descrição e caracterização dos casos de estudos, será elaborada uma ficha de 

casos, preenchida nos respectivos locais das obras em estudo. A localização, o tipo de obra e 

a gestão da obra, entre outros aspectos, serão alguns pontos apresentados na ficha de caso 

utilizada para o efeito. 

Com esta avaliação das entrevistas e fichas de caso, o intuito passa por efectuar uma análise e 

elaborar uma ideia para um futuro sistema que contribua para o desenvolvimento e melhoria 

dos processos utilizados pela empresa. 

 

3.2 Recolha de dados 
 

A recolha de dados consistiu numa primeira fase de elaboração de inquéritos. Foram inquiridos 

directores de obra, técnicos, orçamentistas entre outros, para que deste modo fossem 

abrangidas todas as áreas intervenientes num projecto. A informação obtida torna-se a base de 

toda a análise efectuada aos procedimentos executados na empresa, para além de toda a 

aprendizagem adquirida pessoalmente ao longo de todo o processo. 
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Os inquéritos (anexo XI) efectuados pretendem também obter opiniões acerca do planeamento, 

orçamento e plano da qualidade que foram implementados, para que se possam identificar 

situações possíveis de serem melhoradas. A organização do inquérito está representada na 

Figura 3. 1. 

Alguns dos dados foram trabalhados sob a forma de gráficos, para facilitar a compreensão da 

situação actual da empresa. 

 

Figura 3. 1 - Estrutura organizacional do Inquérito 
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Figura 3. 2. Obtidos os dados acerca dos métodos e sistemas implementados na empresa, 

será elaborado um sistema que visa ultrapassar os pontos fracos detectados. 
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Figura 3. 2 - Estrutura organizacional da ficha de casos 
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3.3.1 Planeamento e controlo de prazos 
 

O planeamento representa a base da execução de uma obra e, pelo facto das empresas 

recorrerem cada vez mais a subempreitadas, as incertezas aumentam tendo este de ser 

efectuado com um nível de cuidado acrescido.  

Na empresa em questão, o planeamento de todas as obras é feito pelo panificador, que com 

base na experiência e dados históricos transpõe os artigos presentes nos mapas de 

quantidades de concurso do Dono de obra para actividades com uma sequencialidade própria. 

Nesta fase recorrem a ferramentas próprias para o efeito, neste caso o “Microsoft Office 

Project” (MSP). 

O MSP apresenta inúmeras funcionalidades, mas é utilizado apenas com o intuito de gerir o 

projecto ao nível do planeamento detalhado das actividades, com a respectiva definição das 

durações, e precedências (Figura 3. 3). De forma a obter as durações, é necessário avaliar as 

equipas de trabalho para a execução das diversas actividades, assim como os seus 

rendimentos, que são consultados em tabelas internas da SDC. 

 

 

Figura 3. 3 - Exemplo da utilização do MSP: definição das actividades, durações e precedências 

 

Após a adjudicação da obra, o planeamento apresentado em concurso é normalmente 

reavaliado para uma possível redução das durações e para satisfazer algumas imposições por 

parte do dono de obra. 

Com base nos inquéritos efectuados, é possível verificar que todos os entrevistados 

consideram a fase do planeamento muito importante, mas que o seu objectivo se centra 

sobretudo na apresentação a concurso e definição da duração total de projecto (Gráfico 3. 1). 
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obra e as exigências do cumprimento dos prazos. Estes controlos são baseados numa análise 

do que está executado, realizada pelo director de obra e cujos dados são obtidos por 

percentagens e inseridos num impresso próprio, enviado depois ao planificador. Segue-se 

então a actualização do planeamento, ainda em MSP, identificando os desvios ocorridos, 

podendo estes representarem atrasos ou adiantamentos dos trabalhos.    

Segundo os inquéritos efectuados, foi possível identificar dois aspectos: a opinião generalizada 

de que o planeamento representa uma etapa muito importante na execução de uma obra e que 

a percentagem de atrasos ocorridos nas obras da SDC não excede os 20%. Isto mostra a 

mobilização e a preocupação por parte das organizações, em volta do planeamento e 

cumprimento dos prazos. 

Em suma, o planeamento representa uma etapa muito importante na gestão de obra, visto que 

a relação com os custos directos e indirectos é bastante significativa, sendo imprescindível 

cumprir o planeamento evitando desvios que poderão levar a custos acrescidos e eventuais 

multas por parte do dono de obra. 
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Figura 3. 5 - Estrutura organizacional do Planeamento e controlo de prazos 
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3.3.2 Planeamento e controlo de custos 
 

Apesar do planeamento e qualidade serem parâmetros cada vez mais preponderantes na 

execução de uma obra, a orçamentação continua a representar o principal factor de decisão na 

fase de concurso.   

Na empresa em questão, o planeamento e controlo de custos é efectuado de acordo com três 

fases: orçamentação, reorçamentação e controlo mensal. 

Normalmente a Direcção de obra não participa na elaboração do orçamento da obra, uma vez 

que pela dimensão da empresa tal procedimento seria impraticável. Para tal, existe um 

departamento que se dedica exclusivamente à elaboração de orçamentos para apresentar em 

concursos. 

A reorçamentação implica a actualização: dos preços que vão sendo adjudicados às 

subempreitadas e das quantidades executadas e facturadas, podendo ser detectados alguns 

desvios, lucros ou prejuízos. Este processo é da responsabilidade da direcção de obra.  

A SDC usa como instrumento de trabalho um programa informático que permite o 

acompanhamento total da obra em termos de proveitos e custos, o CCS – “Construction 

Computer Software”. Com este programa informático, é possível realizar orçamentos, 

reorçamentar a obra, realizar autos de medição, controlar subempreitadas, com ou sem 

materiais, e elaborar mapas comparativos de subempreiteiros ou tarefeiros, bem como um 

largo número de mapas de Controlo Económico. 

Com esta ferramenta é possível trabalhar com 4 tipo de funcionalidades: 

• Orçamento base: onde está a versão do orçamento da obra apresentada a 

concurso, elaborado na secção de orçamentação com quantidades e preços 

secos e de venda perfeitamente definidos; 

• Operacional: que na sua fase inicial não é mais que uma cópia do anterior e 

onde, numa base diária, se vão realizando as reorçamentações da obra e todos 

os ajustes necessários à manutenção actualizada dos ficheiros de trabalho, em 

termos de quantidades e preços; 

• Subempreiteiros: onde se registam e gerem os contratos e adjudicações de 

trabalhos a realizar por fornecedores e onde se elaboram os autos de medição 

para facturação de subempreitadas, com e sem material; 

• Cliente: onde se elaboram os autos de medição para facturação ao cliente.  

Os recursos necessários à execução de cada actividade estão definidos no programa, com os 

respectivos custos unitários, podendo estes ser em função da quantidade a ser executada 



Sistema integrado de prazos, custos e qualidade Capítulo III – Estudo de Casos 

 

36 
 

(materiais) ou em função da duração de execução (mão-de-obra e equipamentos). No caso de 

mão-de-obra e equipamentos, estes são afectos aos rendimentos e durações, sendo os 

primeiros obtidos segundo as tabelas internas da SDC.  

Custo unitários
no mercado

Tabelas internas de
rendimentos da SDC

Estimativa das
durações

Orçamento
Orçamentista

CCS (Construction
Computer Software)

Obra Adjudicada
Cliente

Reorçamentação
Director de Obra

Adjudicação de
subempreitadas

Director de Obra

 

 

Figura 3. 6 - Estrutura organizacional do orçamento e reorçamento 

 

A realização do que está previsto torna-se, por vezes, um passo muito complexo, visto 

existirem inúmeros factores externos que levam à impossibilidade de executar as actividades 

com o preço inicial. Destacam-se os seguintes factores: 

• Qualidades do projecto; 

• Alterações de projecto; 

• Condições atmosféricas adversas; 

• Recursos Humanos; 

• Aprovisionamento; 

• Trabalhos a mais; 

• Comunicação entre intervenientes; 

• Constrangimentos legais; 

• Segurança. 
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Pelo contacto com a empresa, os valores obtidos aproximam

na realidade: 

• A ocorrência constante de alterações de projecto, que levam a custos acrescidos 

não previstos, como por exemplo alterações na estrutura, implicando variações nas 

quantidades de betão a executar em obra, sendo os desvios mais significativos pelo 

facto deste representar um dos materiais mais dispendiosos
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Por exemplo, a boa organização e definição dos processos construtivos conduz
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A ocorrência constante de alterações de projecto, que levam a custos acrescidos 

não previstos, como por exemplo alterações na estrutura, implicando variações nas 
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Atrasos nos aprovisionamentos, que podem traduzir-se em atrasos na execução de 
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• Os recursos humanos, que constituem o factor mais delicado a solucionar, pelo que 

é necessário incentivar as equipas de modo a que o trabalho seja executado sem 

prejuízos.  

 

Apesar dos factores responsáveis pelo não cumprimento dos custos, mencionados 

anteriormente, na SDC a variação entre o custo previsto e o final não ultrapassa os 20%, 

verificando-se que existe um controlo implementado, de forma a garantir o lucro do projecto e 

não o prejuízo. 

No que respeita ao controlo dos custos, este divide-se em dois tipos: controlo do estaleiro, em 

que é feita uma análise entre o estaleiro previsto e o real, e controlo da obra, que é operado 

segundo um procedimento implementado na empresa e que envolve o director de obra e o 

director de produção. Este procedimento contempla duas ferramentas: o programa “Oracle” e 

“Microsoft Office Excel”.  

O programa “Oracle” tem a funcionalidade de registar tudo o que se encontra em circulação na 

obra, ou seja, tudo o que entra e sai (materiais, equipamentos, mão-de-obra), e verificar 

computacionalmente a situação da obra num momento pretendido. O registo é feito à base de 

guias de recepção e do preenchimento de fichas para uma posterior introdução dos dados no 

programa.  

Depois de obtidos os valores da situação actual da obra, é efectuada uma posição económica 

corrigida, através de um ficheiro “Microsoft Office Excel”, já estruturado pela SDC. Neste, são 

introduzidos os dados executados e previstos da contabilidade do mês a analisar e os 

acumulados até à data. O ficheiro contempla também dois mapas, intitulados por “Controlo do 

Adjudicado/Facturado” e “Mapa de Correcções”. O primeiro é preenchido caso ocorram alguns 

imprevistos, como por exemplo: erros e omissões, indemnizações ou multas, trabalhos a 

menos. O segundo mapa destina-se a fazer correcções ao facturado e ao executado, como por 

exemplo a existência de stock em obra (representam materiais que já foram pagos mas que 

pela razão de não terem sido utilizados não estão facturados). Após as correcções, os valores 

obtidos aproximam-se mais da realidade e é efectuada uma análise da situação económica da 

obra, ou seja, a existência de desvios negativos ou positivos do facturado real e do previsto.     
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3.3.3 Plano da qualidade e procedimentos
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Na SDC encontra-se implementado não só um plano da qualidade tipo, adaptável a todo o tipo 

de obras que executam, como também uma política interna da qualidade. Este plano visa, para 

além da qualidade da execução da obra propriamente dita, orientações para a gestão da 

qualidade dos trabalhos, tais como aspectos organizacionais, responsabilidades, 

competências, estrutura documental e procedimentos aplicáveis à realização, ao controlo e à 

monitorização e medição das actividades da obra.  

O Plano da Qualidade é elaborado pela Direcção de Obra, verificado pela Direcção da 

Qualidade da SDC e aprovado pela Direcção de Divisão, sendo este apresentado sob a forma 

de um documento que está integrado num sistema de gestão da qualidade (SGQ), 

estabelecido pela SDC. Este SGQ aplicado às obras contempla também procedimentos de 

gestão da qualidade, procedimentos de execução / instruções de trabalho e planos de 

monitorização e medição e respectivos registos. 

As revisões ao sistema aplicado visam uma melhoria continuada e são feitas através de 

informações e de dados relativos ao seu desempenho, tais como:  

• Reclamações e informações / indicações do Cliente; 

• Recomendações de melhoria; 

• Resultados de auditorias da qualidade anteriores; 

• Eficácia de acções correctivas e preventivas empreendidas; 

• Resultados da monitorização dos indicadores de desempenho dos processos; 

• Registos de não conformidades; 

• Seguimento das acções resultantes de anteriores revisões. 

 

No que diz respeito ao controlo de qualidade, e de uma maneira mais prática, este baseia-se 

no registo de dados em impressos próprios da empresa (RMM), adquiridos através dos PMM e 

que identificam as inspecções a efectuar, entre estas: medições visuais, topográficas e 

laboratoriais, ensaios, cálculos, etc. Os procedimentos de inspecção são da responsabilidade 

de vários intervenientes na obra, como por exemplo, encarregados, técnicos de laboratório, 

topógrafos, engenheiros, entre outros consoante o tipo de análise a efectuar. Para a realização 

de todo este processo a SDC tem elaborado documentos do tipo: 

• Planos de monitorização e medição (PMM); 

• Registos de monitorização e medição; 

• Boletim de recepção/aprovação de produto; 

• Boletim topográfico; 

• Pedido de esclarecimento; 
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• Mapa de aprovisionamentos; 

• Boletim de proposta de alteração; 

• Registo de equipamentos. 

 

Por exemplo, a betonagem implica várias medições e registos para garantir a sua qualidade. É 

necessário, em cada entrega de betão, fazer inicialmente uma inspecção visual por parte do 

encarregado, em que são verificados através da guia de remessa o tempo de fabricação e a 

especificação do betão. Posteriormente, segue-se o ensaio de “slump” e a preparação de 

cubos (efectuados por operadores de ensaios) para após atingida a presa, serem feitos 

ensaios. Estes ensaios são devidamente identificados para que, caso sejam detectadas 

algumas anomalias, seja possível a identificação das estruturas executadas com esse betão. 

Na altura da betonagem é necessária também uma inspecção visual, por parte do 

encarregado, para que haja um controlo de aplicação e compactação do betão. Todas estas 

etapas são registadas nos respectivos RMM e arquivadas nos escritórios de obra.  

Devido à atribuição do certificado da qualidade, por uma organização credenciada, a SDC 

conta com um departamento interno dedicado à qualidade, responsável pela execução de 

auditorias semanais, quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, dependendo da 

duração total da obra e da sua exigência, de forma a garantir sempre a qualidade do projecto. 

Estando a empresa certificada, está sujeita a auditorias esporádicas levadas a cabo pela 

organização certificadora, de forma a avaliar o merecimento do certificado.  

 

3.4 Estudo de Casos 
 

3.4.1 Caracterização geral 
 

A obra em questão contempla a construção de um empreendimento designado por 

Embasamento, a ser construído na parcela P3.3 da UNOP 1 do Plano de Pormenor da 

Península de Tróia, Grândola. 

A adjudicação da empreitada “Terraplanagens, Estruturas, Redes enterradas e Rede de terras” 

do Edifício Embasamento à Sociedade de Construções Soares da Costa S.A., por parte do 

promotor Contacto Sociedades de Construção S.A., deu-se a 2 de Janeiro de 2007. O 

contracto foi alterado em meados de Março, tornando-se assim a SDC empreiteiro geral da 

obra em questão, com o dono de obra TroiaResort – Investimentos Turísticos S.A. 
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A obra foi adjudicada pelo valor de 2.340.063 €, e o prazo definido para a execução da 

empreitada é de 210 dias, com data de inicio a 2 de Janeiro de 2007. O contracto foi do tipo 

preço global, com um sistema de contratação tradicional. 

O empreendimento do tipo “edifício não residencial particular” tem como função fazer a ligação 

entre dois hotéis, já existentes na zona (Hotel Rosamar e Hotel Magnoliamar), e 

estruturalmente foi dividido em quatro corpos separados por juntas de dilatação, sendo dois 

desses corpos edifícios constituídos por cave, piso 0, r/c e cobertura, e os restantes 

constituídos apenas por cave.  

Tabela 3. 1 - Dados do empreendimento 

Cliente/Promotor TroiaResort – Investimentos Turísticos S.A. 

Sistema de contratação Tradicional 

Tipo de contracto Preço Global 

Valor da empreitada 2.340.063 € 

Prazo de execução da empreitada 210 Dias 

Data de início da empreitada 2 de Janeiro do 2007 

 

Pelo facto de se tratar de um terreno arenoso, foi necessário submetê-lo a um processo de 

vibro compactação, de forma a proporcionar uma maior coesão do terreno, e foi ainda 

adoptado ensoleiramento geral, no que se refere ao tipo de fundação. No contorno de toda a 

construção foram executados muros de suporte com altura máxima igual à do piso -1 (cave). 

A cave (piso -1) destina-se a estacionamento automóvel, ocupando a totalidade da área de 

implantação, desenvolvendo-se na parte superior, uma área destinada a zona de circulação, 

piscina interior e balneários, com a restante zona ajardinada. As lajes do piso 0 apresentam 

cotas diversas e a solução estrutural consiste em lajes fungiformes maciças apoiadas numa 

malha cuja regularidade não ultrapassa os 7 m. Estas lajes são destinadas à utilização, com 

ocorrências de maiores cargas derivadas de zonas ajardinadas com 40 cm de terras e zonas 

de piscinas. Tipicamente, apresenta espessuras de 0,25 e estão previstos capitéis com altura 

variável, entre 0,10 a 0,25 m, na zona dos pilares e paredes. 

A comunicação vertical entre os diferentes pisos será assegurada por 3 escadas de betão 

armado e um elevador. 

Como já foi mencionado anteriormente, as empresas encontram-se numa fase em que 

recorrem quase na totalidade a subempreitadas, sendo isso bem visível na obra analisada. O 

empreendimento em questão apresenta graus de subcontratação entre os 81 e 90 % para a 

mão-de-obra, 71 e 80% para os materiais e 91 a 100% para os equipamentos. 
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No que diz respeito à tecnologia aplicada, o grau de repetição verificado no caso de estudo é 

muito alto, devendo-se isso ao facto de se tratar de um tipo de obra meramente estrutural, ou 

seja, constituído por actividades que se centram na execução de pilares, vigas e lajes. O grau 

de mecanização presente na obra é médio, visto que alguns processos tanto são efectuados 

manualmente, como com recurso a máquinas. O mesmo sucede com o grau de 

industrialização. 

  

3.4.2 Planeamento e controle 
 

O planeamento e controle efectuado nesta obra consistem nos métodos e sistemas já 

implementados na empresa, tanto ao nível dos prazos como dos custos e da qualidade.  

O programa de trabalhos é distinguido de acordo com três formas: programa de trabalhos 

aprovado pelo cliente, programa de trabalhos base, que surge devido a alterações impostas 

pelo dono de obra ou para uma melhor compatibilização do projecto, e o programa de trabalhos 

quinzenal. Os três apresentam um método de calendarização CPM (“Critical path method”), ou 

seja, é identificado, por recurso ao MSP, o caminho crítico no “Gantt Chart” que serve de base 

à elaboração da calendarização. Todos os programas de trabalhos são efectuados no âmbito 

do planeamento de prazos e os softwares utilizados são o MSP e o “Microsoft Office Excel”, 

sendo este último utilizado na preparação do plano de trabalhos quinzenal. 

O projecto da obra foi dividido em 88 actividades, agrupadas por 7 grandes fases: datas-chave, 

preliminares e gerais, terraplanagens, instalações eléctricas, estruturas, diversos e estruturas 

metálicas. Este projecto apresenta 4 níveis de WBS (“Work Breakdown Struture”), com uma 

organização das actividades segundo as especialidades e subempreitadas. 

As durações e precedências das actividades são definidas através do sistema já exposto 

anteriormente, nomeadamente, através de rendimentos de equipas, presentes em tabelas 

internas da SDC, de dados históricos e de experiência profissional. 

Nesta obra é efectuado, quinzenalmente, um controlo que se baseia numa inspecção visual da 

percentagem de trabalhos executados, que leva à correcção e actualização do planeamento 

apresentado em MSP, por parte do planificador, podendo assim identificar desvios ocorridos e 

fazer uma análise da situação actual da obra. 

O orçamento/reorçamento e o controlo de custos seguiu o sistema já implementado na 

empresa, descrito anteriormente. Pelo facto de se tratar de uma obra apenas de estrutura, e 

visto já se encontrar em fase avançada, as subempreitadas já se encontram todas adjudicadas. 

Nesta fase, o presente caso já foi sujeito a dois controlos económicos mensais, em Fevereiro e 

Março. O procedimento seguido incluiu:  



Sistema integrado de prazos, custos e qualidade Capítulo III – Estudo de Casos 

 

44 
 

1. Recepção do documento dos valores da contabilidade analítica, correspondente ao 

balizamento do mês pretendido, pela parte do Director de produção; 

2. Preenchimento das células da contabilidade anterior, com os dados adquiridos na 

contabilidade analítica; 

3. Analise e recolha dos dados do programa Oracle, os custos efectuados e 

acumulados no mês, para inserir na contabilidade do período; 

4. Análise do executado não facturado e facturado não executado, por recurso aos 

dados obtidos do programa Oracle, ao planeamento e verificação da fase em que a 

obra se encontra e às plantas de estrutura, para depois efectuar medições, se 

necessário. Com isto, foi preenchido o mapa de correcções; 

5. O Mapa do controlo adjudicado/facturado é meramente informativo e é nele que são 

anotadas as facturações mensais ao cliente, multas ou indemnizações que tenham 

sido praticadas, trabalhos a mais ou a menos, entre outros. 

6. Análise do desvio obtido.  

No que refere ao plano da qualidade implementado nesta obra, este segue todos os critérios já 

descritos.   

3.5 Factores de sucesso da empresa SDC 
 

Analisados todos os métodos e sistemas implementados pela empresa, é possível verificar o 

cuidado já existente ao nível dos três aspectos: prazos, custos e qualidade. Mas a existência 

destes sistemas não garante o sucesso total de uma obra, visto que esta está sempre sujeita a 

imprevistos e incertezas difíceis de estimar. Com isto, e através das entrevistas efectuadas, 

pode-se demonstrar, de acordo com o Gráfico 3. 4, os factores com maior sucesso nas obras 

da SDC. Estes foram avaliados através de valores entre 1 e 5, significando 1 nenhum sucesso 

e 5 grande sucesso, e expostos segundo a média aritmética dos valores atribuídos. 

Não foram detectadas diferenças significativas entre o sucesso das quatro hipóteses 

apresentadas: satisfação do cliente, cumprimento do orçamento, cumprimento dos prazos e 

qualidade final do projecto, tendo sido consideradas na generalidade, factores de grande 

sucesso na empresa, com valores superiores a 4. Mesmo assim destaca-se o cumprimento do 

orçamento e a qualidade do projecto, devendo-se este facto à razão já exposta anteriormente, 

nomeadamente a importância de investir em projectos lucrativos, sendo que, para tal, o 

cumprimento do orçamento é fundamental. De salientar também a exigência por parte da 

concorrência ao nível da qualidade, caso contrário torna-se difícil ganhar os projectos na fase 

de concurso. 
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visualizar o decorrer da obra, mas contém funcionalidades que não são exploradas e que, 

ar uma avaliação mais objectiva e concreta. Por exemplo, o 

” das durações ou das datas de início e fim das actividades do projecto, 
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para que, quinzenalmente, possam compará-la com a curva actualizada, pode ser um processo 

que facilita a análise da ocorrência de atrasos. 

Relativamente ao orçamento e controlo de custos, os procedimentos a seguir são rigorosos, 

sendo esta a área mais sujeita a controlo na SDC. Isto deve-se ao facto de que, nos dias de 

hoje, as empresas são mais cautelosas nos investimentos e apostam apenas em casos de 

situações rentáveis. A utilização do programa CCS é complexa, visto que já foram feitos na 

empresa trabalhos sobre este programa, resultando na utilização de todas as funcionalidades 

disponíveis. O controlo dos custos integra, não só o controlo do que foi “gasto” e “recebido”, 

como também a ocorrência de aspectos camuflados, tais como imprevistos, actividades 

executadas e não facturadas, e vice-versa. Toda esta análise é feita de forma independente em 

relação ao controlo de prazos, ou seja, não é explícito o facto de poder ter ocorrido algum 

atraso e isso ter-se traduzido no aumento ou redução de custo. Isso seria possível através da 

atribuição dos custos obtidos pelo CCS a cada actividade no MSP, para posteriormente fazer 

uma análise conjunta entre a “baseline” definida, com as durações e custos estimados, e a 

curva obtida, com as actualizações, tanto dos custos como das durações. 

O plano da qualidade implementado aborda todos aspectos importantes e devido à certificação 

a nível da qualidade, o controlo é rigoroso, havendo um departamento interno destinado à 

garantia da qualidade e à execução de auditorias. A obra do “Embasamento”, tendo sido 

iniciada apenas em Janeiro, ainda não foi sujeita a nenhuma auditoria. Todo o sistema em 

torno da qualidade está bem implementado mas, como sucede com o controlo de custos, não 

existe uma interligação com planeamento e controlo de prazos.  

São as interligações entre os três principais aspectos de uma obra - prazos custos e qualidade 

- que estão em falha, fornecendo noções e informações escassas, sobre a situação da obra no 

seu conjunto. 
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4. MODELO PROPOSTO 
 

4.1 Introdução 
 

O principal objectivo deste estudo é a integração entre os custos, prazos e qualidade, sendo 

neste capítulo apresentado o modelo idealizado para atingir essa meta. 

A ideia fundamental não é criar um novo sistema de planeamento de prazos, custos e 

qualidade, visto que a empresa SDC, com uma dimensão considerável no mercado, já tem 

processos rotineiros e bem implementados. O que se pretende é apresentar um modo de 

melhorar esse sistema já usado, incidindo sobre os pontos críticos identificados no capítulo 3, 

tais como: a interligação entre o articulado de venda e o planeamento, resultando numa melhor 

definição dos custos afectos a cada actividade, e o planeamento dos processos que garantam 

a qualidade da obra.  

O modelo aqui exposto inclui as duas ferramentas já em uso, o “Construction Computer 

Software” (CCS) e o “Microsoft Office Project” (MSP), a partir das quais serão extraídos os 

“inputs” para o modelo exposto. No que refere à qualidade, a integração é feita com a 

adaptação do plano da qualidade já implementado na empresa e respectivas fichas registo de 

dados, sendo este apresentado no “Microsoft Office Word” e “Microsoft Office Excel”. A 

ferramenta utilizada e responsável pela relação entre os custos, prazos e qualidade é o MSP. 

 

4.2 Bases do modelo 
 

O modelo que será concebido terá como base as ferramentas e sistemas já utilizados na 

empresa: CCS, MSP e Plano da Qualidade (“Microsoft Office Word e Excel”), para 

orçamentação/reorçamentação, estimação das durações/prazos e plano da qualidade, 

respectivamente. 
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Figura 4. 1 - Modelo Proposto com os softwares utilizados 

 

4.2.1 Gestão de prazos em “Microsoft Office Project” 
 

Propõe-se o método já utilizado, que consiste na definição das actividades, durações, relações 

de precedência e recursos, e inserção dos dados em MSP, obtendo uma visão inicial do 

planeamento da obra no diagrama de “Gantt”. 

Folhas de controlo da qualidade 
Microsoft Office Excel 

Plano da qualidade 
Microsoft Office Word 

Modelo Proposto 
Microsoft Office Project 

Gestão de custos 
Construction Computer Software 

Gestão de prazos 
Microsoft Office Project 
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4.2.1.1 Período de trabalho 
 

O primeiro aspecto a representar no planeamento de uma obra diz respeito ao horário de 

trabalho: o número de dias por semana e as horas diárias de trabalho. O MSP apresenta, 

adicionalmente, a particularidade de possibilitar a definição do calendário de trabalho, o que 

torna o planeamento mais realista, contrariamente ao que sucede actualmente. O planeamento 

da obra analisada considera o Domingo como um dia de trabalho, o que não acontece na 

realidade. Isso, na prática, resulta na alteração da data final do empreendimento, não 

significando a ocorrência de atrasos nos trabalhos. O facto de se poder definir “non-working 

days” (dias de descanso) não implica a paragem absoluta dos trabalhos nesses dias, visto que 

o MSP também fornece a possibilidade de criar calendários específicos para determinadas 

actividades, consoante as exigências dos trabalhos, como por exemplo o caso das betonagens, 

são feitas integralmente, independentemente da elevada duração.  

Figura 4. 2 - Dados a introduzir no MSP respectivamente ao planeamento do projecto 
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4.2.1.2 Definição das actividades e nível de WBS 
 

A definição das actividades requer uma análise bem elaborada sobre o mapa de quantidades e 

algum espírito crítico de forma a obter um número de actividades e um nível de WBS 

adequado. Sendo assim, propõem-se os seguintes critérios de definição das actividades: 

• Com base no mapa de quantidades, fazer uma análise macroscópica e definir 

actividades sumárias. 

• Subdivisão das actividades sumárias em zonas físicas, em primeiro lugar, e só 

depois por especialidade. 

• Após definidas as durações, fazer uma reavaliação das actividades, verificando 

aquelas com durações excessivas comparativamente às restantes, procedendo a 

uma subdivisão nesses casos. 

• Evitar actividades com dois tipos de trabalhos 

• Ligação de um artigo a várias actividades, em casos de divisão física das 

actividades, permitindo a mesma caracterização dos trabalhos na obra toda. 

Com base nestes critérios, propõe-se um mapa de Excel que permite a ligação entre os artigos 

que descrevem os trabalhos e as actividades, facilitando assim a estimativa das quantidades 

de trabalho e custos de cada actividade. 

A Figura 4. 4 representa um exemplo da obtenção da quantidade de uma actividade definida 

como escavação, que é subdividida em cinco zonas - Bloco A, B, C, D e E -, e através de três 

artigos: escavação, incluindo colocação em depósito; escavação incluindo transporte a 

Definição do calendário de 
projecto de Segunda-feira a 
Sábado. 

Figura 4.3 – Definição do calendário de projecto de Segunda-feira a Sábado 
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vazadouro e escavação incluindo transporte a vazadouro a 2 km de distância. Considerando 

uma área de influência igual entre as cinco zonas físicas, o total de escavação obtido nos 

artigos do mapa de quantidade é dividido por 5. 

 

 

Figura 4. 4 – Exemplo do cálculo da quantidade de uma actividade a partir do mapa de quantidades 

 

Ainda é de realçar a introdução de uma nova actividade, cujo nível de WBS é 0, e representa a 

actividade sumária de todo o projecto, indicando todos os dados previstos do projecto, como 

por exemplo a duração total da obra, início e fim e custo total. 

 

4.2.1.3 Duração das actividades 
 

A estimação das durações e a dimensão das equipas estão directamente relacionadas, ou 

seja, o aumento da dimensão da equipa de uma determinada actividade traduz-se numa 

redução da sua duração. A duração é essencialmente obtida com base na experiência 

profissional e em projectos antigos já executados. A estimação da dimensão das equipas é 

actualmente executada por imposição da duração desejada numa actividade e faz-se 

Escavação Total = 6.761,00+18.339,00 
  = 25.100,00 m3 

Escavação no Bloco D = 25.100,00/5 
   = 5020 m3 

Mapa de Quantidades 
Microsoft Office Excel 

Folha de Cálculo 
Microsoft Office Excel 
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recorrendo à Equação 4. 1. Esta equação pretende fornecer valores aproximados, sofrendo um 

ajuste necessário segundo a experiência profissional do planificador. 

Equação 4. 1 – Estimação da dimensão da equipa das actividades 

Duraçãoη

Q
Dim T

Equipa
×

=  

Uma das inovações neste modelo proposto envolve a estimação da dimensão das equipas. 

Para tal, recorre-se à Equação 4. 1, e a um ficheiro de Excel estruturado, cujos “inputs” são as 

quantidades dos trabalhos (QT) a executar já calculados e os rendimentos das operações (η) 

que descrevem as actividades definidas e que estão em tabelas internas de rendimentos da 

SDC. 

 

 

Este mapa de cálculo permite obter, de uma forma rápida e simples, novas quantidades de 

recursos em casos de alteração de quantidades de trabalho ou imposição de novas durações. 

 

4.2.2 Gestão de custos “Construction Computer Software” 
 

O orçamento de um empreendimento é baseado não só nos custos de execução das 

actividades, entre estes a mão-de-obra, equipamentos, materiais e subempreitadas, mas 

também nos custos que não afectam directamente as actividades, como é o caso dos encargos 

com o estaleiro e dos custos inerentes à obra, como por exemplo, despesas com os escritórios 

Figura 4. 5 – Folha de cálculo da dimensão das equipas 
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da empresa. Todos estes custos são calculados e analisados por recurso ao CCS. Para além 

destas funções o CCS permite: 

• Através de um módulo de subempreitadas, a elaboração de mapas comparativos de 

consultas a subempreiteiros, para que se realize de forma simples e rápida a 

adjudicação de subempreitadas;  

• A emissão de autos de medição mensais ao cliente relativos a cada proposta de 

subempreitada; 

• O registo das propostas adicionais ao cliente, nomeadamente as quantidades, o 

preço de venda e o preço seco. 

O sistema elaborado irá incidir somente na estimação dos preços secos de cada actividade, 

para que venham a ser introduzidos no MSP, possibilitando uma análise simultânea dos prazos 

e custos. Isto não implica o desuso das outras funções, visto que estas são utilizadas com 

muita frequência e permitem uma gestão da obra simples e eficaz.  

O preço seco de cada artigo é facilmente composto e descriminado no CCS, estando 

agregados a cada artigo as fichas que identificam todos os recursos necessários, com os 

respectivos custos unitários e rendimentos. Ainda dentro desta ficha, é possível identificar 

recursos que advêm da composição de outros, sendo por isso agregada outra ficha, com a 

descriminação dos recursos constituintes. É de salientar que os rendimentos aqui referidos 

diferem dos utilizados na estimação das durações, visto que o custo de uma tarefa é dado pela 

quantidade de trabalho a executar e não pela duração despendida para o efeito. 
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Figura 4. 6 - Composição do preço unitário de uma actividade 

 

A partir dos preços secos, e por recurso a um mapa de Excel estruturado, efectua-se a ligação 

entre os preços de cada artigo e os custos de cada actividade. Para efectuar essa ligação, 

procede-se inicialmente a uma funcionalidade disponível no CCS, que permite a exportação 

dos preços secos, nele presentes, para uma folha de cálculo no Microsoft Office Excel. Numa 

segunda fase, a ideia elaborada para a estimação dos custos de cada actividade segue o 

mesmo raciocínio que o exposto no cálculo das quantidades, demonstrado na Figura 4. 4.  

É de salientar que as actividades definidas requerem uma compreensão rápida do seu 

respectivo custo presente no orçamento (CCS), facto que não acontece, dificultando a 

introdução dos custos de cada actividade no MSP.  
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Figura 4. 7 – Sistema proposto para obtenção dos custo de cada actividade 

 

Estes preços, acrescidos da margem de lucro imposta pela empresa, representam o orçamento 

inicial lançado a concurso, sendo sujeitos a uma reorçamentação aquando da adjudicação do 

projecto. O processo de reorçamentação implica a alteração de preços unitários e, 

consequentemente, o custo de cada actividade. O reajuste destes custos é facilmente 

efectuado por uma nova exportação dos preços secos para o mapa de Excel, já implementado, 

obtendo-os directamente. 

Preços secos de cada actividade 

Preços Secos obtidos em CCS 

Preços Secos exportados para o Excel 
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4.2.3 Plano da qualidade 
 

Sendo a SDC certificada ao nível da qualidade, os procedimentos que a garantem estão 

fortemente implementados. Como já foi referido no capítulo 3, a empresa já possui documentos 

padrão que abrangem qualquer tipo de obra, sendo necessário apenas o preenchimento das 

características e aspectos próprios de cada projecto. 

A documentação a preencher, garante a qualidade de todos os processos executados numa 

obra, desde recepção do material ao registo de pedidos de esclarecimento, que também está 

estereotipada, permitindo uma fácil gestão da qualidade. Estes documentos incluem planos de 

monitorização e medição (PMM) e registos de monitorização e qualidade (RMM). 

Toda a documentação inserida nestes processos encontra-se em formatos de “Microsoft Office 

Word” e “Excel”. 

Neste aspecto, o modelo aqui demonstrado não propõe nenhuma alteração, excepto na 

integração destes métodos com a gestão/controlo de prazos e custos. 

 

Figura 4. 8 – Plano da qualidade em Microsoft Office Word e Excel 

 

4.3  Integração de prazos, custos e qualidade 
 

Nesta fase do projecto, já estão determinados os dados necessários à integração desejada: 

actividades e nível de WBS, duração das actividades, precedências, custos e plano da 

qualidade e fichas de controlo (PMM e RMM). 

Plano de Qualidade 
Microsoft Office Word 

Fichas a preencher 
Microsoft Office Excel 
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A integração do planeamento do projecto com os custos afectos a cada actividade é efectuada 

com a introdução dos custos provenientes do mapa de Excel, executado para o efeito, numa 

coluna identificada como “fixed cost” (custo fixo). Este procedimento não implica a inexistência 

de custos variáveis, como por exemplo mão-de-obra e equipamentos, visto que são 

considerados no programa CCS. Na obtenção dos custos totais de cada actividade sumária e 

de todo o projecto, o MSP fornece directamente os valores através da adição da coluna “total 

cost” (custo total). É de realçar ainda a definição do tipo de imputação dos custos no projecto, 

podendo esta ser feita no fim, no inicio ou durante a execução. A opção recai sobre os custos 

durante a execução, visto que esta representa melhor a realidade, tratando-se de uma 

distribuição dos custos ao longo de todo o tempo de projecto. 

 

Figura 4. 9 – Definição dos custos de cada actividade no MSP 

 

Com esta ligação entre o planeamento e os custos de cada actividade será possível uma 

análise conjunta dos custos, ou lucros em cada mês, podendo efectuar reajustes ao 

planeamento consoante as possibilidades e/ou necessidades da empresa.  

A elaboração de relatórios é uma função disponível em MSP e, através da integração proposta, 

é possível uma análise prévia dos custos mensais a que a empresa estará sujeita. Os relatórios 

obtidos são apresentados segundo uma tabela de valores, mas, de forma a tornar-se mais 

perceptível a evolução dos custos, sugere-se neste modelo o recurso a um gráfico do tipo 

representado na Figura 4. 10. 
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Figura 4. 10 – Exemplo de gráfico para análise dos custos a que a empresa estará sujeita 

 

No que concerne à integração da qualidade com o já executado ao nível do planeamento dos 

prazos e custos, é fundamental fornecer um mecanismo rápido e eficaz para analisar 

atempadamente a documentação necessária à garantia da qualidade. 

A integração da qualidade pode também ser feita através do MSP. Para tal, recorre-se a 

interligações entre a documentação a preencher para garantia da qualidade e as respectivas 

actividades definidas.  

Inicialmente, é elaborado o plano da qualidade da obra, o qual é associado à actividade 

sumária de todo o projecto no MSP, através de um “hyperlink” (o documento de Word 

respectivo). 
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Figura 4. 11 – Sistema para aceder ao plano da qualidade elaborado em Microsoft Office Word 

 

Numa segunda fase, é preciso fazer um estudo pormenorizado sobre os processos 

construtivos e tipos de materiais presentes no projecto, para que se possam identificar 

aspectos importantes a realçar em cada trabalho e preveni-los antecipadamente. Efectuado 

esse estudo introduzem-se no planeamento todos os aspectos importantes detectados em 

cada actividade, através da respectiva “task information”, que proporciona a possibilidade de 

descrever o que for necessário e anexar imagens, permitindo uma melhor visualização do 

pretendido. Este processo é efectuado através de uma opção intitulada por “notes” (notas), que 

após introduzidas, são identificadas com um símbolo próprio, como mostra a Figura 4. 12.  

 

Plano de Qualidade 
Microsoft Office Word 

Actividade sumária de todo o projecto Hyperlink associado à actividade sumária 
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Figura 4. 12 – Sistema para introduzir processos construtivos e aspectos a destacar de uma 
actividade em MSP 

 

Após identificados os processos construtivos, é fundamental planear antecipadamente o tipo de 

documentação a preencher no decorrer da obra, de forma a garantir a qualidade. Com isto 

existem, no controlo de uma obra, procedimentos a seguir, sendo estes especificados em 

Planos de Monitorização e Medição (PMM) já estruturados, onde fica registado por exemplo: a 

descrição do trabalho, a especificação e documentação de referência, os critérios de aceitação, 

os tipos de inspecção e respectivo responsável, a frequência da inspecção, a folha de registo 

(RMM) e observações necessárias. 

Os Registos de Monitorização e Medição representam também documentos já estruturados e 

que visam registar todos os parâmetros que são avaliados num dado trabalho. Por exemplo, 

para garantir a qualidade do betão em obra, este é sujeito a três avaliações: RMM de pré-

betonagem, RMM de betonagem e RMM de pós-betonagem. Dentro de cada um destes 

registos, são identificadas inúmeras características exigidas e rejeitadas, que são facilmente 

verificadas e registadas no documento. 

Para atribuir os respectivos PMM e RMM a cada actividade, é fundamental analisar quais os 

trabalhos a executar. Este procedimento já é efectuado, mas para permitir a ligação directa 

entre a actividade e o PMM e RMM correspondente, propõe-se uma conexão através do MSP.  

Numa primeira fase, formula-se uma tabela que permite visualizar os PMM e RMM 

correspondentes a cada actividade (Figura 4. 13).  

 

Descrição dos 
processos 
construtivos na “task 
information” 

Sinalização da 
existência de 
notas associadas 
à actividade 
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Figura 4. 13 – Tabela, em MSP, de identificação dos PMM e RMM correspondentes a cada 
actividade 

 

Na fase seguinte, cria-se no final do planeamento do projecto em MSP uma actividade 

correspondente à qualidade, onde estarão incluídos todos PMM e RMM necessários à 

execução da obra em questão (Figura 4. 14). Todas estas actividades representam marcos, 

pelo que são introduzidas em todas, durações de 0 dias. Em seguida associa-se a cada uma 

destas novas actividades um “hyperlink”, que efectua uma ligação directa ao documento de 

Excel correspondente (Figura 4. 15). 

 

 

 

Figura 4. 14 – Criação de actividades associadas à qualidade e representativas de marcos 
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Figura 4. 15 – Exemplo de “hyperlink” associado ao PPM BA 01 

 

Na Figura 4. 16, é sintetizado a integração da qualidade com o planeamento de prazos e 

custos. 

 

PMM BA 01 
Microsoft Office Excel 
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Figura 4. 16 – Processo estabelecido no MSP para planeamento da qualidade 
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4.4  Resumo 
 

Em suma, o modelo aqui apresentado recorre a ferramentas já utilizadas na empresa, no que 

diz respeito à integração dos três principais aspectos de uma obra de construção civil: prazos, 

custos e qualidade. 

Os procedimentos aqui enunciados sugerem um planeamento mais descritivo, caracterizando 

uma obra de uma forma mais real. Nestes procedimentos estão incluídas a estimação da 

duração, precedências e dimensão das equipas e uma melhor ligação entre o planeamento e o 

articulado de venda, que permitirão, consequentemente, uma melhor estimação das 

quantidades de trabalho de cada actividade e os respectivos custos. Esta ligação é sugerida 

através do Microsoft Excel, com os artigos presentes no mapa de quantidades e com 

exportação dos preços secos estimados em CCS. Nesta fase, são obtidos as durações, 

precedências e os custos das actividades, que são introduzidos na ferramenta proposta para a 

integração, o “Microsoft Office Project”. 

É de realçar que a folha de cálculo estruturada fornecerá um método rápido, para obtenção dos 

custos de cada actividade, após a reorçamentação aquando da adjudicação da obra. 

No que concerne à qualidade, a integração baseia-se num estudo aprofundado dos processos 

construtivos e na introdução dos procedimentos necessários nas definições de cada actividade. 

Para além disto, propõe-se um planeamento antecipado dos documentos a preencher, entre 

eles o plano da qualidade, em Word, e planos e registos de monitorização e medição, em Excel 

(PMM e RMM). A associação destes documentos a cada actividade é apresentada através de 

uma nova tabela em MSP, e através da criação de novas actividades correspondentes a cada 

tipo de documento, com um respectivo “hyperlink” direccionado à ficha de Excel pretendida.  
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5. VALIDAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 
 

5.1 Introdução 
 

O modelo de gestão integrada de prazos, custos e qualidade apresentado no capítulo anterior 

foi validado através de uma obra em curso da empresa, de forma a verificar a aplicabilidade do 

modelo. A obra em questão diz respeito à execução de uma estrutura intitulada por 

“Embasamento” e inclui a execução de terraplanagens, estrutura, redes enterradas e rede de 

terras. A caracterização da obra, tanto ao nível de projecto como de gestão de prazos, custos e 

qualidade, foi exposta no capítulo 3. 

Este capítulo pretende não só avaliar os resultados da aplicação do modelo, como também 

apresentar as vantagens para uma melhor gestão dos três aspectos (prazos, custos e 

qualidade) no decorrer de uma obra de construção civil. 

 

5.2 Aplicação do modelo 
 

O caso de estudo utilizado para a validação do modelo representa um edifício destinado a 

parqueamento automóvel, cuja cobertura será um espaço comum e uma zona de ligação entre 

dois hotéis já existentes. Estruturalmente, o edifício é dividido em 5 corpos distintos separados 

por juntas de dilatação e varia entre dois a três pisos, consoante o corpo. Do projecto de 

execução, destacam-se dois aspectos, nomeadamente a execução de cinco ensoleiramentos 

gerais sob cada corpo e o recurso a uma técnica de vibro compactação dos solos, devido ao 

tipo de solo arenoso presente na zona. 

No que concerne ao planeamento de prazos, custos e qualidade, estes efectuados em 

“Microsoft Office Project”, “Construction Computer Software” e “Microsoft Office Word”, 

respectivamente. 

 

5.3 Apresentação de resultados 
 

5.3.1 Gestão de prazos em MSP 
 

A gestão de prazos em MSP é executada por duas ferramentas: Microsoft Office Excel e 

Project. Recorreu-se ao Excel para obtenção das actividades, quantidades a executar, 
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durações e dimensões das equipas para posteriormente serem transportados para MSP, onde 

são definidos directamente os períodos de trabalho e as precedências entre as actividades. 

 

5.3.1.1 Período de trabalho 
 

Na introdução dos dados em MSP, o primeiro passo a seguir para a elaboração de um projecto 

é definir o seu calendário de trabalho e, tendo em conta o tipo de projecto que é - a execução 

de uma estrutura de betão armado - definiram-se dois tipos de calendário: um respeitante a 

actividades que não incluam betonagens e outro que é destinado às actividades com grandes 

quantidades de betonagens. No primeiro caso, a semana de trabalho é de 6 dias (incluindo o 

sábado) e no segundo 7 dias (incluindo sábado e domingo). Em ambos, são estipuladas 10 

horas diárias.  

 

5.3.1.2 Definição das actividades e nível de WBS 
 

Elaborada uma análise ao mapa de quantidades (anexo I), foi possível verificar uma 

organização bastante aceitável, proporcionando uma maior facilidade na definição das 

actividades e nível de WBS adequado. Apesar disso, surgiram ainda alguns pontos mais 

complexos, que mereceram uma maior atenção e pormenorização, de modo a que o 

planeamento fosse claro e de fácil compreensão. 

Numa fase inicial, procedeu-se à definição das actividades segundo especialidades, 

salientando que o articulado de venda distingue bem os tipos de artigos afectos a cada 

especialidade. Destaca-se ainda a definição de uma actividade (datas – chave) que irá 

englobar acções importantes num projecto, com as respectivas datas. Estas actividades serão 

representadas como marcos visto que são meramente informativas e não são afectadas por 

qualquer duração.    

 

Figura 5. 1 – Definição das actividades sumárias segundo especialidades 

Articulado de Venda: 

1. Estaleiro 
2. Terraplanagens 
3. Estruturas: 

• Movimentação de terras 

• Betões 

• Estruturas metálicas 

• Diversos e instalações eléctricas 

Actividades sumárias definidas: 

1. Datas - chave 
2. Estaleiro 
3. Terraplanagens 
4. Instalações eléctricas 
5. Estruturas 
6. Estruturas metálicas 
7. Diversos 



Sistema integrado de prazos, custos e qualidade Capítulo V – Validação do Modelo Proposto 

 

67 
 

 

De acordo com algumas disposições construtivas e com o projecto de execução, de uma forma 

geral, seguiu-se a subdivisão das actividades. O procedimento de subdivisão das actividades 

foi efectuado no mapa de Excel, através da interligação com o articulado de venda, obtendo, 

em simultâneo, as quantidades e custos totais afectos a cada actividade. A apresentação dos 

custos será efectuada mais adiante. 

No que concerne à actividade sumária “datas – chave” salientam-se três datas importantes: a 

consignação, a conclusão da empreitada e a construção civil do PT. Posteriormente, com a 

introdução dos dados em MSP e recorrendo às suas funcionalidades, definiu-se um prazo 

limite para a conclusão da empreitada, 31 de Julho de 2007, permitindo a visualização de um 

aviso quando este seja excedido, devido às actualizações que deverão ser feitas no decorrer 

da obra.  

 

1 DATAS CHAVE 

1.1 Consignação 

1.2 Conclusão da empreitada 

1.3 Conclusão da construção civil do PT 
 

Figura 5. 2 – Subdivisão da actividade sumária “Datas – Chave” 

 

 

Figura 5. 3 – Definição do prazo limite para conclusão da empreitada 

 

Conclusão da empreitada 

Prazo limite 



Sistema integrado de prazos, custos e qualidade Capítulo V – Validação do Modelo Proposto 

 

68 
 

A actividade sumária “Estaleiro” engloba, para além da respectiva montagem, desmontagem e 

manutenção, a colocação de Outdoors e a montagem de tubagem enterrada, que representa 

uma quantidade significativa para ser considerada uma actividade única.  

2 ESTALEIRO 

2.1 Montagem 

2.2 Manutenção 

2.2.1 Janeiro 2007 

2.2.2 Fevereiro 2007 

2.2.3 Março 2007 

2.2.4 Abril 2007 

2.2.5 Maio 2007 

2.2.6 Junho 2007 

2.2.7 Julho 2007 

2.3 Montagem de tubagem enterrada 

2.4 Montagem de Outdoors 

2.5 Desmontagem 
 

Figura 5. 4 – Sub-actividades que constituem a actividade sumária “Estaleiro” 

No que diz respeito às terraplanagens, são compostas por trabalhos de decapagem, 

escavação, tratamento dos solos, aterros e contenções periféricas. Por análise dos processos 

de execução das terraplanagens, optou-se por dividir a actividade respeitante às 

terraplanagens, como mostra a Figura 5. 5, salientando o facto de se ter considerado duas 

fases de escavação, distinguindo as terras que são transportadas a vazadouro das que são 

colocadas em depósito.  

3 TERRAPLANAGENS 

3.1 Decapagem geral 

3.2 Escavação - 1ª fase 

3.3 Tratamento dos solos (Vibro compactação) 

3.4 Contenções periféricas 

3.5 Escavação - 2ª fase 

3.6 Aterros em muros de suporte 
 

Figura 5. 5 – Sub-actividades que constituem a actividades sumária “Terraplanagens” 

 

À excepção da decapagem geral, cada uma destas actividades foi subdividida segundo 

critérios de atribuição de pesos afectos a cada zona física. No caso do tratamento dos solos e 

das duas fases de escavação, após uma análise do projecto de implantação da estrutura, 

foram atribuídos pesos às cinco zonas físicas (A, B, C, D e E). As contenções periféricas foram 

distinguidas em dois tipos consoante a sua localização, estando os pesos atribuídos 

representados na Tabela 5. 1. Por fim, os aterros sofreram, para além de uma separação em 
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zonas físicas, uma diferenciação da zona C em duas zonas distintas, uma que engloba os 

aterros nas paredes resistentes do corpo C (P4, P5, P6, P7 e P8) e outra para a restante área. 

 

Tabela 5. 1 – Pesos atribuídos às zonas físicas que afectam algumas sub-actividades das 
terraplanagens 

Zona física Peso atribuído Contenções Peso atribuído Aterros Peso atribuído 

A 15% Rosamar 55% A 25% 

B 30% Magnoliamar 45% B 8% 

C 10% C.1 16% 

D 35% C.2 16% 

E 10% D 8% 

E 27% 
 

A obtenção da quantidade em m3 de escavação, para implantação do corpo A, é então obtida 

através do mapa de quantidades e segundo o cálculo seguinte: 

Quantidades total de escavação x 15% = 6.761,00 x 15% = 1.014,15 m3 

O mesmo procedimento foi efectuado para os restantes corpos (Figura 5. 6), tanto no que diz 

respeito à escavação como às restantes actividades da actividade sumária terraplanagens. Os 

resultados estão apresentados no anexo II.  

3.2 Escavação - 1ª fase     
3.2.1 Corpo A m³ 1.014,15  
3.2.2 Corpo B m³ 2.028,30  
3.2.3 Corpo C m³ 676,10  
3.2.4 Corpo D m³ 2.366,35  
3.2.5 Corpo E m³ 676,10  

 

Figura 5. 6 – Quantidades obtidas para a escavação – 1ª fase de cada corpo 

 

A definição das actividades exigiu algum cuidado, de modo a que a sua organização 

fornecesse, à partida, uma certa sequencialidade. Por esta razão, posteriormente às 

terraplanagens, foram definidos os trabalhos relativos às instalações eléctricas que incluem a 

rede de terras. Esta actividade é também subdividida em 5 sub-actividades, representativas de 

cada zona física, cujas quantidades são avaliadas como um todo, visto que os recursos 

necessários à sua execução são variados e com diferentes unidades de medição. 

O nível de descrição dos artigos presentes no mapa de quantidades, distinguindo, por exemplo, 

todo o tipo de vigas respeitantes a cada corpo, facilitou na avaliação e obtenção das 

quantidades de cada actividade definida na estrutura. Contudo, foi fundamental ter alguns 

aspectos em consideração e critérios a adoptar. 
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• A estrutura foi dividida em 7 sub-actividades, 5 das quais dizem respeito aos 5 

corpos e as restantes 2 à execução da caixa de elevadores e ao espelho de água; 

• Não foram consideradas actividades distintas de cofragem, colocação da armadura, 

betonagem, e descofragem na execução de elementos estruturais, pelo facto de as 

quantidades presentes no mapa de quantidade serem por m3, atribuindo um peso a 

esses valores para obter as quantidades de armadura e cofragem necessárias; 

• A execução de paredes, muros de suporte e pilares foi considerada numa só 

actividade; 

• Visto que os muros de suporte não estão associados a cada corpo, foi efectuada 

uma ponderação após análise do projecto, cujos valores estão na Tabela 5. 2; 

• A execução de vigas e lajes foi considerada numa só actividade; 

• No caso de corpos com mais de um piso, a execução de elementos estruturais que 

os constituem foram avaliados por piso; 

• A execução de trabalhos como por exemplo, escadas, rampas ou acessos, foram 

encarados como actividades associadas aos corpos a que pertencem; 

•  A execução de caldeiras foi introduzida na actividade de muros de suporte, paredes 

e pilares, seguindo-se também uma ponderação por análise ao projecto (Tabela 5. 

3); 

Tabela 5. 2 – Pesos atribuídos ao total de muros de suporte para cada corpo 

MS Peso atribuído 

A 30% 
B 30% 
C 20% 
D 20% 
E 0% 

 

Tabela 5. 3 – Pesos atribuídos ao total de caldeiras para cada corpo 

Caldeiras Peso atribuído 

A 25% 
B 25% 
C 0% 
D 50% 
E 0% 
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Em resumo, a actividade sumária “Estruturas”, é subdividida em 7 fases, sendo as cinco 

representativas dos corpos ainda subdivididas em 4, 5, 6 ou 7 actividades, consoante a sua 

constituição e zona física. 

Por fim, adoptaram-se mais duas actividades sumárias, sendo uma respeitante à estrutura 

metálica, cuja quantidade não é calculada, visto ser composta por variados elementos com 

diferentes unidades, e outra relativa aos diversos, que inclui a execução da rede enterrada no 

ensoleiramento, a colocação das juntas de dilatação e os conectores de esforço transverso. As 

quantidades destas duas últimas actividades são obtidas directamente no mapa de 

quantidades, enquanto na rede enterrada no ensoleiramento sucede o mesmo que na estrutura 

metálica, uma diversificada constituição. 

Em síntese, foram alcançadas 101 actividades com um nível de WBS 3, apresentadas no 

anexo II.   

Salienta-se o facto de, no momento de transposição das actividades para MSP, terem sido 

definidas as relações de precedência, através de estudos de projectos já executados e por 

observação da própria obra a decorrer. 

 

5.3.1.3 Duração das actividades 
 

As durações foram obtidas somente por análise de projectos anteriores, tendo em 

consideração as quantidades a executar e os prazos exigidos a cumprir. Estas estão 

apresentadas no anexo III. A duração total de projecto, atingida após um ajuste das relações 

de precedência e das durações inicialmente estimadas, foi de 7 meses (181 dias de trabalho, 

visto que o calendário inclui o sábado como dia de trabalho). Em suma, o início da obra ocorreu 

no dia 2 de Janeiro de 2007 e o fim previsto e acordado com o cliente foi 31 de Julho de 2007. 

Para além da mesma perspectiva adoptada na obtenção das dimensões das equipas e sua 

constituição, recorreu-se à equação já proposta no modelo. A constituição das equipas e os 

rendimentos adoptados estão apresentados no anexo III e representam uma pesquisa que 

engloba as tabelas de rendimentos internas da SDC, as tabelas de rendimento do LNEC e a 

recolha de dados na obra em questão (“Embasamento”).  

A afectação dos recursos às actividades em MSP conduziu a uma análise da quantidade e do 

tipo de recurso necessário mensalmente. A verificação de números elevados de carpinteiros e 

armadores de ferro levou a uma análise das actividades críticas e não críticas, para uma 

melhor distribuição destes recursos. Para efectuar esta melhor distribuição dos recursos, o 

MSP tem presente uma funcionalidade que efectua o seu nivelamento. Foram admitidos 

valores máximos de 45 para os carpinteiros e armadores de ferro. Este procedimento não 
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afectou a duração total de projecto já garantida 7 meses. Os diagramas de carga destes dois 

tipos de recursos estão apresentados no anexo IV. 

Neste momento do planeamento, já é praticável a visualização do gráfico de “Gantt” e uma 

melhor compreensão da organização do projecto e respectivas actividades. O mapa com as 

durações, relações de precedência, datas de início e fim das actividades e respectivo gráfico 

de “Gantt” estão apresentados no anexo V.  

 

5.3.2 Gestão de custos em CCS 
 

O orçamento executado em CCS foi exportado para o documento de Excel, que define as 

actividades do planeamento e estima as respectivas quantidades através do mapa de 

quantidades. A estimação dos custos de cada actividade foi facilmente obtida, visto que a 

ligação efectuada entre o articulado de venda e o planeamento para a estimação das 

quantidades de cada actividade é a mesma que a efectuada para os custos de cada actividade. 

O mesmo sucede para os custos, após reorçamento, e para os preços de venda. A 

reorçamentação foi efectuada em CCS, tendo sido feita uma nova exportação dos valores para 

o documento de Excel. 

Os valores obtidos tanto para as quantidades, como para os custos de orçamento e 

reorçamento e preços de venda de cada actividade, estão apresentados no anexo II. 

 

5.3.3 Plano da Qualidade 
 

Para garantir a qualidade, é fundamental elaborar um plano da qualidade e descrever 

processos a seguir e fichas a planear. Na presente obra, o plano da qualidade distingue-se em 

8 itens:  

1. Introdução 

2. Organização do plano da qualidade 

3. Caracterização da obra 

4. Sistema de gestão da qualidade 

5. Responsabilidade da gestão 

6. Gestão de recursos 

7. Realização do produto 

8. Medição, análise e melhoria 
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As fichas de planeamento e registo englobam todo o tipo de operações e estão apresentadas 

na Tabela 5. 4. No anexo VI estão apresentados, a título de exemplo, o plano de monitorização 

e medição BA 01 (Cofragens) e o registo de monitorização e medição BA 01 (Pré-betonagem).   

 

Tabela 5. 4 – Tipos de PMM e RMM para cada tipo de operação 

PLANO DE MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO REGISTO DE MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO 
PMM Descrição RMM Descrição 
BA 01 Cofragens BA 01 Pré-betonagem 
BA 02 Armaduras BA 02 Betonagem 
BA 04 Escoramento/ cimbre ao solo BA 03 Pós-betonagem 
BA 05 Recepção e aplicação do betão CC 01 Alvenarias 
CC 01 Alvenarias CC 02 Revestimentos/ Estuques/ Rebocos /Monomassas 
CC 02 Revestimentos/ Estuques/ Rebocos /Monomassas CC 03 Betonilhas 
CC 03 Betonilhas CC 04 Revestimentos cerâmicos 
CC 04 Revestimentos cerâmicos CC 05 Impermeabilizações 
CC 05 Impermeabilizações CC 06 Cantarias 
CC 06 Cantarias CC 07 Revestimentos metálicos 
CC 07 Revestimentos metálicos CC 09 Revestimento de cobertura com telha 
CC 09 Revestimento de cobertura com telha CC 10 Pavimentos em madeira 
CC 10 Pavimentos em madeira CC 11 Carpintarias 
CC 11 Carpintarias CC 12 Pinturas 
CC 12 Pinturas CC 13 Serralharias 
CC 13 Serralharias CC 15 Vinílicos /Alcatifas 
CC 15 Vinílicos/ Alcatifas CC 16 Revestimentos em gesso cartonado 
CC 16 Revestimentos em gesso cartonado CC 18 Móveis de cozinha e lavandaria 
CC 18 Móveis de cozinha e lavandaria EM 01 Soldaduras 
EM 01 Soldaduras IE 01 Redes interiores de abastecimento de água 
EM 02 Pinturas IE 02 Redes interiores de águas pluviais 
EM 03 Recepção elementos pré-fabricados metálicos IE 03 Redes interiores de águas residuais 
IE 01 Redes interiores de abastecimento de água IE 04 Redes interiores de gás 
IE 02 Redes interiores de águas pluviais IE 05 Redes interiores eléctricas e telefones 
IE 03 Redes interiores de águas residuais IE 06 Redes interiores de AVAC 
IE 04 Redes interiores de gás IN 01 Execução de tubagens enterradas 
IE 05 Redes interiores eléctricas e telefones IN 04 Redes exteriores de electricidade e telefones 
IE 06 Redes interiores de AVAC IN 05 Redes exteriores de gás 
IN 01 Redes exteriores de abastecimento de água PV 01 Execução de bases 
IN 02 Redes exteriores de águas pluviais PV 02 Lancis e passeios 
IN 03 Redes exteriores de águas residuais PV 03 Pavimentos em betão 
IN 04 Redes exteriores de electricidade e telefones PV 04 Pavimentos em betuminosos 
IN 05 Redes exteriores de gás TE 03 Execução de aterros 
PV 01 Execução de bases TE 04 Execução de escavações 
PV 02 Execução de lancis e passeios   
PV 03 Execução de pavimentos em betão   
PV 04 Execução de pavimentos em betuminosos   
TE 02 Execução de aterros   
TE 03 Execução de escavações   

 

 

 

 



Sistema integrado de prazos, custos e qualidade Capítulo V – Validação do Modelo Proposto 

 

74 
 

A descrição dos processos é baseada nas peças escritas da obra e são apresentadas por 

especialidades e tipo de instalações. Distinguem-se 7 documentos:  

• Estruturas 

• Instalações Hidráulicas 

• Instalações Eléctricas 

• Instalações Mecânicas (AVAC) 

• Instalações Mecânicas (Elevadores) 

• Instalações Mecânicas (Gás) 

• Movimentação de terras 

 

5.3.4 Integração de prazos, custos e qualidade 
 

Os resultados da integração são apresentados em duas fases: a integração dos prazos e 

custos e a integração da qualidade.  

Na primeira fase atribuiu-se a cada actividade no MSP os valores de orçamento, reorçamento e 

preço de venda já estimados no mapa de Excel, sendo estes apresentados no anexo VII. Para 

efectuar a análise custos de orçamento e reorçamento e os preços de venda ao longo de 

tempo, procedeu-se à transportação dos valores pretendidos para a coluna do “fixed cost” e 

recorreu-se à funcionalidade do MSP que proporciona relatórios. A tabela de MSP, 

apresentada no anexo VII, tem presentes na coluna do “fixed cost” os preços de venda. 

 

Tabela 5. 5 - Custos de orçamento e reorçamento e os preços de venda ao longo de tempo, e lucro 
previsto mensalmente  

 
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho 

Orçamento  129.858,27 €  410.947,95 €     964.664,34 €  1.297.138,55 €  1.614.416,23 €  1.902.467,27 €  2.125.867,95 € 

Reorçamento  132.094,43 €  411.655,04 €     959.904,05 €  1.292.146,24 €  1.608.184,10 €  1.894.730,13 €  2.110.672,41 € 

Preço de venda  154.325,15 €  488.009,09 €  1.090.887,52 €  1.449.575,87 €  1.788.532,11 €  2.095.093,91 €  2.340.063,81 € 

Lucro previsto     22.230,72 €    54.123,33 €       54.629,41 €       26.446,17 €       22.918,38 €       20.015,77 €       29.027,62 € 

Lucro previsto 
acumulado    22.230,72 €    76.354,05 €     130.983,46 €     157.429,63 €     180.348,01 €     200.363,78 €     229.391,40 € 

Variação após 
reorçamento 

acumulado       2.236,16 €        707,09 € - 4.760,28 € - 4.992,30 € -6.232,13 € - 7.737,13 € - 15.195,53 € 

Variação após 
reorçamento       2.236,16 € -1.529,08 € - 5.467,37 € - 232,02 € - 1.239,83 € -1.505,00 € - 7.458,40 € 
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Os valores então obtidos possibilitam uma análise financeira do projecto, que pode ser 

traduzida pelo Gráfico 5. 1, e o cálculo do lucro previsto e da variação dos custos, depois de 

efectuada a reorçamentação, como é apresentado na 

duas seguintes equações: 

previstoLucro

Equação 5. 

após Variação

 

Gráfico 5. 1

 

Tal como é possível observar, o gráfico da análise financeira apresenta um desenvolvimento 

típico da construção de edifícios. Analisando em pormenor, podemos constatar que, tal como 

seria de esperar, a primeira parte do gráfico apresenta uma inclinação mais suave, 

correspondente aos períodos de montagem de estaleiro e terraplanagens. A partir de 

Fevereiro, detecta-se um acréscimo da inclinação, que é resultante do início da construção da 

estrutura, implicando custos mais elevados em espaços de tempo mais curtos. Normalmente o 

declive do gráfico tende a diminuir mas, visto que esta obra não conta com a execução de 

acabamentos, que implicam maiores durações, o declive mantém

projecto.  

No gráfico estão apresentados três tipos de valores: orçamento, reorçamento e preços de 

venda. O valor obtido na fase de orçamentação é de 2.125.867,81
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Os valores então obtidos possibilitam uma análise financeira do projecto, que pode ser 

, e o cálculo do lucro previsto e da variação dos custos, depois de 

efectuada a reorçamentação, como é apresentado na Tabela 5. 5. Para tal, praticaram

Equação 5. 1 – Lucro previsto 

oReorçamentvendadePreçoprevisto −=  

Equação 5. 2 – Variação após reorçamento 

OrçamentooReorçamentoreorçament após −=

1 – Análise financeira da Obra do “Embasamento” 

Tal como é possível observar, o gráfico da análise financeira apresenta um desenvolvimento 

de edifícios. Analisando em pormenor, podemos constatar que, tal como 

seria de esperar, a primeira parte do gráfico apresenta uma inclinação mais suave, 

correspondente aos períodos de montagem de estaleiro e terraplanagens. A partir de 

e um acréscimo da inclinação, que é resultante do início da construção da 

estrutura, implicando custos mais elevados em espaços de tempo mais curtos. Normalmente o 

declive do gráfico tende a diminuir mas, visto que esta obra não conta com a execução de 

bamentos, que implicam maiores durações, o declive mantém-se semelhante até o final do 

No gráfico estão apresentados três tipos de valores: orçamento, reorçamento e preços de 

venda. O valor obtido na fase de orçamentação é de 2.125.867,81€, após a reorçamentação, o 
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valor diminuiu para 2.110.672,41

2.340.063,81€.  

Para efectuar uma melhor análise de comparação entre o orçamento e reorçamento e salientar 

a importância da reorçamentação dos projectos, r

variação no custo mensal do projecto, após a reorçamentação. Verificou

custos mensais na maioria dos mes

Gráfico 5. 2 – Variação de custos mensal após efectuada a reorçamentação

 

Os meses que apresentam uma diminuição de custos mais significativa após a reorçamentação 

são Março e Julho, que é justificada pela redução dos custos nas instalações eléctricas (rede 

de terras) e na estrutura metálic

Esta análise demonstra a importância de uma reorçamentação, podendo prever de uma forma 

mais exacta os custos a que a empresa estará sujeita. O caso de estudo aqui analisado 

apresenta um resultado muito positivo, significando uma redução dos custos na maioria dos 

meses e atingindo no total uma redução de custos no valor de 15.195,53

Recorreu-se ainda a outra análise respeitante ao lucro executado mensalmente. A evolução 

das receitas do projecto está já representada no 

verificar o lucro alcançado mensalmente.

-8.000,00 €
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valor diminuiu para 2.110.672,41€, e a empresa prevê um valor total de venda de 

Para efectuar uma melhor análise de comparação entre o orçamento e reorçamento e salientar 

a importância da reorçamentação dos projectos, recorreu-se ao Gráfico 5. 

variação no custo mensal do projecto, após a reorçamentação. Verificou-se um decréscimo nos 

custos mensais na maioria dos meses, que se traduzirá em lucro no final do projecto.

Variação de custos mensal após efectuada a reorçamentação

Os meses que apresentam uma diminuição de custos mais significativa após a reorçamentação 

e Julho, que é justificada pela redução dos custos nas instalações eléctricas (rede 

de terras) e na estrutura metálica, em cada mês respectivamente. 

Esta análise demonstra a importância de uma reorçamentação, podendo prever de uma forma 

tos a que a empresa estará sujeita. O caso de estudo aqui analisado 

apresenta um resultado muito positivo, significando uma redução dos custos na maioria dos 

meses e atingindo no total uma redução de custos no valor de 15.195,53€.  

a análise respeitante ao lucro executado mensalmente. A evolução 

das receitas do projecto está já representada no Gráfico 5. 1, mas no Gráfico 5. 

verificar o lucro alcançado mensalmente. 
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Gráfico 5. 3 é possível 
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Destacam-se os meses de Fevereiro e Março

margem de lucro mais elevada, tais como in

tratamento dos solos por vibro compactação

 

No que diz respeito à integração da qualidade, foi adicionada u

que continha todos os tipos

“hyperlink”, como pode ser observado no anexo VIII. Neste anexo, estão também presentes os 

“hyperlink” respeitantes ao plano da qualidade na acti

o “hyperlink” aos documentos que descrevem os processos de construção que são necessários 

para obter uma obra com qualidade.

 A adição dos processos de construção através de “

serem muito extensos e constituídos por muitos itens, não sendo vantajoso a sua inserção nas 

notas das actividades. Contudo, no que concerne à actividade do betão de limpeza, 

considerou-se mais prático recorrer às notas da actividade (

procedimento descrito é curto.
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Gráfico 5. 3 – Lucro mensal previsto 

se os meses de Fevereiro e Março, que contam com operações sujeitas a uma 

margem de lucro mais elevada, tais como instalações eléctricas (rede de terras), operações de 

vibro compactação e rede enterrada no ensoleiramento.

No que diz respeito à integração da qualidade, foi adicionada uma actividade no planeamento 

s de PMM e RMM aplicados na empresa, com os respectivos 

”, como pode ser observado no anexo VIII. Neste anexo, estão também presentes os 

” respeitantes ao plano da qualidade na actividade sumária de todo o projecto e ainda 

” aos documentos que descrevem os processos de construção que são necessários 

para obter uma obra com qualidade. 

A adição dos processos de construção através de “hyperlink” foi adoptada pelo facto dest

serem muito extensos e constituídos por muitos itens, não sendo vantajoso a sua inserção nas 

notas das actividades. Contudo, no que concerne à actividade do betão de limpeza, 

se mais prático recorrer às notas da actividade (Figura 5. 7), até por que o 

procedimento descrito é curto. 

22.230,72 €

54.123,33 € 54.629,41 €

26.446,17 €
22.918,38 €

20.015,77 €

29.027,62 
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Figura 5. 7 – Procedimento a garantir no betão de limpeza introduzido nas notas da respectiva 
actividade 

 

5.4 Conclusões 
 

O modelo sugerido foi validado com sucesso, atingindo os objectivos pretendidos. 

Através do mapa de quantidades, que apresentava uma boa organização, e de algum espírito 

crítico, foram obtidas 101 actividades com um nível de WBS 3. O número de actividades 

atingido revelou-se um valor equilibrado, mostrando uma boa desagregação das actividades, 

traduzida numa melhor compreensão do projecto. Para o cálculo das quantidades afectas a 

cada actividade recorreu-se ao projecto de arquitectura, para a estimação de alguns valores, e 

ao mapa de Excel estruturado, proposto no modelo. 

A estimação das durações e precedências foi efectuada com base em projectos anteriores, e, 

segundo análises dos processos construtivos, foi possível compatibilizar o projecto de forma a 

atingir a duração pretendida - 7 meses. 

Apesar da gestão de recursos não estar incluída neste estudo, foram também estimados o 

número de equipas e sua constituição, necessários à realização de cada actividade. Esta 

análise é meramente informativa, visto que a gestão de recursos é um aspecto muito 

importante e requer um estudo mais aprofundado. 

No que concerne à atribuição dos custos a cada actividade, procedeu-se do mesmo modo que 

para o cálculo das quantidades, não esquecendo o facto de que os custos de cada artigo do 

mapa de quantidades foram exportados do programa CCS. Esta estimação dos custos conta 

com os valores de orçamentação, reorçamentação e preços de venda, para que, 
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posteriormente inseridos no MSP, seja possível uma comparação e previsão mensal dos 

valores. 

Para garantir a qualidade, é fundamental existirem procedimentos e critérios de avaliação. O 

planeamento desses procedimentos e critérios de forma antecipada fornece uma maior eficácia 

e rapidez na resolução de problemas no decorrer da obra, e são expostos sob a forma de 

fichas (PMM e RMM). Sendo esta obra essencialmente estrutural, não incluindo a parte de 

acabamentos, os trabalhos são essencialmente de terraplanagens e execução de elementos 

estruturais de betão, pelo que a identificação dos PMM e RMM e avaliação dos processos de 

construção presentes nas peças escritas do projecto foram relativamente simples.  

Este sistema de garantia da qualidade, apesar de simples, foi um pouco moroso. No entanto, 

no decorrer da obra, irá mostrar-se muito vantajoso em termos de tempo e de garantia da 

qualidade. 

Efectuada a integração dos três factores, a análise dos custos mensais foi feita através duma 

funcionalidade do MSP, que permite a elaboração de relatórios. Para além da análise 

financeira, recorremos a um gráfico demonstrativo da variação dos custos após 

reorçamentação, verificando que os valores mais significativos ocorreram nos meses de Março 

e Julho. Estes dados são justificados pelo facto de, nestes dois meses, serem executadas 

actividades relacionadas com as instalações eléctricas e estrutura metálica, que sofreram uma 

redução acentuada nos custos após reorçamentação.  

Outro gráfico a que é possível recorrer, diz respeito aos lucros mensais do projecto. Com esta 

avaliação, são previstos os meses com maior lucro e aqueles em risco de dar prejuízo. 

Consequentemente, são também previstas as actividades correspondentes a esses meses, 

para uma subida da margem de lucro ou procura de preços secos mais baixos. 

 

5.5 Proposta de melhoria 
 

Como proposta de melhoria, sugere-se um estudo aprofundado na gestão de recursos, sendo 

por vezes este e factor que mais influencia os custos, os prazos e a qualidade de uma obra. A 

gestão dos recursos, em simultâneo com o sistema proposto, seria uma mais-valia para a 

gestão de obras. 

É ainda de realçar que o sistema, para se traduzir no sucesso de todos os factores propostos 

nesta integração, necessita de um sistema de controlo bem implementado, para que seja 

actualizado e adaptado com o decorrer da obra.  
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6. CONCLUSÃO 
 

6.1 Introdução 
 

Na área da construção civil, e efectuado o estudo aqui presente, é dado adquirido que o 

sucesso de uma obra depende fundamentalmente de um bom planeamento pré-obra, 

baseando-se este trabalho apenas nos custos, prazos e qualidade. Estes são os três aspectos 

mais analisados ao nível das obras de construção civil, cujos parâmetros são cada vez mais 

exigentes por parte do cliente. Em particular a qualidade, é um tema recente mas muito 

abordado, visto que a sociedade impõe cada vez mais exigências, aumentando assim a 

concorrência e consequentemente elevando o nível de qualidade de qualquer obra nos nossos 

dias.  

 

6.2 Avaliação da realização dos objectivos da dissertação 
 

A fase inicial que tinha como objectivo efectuar uma pesquisa bibliográfica dos estudos 

existentes, foi alcançada com sucesso. Foram encontrados artigos que mostravam várias 

formas de optimizar um projecto ao nível dos prazos e dos custos. Quanto à integração com a 

qualidade, não foram encontrados sistemas que analisassem em conjunto os três aspectos, 

pelo que adoptou-se uma pesquisa individual acerca de estudos sobre a gestão da qualidade, 

tendo sido alcançada também com sucesso. Sendo assim a organização da segundo capítulo 

que desenvolvia o estado do conhecimento foi organizada em duas partes: uma respeitante a 

estudos efectuados sobre a integração de prazos e custos, e outra que desenvolve os estudos 

sobre a gestão da qualidade. Conclui-se que a inexistência de estudos que integrem os três 

factores deve-se ao pouco desenvolvimento que a área da qualidade sofreu, tendo-se tornado 

uma preocupação na construção apenas a algumas décadas. 

O segundo objectivo que consistia na recolha de informação acerca dos processos 

implementados foi efectuado à base de inquéritos e fichas de caso. A cooperação da empresa 

neste aspecto foi exemplar, onde foi possível com a informação recolhida descrever 

criteriosamente todos os procedimentos implementados. Em suma, verificou-se que: 

• O planeamento é executado em Microsoft Office Project, onde definem as 

actividades, durações e precedências; 

• A orçamentação e reorçamentação são efectuadas em CCS, sendo este programas 

utilizado para outras funções que melhoram a gestão de uma obra; 
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• O plano da qualidade encontra-se implementado na empresa e é documentado em 

Microsoft Office Word e para garantia da qualidade dos trabalhos existem planos e 

registos de monitorização e medição em Microsoft Office Excel. 

 

Em seguida foi estruturado um sistema integrado de prazos, custos e qualidade, como previsto. 

A validação do sistema com os dados da obra do “Embasamento” foi bem sucedida. 

Em suma, o sistema proposto para a integração em “Microsoft Office Project” inclui também os 

programas CCS, para orçamentação/reorçamentação, “Microsoft Office Word”, para a 

introdução da qualidade e Microsoft Office Excel, para a ligação entre o mapa de quantidades e 

planeamento (executado em MSP) e elaboração dos planos e registos de monitorização e 

medição. 

Na fase do planeamento da obra em “Microsoft Office Project”, atingiu-se os seguintes pontos: 

• A definição das actividades que descrevem as operações a executar e o nível de 

WBS, em particular para a obra do “Embasamento” 101 actividades com um nível 

de WBS 3. As durações e as precedências afectas a cada actividade.  

• Concluiu-se que para alcançar a duração desejada é necessário reavaliar as 

durações e as precedências das actividades críticas, de forma a atingir a duração 

de projecto prevista. No caso do “Embasamento” a duração prevista de 7 meses foi 

alcançada. 

• É crucial uma boa interpretação do mapa de quantidades em conjunto com algum 

espírito e experiência profissional. A ideia do recurso a um mapa de Excel para 

estimação das quantidades e durações mostrou-se uma ferramenta útil e vantajosa 

aquando da validação com os dados da obra do “Embasamento”. 

O CCS utilizado na estimação dos custos revelou-se uma ferramenta muito completa, visto que 

mostra a composição de cada custo, tornando este processo de estimação mais facilitado. 

Neste programa efectuou-se a orçamentação e reorçamentação, cujos valores são 

posteriormente exportados para o mapa de Excel estruturado, proporcionando uma vantagem, 

que é a rápida obtenção dos custos de cada actividade. A introdução destes valores no MSP 

possibilitou a análise mensal dos custos 

Em particular na obra do “Embasamento”, verificou-se a importância da reorçamentação, que 

se traduziu numa redução dos custos no valor de 15.195,53€. Concluiu-se após efectuada a 

reorçamentação que o preço total de venda da empreitada é de 2.340.063,81€ e o de custo é 

de 2.110.672,41€, significando um lucro de 229.391,40 €. 
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O plano da qualidade, descrição dos processos construtivos e identificação dos PMM e RMM 

foram elaborados com êxito, tendo sido anexos ao planeamento em MSP, como proposto no 

sistema. 

 

6.3 Limitações da investigação 
 

O principal obstáculo na elaboração desta investigação foi o tempo, visto que contou-se 

apenas com 6 meses para todo o processo desde a investigação, à elaboração do modelo e 

sua validação. 

O factor tempo influenciou todo o trabalho ao longo dos 6 meses, tendo sido necessário excluir 

alguns factores importantes na gestão de obras, como por exemplo a gestão de recursos ou 

um método de controlo no decorrer de uma obra.  

Outro aspecto importante e condicionante neste estudo foi pouca acessibilidade ao programa 

CCS, limitando o tempo de familiarização do programa e consequentemente do trabalho. 

Outra das limitações da investigação surgiu na fase inicial que consistiu na pesquisa 

bibliográfica. A procura de artigos que explorassem os três factores em estudo (prazos, custos 

e qualidade) foi difícil visto que o tema da qualidade é recente e a existência de sistemas que 

integrem os custos, os tempos e a qualidade é escassa. Sendo assim a pesquisa bibliográfica 

foi feita por dois processos. Um primeiro processo baseado apenas em métodos e modelos 

que tentam optimizar a relação entre o tempo e o custo, e um segundo nos documentos 

efectuados em torno da gestão da qualidade. 

 

6.4 Contribuições para o conhecimento e para a indústria 
 

Apesar da limitação de tempo, o esforço dispendido para o desenvolvimento desta dissertação 

foi justificado.  

A avaliação do estado do conhecimento é o primeiro contributo, onde foi possível identificar 

quais os factores mais estudados e aqueles que requeriam investigações mais avançadas, 

como são o caso da gestão da qualidade nas obras de construção civil. 

Apesar do modelo aqui apresentado, recorrer a ferramentas já utilizadas na empresa, para a 

gestão dos três principais aspectos de uma obra de construção civil a integração não era 

efectuada fornecendo uma noção e informação escassa, sobre a situação da obra num 

conjunto. Sendo assim o MSP mostra-se uma ferramenta que funciona como um ambiente de 
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trabalho, podendo a partir dele avaliar qualquer um dos três aspectos e ainda obter relatórios à 

base de gráficos que facilitam a compreensão do projecto. 

Em concreto sobre o mapa de “Excel” estruturado, é demonstrado que a sua utilização leva 

uma maior rapidez de análise da obra quando esta já está a decorrer, e principalmente quando 

se depara com algum imprevisto que leve a alterações nas quantidades, durações e custos das 

actividades. 

A integração da qualidade com os prazos e custos de um projecto ainda não tinha sido 

estudada, pelo que o modelo aqui proposto representa uma inovação nesta área. No que 

concerne à integração dos custos e os prazos de um projecto, a maior vantagem daí 

proveniente é análise conjunta destes dois factores do projecto, conseguindo identificar os 

meses com mais/menos custos e consequentemente gerir a obra financeiramente melhor. 

Para garantir a qualidade é fundamental seguir procedimentos e critérios de avaliação. O 

planeamento desses procedimentos e critérios antecipadamente fornece uma maior eficácia e 

rapidez na resolução de problemas no decorrer da obra, e são expostos sob a forma de fichas 

(PMM e RMM).  

No que diz respeito às ligações efectuadas entre os documentos relativos à qualidade e o 

planeamento em MSP, conclui-se que representa uma grande vantagem em termos de 

acessibilidade da documentação, organização e rapidez na resolução de problemas. 

 

6.5 Trabalhos futuros 
 

A gestão de obras é uma área muito abrangente, pelo que o não é suficiente gerir apenas os 

prazos, os custos e a qualidade. Sendo assim para trabalhos futuros propõe-se: 

• Um sistema de gestão de recursos, com o intuito de obter menores custos de mão-

de-obra com durações de projecto semelhantes; 

• Um modelo de controlo, para dar continuidade ao sistema de gestão integrado 

proposto. 
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Anexo I – Mapa de quantidades da obra do “Embasamento” 
 

PÁG/ ITEM            D E S C R I Ç Ã O  UN.  QUANT. 
1 ESTALEIRO LEVEL 1 
1/A Construção e montagem do  estaleiro  de V.G. 1 
  acordo  com  a  legislação  em   vigor,     
  Caderno  de  Encargos,   PSS   e   CTE,     
  incluindo  equipamentos,   instalações,     
  acessos, vias internas  de  circulação,     
  redes provisórias de água, de  esgotos,     
  de     electricidade,     meios      de     
  comunicação,   respectivos    consumos,     
  sinalética  de  segurança,  equipamento     
  de protecção  individual  e  colectivo,     
  manutenção  do  estaleiro,  remoção  de     
  entulhos  e  tudo  o   mais   que   for     
  necessário      para      apoio       e     
  desenvolvimento    da    execução    da     
  empreitada     
1/B Fornecimento e montagem de Outdoors com un. 2 
  4.00x3.00.     
1/C Construção Civil de Apoio ao Posto de vg 1 
  Transformação.     
1/D Travessia com tubagem enterrada para m.l. 90 
  passagem de cabos de ligação ao Posto     
  de Transformação.     
2 TERRAPLANAGENS LEVEL 1 
04-Fev TERRAPLANAGENS LEVEL 0 
2 Parcela 3.3 LEVEL 0 
2 Terraplanagens Gerais LEVEL 0 
2/4.1 Decapagem com  transporte  a  vazadouro m³ 9.740,00 
  na espessura de 1.00m     
2/4.1a Decapagem com  transporte  a  vazadouro m³ 0 
  na espessura de 1.00m     
  Nota: Vazadouro a 2km     
2/4.2 Escavação   incluindo   colocação    em m³ 6.761,00 
  depósito     
2/4.3 Escavação   incluindo   transporte    a m³ 18.339,00 
  vazadouro     
2/4.3a Escavação   incluindo   transporte    a m³ 0 
  vazadouro     
  Nota: Vazadouro a 2km     
2/4.4 Tratamento  de   solos   arenosos   por V.G. 1 
  vibro compactação     
2/4.5 Aterro   no   tardoz   dos    edifícios m³ 6.761,00 
  provenientes do depósito     
2/4.6 Contenção periférica m² 615 
2 (OBS: Área entre o terreno existente  e LEVEL 0 
  a plataforma  da  escavação  medida  no     
  alçado planificado)     
3 ESTRUTURAS LEVEL 1 
04-Mar MOVIMENTO DE TERRAS LEVEL 2 
3/4.12 Abertura de caboucos LEVEL 0 
3/. -   Caixas,    vala    e    fosso    no m³ 65 
  ensoleiramento     
07-Mar BETÕES LEVEL 2 
3/7.1 Betão de limpeza m³ 950 
3/7.3 Betão leve m³ 310 
3/7.4 Betão, aço e cofragem LEVEL 0 
3/7.4.1 Laje de ensoleiramento m³ 4.310,00 
3/7.4.2 Lajes estruturais LEVEL 0 
3 Cobertura cota 10.75 LEVEL 0 
3/. - Corpo B (e=0.2) m³ 46 
3/. - Corpo B (e=0.15) m³ 80,5 
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3/. - Corpo C (e=0.2) m³ 105,5 
3 Cobertura cota 9.40 LEVEL 0 
3/. - Corpo B (e=0.20) m³ 134,5 
3/. - Corpo C (e=0.20) m³ 96 
3 Piso  0   da   cota   5.45   (incluindo LEVEL 0 
  capitéis e bandas maciças)     
3/. - Corpo A (e=0.25) m³ 416 
3/. - Corpo B (e=0.25) m³ 422 
3/. - Corpo C (e=0.25) m³ 507 
4/. - Corpo D (e=0.25) m³ 72 
4 Piso  0   da   cota   5.85   (incluindo LEVEL 0 
  capitéis e bandas maciças)     
4/. - Corpo B (e=0.25) m³ 169 
4/. - Corpo C (e=0.25) m³ 182 
4/. - Corpo C (e=0.20) m³ 21,5 
4 Piso  0   da   cota   5.75   (incluindo LEVEL 0 
  capitéis e bandas maciças)     
4/. - Corpo B (e=0.25) m³ 90,5 
4 Piso  0   da   cota   4.91   (incluindo LEVEL 0 
  capitéis e bandas maciças)     
4/. - Corpo B (e=0.25) m³ 56 
4 Piso  0   da   cota   4.95   (incluindo LEVEL 0 
  capitéis e bandas maciças)     
4/. - Corpo D (e=0.25) m³ 43,5 
4 Piso  0   da   cota   4.25   (incluindo LEVEL 0 
  capitéis e bandas maciças)     
4/. - Corpo D (e=0.30) m³ 110 
4/7.4.3 Pilares LEVEL 0 
4 Corpo A m³ 9,02 
5 Corpo B m³ 60,37 
6 Corpo C m³ 28,06 
6 Corpo D m³ 23,02 
7/7.4.4 Vigas LEVEL 0 
7 Cobertura m³ 223,45 
8 Piso 0 m³ 119,82 
9/7.4.5 Rampas LEVEL 0 
9/. Rampa no corpo A m³ 28,4 
10 Acesso exterior (corpo D) LEVEL 0 
10/. - Fundação m³ 292 
10/. - Paredes m³ 192 
10/. - Lajes m³ 41,5 
10/7.4.6 Caixa de escadas LEVEL 0 
10 Escada A1 LEVEL 0 
10/. - Paredes (excluindo muros) m³ 15,9 
10/. - Patamar m³ 1,4 
10/. - Lanços m³ 1,6 
10 Escada B1 LEVEL 0 
10/. - Paredes (excluindo muros) m³ 17,5 
10/. - Patamares m³ 1,5 
10/. - Lanços m³ 1,7 
10/. - Lajes m³ 2,32 
10 Escada B2 LEVEL 0 
10/. - Paredes (excluindo muros) m³ 34,2 
10/. - Patamares m³ 2,3 
10/. - Lanços m³ 4,1 
10/. - Lajes m³ 2,6 
10/7.4.7 Caixa de elevador LEVEL 0 
10/. - Paredes m³ 16,6 
10/. - Laje de cobertura m³ 1,75 
11/7.4.8 Paredes m³ 78,52 
11/7.4.9 Caldeiras m³ 121,7 
11/7.4.10 Muros de suporte m³ 442,85 
11/7.4.11 Caixa  de  pavimento  térreo   (C20/25, m² 90 
  incluindo   todos   os   materiais    e     
  procedimentos definidos no pormenor)     
11/7.4.12 Escada maciçada no solo m³ 4,5 
11/7.4.13 Espelho de água m³ 25 
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08-Nov ESTRUTURAS METÁLICAS LEVEL 2 
12/8.1 Estruturas metálicas LEVEL 0 
12/. IPE 600 Kg 7.445,00 
12/. IPE 140 Kg 252 
12/. HEA 360 Kg 6.041,00 
12/. L 100x10 Kg 1.840,00 
12 Chapas LEVEL 0 
12/. - e=20mm Kg 550 
12/. - e=6mm Kg 53 
12/. Chumbadores (M16 (l=0.8m) Un. 28 
12/. Grout m³ 0,05 
12/. Caleira ml 7,6 
12/. Ralo de Pinha Un. 2 
12/. Escápulas em barra 20x2 ml 11,9 
19-Dez DIVERSOS LEVEL 2 
12/19.1 Juntas de dilatação LEVEL 0 
12/. - Tipo 1  (ensoleiramento  e  muros  de ml 160 
  suporte)     
12/. - Tipo 2 (lajes piso 0, cob. e pilares) ml 185 
12/19.2 Rede enterrada no ensoleiramento LEVEL 0 
12/19.2. Tubo de ferro fundido LEVEL 0 
12/. - Ø 80 mm ml 1 
12/. - Ø 100 mm ml 325 
12/. - Ø 125 mm ml 56 
13/. - Ø 200 mm ml 8 
13/19.2. Caixas de visita pré-fabricadas LEVEL 0 
13/. - 250x250x200 mm Un. 4 
13/. - 250x250x250 mm Un. 6 
13/. - 300x300x300 mm Un. 4 
13/. - 400x400x400 mm Un. 3 
13/. - 500x500x500 mm Un. 1 
13/19.2. Canais    de    drenagem    superficial LEVEL 0 
  pré-fabricados     
13/. - Em rampas ml 11 
13/. - Em escadas abertas ml 6 
13/19.2. Sistema de separação de líquidos leves LEVEL 0 
13/. - DHF115E Un. 1 
13/19.2. Instalação elevatória Un. 1 
13/19.3 Conectares de esforço transverso LEVEL 0 
13/. - Tipo DSDQ 30 - em lajes Un. 31 
13/. - Tipo DSDQ 30 - em vigas Un. 6 
14/21 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS LEVEL 1 
14/21.8 REDE DE TERRAS LEVEL 2 
14/21.8. Eléctrodos de Terra Un. 1 
14/21.8. Interligação dos Eléctrodos Conj. 1 
14/21.8. Ligações Equipotenciais Conj. 1 
14/21.8. Ligadores Amovíveis Conj. 1 
14/21.8. Pontas Captoras Conj. 9 
14/21.8. Barramento Colector Terras Un. 201 
14/21.8. Soldaduras Un. 10 
14/21.8. Cabo de Cobre do BCT  do  Transformador ml 20 
  a rede de terras 240mm²     
14/21.8. Cabo de Cobre 70mm² ml 2.200,00 
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Anexo II – Quantidades, orçamento, reorçamento e preço de 
venda afecto a cada actividade do planeamento e nível 
de WBS 

 

WBS Actividade UN. Quant. 
Orçamento Reorçamento Venda 

Pr. Total 
Seco 

Pr. Total 
Seco 

Pr. total 
de venda 

              

1 DATAS CHAVE           

1.1 Consignação           

1.2 Conclusão da empreitada           

1.3 Conclusão da construção civil do PT           

2 ESTALEIRO           

2.1 Montagem V.G. 1,00  4.532,50  4.532,50  4.597,25  

2.2 Manutenção           

2.2.1 Janeiro 2007     2.205,00  2.205,00  2.236,50  

2.2.2 Fevereiro 2007     2.205,00  2.205,00  2.236,50  

2.2.3 Março 2007     2.205,00  2.205,00  2.236,50  

2.2.4 Abril 2007     2.205,00  2.205,00  2.236,50  

2.2.5 Maio 2007     2.205,00  2.205,00  2.236,50  

2.2.6 Junho 2007     2.205,00  2.205,00  2.236,50  

2.2.7 Julho 2007     2.205,00  2.205,00  2.236,50  

2.3 Montagem de tubagem enterrada ml. 90,00  1.620,00  1.620,00  1.800,00  

2.4 Montagem de Outdoors un 2,00  3.500,00  3.500,00  3.500,00  

2.5 Desmontagem   1,00  4.532,50  4.532,50  4.597,25  

3 TERRAPLANAGENS           

3.1 Decapagem geral m³ 9.740,00  54.738,80  63.699,60  73.244,80  

3.2 Escavação - 1ª fase           

3.2.1 Corpo A m³ 1.014,15  3.062,73  2.606,37  2.515,09  

3.2.2 Corpo B m³ 2.028,30  6.125,47  5.212,73  5.030,18  

3.2.3 Corpo C m³ 676,10  2.041,82  1.737,58  1.676,73  

3.2.4 Corpo D m³ 2.366,35  7.146,38  6.081,52  5.868,55  

3.2.5 Corpo E m³ 676,10  2.041,82  1.737,58  1.676,73  

3.3 Tratamento dos solos (Vibrocompactação)           

3.3.1 Corpo A V.G. 1,00  17.277,91  15.027,33  19.004,85  

3.3.2 Corpo B V.G. 1,00  34.555,81  30.054,66  38.009,70  

3.3.3 Corpo C V.G. 1,00  11.518,60  10.018,22  12.669,90  

3.3.4 Corpo D V.G. 1,00  40.315,11  35.063,77  44.344,65  

3.3.5 Corpo E V.G. 1,00  11.518,60  10.018,22  12.669,90  

3.4 Contenções periféricas           

3.4.1 Contenção junto ao Hotel Rosamar m² 338,25  17.605,91  17.605,91  23.667,35  

3.4.2 Contenção junto ao Hotel Magnólia m² 276,75  14.404,84  14.404,84  19.364,20  

3.5 Escavação - 2ª fase           

3.5.1 Corpo A m³ 2.750,85  15.459,78  17.990,56  20.686,39  
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WBS Actividade UN. Quant. 

Orçamento Reorçamento Venda 

Pr. Total 
Seco 

Pr. Total 
Seco 

Pr. total 
de venda 

3.5.2 Corpo B m³ 5.501,70  30.919,55  35.981,12  41.372,78  

3.5.3 Corpo C m³ 1.833,90  10.306,52  11.993,71  13.790,93  

3.5.4 Corpo D m³ 6.418,65  36.072,81  41.977,97  48.268,25  

3.5.5 Corpo E m³ 1.833,90  10.306,52  11.993,71  13.790,93  

3.6 Aterros em muros de suporte           

3.6.1 Corpo A m³ 1.690,25  7.673,74  6.777,90  5.713,05  

3.6.2 Corpo B m³ 540,88  2.455,60  2.168,93  1.828,17  

3.6.3 Corpo C (zona de paredes P4, P5, P6, P7 e P8) m³ 1.081,76  4.911,19  4.337,86  3.656,35  

3.6.4 Corpo C (excepto zona de P4, P5, P6, P7 e P8) m³ 1.081,76  4.911,19  4.337,86  3.656,35  

3.6.5 Corpo D m³ 540,88  2.455,60  2.168,93  1.828,17  

3.6.6 Corpo E m³ 1.825,47  8.287,63  7.320,13  6.170,09  

4 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS            

4.1 Rede de Terras           

4.1.1 Corpo A   Vários 6.103,46  4.171,93  7.568,40  

4.1.2 Corpo B   Vários 12.206,92  8.343,86  15.136,80  

4.1.3 Corpo C   Vários 4.068,97  2.781,29  5.045,60  

4.1.4 Corpo D   Vários 14.241,41  9.734,51  17.659,60  

4.1.5 Corpo E   Vários 4.068,97  2.781,29  5.045,60  

5 ESTRUTURAS            

5.1 CORPO D           

5.1.1 Betão de Limpeza m³ 332,50  21.841,93  21.841,93  22.307,43  

5.1.2 Laje de ensoleiramento m³ 1.671,25  230.197,19  230.231,54  248.072,49  

5.1.3 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1  m³ 172,44  44.188,07  44.188,07  47.722,87  

5.1.4 Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 4.25, 4.95 e 5.45 ) m³ 271,15  54.861,52  54.861,52  59.251,55  

5.1.5 Acesso ao exterior m³ 4,50  744,89  744,89  804,47  

5.2 CORPO B           

5.2.1 Betão de Limpeza  m³ 285,00  18.721,65  18.721,65  19.120,65  

5.2.2 Laje de ensoleiramento m³ 1.432,50  197.311,88  197.341,32  212.633,57  

5.2.3 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1  m³ 195,47  52.365,05  52.365,05  56.554,16  

5.2.4 
Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 4.91, 5.45, 5.75 e 
5.85 )  m³ 791,90  158.611,09  158.611,09  171.303,37  

5.2.5 Paredes e Pilares - Piso 0  m³ 32,19  13.297,33  13.297,33  14.361,05  

5.2.6 
Vigas e Lajes - Piso Cobertura ( Cotas 9.40 e 
10.75 ) m³ 417,95  93.582,46  93.582,46  101.070,33  

5.2.7 Escadas B1 e B2 m³ 66,22  13.342,70  13.342,70  14.410,23  

5.3 CORPO A           

5.3.1 Betão de Limpeza  m³ 142,50  9.360,83  9.360,83  9.560,33  

5.3.2 Laje de ensoleiramento m³ 716,25  98.655,94  98.670,66  106.316,78  

5.3.3 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1  m³ 201,62  49.378,00  49.378,00  53.328,23  

5.3.4  Vigas e Lajes - Piso 0 (Cota 5.45) m³ 418,27  82.534,93  82.534,93  89.139,56  
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WBS Actividade UN. Quant. 

Orçamento Reorçamento Venda 

Pr. Total 
Seco 

Pr. Total 
Seco 

Pr. total 
de venda 

5.3.5 Escadas A1 m³ 18,90  3.860,87  3.860,87  4.169,78  

5.3.6 Rampa de acesso m³ 28,40  5.984,16  5.984,16  6.462,99  

5.4 CORPO C           

5.4.1  Betão de Limpeza  m³ 95,00  6.240,55  6.240,55  6.373,55  

5.4.2 Laje de ensoleiramento m³ 477,50  65.770,63  65.780,44  70.877,86  

5.4.3  Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1  m³ 125,20  32.837,43  32.837,43  35.464,48  

5.4.4 Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 5.45 e 5.85 )  m³ 728,00  144.497,34  144.497,34  156.060,30  

5.4.5  Paredes e Pilares - Piso 0 m³ 36,63  10.961,53  10.961,53  11.838,44  

5.4.6 Vigas e Lajes - Cobertura ( Cotas 9.40 e 10.75 )  m³ 268,00  57.898,24  57.898,24  62.531,16  

5.5 CORPO E           

5.5.1  Betão de Limpeza  m³ 95,00  6.240,55  6.240,55  6.373,55  

5.5.2 Laje de ensoleiramento m³ 769,50  95.090,35  95.100,16  102.542,34  

5.5.3 Paredes m³ 192,00  50.088,96  50.088,96  54.096,00  

5.5.4  Lajes  m³ 41,50  7.799,93  7.799,93  8.424,09  

5.6 CAIXA DE ELEVADORES m³ 18,35  3.926,92  3.926,92  4.241,12  

5.7 ESPELHO DE ÁGUA m³ 25,00  4.138,25  4.138,25  4.469,25  

6 ESTRUTURAS METÁLICAS           

6.1  Montagem de Estrutura Metálica - Bloco C    Vários 39.703,90  33.084,00  49.297,56  

7 DIVERSOS           

7.1 Juntas de dilatação ml 345,00  3.367,90  3.367,90  3.432,25  

7.2 Rede enterrada no ensoleiramento           

7.2.1 Corpo A   Vários 3.055,90  3.055,90  3.640,94  

7.2.2 Corpo B   Vários 6.111,80  6.111,80  7.281,88  

7.2.3 Corpo C   Vários 2.037,27  2.037,27  2.427,29  

7.2.4 Corpo D   Vários 7.130,43  7.130,43  8.495,52  

7.2.5 Corpo E   Vários 2.037,27  2.037,27  2.427,29  

7.6 Conectares de esforço transverso un 37,00  1.668,70  1.668,70  2.069,04  
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Anexo III - Durações das actividades, dimensão das equipas 
e constituição da equipa 

 

WBS Actividade UN. Quant. 

Duração 
da 

actividade 
(dias) 

Rendimento 
da equipa 
(η) (h/un) 

Constituição da equipa 
Dim. 

da eq. 

                

1 DATAS CHAVE             

1.1 Consignação     0       

1.2 Conclusão da empreitada     0       

1.3 Conclusão da construção civil do PT     0       
2 ESTALEIRO             

2.1 Montagem V.G. 1 13       

2.2 Manutenção     0       

2.2.1 Janeiro 2007   0       

2.2.2 Fevereiro 2007   0       

2.2.3 Março 2007   0       

2.2.4 Abril 2007   0       

2.2.5 Maio 2007   0       

2.2.6 Junho 2007   0       

2.2.7 Julho 2007   0       

2.3 Montagem de tubagem enterrada m.l. 90 15       

2.4 Montagem de Outdoors un. 2 1       

2.5 Desmontagem   1 13       
3 TERRAPLANAGENS             

3.1 Decapagem geral m³ 9740 18 0,018 

1 Escavadora rotativa, 3 
Condutor / manobrador, 

2 camião  1 

3.2 Escavação - 1ª fase       0,025 

1 Escavadora rotativa, 3 
Condutor/manobrador, 2 

Camião   

3.2.1 Corpo A m³ 1014,15 3     1 

3.2.2 Corpo B m³ 2028,3 6     1 

3.2.3 Corpo C m³ 676,1 2     1 

3.2.4 Corpo D m³ 2366,35 6     1 

3.2.5 Corpo E m³ 676,1 2     1 

3.3 
Tratamento dos solos 
(Vibrocompactação)       - 

1 Equipa de vibro 
compactação, 1 

equipamento de vibro 
compactação   

3.3.1 Corpo A V.G. 1 5 -     

3.3.2 Corpo B V.G. 1 9 -     

3.3.3 Corpo C V.G. 1 3 -     

3.3.4 Corpo D V.G. 1 8 -     

3.3.5 Corpo E V.G. 1 3 -     

3.4 Contenções periféricas       0,53 1 pedreiro, 3 serventes   

3.4.1 Contenção junto ao Hotel Rosamar m² 338,25 18     1 

3.4.2 Contenção junto ao Hotel Magnólia m² 276,75 15     1 

3.5 Escavação - 2ª fase       0,025 

1 Escavadora rotativa, 3 
Condutor/manobrador, 2 

Camião   

3.5.1 Corpo A m³ 2750,85 4     2 

3.5.2 Corpo B m³ 5501,7 7     2 
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WBS Actividade UN. Quant. 

Duração 
da 

actividade 
(dias) 

Rendimento 
da equipa 
(η) (h/un) 

Constituição da equipa 
Dim. 

da eq. 

3.5.3 Corpo C m³ 1833,9 3     2 

3.5.4 Corpo D m³ 6418,65 7     3 

3.5.5 Corpo E m³ 1833,9 2     3 

3.6 Aterros em muros de suporte       0,08 

1 Retroescavadora, 2 
cilindros de vibro 

compactação de valas, 2 
saltão de compactação, 

1 condutor/ manobrador, 
4 serventes   

3.6.1 Corpo A m³ 1690,25 15     1 

3.6.2 Corpo B m³ 540,88 5     1 

3.6.3 
Corpo C (zona de paredes P4, P5, P6, 
P7 e P8) m³ 1081,76 10     1 

3.6.4 
Corpo C (excepto zona de P4, P5, P6, 
P7 e P8) m³ 1081,76 10     1 

3.6.5 Corpo D m³ 540,88 5     1 

3.6.6 Corpo E m³ 1825,47 15     1 
4 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS              

4.1 Rede de Terras         
1 Electricista, 2 

ajudantes de electricista   

4.1.1 Corpo A   Vários 8     1 

4.1.2 Corpo B   Vários 14     1 

4.1.3 Corpo C   Vários 5     1 

4.1.4 Corpo D   Vários 14     1 

4.1.5 Corpo E   Vários 5     1 
5 ESTRUTURAS              

5.1 CORPO D         

1 Condutor/ Manobrador, 
1 máq. de corte e 

dobragem de aço, 1 grua 
45 mts, 1 pedreiro, 2 

serventes  1 

5.1.1 Betão de Limpeza m³ 332,5 10       

5.1.2 Laje de ensoleiramento m³ 1671,25 33 0,4 
1 Carpinteiro, 4 

Armadores de ferro 2 

5.1.3 
Muros de Suporte, Paredes e Pilares - 
Piso -1  m³ 172,44 42 7,3 

3 Carpinteiros, 2 
Armadores de ferro 3 

5.1.4 
Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 4.25, 4.95 
e 5.45 ) m³ 271,15 15 1,6 

3 Carpinteiros, 2 
Armadores de ferro 4 

5.1.5 Acesso ao exterior m³ 4,5 30 2 
3 Carpinteiros, 2 

Armadores de ferro 1 

5.2 CORPO B             

5.2.1 Betão de Limpeza  m³ 285 8       

5.2.2 Laje de ensoleiramento m³ 1432,5 30 0,4 
1 Carpinteiro, 4 

Armadores de ferro 2 

5.2.3 
Muros de Suporte, Paredes e Pilares - 
Piso -1  m³ 195,465 58 8 

3 Carpinteiros, 2 
Armadores de ferro 3 

5.2.4 
Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 4.91, 5.45, 
5.75 e 5.85 )  m³ 791,9 38 1,9 

3 Carpinteiros, 2 
Armadores de ferro 4 

5.2.5 Paredes e Pilares - Piso 0  m³ 32,185 13 12 
2 Carpinteiros, 1 
Armador de ferro 3 

5.2.6 
Vigas e Lajes - Piso Cobertura ( Cotas 
9.40 e 10.75 ) m³ 417,95 22 2 

3 Carpinteiros, 2 
Armadores de ferro 4 
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WBS Actividade UN. Quant. 

Duração 
da 

actividade 
(dias) 

Rendimento 
da equipa 
(η) (h/un) 

Constituição da equipa 
Dim. 

da eq. 

5.2.7 Escadas B1 e B2 m³ 66,22 100 2 
3 Carpinteiros, 2 

Armadores de ferro 1 

5.3 CORPO A             

5.3.1 Betão de Limpeza  m³ 142,5 4       

5.3.2 Laje de ensoleiramento m³ 716,25 15 0,4 
1 Carpinteiro, 4 

Armadores de ferro 2 

5.3.3 
Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso 
-1  m³ 201,62 58 8 

3 Carpinteiros, 2 
Armadores de ferro 3 

5.3.4  Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cota 5.45 ) m³ 418,27 30 2 
3 Carpinteiros, 2 

Armadores de ferro 3 

5.3.5 Escadas A1 m³ 18,9 45 2 
3 Carpinteiros, 2 

Armadores de ferro 1 

5.3.6 Rampa de acesso m³ 28,4 10 2 
3 Carpinteiros, 2 

Armadores de ferro 1 

5.4 CORPO C             

5.4.1  Betão de Limpeza  m³ 95 3       

5.4.2 Laje de ensoleiramento m³ 477,5 10 0,37 
1 Carpinteiro, 4 

Armadores de ferro 2 

5.4.3 
 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso 
-1  m³ 125,2 43 6,7 

3 Carpinteiros, 2 
Armadores de ferro 2 

5.4.4 Vigas e Lajes - Piso 0 (Cotas 5.45 e 5.85)  m³ 728 33 1,8 
3 Carpinteiros, 2 

Armadores de ferro 4 

5.4.5  Paredes e Pilares - Piso 0 m³ 36,63 15 12 
2 Carpinteiros, 1 
Armador de ferro 3 

5.4.6 
Vigas e Lajes - Cobertura (Cotas 9.40 e 
10.75)  m³ 268 14 1,5 

3 Carpinteiros, 2 
Armadores de ferro 3 

5.5 CORPO E             

5.5.1  Betão de Limpeza  m³ 95 3       

5.5.2 Laje de ensoleiramento m³ 769,5 17 0,4   2 

5.5.3 Paredes m³ 192 30 9,3 
1 Carpinteiros, 1 
Armador de ferro 6 

5.5.4  Lajes  m³ 41,5 5 2 
3 Carpinteiros, 2 

Armadores de ferro 2 

5.6 CAIXA DE ELEVADORES m³ 18,35 10 10 
1 Carpinteiros, 1 
Armador de ferro 2 

5.7 ESPELHO DE ÁGUA m³ 25 6 2     
6 ESTRUTURAS METÁLICAS         4 Serralheiros   

6.1  Montagem de Estrutura Metálica - Bloco C    Vários 12     1 
7 DIVERSOS     13       

7.1 Juntas de dilatação ml 345 30       

7.2 Rede enterrada no ensoleiramento         2 pedreiros, 2 serventes   

7.2.1 Corpo A   Vários 15     1 

7.2.2 Corpo B   Vários 25     1 

7.2.3 Corpo C   Vários 10     1 

7.2.4 Corpo D   Vários 35     1 

7.2.5 Corpo E   Vários 10     1 

7.6 Conectares de esforço transverso un 37 1       
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Anexo IV – Diagramas de carga do carpinteiro e do armador 
de ferro 
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Anexo V – Projecto final em MSP, com actividades, 
durações, precedências, recursos, datas de início e fim 
e gráfico de Gantt 
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Anexo VI – Plano e Registo de Monitorização e medição BA 
01 – Cofragem e Pré-betonagem 

 

 

Edição: 02 Data: 02.01.2007

Nº de Obra: 599.............................

Especificação/Documento de 
referência

Critérios  de Aceitação
Tipo de Inspecção     

Responsável
Frequência de 

Inspecção
Registo Observações

1 Desenho de Preparação de cofragens Projecto de estruturas
Análise e 

verificação/Dir.Obra e 
preparador

Inicio de trabalhos
Desenhos de
Preparação

2 Verificação de estado e limpeza de cofragens

Análise de elementos que 
possam causar mau 

acabamento; paineis livres de 
defeitos incompatíveis com 
betão à vista; paineis limpos

Inspeção visual / 
Encarregado

Todas as cofragens RMM BA 01

3 Verificação de implantação e verticalidade Projecto de estruturas C.E.
Medição e equipamento 

topográfico / Encarregado e 
Topógrafo (qdo necessário)

Todas as peças a 
betonar

RMM BA 01

4 Verificação de implantação de negativos
Projecto de estruturas, 

des.preparação
C.E. Medição / Encarregado Todas as betonagens RMM BA 01

5 Verificação de juntas Des. Preparação / C.E. C.E.
Inspecção visual / 

Encarregado
Todas as betonagens RMM BA 01

6 Aplicação de óleo descofrante Especificações de fabricante
Prazo de validade; 

Especificações de fabricante
Inspecção visual / 

Encarregado
Todas as betonagens RMM BA 01

7 Desmoldagem REBAP / C.E.

Faces laterais: 3 dias ou 
inferior mediante precauções 

para evitar danificação de 
superficies (min.12h); Faces 
inferiores - 14 dias ou inferior 
em função de resultados de 
ensaios de resistência de 

betão (ver C.E.)

Verificação de prazos e 
resultados de ensaios / 
Encarregado e Dir. Proj

Todas as peças
betonadas

RMM BA 03

8
Verificação de peças descofradas (aparência, 
deformações, verticalidade)

C.E.

Superfícies planas e 
desempenadas, sem vazios 
aparentes; Tolerâncias de 

5mm em 3m ou outras 
consideradas em C.E.

Inspeção visual e medição / 
Encarregado

Todas as peças
descofradas

RMM BA 03

PLANO DE MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO

Descrição

BETÃO ARMADO: BA 01 - COFRAGENS
Obra: TROIA RESORT - EMBASAMENTO PARCELA 3.3.....................................................................................................................................

Ref.ª Doc: PMM PD BA 01

Entrada em vigor:Elaborado:         Aprovado:             
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OBRAS DE BETÃO ARMADO: BA 01 - PRÉ-BETONAGEM

N.º  599

Data:.......................

PEÇAS A BETONAR :

VERIFICAÇÃO DAS PEÇAS A BETONAR

Verificação juntas:______________________________

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE BETONAGEM:

Identificação Betão: ____________________________ Classe: ________ Slump: ________ Vol. Previsto: ____________m3

Processo Betonagem: __________________________ Processo Cura: _________________________________________

Dados Ref. ao Pré-esforço: ____________________________________________________________________________________

DATA PREVISTA PARA:

Betonagem:_______/______/______ Hora Inicio:______h______m Hora Fim:______h______m

Descofragem:_______/______/______ Retirada do escoramento:_______/______/______

Encarregado/data  Director Projecto/data

............................................. .......................................... ...........................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Diversos:

Malha de terra: ________________________________ Embutidos eléctricos/tubulações: __________________________

Obra: TROIA RESORT- EMBASAMENTO PARCELA 3.3  

Verificação de escoramento: _____________________________

....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Des. n.º.......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

Subempreiteiro:  ..................................................................................................................................................................

Verificado por:  ......................................................................................Data:.....................................

Revisão: ...................................

Recobrimentos: ________________________________________

Implantação negativos: __________________________

Aplicação de óleo descofrante:____________________________

Secção / Diâmetros: _____________________________________

....................................................................................................................................................................................................................

Estado e limpeza: _______________________________ Implantação e verticalidade:_______________________________

Posição bainhas: _______________________________

PARECER:

Armad. Reforço: _______________________________

Purgas e Amarração: ____________________________

Ancoragens: __________________________________________

Cabos pré-esforço: _____________________________________

Protecção contra danos por água: ________________

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

Registo Nº   BA 01  ______

   REGISTO DE MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO

Pré-esforço:          NÃO APLICAVEL

Arranques: ____________________________________________

Arranques: ____________________________________________

Empalmes: ____________________________________

Cofragens:

Posicionamento: ________________________________

Espaçamentos: ________________________________

Armaduras:
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Anexo VII – Projecto final com respectivo orçamento, 
reorçamento e preços de venda 

 

 

 

 

 

ID WBS Task Name Orçamento Reorçamento Preço de venda Fixed Cost Fixed Cost
Accrual

Total Cost

0 0 Embasamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Prorated 2.340.063,81 €
1 1 DATAS CHAVE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 0,00 €

2 1.1 Consignação 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 0,00 €

3 1.2 Conclusão da empreitada 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 0,00 €

4 1.3 Conclusão da construção civil do PT 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 0,00 €

5 2 ESTALEIRO 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 30.150,00 €

6 2.1 Montagem 4.532,50 € 4.532,50 € 4.597,25 € 4.597,25 € Prorated 4.597,25 €

7 2.2 Manutenção 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 15.655,50 €

8 2.2.1 Janeiro 2007 2.205,00 € 2.205,00 € 2.236,50 € 2.236,50 € Prorated 2.236,50 €

9 2.2.2 Fevereiro 2007 2.205,00 € 2.205,00 € 2.236,50 € 2.236,50 € Prorated 2.236,50 €

10 2.2.3 Março 2007 2.205,00 € 2.205,00 € 2.236,50 € 2.236,50 € Prorated 2.236,50 €

11 2.2.4 Abril 2007 2.205,00 € 2.205,00 € 2.236,50 € 2.236,50 € Prorated 2.236,50 €

12 2.2.5 Maio 2007 2.205,00 € 2.205,00 € 2.236,50 € 2.236,50 € Prorated 2.236,50 €

13 2.2.6 Junho 2007 2.205,00 € 2.205,00 € 2.236,50 € 2.236,50 € Prorated 2.236,50 €

14 2.2.7 Julho 2007 2.205,00 € 2.205,00 € 2.236,50 € 2.236,50 € Prorated 2.236,50 €

15 2.3 Montagem de tubagem enterrada 1.620,00 € 1.620,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € Prorated 1.800,00 €

16 2.4 Montagem de Outdoors 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € Prorated 3.500,00 €

17 2.5 Desmontagem 4.532,50 € 4.532,50 € 4.597,25 € 4.597,25 € Prorated 4.597,25 €

18 3 TERRAPLANAGENS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 420.504,08 €

19 3.1 Decapagem geral 54.738,80 € 63.699,60 € 73.244,80 € 73.244,80 € Prorated 73.244,80 €

20 3.2 Escavação - 1ª fase 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 16.767,28 €

21 3.2.1 Corpo A 3.062,73 € 2.606,37 € 2.515,09 € 2.515,09 € Prorated 2.515,09 €

22 3.2.2 Corpo B 6.125,47 € 5.212,73 € 5.030,18 € 5.030,18 € Prorated 5.030,18 €

23 3.2.3 Corpo C 2.041,82 € 1.737,58 € 1.676,73 € 1.676,73 € Prorated 1.676,73 €

24 3.2.4 Corpo D 7.146,38 € 6.081,52 € 5.868,55 € 5.868,55 € Prorated 5.868,55 €

25 3.2.5 Corpo E 2.041,82 € 1.737,58 € 1.676,73 € 1.676,73 € Prorated 1.676,73 €

26 3.3 Tratamento dos solos (Vibrocompactação) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 126.698,99 €

27 3.3.1 Corpo A 17.277,91 € 15.027,33 € 19.004,85 € 19.004,85 € Prorated 19.004,85 €

28 3.3.2 Corpo B 34.555,81 € 30.054,66 € 38.009,70 € 38.009,70 € Prorated 38.009,70 €

29 3.3.3 Corpo C 11.518,60 € 10.018,22 € 12.669,90 € 12.669,90 € Prorated 12.669,90 €

30 3.3.4 Corpo D 40.315,11 € 35.063,77 € 44.344,65 € 44.344,65 € Prorated 44.344,65 €

31 3.3.5 Corpo E 11.518,60 € 10.018,22 € 12.669,90 € 12.669,90 € Prorated 12.669,90 €

32 3.4 Contenções periféricas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 43.031,55 €

33 3.4.1 Contenção junto ao Hotel Rosamar 17.605,91 € 17.605,91 € 23.667,35 € 23.667,35 € Prorated 23.667,35 €

34 3.4.2 Contenção junto ao Hotel Magnólia 14.404,84 € 14.404,84 € 19.364,20 € 19.364,20 € Prorated 19.364,20 €

35 3.5 Escavação - 2ª fase 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 137.909,28 €

36 3.5.1 Corpo A 15.459,78 € 17.990,56 € 20.686,39 € 20.686,39 € Prorated 20.686,39 €

37 3.5.2 Corpo B 30.919,55 € 35.981,12 € 41.372,78 € 41.372,78 € Prorated 41.372,78 €

38 3.5.3 Corpo C 10.306,52 € 11.993,71 € 13.790,93 € 13.790,93 € Prorated 13.790,93 €

39 3.5.4 Corpo D 36.072,81 € 41.977,97 € 48.268,25 € 48.268,25 € Prorated 48.268,25 €

40 3.5.5 Corpo E 10.306,52 € 11.993,71 € 13.790,93 € 13.790,93 € Prorated 13.790,93 €

41 3.6 Aterros em muros de suporte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 22.852,18 €

42 3.6.1 Corpo A 7.673,74 € 6.777,90 € 5.713,05 € 5.713,05 € Prorated 5.713,05 €

43 3.6.2 Corpo B 2.455,60 € 2.168,93 € 1.828,17 € 1.828,17 € Prorated 1.828,17 €

44 3.6.3 Corpo C (zona de paredes P4, P5, P6, P7 e P8) 4.911,19 € 4.337,86 € 3.656,35 € 3.656,35 € Prorated 3.656,35 €

45 3.6.4 Corpo C (excepto zona de P4, P5, P6, P7 e P8) 4.911,19 € 4.337,86 € 3.656,35 € 3.656,35 € Prorated 3.656,35 €

46 3.6.5 Corpo D 2.455,60 € 2.168,93 € 1.828,17 € 1.828,17 € Prorated 1.828,17 €

47 3.6.6 Corpo E 8.287,63 € 7.320,13 € 6.170,09 € 6.170,09 € Prorated 6.170,09 €

48 4 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 50.456,01 €

49 4.1 Rede de Terras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 50.456,01 €

50 4.1.1 Corpo A 6.103,46 € 4.171,93 € 7.568,40 € 7.568,40 € Prorated 7.568,40 €

51 4.1.2 Corpo B 12.206,92 € 8.343,86 € 15.136,80 € 15.136,80 € Prorated 15.136,80 €

52 4.1.3 Corpo C 4.068,97 € 2.781,29 € 5.045,60 € 5.045,60 € Prorated 5.045,60 €

53 4.1.4 Corpo D 14.241,41 € 9.734,51 € 17.659,60 € 17.659,60 € Prorated 17.659,60 €

54 4.1.5 Corpo E 4.068,97 € 2.781,29 € 5.045,60 € 5.045,60 € Prorated 5.045,60 €
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55 5 ESTRUTURAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 1.759.881,95 €

56 5.1 CORPO D 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 378.158,81 €

57 5.1.1 Betão de Limpeza 21.841,93 € 21.841,93 € 22.307,43 € 22.307,43 € Prorated 22.307,43 €

58 5.1.2 Laje de ensoleiramento 230.197,19 € 230.231,54 € 248.072,49 € 248.072,49 € Prorated 248.072,49 €

59 5.1.3 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 44.188,07 € 44.188,07 € 47.722,87 € 47.722,87 € Prorated 47.722,87 €

60 5.1.4 Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 4.25, 4.95 e 5.45 ) 54.861,52 € 54.861,52 € 59.251,55 € 59.251,55 € Prorated 59.251,55 €

61 5.1.5 Acesso ao exterior 744,89 € 744,89 € 804,47 € 804,47 € Prorated 804,47 €

62 5.2 CORPO B 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 589.453,35 €

63 5.2.1 Betão de Limpeza 18.721,65 € 18.721,65 € 19.120,65 € 19.120,65 € Prorated 19.120,65 €

64 5.2.2 Laje de ensoleiramento 197.311,88 € 197.341,32 € 212.633,57 € 212.633,57 € Prorated 212.633,57 €

65 5.2.3 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 52.365,05 € 52.365,05 € 56.554,16 € 56.554,16 € Prorated 56.554,16 €

66 5.2.4 Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 4.91, 5.45, 5.75 e 5.85 ) 158.611,09 € 158.611,09 € 171.303,37 € 171.303,37 € Prorated 171.303,37 €

67 5.2.5 Paredes e Pilares - Piso 0 13.297,33 € 13.297,33 € 14.361,05 € 14.361,05 € Prorated 14.361,05 €

68 5.2.6 Vigas e Lajes - Piso Cobertura ( Cotas 9.40 e 10.75 ) 93.582,46 € 93.582,46 € 101.070,33 € 101.070,33 € Prorated 101.070,33 €

69 5.2.7 Escadas B1 e B2 13.342,70 € 13.342,70 € 14.410,23 € 14.410,23 € Prorated 14.410,23 €

70 5.3 CORPO A 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 268.977,66 €

71 5.3.1 Betão de Limpeza 9.360,82 € 9.360,82 € 9.560,32 € 9.560,32 € Prorated 9.560,32 €

72 5.3.2 Laje de ensoleiramento 98.655,94 € 98.670,66 € 106.316,78 € 106.316,78 € Prorated 106.316,78 €

73 5.3.3 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 49.378,00 € 49.378,00 € 53.328,23 € 53.328,23 € Prorated 53.328,23 €

74 5.3.4  Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cota 5.45 ) 82.534,93 € 82.534,93 € 89.139,56 € 89.139,56 € Prorated 89.139,56 €

75 5.3.5 Escadas A1 3.860,87 € 3.860,87 € 4.169,78 € 4.169,78 € Prorated 4.169,78 €

76 5.3.6 Rampa de acesso 5.984,16 € 5.984,16 € 6.462,99 € 6.462,99 € Prorated 6.462,99 €

77 5.4 CORPO C 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 343.145,78 €

78 5.4.1  Betão de Limpeza 6.240,55 € 6.240,55 € 6.373,55 € 6.373,55 € Prorated 6.373,55 €

79 5.4.2 Laje de ensoleiramento 65.770,63 € 65.780,44 € 70.877,86 € 70.877,86 € Prorated 70.877,86 €

80 5.4.3  Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 32.837,43 € 32.837,43 € 35.464,48 € 35.464,48 € Prorated 35.464,48 €

81 5.4.4 Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 5.45 e 5.85 ) 144.497,34 € 144.497,34 € 156.060,30 € 156.060,30 € Prorated 156.060,30 €

82 5.4.5  Paredes e Pilares - Piso 0 10.961,53 € 10.961,53 € 11.838,44 € 11.838,44 € Prorated 11.838,44 €

83 5.4.6 Vigas e Lajes - Cobertura ( Cotas 9.40 e 10.75 ) 57.898,24 € 57.898,24 € 62.531,16 € 62.531,16 € Prorated 62.531,16 €

84 5.5 CORPO E 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 171.435,98 €

85 5.5.1  Betão de Limpeza 6.240,55 € 6.240,55 € 6.373,55 € 6.373,55 € Prorated 6.373,55 €

86 5.5.2 Laje de ensoleiramento 95.090,35 € 95.100,16 € 102.542,34 € 102.542,34 € Prorated 102.542,34 €

87 5.5.3 Paredes 50.088,96 € 50.088,96 € 54.096,00 € 54.096,00 € Prorated 54.096,00 €

88 5.5.4  Lajes 7.799,92 € 7.799,92 € 8.424,09 € 8.424,09 € Prorated 8.424,09 €

89 5.6 CAIXA DE ELEVADORES 3.926,92 € 3.926,92 € 4.241,12 € 4.241,12 € Prorated 4.241,12 €

90 5.7 ESPELHO DE ÁGUA 4.138,25 € 4.138,25 € 4.469,25 € 4.469,25 € Prorated 4.469,25 €

91 6 ESTRUTURAS METÁLICAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 49.297,56 €

92 6.1  Montagem de Estrutura Metálica - Bloco C 39.703,90 € 33.084,00 € 49.297,56 € 49.297,56 € Prorated 49.297,56 €

93 7 DIVERSOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 29.774,21 €

94 7.1 Juntas de dilatação 3.367,90 € 3.367,90 € 3.432,25 € 3.432,25 € Prorated 3.432,25 €

95 7.2 Rede enterrada no ensoleiramento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 24.272,92 €

96 7.2.1 Corpo A 3.055,90 € 3.055,90 € 3.640,94 € 3.640,94 € Prorated 3.640,94 €

97 7.2.2 Corpo B 6.111,80 € 6.111,80 € 7.281,88 € 7.281,88 € Prorated 7.281,88 €

98 7.2.3 Corpo C 2.037,27 € 2.037,27 € 2.427,29 € 2.427,29 € Prorated 2.427,29 €

99 7.2.4 Corpo D 7.130,43 € 7.130,43 € 8.495,52 € 8.495,52 € Prorated 8.495,52 €

100 7.2.5 Corpo E 2.037,27 € 2.037,27 € 2.427,29 € 2.427,29 € Prorated 2.427,29 €

101 7.3 Conectares de esforço transverso 1.668,70 € 1.668,70 € 2.069,04 € 2.069,04 € Prorated 2.069,04 €

102 8 QUALIDADE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Prorated 0,00 €
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Anexo VIII – Planeamento do projecto com os hyperlink 
associados às respectivas actividades 

 

 

ID Task Name Hyperlink

0 Embasamento Qualidade\Plano da Qualidade.doc
1 DATAS CHAVE

2 Consignação

3 Conclusão da empreitada

4 Conclusão da construção civil do PT

5 ESTALEIRO

6 Montagem

7 Manutenção

8 Janeiro 2007

9 Fevereiro 2007

10 Março 2007

11 Abril 2007

12 Maio 2007

13 Junho 2007

14 Julho 2007

15 Montagem de tubagem enterrada

16 Montagem de Outdoors

17 Desmontagem

18 TERRAPLANAGENS Qualidade\Descrição dos processos\Movimentação de terras.pdf

19 Decapagem geral

20 Escavação - 1ª fase

21 Corpo A

22 Corpo B

23 Corpo C

24 Corpo D

25 Corpo E

26 Tratamento dos solos (Vibrocompactação)

27 Corpo A

28 Corpo B

29 Corpo C

30 Corpo D

31 Corpo E

32 Contenções periféricas

33 Contenção junto ao Hotel Rosamar

34 Contenção junto ao Hotel Magnólia

35 Escavação - 2ª fase

36 Corpo A

37 Corpo B

38 Corpo C

39 Corpo D

40 Corpo E

41 Aterros em muros de suporte

42 Corpo A

43 Corpo B

44 Corpo C (zona de paredes P4, P5, P6, P7 e P8)

45 Corpo C (excepto zona de P4, P5, P6, P7 e P8)

46 Corpo D

47 Corpo E
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48 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS Qualidade\Descrição dos processos\Instalações eléctricas.pdf

49 Rede de Terras

50 Corpo A

51 Corpo B

52 Corpo C

53 Corpo D

54 Corpo E

55 ESTRUTURAS Qualidade\Descrição dos processos\Estruturas.pdf

56 CORPO D

57 Betão de Limpeza

58 Laje de ensoleiramento

59 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 

60 Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 4.25, 4.95 e 5.45 )

61 Acesso ao exterior

62 CORPO B

63 Betão de Limpeza 

64 Laje de ensoleiramento

65 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 

66 Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 4.91, 5.45, 5.75 e 5.85 ) 

67 Paredes e Pilares - Piso 0 

68 Vigas e Lajes - Piso Cobertura ( Cotas 9.40 e 10.75 )

69 Escadas B1 e B2

70 CORPO A

71 Betão de Limpeza 

72 Laje de ensoleiramento

73 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 

74  Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cota 5.45 )

75 Escadas A1

76 Rampa de acesso

77 CORPO C

78  Betão de Limpeza 

79 Laje de ensoleiramento

80  Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 

81 Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 5.45 e 5.85 ) 

82  Paredes e Pilares - Piso 0

83 Vigas e Lajes - Cobertura ( Cotas 9.40 e 10.75 ) 

84 CORPO E

85  Betão de Limpeza 

86 Laje de ensoleiramento

87 Paredes

88  Lajes 

89 CAIXA DE ELEVADORES Qualidade\Descrição dos processos\Instalações mecânicas_elevadores.pdf

90 ESPELHO DE ÁGUA

91 ESTRUTURAS METÁLICAS

92  Montagem de Estrutura Metálica - Bloco C 

93 DIVERSOS

94 Juntas de dilatação

95 Rede enterrada no ensoleiramento Qualidade\Descrição dos processos\Instalações hidraúlicas.pdf

96 Corpo A

97 Corpo B

98 Corpo C

99 Corpo D

100 Corpo E

101 Conectares de esforço transverso

102 QUALIDADE
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102 QUALIDADE

103 PMM

104 BA 01 Qualidade\PMMS 599\PMM BA 01.xls

105 BA 02 Qualidade\PMMS 599\PMM BA 02.xls

106 BA 04 Qualidade\PMMS 599\PMM BA 04.xls

107 BA 05 Qualidade\PMMS 599\PMM BA 05.xls

108 CC 01 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 01.xls

109 CC 02 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 02.xls

110 CC 03 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 03.xls

111 CC 04 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 04.xls

112 CC 05 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 05.xls

113 CC 06 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 06.xls

114 CC 07 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 07.xls

115 CC 09 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 09.xls

116 CC 10 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 10.xls

117 CC 11 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 11.xls

118 CC 12 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 12.xls

119 CC 13 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 13.xls

120 CC 15 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 15.xls

121 CC 16 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 16.xls

122 CC 18 Qualidade\PMMS 599\PMM CC 18.xls

123 EM 01 Qualidade\PMMS 599\PMM EM 01.xls

124 EM 02 Qualidade\PMMS 599\PMM EM 02.xls

125 EM 03 Qualidade\PMMS 599\PMM EM 03.xls

126 IE 01 Qualidade\PMMS 599\PMM IE 01.xls

127 IE 02 Qualidade\PMMS 599\PMM IE 02.xls

128 IE 03 Qualidade\PMMS 599\PMM IE 03.xls

129 IE 04 Qualidade\PMMS 599\PMM IE 04.xls

130 IE 05 Qualidade\PMMS 599\PMM IE 05.xls

131 IE 06 Qualidade\PMMS 599\PMM IE 06.xls

132 IN 01 Qualidade\PMMS 599\PMM IN 01.xls

133 IN 02 Qualidade\PMMS 599\PMM IN 02.xls

134 IN 03 Qualidade\PMMS 599\PMM IN 03.xls

135 IN 04 Qualidade\PMMS 599\PMM IN 04.xls

136 IN 05 Qualidade\PMMS 599\PMM IN 05.xls

137 PV 01 Qualidade\PMMS 599\PMM PV 01.xls

138 PV 02 Qualidade\PMMS 599\PMM PV 02.xls

139 PV 03 Qualidade\PMMS 599\PMM PV 03.xls

140 PV 04 Qualidade\PMMS 599\PMM PV 04.xls

141 TE 02 Qualidade\PMMS 599\PMM TE 02.xls

142 TE 03 Qualidade\PMMS 599\PMM TE 03.xls
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143 RMM

144 BA 01 Qualidade\RMMs 599\RMM BA 01.xls

145 BA 02 Qualidade\RMMs 599\RMM BA 02.xls

146 BA 03 Qualidade\RMMs 599\RMM BA 03.xls

147 CC 01 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 01.xls

148 CC 02 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 02.xls

149 CC 03 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 03.xls

150 CC 04 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 04.xls

151 CC 05 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 05.xls

152 CC 06 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 06.xls

153 CC 07 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 07.xls

154 CC 09 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 09.xls

155 CC 10 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 10.xls

156 CC 11 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 11.xls

157 CC 12 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 12.xls

158 CC 13 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 13.xls

159 CC 15 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 15.xls

160 CC 16 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 16.xls

161 CC 18 Qualidade\RMMs 599\RMM CC 18.xls

162 EM 01 Qualidade\RMMs 599\RMM EM 01.xls

163 IE 01 Qualidade\RMMs 599\RMM IE 01.xls

164 IE 02 Qualidade\RMMs 599\RMM IE 02.xls

165 IE 03 Qualidade\RMMs 599\RMM IE 03.xls

166 IE 04 Qualidade\RMMs 599\RMM IE 04.xls

167 IE 05 Qualidade\RMMs 599\RMM IE 05.xls

168 IE 06 Qualidade\RMMs 599\RMM IE 06.xls

169 IN 01 Qualidade\RMMs 599\RMM IN 01.xls

170 IN 04 Qualidade\RMMs 599\RMM IN 04.xls

171 IN 05 Qualidade\RMMs 599\RMM IN 05.xls

172 PV 01 Qualidade\RMMs 599\RMM PV 01.xls

173 PV 02 Qualidade\RMMs 599\RMM PV 02.xls

174 PV 03 Qualidade\RMMs 599\RMM PV 03.xls

175 PV 04 Qualidade\RMMs 599\RMM PV 04.xls

176 TE 03 Qualidade\RMMs 599\RMM TE 03.xls

177 TE 04 Qualidade\RMMs 599\RMM TE 04.xls
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Anexo IX – Identificação do PMM e RMM necessário à 
execução de cada actividade 

 

ID Task Name PMM RMM Hyperlink

18 TERRAPLANAGENS

19 Decapagem geral

20 Escavação - 1ª fase

21 Corpo A TE 03 TE 04

22 Corpo B TE 03 TE 04

23 Corpo C TE 03 TE 04

24 Corpo D TE 03 TE 04

25 Corpo E TE 03 TE 04

26 Tratamento dos solos (Vibrocompactação)

27 Corpo A

28 Corpo B

29 Corpo C

30 Corpo D

31 Corpo E

32 Contenções periféricas

33 Contenção junto ao Hotel Rosamar

34 Contenção junto ao Hotel Magnólia

35 Escavação - 2ª fase

36 Corpo A TE 03 TE 04

37 Corpo B TE 03 TE 04

38 Corpo C TE 03 TE 04

39 Corpo D TE 03 TE 04

40 Corpo E TE 03 TE 04

41 Aterros em muros de suporte

42 Corpo A TE 02 TE 03

43 Corpo B TE 02 TE 03

44 Corpo C (zona de paredes P4, P5, P6, P7 e P8) TE 02 TE 03

45 Corpo C (excepto zona de P4, P5, P6, P7 e P8) TE 02 TE 03

46 Corpo D TE 02 TE 03

47 Corpo E TE 02 TE 03

48 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 

49 Rede de Terras

50 Corpo A

51 Corpo B

52 Corpo C

53 Corpo D

54 Corpo E

55 ESTRUTURAS 

56 CORPO D

57 Betão de Limpeza - -

58 Laje de ensoleiramento BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

59 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

60 Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 4.25, 4.95 e 5.45 ) BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

61 Acesso ao exterior BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

62 CORPO B - -

63 Betão de Limpeza - -

64 Laje de ensoleiramento BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

65 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

66 Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 4.91, 5.45, 5.75 e 5.85 ) BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

67 Paredes e Pilares - Piso 0 BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

68 Vigas e Lajes - Piso Cobertura ( Cotas 9.40 e 10.75 ) BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

69 Escadas B1 e B2 BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

70 CORPO A - -

71 Betão de Limpeza - -

72 Laje de ensoleiramento BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

73 Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

74  Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cota 5.45 ) BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

75 Escadas A1 BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

76 Rampa de acesso BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

77 CORPO C - -

78  Betão de Limpeza BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

79 Laje de ensoleiramento BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

80  Muros de Suporte, Paredes e Pilares - Piso -1 BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

81 Vigas e Lajes - Piso 0 ( Cotas 5.45 e 5.85 ) BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

82  Paredes e Pilares - Piso 0 BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

83 Vigas e Lajes - Cobertura ( Cotas 9.40 e 10.75 ) BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

84 CORPO E - -

85  Betão de Limpeza BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

86 Laje de ensoleiramento BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

87 Paredes BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

88  Lajes BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

89 CAIXA DE ELEVADORES BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

90 ESPELHO DE ÁGUA BA 01, BA 02, BA 04, BA 05 BA 01, BA 02, BA 03

91 ESTRUTURAS METÁLICAS

92  Montagem de Estrutura Metálica - Bloco C EM 01, EM 02, EM 03 EM 01
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Anexo X – Ficha de caso de estudo 
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CASO DE ESTUDO 

1 IDENTIFICAÇÃO DO CASO DE ESTUDO         

1.1 Título:                 

1.2 Tipo de obra: Obras de arte   

Reabilitação   

Vias de Comunicação e Aeroportos   

Urbanizações   

Hidráulicas   

Fundações   

Edifícios residenciais   

Edifícios não residenciais particulares   

Portos   

Edifícios não residenciais públicos   

1.3 Cliente/Promotor:              

1.4 Construtor:               

1.5 Sistema de contratação:             

1.6 Tipo de contracto: Preço global   

Série de preços   

Percentagens   

1.7 Sistema de contratação Tradicional   
 

Concepção/Construção   
 

Gestão da Construção   
 

Outro   
 

2 CARACTERIZAÇÃO DO CASO           

2.1 Dados Gerais               
2.1.1 Prazo de execução:               

2.1.2 Valor do contracto:               

2.1.3 Data da consignação:               

2.1.4 Descrição breve sobre o caso:             

                  

                  

2.2 Arquitectura do projecto             

2.2.1 Número de edifícios   
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2.2.2 Número de lotes   

2.2.3 Número de piso enterrados   

2.2.4 Número de pisos elevados   

2.2.5 Número de fogos   

2.2.6 Área bruta de construção   

2.2.7 Área de implantação   

2.2.8 
Equipamentos 
colectivos: 

Jardim público 
  

Parque infantil   

Piscina   

Campo de jogos   

Jardim (arranjos exteriores)   

    
2.3 Graus de Subcontratação             

    
2.3.1 

Grau de 
subcontratação da mão-

de-obra: 

0-25   2.3.2 
Grau de 

subcontratação dos 
equipamentos: 

0-25   

26-50   26-50   

51-70   51-70   

71-80   71-80   

81-90   81-90   

91-100   91-100   

2.3.3 
Grau de 

subcontratação das 
actividades: 

0-25   

26-50   

51-70   

71-80   

81-90   

91-100   

2.4 Tecnologia aplicada               

1 2 3 4 5 

Muito baixo Baixo Médio Alto Muito alto 

2.4.1 Grau de Repetição   

2.4.2 Grau de Mecanização   

2.4.3 Grau de Industrialização   

2.5 Estrutura organizacional do caso           

2.5.1 Tipo de estrutura: Funcional   

Matriz   

Funcional/matriz   

Projecto   
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2.5.2 Diagrama: 

  

2.6 Processos de Construção             

2.6.1 Fundações  2.6.2 Estrutura 

Sapatas   Betão Armado   

Ensoleiramento Geral   Metálica 
 

  

Estacas 
    Mista 

 
  

Outro 
    Madeira 

 
  

Alvenaria 
 

  

Descrição:       Descrição:       

                

                

                

                

2.6.3 Cobertura 2.6.4 Paredes de alvenaria: 

Inclinada   Descrição: 

Terraço acessível           

Terraço não acessível 
           

Outro 
            

        

Descrição:               

                

                

                

                

2.6.4 Comunicação vertical: 

nº de escadas em betão armado   
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nº de escadas  em madeira   

nº de escadas de outro tipo   Qual o tipo?       

nº de caixas de elevadores   

nº de elevadores   

3 PLANEAMENTO E CONTROLE            

3.1 Tipo:                 

Programa de trabalhos 
aprovado pelo cliente 

Programa de trabalhos 
base 

Programa de trabalhos 
mensal 

Program
a de 

trabalhos 
semanal 

Método de 
calendarização 

CPM         

PERT         

outros         

Âmbito 

Prazos         

Custos         

Outros         

Software 

MSP         

Siteplan         

Primavera         

Outros         

Organização 
das 

actividades 

Espec.         

Sub-emprei.         

Processos         

Respons.         

Equipas         

Outra         

Nenhuma         

WBS         

N.º de actividades         

3.2 Controlo dos Prazos               

3.2.1 Como são definidas as actividades?_______________________________________________________ 

                  

3.2.2 Como são definidas as durações das actividades e quais os rendimentos das equipas de trabalho  

utilizados?                 

                  

3.2.3 Como são definidas as precedências? 
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3.2.4 Existe processo de controlo de prazos implementado? sim   

não   

3.2.5 
Qual o programa ou sistema utilizado no planeamento e controlo de 
prazos?_______________________ 

                  

3.2.6 O que considero que poderia ser melhorado ?           

                  

                  

3.2.7 Qual a periodicidade do controlo efectuado ? 

Diária Semanal Mensal Trimestral Semestral 

          

3.2.8 Como é efectuado esse controlo ?              

                  

3.2.9 Considero o controlo adequado ? Justifique.            

                  

                  

3.3 Controlo de custos   

3.3.1 Como são definidas os recursos?_______________________________________________________ 

                  

3.3.2 Existe processo de controlo de custos implementado? sim   

não   

3.3.3 Qual o programa ou sistema utilizado no planeamento e controlo de custos?_______________________ 

                  

3.3.4 O que considero que poderia ser melhorado ?            

                  

                  

3.3.5 Qual a periodicidade do controlo efectuado ? 

Diária Semanal Mensal Trimestral Semestral 

          

3.3.6 Como é efectuado esse controlo ?             
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3.3.7 Considero o controlo adequado ? Justifique.            

                  

                  

3.4 Controlo da qualidade           

3.4.1 Existe processo de controlo de qualidade implementado ?  Sim   

Não   

3.4.2 Qual o plano o campo de aplicação?             

                  

3.4.3 Quais as componentes do plano implementados?           

                  

3.4.4 Quais os procedimento? 

3.4.5 Mais concretamente, em que consiste esse plano da qualidade? 

                  

                  

3.2.6 O que considero que poderia ser melhorado ?           

                  

                  

3.4.7 Qual a periodicidade do controlo efectuado ? 

Diária Semanal Mensal Trimestral Semestral 

          

3.4.8 Como é efectuado esse controlo ?  

                  

3.4.9 Considero o controlo adequado ? Justifique.            

                  

                  

4. CONCLUSÕES               

4.1 Pontos fracos               
                    

                    

                    

                    

                    

4.2 Pontos fortes               
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4.3 Factores de sucesso               
                    

                    

                    

                    

                    

4.4 Lições                 
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Anexo XI – Ficha de entrevista 
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INQUÉRITO 

GESTÃO INTEGRADA DE PRAZOS CUSTOS E QUALIDADE 

             Data: _____ / _____ / ______  
Marta Abreu, 

I.S.T. 

1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO ENTREVISTADO 

1.1 Nome : _____________________________________________________________________________________ 
1.2 Idade : ____________________________________________________________________________________ 
1.3 Função : ____________________________________________________________________________ 
1.4 Formação : _________________________________________________________________________________ 
1.5 Experiência profissional (n.º de anos de trabalho) : 

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 > 20 
          

1.7 Telefone : _________________________ E-mail : _________________________________________________ 

1.8 Acompanha o projecto desde o seu início ? Sim   
Não   

1.9 Se não, a partir de quando ? ______________________________________________________________________ 

2 PLANEAMENTO E CONTROLO PRAZOS 

2.1 Na sua opinião, o planeamento é : 

De : 1 - Nada 
Importante 1 2 3 4 5 
A : 5 - Muito 
Importante           

2.2 Justifique :                
                
                

2.3 O planeamento é efectuado a que nível? 

Qualidade   Prazos   Custos   

2.4 Está satisfeito com o planeamento que é efectuado ? 

De : 1 - Nada Satisfeito 1 2 3 4 5 
A : 5 - Muito Satisfeito           

2.5 O que considera que poderia ser melhorado ?          
                

2.6 Qual a % de atraso que tem ocorrido nas empreitadas: 

0 - 20% 20 - 40% 40 - 60% 60 - 80% 80 -100% 
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2.7 O planeamento efectuado é utilizado com o intuito de: 

Apresentar na fase de concurso   
Controlar visualmente o cumprimento dos trabalhos com as durações estimadas   
Controlar visualmente e alterar ao longo da execução da obra as durações das actividades   
Definir a duração total do trabalho   
Definir o custo total do trabalho   
Nada   
Outro               

2.8 É efectuado algum controlo de prazos ao nível da execução dos 
trabalhos? 

Sim   
Não   

2.9 Qual a periodicidade do controlo efectuado ? 

Diária Semanal Mensal Trimestral Semestral 
          

2.10 Como é efectuado esse controlo ?            
        

        
2.11 Considera o controlo adequado ? Justifique.         

                
                

3 PLANEAMENTO E CONTROLO DOS CUSTOS 

3.1 Na sua opinião, controlo dos custos é: 

De : 1 - Nada 
Importante 1 2 3 4 5 
A : 5 - Muito 
Importante           

3.2 Qual o programa utilizado para o orçamento efectuado?       
                

3.3 Os custos estimados são normalmente cumpridos? Sim   
Não   

3.4 Se respondeu não a pergunta 3.4, na sua opinião a que se deve esse não cumprimento? 

De : 1 - Nenhum 
impacto 
A : 5 - Grande Impacto 

1 2 3 4 5 
Qualidade do projecto           
Alterações ao projecto           
Condições atmosféricas adversas           
Recursos humanos           
Aprovisionamento           
Trabalhos a mais           
Comunicação entre intervenientes           
Constrangimentos 
legais           
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Segurança           
Outro : _________________           

3.5 Qual a % de variação entre o custo previsto e o custo final ocorrido nas empreitadas: 

0 - 20% 20 - 40% 40 - 60% 60 - 80% 80 -100% 
          

3.6 Existe processo de controlo de custos implementado ?  Sim   
Não   

3.7 Se sim, que software é utilizado?__________________________________________________ 
              

3.8 Está satisfeito com programa ou sistema? Sim   
Não   

3.9 Mais concretamente, em que consiste esse programa/sistema de controlo de custos?    
                

4 PLANO DE QUALIDADE           

4.1 Na sua opinião, plano de qualidade é: 
De : 1 - Nada 
Importante 1 2 3 4 5 
A : 5 - Muito 
Importante           

4.3 Existe processo de controlo de qualidade implementado ?  Sim   
Não   

4.4 Está satisfeito com o plano de qualidade implementado? Sim   
Não   

4.5 Mais concretamente, qual o campo de aplicação desse plano da qualidade?      

                

                

4.6 Classifique os factores de sucesso de um projecto: 

De : 1 - Sem Relevância 

  A : 5 - Grande Relevância 

1 2 3 4 5 

Qualidade final do projecto           
Cumprimento dos 
prazos           

Cumprimento do orçamento           

Satisfação do cliente           

Outro:               

OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO ! 
 


