
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mestrado em Construções Civis 
 
 
 
 
 
 
 

“Organização de projetos de licenciamento e 
acompanhamento de uma obra de habitação 
unifamiliar” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armanda Ricardo Teixeira da Silva 
 
 

junho | 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão 



 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

 

“Organização de projetos de licenciamento e acompanhamento de 

uma obra de habitação unifamiliar” 

 

 

ARMANDA RICARDO TEIXEIRA DA SILVA  

RELATÓRIO PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE MESTRE EM CONSTRUÇÕES 

CIVIS 

 

GUARDA, JUNHO DE 2016 

  

 



 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda 

Instituto Politécnico da Guarda 

 

 

 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO PROFISSIONALIZANTE 

 

“Organização de projetos de licenciamento e acompanhamento de 

uma obra de habitação unifamiliar” 

 

 

Orientadora: Professora Doutora Arquiteta Maria João Lino Silva Gomes 

 

GUARDA, JUNHO DE 2016 

 

  



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior da Tecnologia e Gestão 

 

 

3 
 

Agradecimentos 

 

Em primeiro lugar, presta-se o agradecimento a todos aqueles que de alguma forma 

contribuíram na realização deste estágio. 

O desenvolver deste trabalho, em muito, se fica a dever a todos os elementos da empresa 

Tomaz & Filhos Lda, a quem se dirige os mais sinceros agradecimentos pela rica 

experiência laboral e pedagógica que foi proporcionada e pelo contributo indispensável 

atribuído, em especial ao Engenheiro António Tomaz. 

Ao desenhador Vítor Abreu, pela paciência, apoio e atenção sempre manifestada. 

Ao Arquiteto Ivo Borrego pela ajuda prestada durante a realização do estágio. 

À Assistente Técnica da Secção de Obras da Camara Municipal de Celorico da Beira, 

Ana Martins pelo carinho, atenção, disponibilidade e apoio sempre exteriorizado. 

Um profundo agradecimento à orientadora de estágio, Professora Dr.ª Arquiteta Maria 

João Gomes, que pacientemente se disponibilizou para qualquer ajuda necessária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior da Tecnologia e Gestão 

 

 

4 
 

Resumo 

Este relatório tem por base, o relato de oito meses de estágio profissionalizante, na empresa Tomás 

& Filhos Lda, no período de 01 de Setembro de 2014 a 01 de Maio de 2015. 

Os trabalhos realizados no estágio, relacionaram-se com a elaboração projetos de especialidades, 

análise, interpretação, organização e desenho de projetos de arquitetura e de especialidades de 

engenharia civil tendo também sido realizadas visitas a obras, para efeitos de levantamento do 

existente e para fiscalização dos trabalhos que se encontravam a ser executados pelos 

empreiteiros. 

Breve caracterização das atividades a desenvolver durante o estágio: 

 Levantamentos de edifícios existentes: são descritos os procedimentos da execução do 

levantamento de edifícios em campo com os devidos materiais, para numa segunda fase 

se efetuar quer o preenchimento do modelo 1 do IMI para as Finanças, quer a organização 

de documentos necessários à entrega na Conservatória de Registo Predial. 

 Organização de processos de licenciamento: retrata como foram organizados os vários 

processos de licenciamento atendendo à legislação em vigor. 

 Realização de projetos de especialidades – redes de águas: mostra como se dimensiona 

os vários tipos de redes de água de uma habitação unifamiliar, com o auxílio do programa 

CYPE – Software para engenharia em construção. 

 Acompanhamento e fiscalização de obras de construção civil: acompanhamento da 

estagiária com o seu supervisor nas visitas à obra, procedendo ao registo fotográfico das 

várias fases de execução. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: organização de processos; projetos de especialidades; acompanhamento. 
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Abstract 

 

This report is based on the report of eight months of work experience in the Tomás & 

Filhos Lda company, from September 01 2014-01 of May 2015. 

 

The work done on stage, related with the project development of specialties, analysis, 

interpretation, organization and design of architectural design and civil engineering 

specialties has also conducted visits to works, the existing survey purposes and for 

supervision of works which were to be performed by contractors. 

 

Brief description of the activities to be undertaken during the stage :  

 

•Surveys of existing buildings : describes the procedures for implementing the survey of 

buildings , with the appropriate materials for a second stage to make either the model fill 1 IMI 

for Finance or the organization of documents necessary for delivery in Conservatory of Land 

Registry .  

•Licensing processes organization: depicts how the various licensing procedures in view of the 

legislation were organized .  

•Conducting specialty projects - water networks: shows how scales the various types of water 

networks in a single-family dwelling , with the help of CYPE program - Software for construction 

engineering.  

•Monitoring and supervision of construction works: monitoring of the trainee with your 

supervisor on visits to the work , carrying the photographic record of the various stages of 

implementation . 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: organization processes; specialties projects; monitoring . 
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1.Introdução 

O presente relatório, tem como finalidade dar a conhecer de uma forma simples, clara e objetiva, 

todo o trabalho desenvolvido durante o período de estágio. 

Nas reuniões que se seguiram à aceitação do estágio por parte da empresa, foi definido o plano 

de estágio e apontaram-se os objetivos a atingir com o plano de trabalhos/estágio: 

 

 Promover a integração da estagiária na empresa e familiariza-lo com os métodos de 

trabalho da equipa; 

 Dotar a estagiária de conhecimentos relativos à organização de projetos de licenciamento; 

 Dotar a estagiária de competências para analisar e interpretar projetos de obras de 

construção civil; 

 Familiarizar a estagiária com a elaboração de projetos de diferentes especialidades; 

 Integrar a estagiária de forma responsável em acompanhamento, controlo e fiscalização 

de obras. 

 

O presente relatório foi organizado pela ordem cronológica e sequencial dos trabalhos executados 

ao longo do estágio.  

1.1.A empresa 
 

A Tomás & Filhos Lda, é uma empresa que desempenha a atividade de construção civil e venda 

de materiais para construção. Tem uma parceria com a GEAT, Gabinete de Engenharia António 

Tomaz, no qual faz parte o supervisor da estagiária, Engº António da Silva Tomaz. 

A Tomás & Filhos, Lda, tem a sua sede em lugar da Lavandeira, Aldeia Rica, União de freguesias 

de Açores e Velosa, concelho de Celorico da Beira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localização da empresa Tomás & Filhos Lda. 
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1.2.Organização do relatório 

 

Este relatório está estruturado em seis capítulos distintos, que se encontram distribuídos da 

seguinte forma: 

Capítulo I: Introdução. 

Dá a conhecer de forma simples, clara e objetiva, todo o trabalho desenvolvido durante o relatório. 

Capítulo II: Levantamento de edifícios existentes. 

No capítulo II, são descritos os procedimentos da execução do levantamento de edifícios em 

campo com os devidos materiais, para numa segunda fase se efetuar quer o preenchimento do 

modelo 1 do IMI para as Finanças, quer a organização de documentos necessários à entrega na 

Conservatória de Registo Predial. 

Capítulo III: Organização de processos de licenciamento. 

O capítulo III retrata como foram organizados os vários processos de licenciamento atendendo à 

legislação em vigor. 

 

Capítulo IV: Realização de projetos de especialidades. 

No capítulo IV, é mostrado como se dimensionam os vários tipos de redes de água de uma 

habitação unifamiliar, com o auxílio do programa CYPE – Software para engenharia em 

construção. 

Capítulo V: Acompanhamento do técnico responsável pela fiscalização nas visitas à obra. 

A estagiária acompanha o supervisor nas visitas à obra “reconstrução e alteração de um edifício 

de habitação unifamiliar”, no qual procede ao registo fotográfico das várias fases de execução da 

referida obra.  

Salienta-se, ainda, a importância do papel do diretor de fiscalização na correta execução dos 

trabalhos e na segurança da obra e dos trabalhadores. 

Capítulo VI: Conclusão. 

São descritas as considerações finais de cada capítulo. 

 

Ao longo deste relatório em cada capítulo, são apresentados vários casos práticos exemplificativos 

do trabalho desenvolvido pela estagiária. 

1.3.Metodologia 

 

A metodologia a utilizar, assenta na recolha dos elementos necessários à elaboração da descrição 

e enquadramento dos trabalhos a realizar, nomeadamente elementos escritos, desenhados e 

registos fotográficos, de forma a descrever o melhor possível cada situação apresentada. 
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2.1.Levantamento de edifícios para efeitos de IMI e Registo da 

Conservatória de Registo Predial 
 

Neste capítulo são relatados quais os materiais, etapas e procedimentos necessários à organização 

e preenchimento do modelo 1 de IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) de uma habitação 

unifamiliar, assim como na organização de documentos a entregar nas Finanças e para o registo 

na Conservatória de Registo Predial. 

Trata-se de uma moradia unifamiliar localizada em Vale de Azares, Concelho de Celorico da 

Beira. O requerente, pretende efetuar um pedido de avaliação do seu artigo matricial.  

O edifício é composto por dois pisos, sendo que o piso inferior se destina a arrumos, enquanto o 

piso superior, com acesso por escadas interiores e exteriores, é destinado à habitação. Não possui 

logradouro e as fachadas direita e posterior são confinantes com outro edifício. 

Quer para efeitos de IMI, quer para o Registo na Conservatória, é necessário conhecer a área total 

do terreno e as seguintes áreas relativas ao edifício: a área bruta de construção, a área bruta 

dependente, a área bruta privativa e a área de implantação do edifício. Estas áreas, são 

conseguidas a partir do levantamento realizado ao edifício existente.  

Assim, numa primeira etapa, foi necessário ir ao terreno conhecer o edifício em causa e fazer o 

seu levantamento, para numa segunda fase, organizar a documentação necessária a entregar nas 

entidades acima referidas.  

 

2.1.1.Fases do levantamento 

 

1ªFase: Localizar o edifício: a localização do edifício, fez-se através da ferramenta Google Earth, 

que permitiu de imediato a recolha de coordenadas geográficas. 

 

Figura 1: Localização do edifício. 

Fonte: https://www.google.pt/maps/place/6360-182+Vale+de+Azares/@40.6045174,-

7.3652183,297m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3ce926e7ade709:0x182f75d82f5f81d4!8m2!3d40.6056

58!4d-7.366362 

https://www.google.pt/maps/place/6360-182+Vale+de+Azares/@40.6045174,-7.3652183,297m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3ce926e7ade709:0x182f75d82f5f81d4!8m2!3d40.605658!4d-7.366362
https://www.google.pt/maps/place/6360-182+Vale+de+Azares/@40.6045174,-7.3652183,297m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3ce926e7ade709:0x182f75d82f5f81d4!8m2!3d40.605658!4d-7.366362
https://www.google.pt/maps/place/6360-182+Vale+de+Azares/@40.6045174,-7.3652183,297m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd3ce926e7ade709:0x182f75d82f5f81d4!8m2!3d40.605658!4d-7.366362
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2ª Fase: Estudar o edifício e sua envolvente: verificou-se os limites de terreno e as suas 

confrontações. 

3ª Fase: Fazer um esquema desenhado do edifício a levantar, para um registo posterior das 

medidas a efetuar no local. A fase seguinte, consiste na realização do desenho com rigor em 

formato digital recorrendo ao programa de desenho assistido por computador - Autocad; 

4ºFase: Registo de medições necessárias interiores e exteriores (figuras 2 e 3); 

5º Fase: Desenhar com rigor, recorrendo ao desenho assistido por computador, o esquema antes 

elaborado (figuras 4 e 5). 

 

 

Figura 2: Levantamento do piso 0. 

Fonte: autoria da estagiária. 
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Figura 3: Levantamento do piso 1. 

Fonte: autoria da estagiária. 

 

Figura 4: Planta do piso 0 elaborada com recurso a autocad. 

Fonte: autoria da estagiária. 
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Figura 5: Planta do piso 1 elaborada com recurso a autocad. 

Fonte: autoria da estagiária. 

2.1.2.Materiais necessários para proceder ao levantamento 

 

O levantamento de edifícios é elaborado recorrendo ao registo fotográfico do edifício existente e 

registo em papel de todas as medidas necessárias para ser posteriormente desenhado com rigor 

com auxílio do desenho assistido por computador. 

Para a realização deste levantamento foram necessários os seguintes materiais: 

 Fita métrica para medidas interiores 5 a 8m; 

Para o edifício em causa, foi utilizada a fita métrica de 8m, para se proceder às medições mais 

pequenas e fazer triangulações dos espaços de forma a compensar a falta de esquadria dos 

compartimentos. 

 

Figura 6: Fita métrica 5m. 

Fonte: autoria da estagiária. 

 Fita métrica (30 ou 50m) para medidas exteriores do edifício e eventuais medidas do 

terreno; 

Para este caso, não foi utilizado a fita métrica de grandes dimensões, uma vez que o edifício em 

causa não possuía logradouro. 
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Figura 7: Fita métrica 10m. 

Fonte:http://www.rss.pt/index.php/ferramentas-construcao/fitas-e-niveis/fita-metrica-em-fibra.html 

 Laser; 

O laser, foi utilizado para se medir os pés direitos e outras dimensões que não foram possíveis 

medir com a fita métrica de 8m. 

 

Figura 8: Laser. 

Fonte:https://www.google.pt/search?q=laser+bosch&espv=2&biw=1745&bih=883&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj99unMju7MAhVCWxQKHeGsD0YQ_AUIBigB#imgrc=DOe0kIHvapxSB

M%3ª 

 Máquina fotográfica; 

A máquina fotográfica, serviu para efetuar o registo fotográfico do edifício e para recolher 

imagens necessárias à preparação dos processos em epígrafe. 

 

Figura 9: Máquina fotográfica. 

Fonte:https://www.google.pt/search?q=m%C3%A1quina+fotogr%C3%A1fica+sony&espv=2&biw=174

5&bih=883&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMxIrzju7MAhUFvxQKHVTDB8gQ_AUIB

igB#imgrc=yh6Q_llo0RXTnM%3A 

 

 

https://www.google.pt/search?q=m%C3%A1quina+fotogr%C3%A1fica+sony&espv=2&biw=1745&bih=883&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMxIrzju7MAhUFvxQKHVTDB8gQ_AUIBigB#imgrc=yh6Q_llo0RXTnM%3A
https://www.google.pt/search?q=m%C3%A1quina+fotogr%C3%A1fica+sony&espv=2&biw=1745&bih=883&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMxIrzju7MAhUFvxQKHVTDB8gQ_AUIBigB#imgrc=yh6Q_llo0RXTnM%3A
https://www.google.pt/search?q=m%C3%A1quina+fotogr%C3%A1fica+sony&espv=2&biw=1745&bih=883&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiMxIrzju7MAhUFvxQKHVTDB8gQ_AUIBigB#imgrc=yh6Q_llo0RXTnM%3A
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 Papel e canetas de várias cores. 

O papel e canetas de várias cores, serviram para registar todas as medidas recolhidas no edifício. 

As canetas de várias cores, possibilitaram uma leitura clara no processo de transposição do 

desenho em papel para o programa - Autocad. 

2.2.Organização dos documentos necessários a entregar nas Finanças 

 

O Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e os documentos complementares permitem, com base 

nas informações prestadas pelo contribuinte, a avaliação e inscrição na matriz de prédios urbanos 

novos, omissos, melhorados, modificados e reconstruídos. 

No caso de o contribuinte considerar o valor patrimonial tributário exagerado, a atualização do 

valor patrimonial tributário só poderá ser feito decorridos 3 anos após ter sido inscrito o valor da 

avaliação anterior. 

Para as Finanças foi necessário entregar os seguintes elementos: 

 Preenchimento do modelo 1 do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis); 

Com os elementos recolhidos e após o desenho rigoroso do existente com o auxílio do programa 

autocad, elaborou-se o seguinte quadro de áreas: 

Área total do terreno 73,60 m2 

Área de implantação do prédio 73,60m2 

Área bruta de construção 147,20m2 

Área bruta privativa 73,60m2 

Área bruta dependente 73,60m2 

Fonte: autoria da estagiária. 

Após o conhecimento das áreas do existente, procedeu-se ao preenchimento do modelo 1 de 

IMI. 
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Figura 10: Modelo 1 de IMI preenchido (frente). 
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Figura 11: Modelo 1 de IMI preenchido (continuação). 

 

Os elementos a entregar juntamente com o modelo 1 do IMI são os seguintes: 

 Registo Fotográfico; 
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 Planta de Localização do edifício; 

 Planta dos pisos com as respetivas áreas. 

2.3.Organização dos documentos necessários a entregar no Registo da 

Conservatória Predial 

 

Para a realização de atos de registo, é necessário fazer prova da inscrição do prédio na matriz e 

da declaração para inscrição, quando devida. Como neste caso, o prédio já se encontrava inscrito 

na matriz, só foi necessário entregar a nova certidão de teor emitida pelas finanças para se 

proceder ao registo das novas áreas na Conservatória de Registo Predial juntamente com as 

seguintes elementos: 

 Registo Fotográfico; 

 Planta de Localização do edifício; 

 Planta dos pisos com as respetivas áreas. 

 Termo de responsabilidade do técnico a declarar que o levantamento de áreas do edifício 

se encontra conforme planta em anexo. O termo de responsabilidade deve conter os 

seguintes elementos: 

o a indicação do nome do técnico,  

o profissão do técnico responsável; 

o morada do técnico responsável; 

o nº contribuinte do técnico responsável;  

o indicação da cédula profissional do técnico responsável; 

o o número da matiz predial do prédio; 

o localização do edifício; 

o nome do requerente. 

o nº contribuinte do requerente. 
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CAPÍTULO III: Organização de Processos de Licenciamento 

Pedido de Autorização de Utilização de um edifício de habitação 

e 

Legalização de um edifício de habitação 
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3.1.Organização de Processos de Licenciamento 
 

Neste capítulo são descritos dois casos práticos de organização de processos de licenciamento. O 

primeiro caso, diz respeito a um pedido de Autorização de Utilização de uma habitação 

unifamiliar, enquanto o segundo se refere a uma legalização de um edifício de habitação 

unifamiliar.  

3.2.Autorização de Utilização: conceito 
 

A autorização de utilização, é o documento emitido pela autarquia e que confere a uma fração ou 

conjunto de frações a legalidade para a sua utilização. 

Há contudo situações em que é necessário alterar ou promover a emissão de uma autorização de 

utilização, sem realização de obras. 

As autorizações de utilização podem ser emitidas para utilizações genéricas, como habitação, 

comércio ou serviços, ou específicas, para atividades como farmácias, restauração, cabeleireiros 

e salões de estética, hospitais, etc. 

As autorizações de utilização são documentos obrigatórios para: 

 a constituição de propriedade horizontal; 

 a realização de escrituras de compra e venda; 

 o pedido de isenções fiscais no âmbito de IMI e IMT; 

 o licenciamento de algumas atividades económicas. 

Nos casos em que seja necessária a realização de obras, ou tenha havido alterações no edifício, 

torna-se essencial um acompanhamento técnico para confirmação das condições necessárias para 

proceder ao pedido de autorização ou de alteração de utilização. 

3.3.Autorização de Utilização de uma Habitação Unifamiliar 
 

Este caso prático, diz respeito a um pedido de Autorização de Utilização, que o requerente 

pretende levar a efeito em Baraçal – Celorico da Beira. 

O requerente pretende vender o imóvel e para fazer a escritura de venda é exigido o alvará de 

autorização de utilização. Quando as obras foram concluídas este procedimento nunca foi 

elaborado, daí a necessidade de ter sido solicitado o serviço à empresa. 

Este caso prático foi elaborado tendo por base a Portaria 232/2008, de 11 de março, 

posteriormente revogada pela Portaria 113/2015, de 22 de abril.  
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Assim, os elementos instrutórios necessários, segundo o artigo 15º da referida portaria, para o 

pedido de Autorização de Utilização foram os seguintes: 

 

a) Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a faculdade 

de realização da operação;  

b) Certidão da descrição e de todas as inscrições em vigor emitida pela conservatória do registo 

predial referente ao prédio ou prédios abrangidos;  

c) Termo de responsabilidade subscrito pelo director de fiscalização de obra, quando aplicável, 

e termo de responsabilidade subscrito conforme o disposto no n.º 2 do artigo 63.º do Decreto-Lei 

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Março;  

d) Planta e corte do edifício ou da fracção com identificação do respectivo prédio;  

e) Telas finais, quando aplicável;  

f) Cópia do alvará de licença ou autorização de utilização anterior, quando exista;  

g) Cópia da notificação da câmara municipal a comunicar a aprovação de um pedido de 

informação prévia, quando esta existir e estiver em vigor;  

h) Livro de obra, quando tenham sido realizadas obras;  

i) Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à 

operação urbanística a realizar;  

j) Avaliação acústica.  

 

Foi solicitado à Câmara Municipal o projeto aprovado do edifício para verificar se o mesmo se 

encontrava concluído de acordo com o projeto de arquitetura aprovado. Caso contrário, o processo 

teria de passar por um processo de legalização das obras realizadas.  

Assim, no local e com o projeto da edificação, verificou-se a conformidade do existente com os 

projetos aprovado, o que possibilitou que se procede-se à elaboração da documentação necessária 

para a emissão do alvará de autorização de utilização. 

O processo para a obtenção do alvará de autorização de utilização foi organizado com os seguintes 

elementos: 

Documentos comprovativos da qualidade de titular de qualquer direito que confira a 

faculdade de realização da operação: neste caso, uma declaração da Ordem dos Engenheiros 

Técnicos. 

Cópia do registo na Conservatória de Registo Predial: é um documento emitido pela 

Conservatória do Registo Predial que faz o historial do imóvel, desde o seu terreno, à sua 

construção, possíveis vendas, hipotecas, arrestos ou penhoras existentes. 
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Ficha com os elementos estatísticos devidamente preenchida com os dados referentes à 

operação urbanística a realizar: neste caso, foi preenchido o modelo Q4. Esta ficha de 

elementos estatísticos tem como finalidade a obtenção de dados relativos à conclusão de obras de 

edificação. 

Termo de responsabilidade subscrito pelo diretor de fiscalização de obra: é um documento 

elaborado por técnico habilitado e que foi redigido segundo o disposto do nº2 do artigo 63º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro. Neste deve constar que a obra se encontra concluída 

em conformidade com o projeto licenciamento aprovado, com as condições do respetivo 

procedimento de controlo prévio. 

Deve ainda conter os dados do técnico bem como do requerente. 

Livro de Obra: Todas as obras de edificação e demolição sujeitas a licenciamento ou 

comunicação prévia, tem de dispor de um livro de obra, a conservar no local de execução e 

destinado a registar todos os factos relevantes relativos à execução da mesma. A falta do livro de 

obra no local onde a mesma se realiza é punível com contraordenação. Abertura de novo livro de 

obra é efetuada, mediante solicitação do interessado à Câmara Municipal, quando o inicial não 

for suficiente para registar todos os factos da mesma ou em caso de extravio do livro inicialmente 

validado pelos serviços da câmara municipal. Este pedido deve ser apresentado no decurso de 

obra sujeita a licenciamento ou a comunicação prévia de obras de edificação e demolição ou ainda 

após a respetiva conclusão da obra, desde que em momento prévio à formalização do pedido de 

autorização de utilização de edifício ou fração.  

Neste caso como o livro de obra se encontrava extraviado, o técnico responsável passou uma 

declaração na qual descreveu que para os devidos efeitos o livro de obra ou a ficha de obra, que 

à data da entrada do projeto era obrigatório, se encontrava extraviado e mais informou que a obra 

se encontrava executada em conformidade com o projeto. 

Projetos Térmico e Acústico: neste caso o técnico habilitado passou uma declaração a justificar 

a não apresentação destes dois projetos pelas seguintes razões: 

 O edifício não apresenta o projeto acústico porque a obra deu entrada na Câmara 

Municipal antes da obrigatoriedade da apresentação do projeto acústico. 

 

 O projeto térmico não é apresentado pelo fato de o imóvel se encontrar executado 

há mais de 30 anos e este processo de obra ter dado entrada na Câmara Municipal 

antes da obrigatoriedade da apresentação do projeto térmico. 

http://www.cm-lisboa.pt/servicos/por-temas/urbanismo-e-reabilitacao-urbana/obras-de-edificacao-e-demolicao/edificacao-licenciamento/o-que
http://www.cm-lisboa.pt/servicos/por-temas/urbanismo-e-reabilitacao-urbana/obras-de-edificacao-e-demolicao/edificacao-comunicacao-previa/o-que
http://www.cm-lisboa.pt/servicos/por-temas/urbanismo-e-reabilitacao-urbana/autorizacoes-de-utilizacao-conservacao-de-imoveis-e-vistorias/autorizacao-de-utilizacao-apos-obras-sujeitas-a-licenciamento-ou-comunicacao-previa/o-que


Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior da Tecnologia e Gestão 

 

 

28 
 

Projeto de rede de gás: para este caso o requerente assinou uma declaração na qual referiu que 

a edificação não possuía rede de distribuição de abastecimento de gás, uma vez que à data da 

construção do imóvel este projeto não era aplicável. 

Termo de responsabilidade do projeto de infraestruturas elétricas: este termo foi assinado 

por técnico habilitado, o qual transmitiu a informação que a edificação está dotada de 

infraestruturas elétricas. 

Termo de responsabilidade do projeto de infraestruturas de telecomunicações: este termo 

foi assinado por técnico habilitado, o qual transmitiu a informação que a edificação está dotada 

de infraestruturas de telecomunicações. 

Telas Finais: são compostas por peças escritas e peças desenhadas. Nas peças escritas destaca-se 

a memória descritiva que deve conter os dados do requerente e da localização do prédio. Deve 

descrever a composição do edifício, neste caso, composto por rés-do-chão e piso 1, sendo que o 

rés-do-chão se destina a arrumos/garagem, e o piso 1 a habitação.  

Na memória descritiva deve constar que as Telas Finais apresentadas correspondem 

exatamente à obra executada. 

Telas Finais:  

Registo Fotográfico 

 

Figura 12: Registo Fotográfico. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Peças desenhadas 

Planta Piso R/Ch e Piso 1 

 

Figura 13: Plantas Piso 0 e piso 1. 

Fonte: autoria da estagiária 

Planta Cobertura 

 

Figura 14: Planta de Cobertura.  

Fonte: autoria da estagiária 
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Alçados Principal e Posterior 

 

Figura 15: Alçado Principal e Posterior. 

Fonte: autoria da estagiária. 

Alçados Laterais 

 

Figura 16: Alçados Laterais. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Corte A-B 

 

Figura 17: Corte A-B. 

Fonte: autoria da estagiária 

3.4.Processo de legalização de obras de edificação de uma habitação 

unifamiliar 
 

Este segundo caso prático remete para obras de legalização, visto que o requerente ao querer fazer 

a escritura verificou que a habitação não possuía o alvará de autorização de utilização.  

Neste caso o processo tem de ser organizado de forma diferente do caso anterior, pois na ida ao 

local verificaram-se desconformidades na obra concluída com o projeto inicial aprovado. Assim, 

a organização deste processo tem de passar pela elaboração de novo projeto de arquitetura 

referindo quais as alterações existentes e de novo projeto de especialidades. Uma vez que a obra 

já se encontra concluída está isenta da apresentação da licença de obras, segundo o ponto 4 do 

artigo 102º-A, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro alterado pelo Decreto-Lei nº 

136/2014, de 9 de Setembro, e por fim os elementos necessários a emissão da licença de 

utilização. 

A organização deste processo foi elaborado de acordo com o Decreto-Lei nº 136/2014 de 9 de 

Setembro que veio alterar o Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro.  
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O requerente já tinha pedido anteriormente à Câmara Municipal a emissão do pedido de 

Autorização de Utilização, mas foi emitido um ofício por esta autarquia com despacho indeferido 

pelas seguintes razões: 

1. Em 25/09/2014 vem o requerente ao abrigo do artigo 62º do decreto-lei 555/99, de 16 de 

Dezembro, alterado e republicado pelo decreto-lei 26/2010 de 30/03, solicitar o pedido 

de autorização de utilização de uma moradia unifamiliar, sita em Rochoso. 

2. Refere o ponto 1 do artigo 62º que: “A autorização de utilização de edifícios ou suas 

frações destina-se a verificar a conclusão da operação urbanística, no todo ou em parte, 

e a conformidade da obra com o projeto de arquitetura e arranjos exteriores aprovados 

e com as condições do licenciamento ou da comunicação prévia”. Da análise efetuada 

aos elementos apresentados no processo, verifica-se a existência de alterações (exemplo 

eliminação de vãos no Alçado Principal/Posterior), no decorrer da obra, além daquelas 

que foram apresentadas e aprovadas nesta Câmara Municipal, as quais estariam sujeitas 

ao controlo prévio, caso o requerente as tivesse comunicado à Câmara Municipal 

durante a vigência do referido alvará tal como define o artigo 83º do RJUE. Porém assim 

não procedeu o requerente, estando agora tais alterações sujeitas a novo procedimento, 

havendo lugar à emissão de novo alvará de licenciamento. 

3. De acordo com o registo fotográfico apresentado pelo serviço de fiscalização, verifica-

se que a edificação não está dotada de recetáculo postal regulamentar, nos termos do 

nº4 do artigo 9 do decreto-lei 21/98 de 4 de Dezembro. 

4. Face ao exposto, propõe-se o indeferimento do pedido de autorização de utilização em 

virtude da edificação não se encontrar executada de acordo com o projeto aprovado. O 

requerente deve efetuar novo pedido de forma a comtemplar a referida informação, 

posteriormente deverá ser realizada vistoria de acordo com o artigo 64 alínea a) ponto 

2 do RJUE. 

O processo foi organizado de acordo com o artigo 102º – A do DL nº 136/2014, de 9 de setembro, 

que refere o seguinte: 

Artigo 102 – A 

Legalização 

1 - Quando se verifique a realização de operações urbanísticas ilegais nos termos do n.º 1 do 

artigo anterior, se for possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e 

regulamentares em vigor, a câmara municipal notifica os interessados para a legalização das 

operações urbanísticas, fixando um prazo para o efeito. 
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2 - O procedimento de legalização deve ser instruído com os elementos exigíveis em função da 

pretensão concreta do requerente, com as especificidades constantes dos números seguintes. 

3 - A câmara municipal pode solicitar a entrega dos documentos e elementos, nomeadamente os 

projetos das especialidade e respetivos termos de responsabilidade ou os certificados de 

aprovação emitidos pelas entidades certificadoras competentes, que se afigurem necessários, 

designadamente, para garantir a segurança e saúde públicas. 

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, é dispensada, nos casos em que não haja obras 

de ampliação ou de alteração a realizar, a apresentação dos seguintes elementos: 

a) Calendarização da execução da obra; 

b) Estimativa do custo total da obra; 

c) Documento comprovativo da prestação de caução; 

d) Apólice de seguro de construção; 

e) Apólice de seguro que cubra a responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de 

acidentes de trabalho; 

f) Títulos habilitantes para o exercício da atividade de construção válidos à data da construção 

da obra; 

g) Livro de obra; 

h) Plano de segurança e saúde. 

5 - Pode ser dispensado o cumprimento de normas técnicas relativas à construção cujo 

cumprimento se tenha tornado impossível ou que não seja razoável exigir, desde que se verifique 

terem sido cumpridas as condições técnicas vigentes à data da realização da operação 

urbanística em questão, competindo ao requerente fazer a prova de tal data. 

6 - O interessado na legalização da operação urbanística pode solicitar à câmara municipal 

informação sobre os termos em que esta se deve processar, devendo a câmara municipal fornecer 

essa informação no prazo máximo de 15 dias. 

7 - Os municípios aprovam os regulamentos necessários para concretizar e executar o disposto 

no presente artigo, devendo, designadamente, concretizar os procedimentos em função das 

operações urbanísticas e pormenorizar, sempre que possível, os aspetos que envolvam a 

formulação de valorações próprias do exercício da função administrativa, em especial os 

morfológicos e estéticos. 
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8 - Nos casos em que os interessados não promovam as diligências necessárias à legalização 

voluntária das operações urbanísticas, a câmara municipal pode proceder oficiosamente à 

legalização, exigindo o pagamento das taxas fixadas em regulamento municipal. 

9 - A faculdade concedida no número anterior apenas pode ser exercida quando estejam em 

causa obras que não impliquem a realização de cálculos de estabilidade. 

10 - Caso o requerente, tendo sido notificado para o pagamento das taxas devidas, não proceda 

ao respetivo pagamento, é promovido o procedimento de execução fiscal do montante liquidado. 

11 - A legalização oficiosa tem por único efeito o reconhecimento de que as obras promovidas 

cumprem os parâmetros urbanísticos previstos nos instrumentos de gestão territorial aplicáveis, 

sendo efetuada sob reserva de direitos de terceiros. 

 

ANEXO II 

Condições de apresentação dos elementos instrutórios 

1 - Os elementos instrutórios que devam ser apresentados em formato digital, devem assumir o 

formato "pdf", ou, caso contenham peças desenhadas, o formato ".dwf" e o formato ".dwg" ou 

formatos abertos equivalentes, adotados nos termos da Lei n.º 36/2011, de 21 de junho no que 

respeita à implantação da operação urbanística. 

2 - As peças escritas devem respeitar o formato A4. 

3 - Os elementos instrutórios devem incluir um índice que indique os documentos apresentados e 

estes devem ser paginados. 

4 - As peças desenhadas devem incluir legendas, contendo todos os elementos necessários à 

identificação da peça: o nome do requerente, a localização, o número do desenho, a escala, a 

especificação da peça desenhada e o nome do autor do projeto. 

5 - Todas as peças escritas e desenhadas dos projetos devem ser datadas e assinadas pelo autor 

ou autores do projeto. 

6 - Sempre que a operação urbanística a apreciar compreenda alterações ou demolições parciais 

e/ ou afetar a via pública, devem ser utilizadas para a sua representação as seguintes cores 

convencionais: 

a) A vermelha para os elementos a construir; 

b) A amarela para os elementos a demolir; 

c) A preta para os elementos a manter; 
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d) A azul para elementos a legalizar. 

7 - As escalas indicadas nos desenhos não dispensam a cotagem, quer nos desenhos com as cores 

convencionais, quer nos desenhos com a proposta final. 

Para este caso prático só irá ser explicado o processo de organização do projeto de arquitetura, 

uma vez que ainda se encontrava em fase de análise quando o estágio terminou. 

O projeto de arquitetura foi organizado com os seguintes elementos: 

 Elementos administrativos; 

 Peças escritas; 

 Peças desenhadas. 

 

3.4.1.Elementos Administrativos 

 

Os elementos administrativos compostos por: 

Requerimento à Câmara Municipal onde a operação urbanística irá ter lugar, 

assinado pelo requerente com os seus dados pessoais e dados da operação a realizar, 

neste caso, a legalização; 

Certidão do registo da conservatória, documento que contém toda a informação 

sobre o imóvel; 

Ficha de elementos estatísticos, que neste caso, foi preenchido o modelo Q3 que diz 

respeito a obras de edificação.  

No caso em análise foi preenchida apenas a parte que diz respeito à construção, uma 

vez que se trata de legalização, indicando a localização da habitação com as respetivas 

coordenadas geográficas, as áreas de implantação, de impermeabilização do solo, de 

construção, a volumetria da edificação, a cércea do edifício, o número de pisos, a área 

do estacionamento privado e público; 

Cópia do cartão de cidadão, seguro e declaração da Ordem dos Arquitetos (neste 

caso); 

Extrato da carta do PDM (Plano Diretor Municipal), é uma componente do plano municipal 

de ordenamento do território, ou seja, é um documento regulamentador do planeamento e 

ordenamento do território de um dado município em Portugal. O PDM é elaborado pela Câmara 

Municipal e aprovado pela assembleia municipal. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_municipal_de_ordenamento_do_territ%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_municipal_de_ordenamento_do_territ%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Municipal
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mara_Municipal
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Neste documento está definida a organização municipal do território, onde se estabelece a 

referenciação espacial dos usos e atividades do solo municipal através da definição de classes e 

categorias relativas ao espaço, identificando as redes urbanas, viária, de transportes e de 

equipamentos, os sistemas de telecomunicações, tratamento e abastecimento de água entre outras. 

Os extratos das cartas entregues referentes ao PDM da Guarda foram: Ortofotomapa (Planta de 

Localização), Extrato da Planta de Ordenamento; Extrato da Planta de Condicionantes, Extrato 

da Carta REN (Reserva Ecológica Nacional), Extrato da Carta RAN (Reserva Agrícola Nacional), 

e Extrato da Carta com os Perímetros Urbanos. 

 

3.4.2.Peças Escritas 

 

As peças escritas são compostas pelos termos de responsabilidade do autor do projeto de 

arquitetura e do coordenador de projetos, memória descritiva e justificativa e estimativa 

orçamental do custo total da obra. 

As peças escritas, foram redigidas de acordo com os elementos descritos no anexo III da Portaria 

nº 113/2015, de 22 de Abril, que veio alterar a Portaria nº 232/2008, de 11 de Março. 

Termos de responsabilidade do autor e coordenador de projetos nestes termos de 

responsabilidade devem constar os elementos abaixo indicados conforme a minuta existente do 

anexo III da portaria 113/2015, de 22 de abril:  

Termo de responsabilidade do autor/coordenador do projeto de... (a) 

... (b), morador na..., contribuinte n.º..., inscrito na... (c) sob o n.º..., declara, para efeitos do 

disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação que 

lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que o projeto de... (a), de que 

é autor/coordenador, relativo à obra de... (d), localizada em... (e), cujo... (f) foi ... (g) por ... (h): 

a) Observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente ... (i); 

b) Está conforme com os planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do território 

aplicáveis à pretensão, bem como com (j). 

... (data). 

...(assinatura) (k). 

Instruções de preenchimento 

(a) Identificar o tipo de operação urbanística, projeto de arquitetura ou de especialidade em 

questão 
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(b) Indicar nome e habilitação do autor do projeto. 

(c) Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso; 

(d) Indicar a natureza da operação urbanística a realizar. 

(e) Indicar a localização da obra (rua, número de polícia e freguesia). 

(f) Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia. 

(g) Indicar que foi requerido no caso de licenciamento ou apresentado no caso de comunicação 

prévia. 

(h) Indicar o nome e morada do requerente ou comunicante. 

(i) Discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção, o alvará 

de loteamento ou a informação prévia, quando aplicáveis, bem como justificar de forma 

fundamentada os motivos da não observância das normas técnicas e regulamentares, nos casos 

previstos no n.º 5 do artigo 10.º RJUE. 

(j) Indicar a licença de loteamento ou informação prévia, quando aplicável. 

(k) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, 

nomeadamente através do cartão de cidadão. 

Memória descritiva e justificativa, seguiu os elementos instrutórios da portaria em vigor na qual 

constou: uma pequena introdução sobre a localização do edifício e dados do requerente. 

A Memória Descritiva foi organizada com os seguintes pontos: 

Área objeto do pedido: constou o número do processo da solicitação da autorização de 

utilização, a área total do terreno, bem como o número de registo na matriz e o número de registo 

na Certidão da Conservatória do Registo Predial da Guarda. 

Caracterização da operação urbanística: enquadrou-se nas obras de Legalização, conforme art. 

102-A.º do DL n.º 136/2014 de 9 de Setembro. Foram também indicadas as alterações ao projeto 

inicial. 

Enquadramento da pretensão nos Planos com incidência territorial aplicáveis: indicou-se 

que não existem condicionantes relativas à pretensão, estando assim enquadrada sem 

condicionantes no Plano Diretor Municipal da Guarda. 

Justificação de opções técnicas e da integração urbana e paisagística da operação: O edifício 

encontra-se totalmente construído. Pelo que deverá atender-se ao n.º 5 do art.º 102-A do DL n.º 

136/2014 de 9 de Setembro 
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Indicação de condicionantes para um adequado relacionamento formal e funcional com a 

envolvente incluindo com a via pública e as infraestruturas ou equipamentos aí existentes: 

Como o edifício se implanta no aglomerado urbano do Rochoso, todas as infraestruturas 

existentes no arruamento confinante serviram eficazmente o edifício. Trata-se de um terreno 

pouco acidentado devido à existência do edifício implantado nesse terreno . 

Programa de utilização das edificações, quando for o caso, incluindo áreas a afetar aos 

diversos usos Neste campo foi indicado a composição do edifício e as suas confrontações. 

 

Quadro sinóptico 

Fonte: autoria da estagiária. 

 

Infraestruturas e redes existentes 

As infraestruturas de redes de água e saneamento e alimentação de energia elétrica já 

existem. 

Estimativa orçamental do custo total da obra 

Como o edifício se encontra totalmente edificado não houve obras a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

Área total de terreno 205,10 m2 

Área de Construção 418,70 m2 

Área de Implantação 155,10 m2 

Área impermeabilizada 155,10 m2 

Área útil 359.53 m2 

Cércea (cota soleira mais desfavorável / beiral)   7,68 ml 

Nº de Pisos acima da cota de soleira   2 

Nº de Pisos abaixo da cota de soleira  0 

Volumetria 1191,16 m3 
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3.4.3.Peças desenhadas 

 

Planta de localização 

 

Figura 18: Planta de localização do edifício. 

Fonte: autoria da estagiária 

Planta de implantação sob levantamento topográfico 

 

 

Figura 19: Planta de implantação sob levantamento topográfico. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Planta do Rés-do-chão 

 

Figura 20: Planta de Rés-do-chão. 

Fonte: autoria da estagiária 

Planta do Piso 1 

 

Figura 21: Planta Piso 1. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Planta do Sótão 

 

Figura 22: Planta do Sótão. 

Fonte: autoria da estagiária 

Planta da Cobertura 

 

Figura 23: Planta de cobertura. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Alçado Principal 

 

Figura 24: Alçado principal. 

Fonte: autoria da estagiária 

Alçado Lateral Direito 

 

Figura 25: Alçado lateral direito. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Alçado Posterior 

 

Figura 26: Alçado posterior. 

Fonte: autoria da estagiária 

Alçado Lateral Esquerdo 

 

Figura 27: Alçado lateral esquerdo. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Corte A-B 

 

Figura 28: Corte A-B. 

Fonte: autoria da estagiária 

Localização recetáculo postal 

 

Figura 29: Localização do recetáculo postal. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Pormenor recetáculo postal 

 

Figura 30: Pormenor do recetáculo postal. 

Fonte: autoria da estagiária 

No final das peças desenhadas foi incluído um registo fotográfico do edifício. 

Registo Fotográfico 

 

Figura 31: Levantamento fotográfico. 

Fonte: autoria da estagiária 

 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior da Tecnologia e Gestão 

 

 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: Projetos de Especialidades 

 

  



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior da Tecnologia e Gestão 

 

 

47 
 

4.1.Projetos de especialidades: Redes de águas 

 

Neste quarto capítulo, são representados os dimensionamentos dos vários tipos de redes de águas 

de uma habitação unifamiliar, com o auxílio do software “CYPE”. 

Todos os softwares tem como objetivo dinamizar e facilitar os cálculos dos técnicos. No caso do 

Cype o técnico necessita ter conhecimento de quais os dados a serem inseridos para o efeito de 

cálculo. Por isso, a necessidade de em cada dimensionamento dos vários tipos de redes de águas, 

existir uma informação prévia de como se efetua o dimensionamento. 

São ainda apresentados os passos seguidos para o dimensionamento com a ajuda do software 

utilizado atendendo sempre à legislação em vigor, Decreto-lei nº 23/95, de 23 de Agosto, 

RGSPPDADAR (Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água 

e de Drenagem de Águas Residuais). 

 

SOFTWARE CYPE 

Este é um software de cálculo automático de estruturas que é desenvolvido e comercializado por 

uma empresa espanhola “CYPE Ingenieros S.A.”. A primeira versão para o sistema operativo 

Windows surgiu em 1997, tendo ao longo do tempo sofrido sucessivas atualizações e melhorias. 

 

 
Fonte:https://www.google.pt/search?q=cype&espv=2&biw=1745&bih=883&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ved=0ahUKEwiK5d_RsfDMAhUGWhQKHbNZCYYQ_AUIBigB#imgrc=T74nNgQeTH4h6M%3A 

 

No dimensionamento dos três tipos de redes de águas apresentados incide sobre o mesmo caso 

prático. Trata-se de uma habitação unifamiliar constituída por dois pisos localizada no 

aglomerado urbano da Ratoeira, concelho de Celorico da Beira. 
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4.2.Rede predial de drenagem de águas pluviais 

 

A rede de drenagem de águas pluviais tem como objetivo recolher e conduzir em perfeitas 

condições todas as águas das chuvas e de lavagens provenientes de telhados, varandas e pátios e 

remete-las para a rede pública de águas pluviais. 

 

4.2.1.Materiais utilizados 

 

As caleiras podem ser fabricadas em chapa zincada, betão, fibrocimento, PVC rígido ou 

outros materiais que reúnam as necessárias condições de utilização. Para a restante rede e ligação 

entre coletores, utilizou-se o PVC PN10 classe de 0,6 MPa. 

O traçado dos tubos de queda deve ser vertical, formando preferencialmente um único 

alinhamento reto. 

Os tubos de queda de águas pluviais devem ser localizados, de preferência, à vista na face 

exterior do edifício. 

 

4.2.2.Dimensionamento 

 

4.2.2.1.Caudais de cálculo 

 

Os caudais de cálculo utilizados no dimensionamento da rede de drenagem de águas pluviais têm 

por base o Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 

Drenagem de Águas Residuais (RGSPPDADAR). 

Tendo em conta as curvas IDF (Intensidade/Duração/Frequência), é possível determinar os 

valores das intensidades pluviométricas para várias durações e períodos de retorno. 

Para as construções correntes, o tempo de concentração (Tc) considerado o é de 5 minutos, quanto 

ao período de retorno (T), essencialmente para coberturas e terraços, considera-se 5 anos. 

Para determinar a intensidade de precipitação de uma forma expedita, utilizaram-se a figura n.º 

32 e o gráfico n.º 1): 
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Figura 32: Regiões Pluviométricas de Portugal Continental. 

Fonte: Anexo IX do RGSPPDADAR 
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Gráfico 1: Curvas intensidade de precipitação para um período e retorno = 5 anos. 

Fonte:https://www.google.pt/search?q=Curvas+intensidade+de+precipita%C3%A7%C3%A3o+para+T

c+%3D+5+anos&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3wsmstPDMAhXH1xQKHbarB6QQ

_AUIBygB&biw=1745&bih=883#tbm=isch&q=Curvas+intensidade+de+precipita%C3%A7%C3%A3o

++para+periodo+de+retorno&imgrc=DtSFErTcXaxjtM%3A 

 

Com os valores e o quadro anteriormente referidos e, por exemplo, estando a moradia na região 

A a intensidade de precipitação a considerar é de 1,75 l/min.m2. Com estes dados é possível 

determinar os caudais de cálculo pela expressão: 

𝑄 = 𝐶 × 𝐼 × 𝐴 

Fonte: semi-conceptual; Mulvaney, 1851 e Kuickling, 1889 

Q: caudal de cálculo (l/min) 

C: coeficiente de escoamento superficial 

A: área a drenar em projeção horizontal (m2) 

I: intensidade de precipitação (l/min.m2) 

 

O coeficiente de escoamento superficial a considerar é unitário isto porque a área a drenar é 

impermeável. Assim a expressão de cima passa a: 

𝑄 = 1,75 × 𝐴 
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Para o caso de haver zonas inclinadas deve-se considerar a seguinte equação: 

 

Área de contribuição = (a +
h

2
) × b 

Fonte:https://www.google.pt/search?noj=1&biw=1745&bih=883&tbm=isch&sa=1&q=%C3%A1reas+

de+contribui%C3%A7%C3%A3o+pluviais&oq=%C3%A1reas+de+contribui%C3%A7%C3%A3o+pluv

iais&gs_l=img.3...3814.5208.0.5476.8.8.0.0.0.0.254.622.0j1j2.3.0....0...1c.1.64.img..5.0.0.dH8o1-

OTlOg#imgrc=-1Km3lXHwCfJbM%3A 

Em que: 

a: largura do elemento (m) 

b: comprimento do elemento (m) 

h: altura do elemento (m) 

 

4.2.2.2.Dimensionamento de caleiras 

 

As secções das caleiras são determinadas em função da área de cobertura a drenar e da inclinação 

da conduta. A altura da lâmina líquida, no interior das caleiras, não deve ultrapassar 7/10 da altura 

total da secção transversal das mesmas. 

 

4.2.2.3.Dimensionamento dos tubos de queda 

 

O diâmetro dos tubos de queda deve de ser constante ao longo do seu desenvolvimento e o seu 

diâmetro não pode ser inferior ao das caleiras que para eles confluem, sendo o diâmetro mínimo 

de 60 mm. 

 

4.2.2.4.Dimensionamento de ramais de descarga 

 

O diâmetro mínimo dos ramais de descarga é de 50 mm, devendo as inclinações dos mesmos estar 

compreendidas entre os 10 e os 40 mm. 
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Os ramais de descarga podem ser dimensionados para um escoamento a secção cheia, obtendo-se 

o diâmetro interior a partir do caudal de cálculo, recorrendo à fórmula de Manning - Strickler: 

𝑄 = 𝐾 × 𝑆 × 𝑅2/3 × 𝑖1/2 

Q: caudal acumulado (m3/s) 

K: rugosidade da tubagem (m1/3/s) 

S: secção da tubagem ocupada pelo fluído (m2) 

R: raio hidráulico (m) 

i: inclinação da tubagem (m/m) 

 

Para simplificar os cálculos, pode-se dimensionar os ramais de descarga através da tabela n.º8, 

considerando-se secção cheia e um K=120 m1/3/s. 

 

 

Diâmetro 

(mm) 

Caudais (litros/minutos) 

inclinação 

1% 2% 3% 4% 

50 62 88 108 125 

75 170 278 341 394 

90 327 463 567 655 

110 559 791 968 1118 

125 786 1112 1362 1575 

Tabela 8: Cálculo dos ramais de descarga. 

 

4.2.2.5.Coletores prediais 

 

Os coletores prediais têm por finalidade a recolha de águas provenientes dos tubos de queda, de 

ramais de descarga situados no piso superior adjacente e de condutas elevatórias e a sua condução 

para o ramal de ligação. O seu diâmetro não dever ser inferior ao maior dos diâmetros dos ramais 

que para ele confluem, com um mínimo de 100mm e as inclinações deverão estar compreendidas 

entre 0,5 cm/m e 4 cm/m, sendo aconselhável não utilizar valores inferiores a 1 cm/m. 

O dimensionamento poderá ser realizado a partir dos caudais de cálculo para um escoamento a 

secção cheia, recorrendo à fórmula de Manning-Strickler ou através da tabela n.º 1: 

 

 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior da Tecnologia e Gestão 

 

 

53 
 

Dimensionamento dos Coletores Prediais 

 

DN 

(mm) 

Diâmetro 

interior 

(mm) 

Caudais (l/min) 

inclinação 

1% 2% 3% 4% 

110 105.1 552 781 956 1144 

125 119.5 777 1100 1347 1555 

140 133.9 1053 1489 1824 2106 

160 153.0 1503 2125 2603 3006 

200 191.4 2730 3861 4729 5451 

250 239.4 4959 7043 8589 9918 

315 301.1 9197 13006 15929 18394 

Tabela 1: Dimensionamento dos coletores prediais. 

 

4.2.2.6.Caixas de visita 

 

De uma forma geral as dimensões interiores serão, de 0,6 x 0,6 x hvariável (m). A soleira é uma laje 

de betão simples com espessura não inferior a 0.10 m. O corpo é composto por paredes que 

assentam na soleira e que podem ser executadas em betão armado, elementos pré-fabricados de 

betão ou em alvenaria de tijolos ou de blocos de betão. A cobertura é realizada em betão armado 

com laje moldada em obra ou pré fabricada. O dispositivo de acesso é constituído por tampa de 

ferro fundido rebaixada para enchimento, assente sobre cantoneira metálica com vedação 

hidráulica, com dimensões de 0,40 x 0,40 (m). 

Toda a rede deve ser ligada à caixa domiciliária (existente com cota de soleira fixa relativamente 

à guia de passeio) exterior ao lote, que por sua vez ligará ao coletor geral da rede pública, sendo 

a sua inserção feita no sentido do escoamento com um ângulo de incidência nunca superior a 60º. 

 

4.2.3.Utilização do software “CYPE” – Águas Pluviais 

 

É uma aplicação do programa para calcular, verificar, dimensionar e desenhar redes de drenagem 

de águas pluviais para edifícios. 

A introdução de dados é gráfica, pode realizar-se a partir de ficheiros DWF, DXF ou DWG, 

através do Ambiente CYPE, com todas as vantagens que o caracterizam, permitindo uma elevada 

otimização do tempo disponibilizado para a realização do projeto. O programa contém uma 

biblioteca de tubagens predefinida, consultável e modificável pelo utilizador. O utilizador poderá 
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definir a região pluviométrica a partir da seleção do município, ou diretamente introduzir o caudal 

a drenar, bem como a carga para dimensionamento dos tubos de queda.  

A importação dos desenhos de arquitetura das coberturas permitirá a definição gráfica das áreas 

a drenar, em função dos dados gerais escolhidos. As tubagens são constituídas por caleiras, ramais 

e coletores. O caudal resultante da área a drenar é automaticamente descarregado na respetiva 

caleira, ou ramal, que por sua vez o descarrega no tubo de queda e este no coletor.  

Obtém-se uma completa memória de cálculo com dados, resultados de dimensionamento e 

verificação.  

Na seleção das peças desenhadas pode optar-se por desenhar as plantas ou os cortes da instalação 

sobre as plantas e cortes de arquitetura, caso tenham sido previamente importados. Permite 

também visualizar ou imprimir qualquer vista 3D da instalação.  

Apresentam-se de seguida os passos utilizados neste software. 

Foi necessário introduzir os dados gerais da obra. Neste caso, escolheu-se o ícone habitação 

unifamiliar. 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

De seguida, escolheu-se o nome do ficheiro para possibilitar a sua identificação. 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

Foi necessário introduzir os dados gerais da obra. O tipo de edifício e a sua localização, foram 

iguais para o dimensionamento dos três tipos de redes Neste caso, escolheu-se habitação 

unifamiliar. 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Selecionou-se o projeto em que se desejou trabalhar, neste caso águas pluviais. 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Na localização da obra, neste caso escolheu-se o distrito da Guarda. 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Dentro do distrito selecionou-se o conselho, que neste caso foi Celorico da Beira. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Como no dimensionamento das outras redes foi necessário definir a altura entre pisos e com o 

comando editar colocou-se a cota pretendida. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

  



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior da Tecnologia e Gestão 

 

 

58 
 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Como a habitação tem 2 pisos foi necessário criar outro piso e colocar a devida altura. 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Quanto ao tempo de retorno e tempo de precipitação utilizou-se os mais desfavoráveis. 

Tr = 5anos 

Tp = 15 min 

 

Fonte: autoria da estagiária 

Introduziram-se as plantas dos respetivos pisos. 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Selecionaram-se os ficheiros e clicou-se em abrir. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Depois de introduzidas as plantas foi necessário criar as ligações entre elas. 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Fonte: autoria da estagiária 

Depois de realizada a ligação entre as plantas, na planta de cobertura, criaram-se as áreas de 

descarga das águas necessárias para se conhecer o caudal. Como a cobertura é de duas águas 

obtiveram-se duas áreas de descarga distintas. 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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De seguida procedeu-se à introdução das caleiras semicirculares e ramais, indicando a sua 

inclinação e percentagem de secção cheia.  

 

Fonte: autoria da estagiária 

Após a introdução das caleiras marcaram-se os ramais de ligação entre elas bem como os tubos 

de queda. 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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De seguida procedeu-se à colocação dos tubos de queda, em que o grupo inicial será o rés-do-

chão e o grupo final a cobertura. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

Após a colocação dos tubos de queda foi necessário indicar para onde as áreas de descarga irão 

descarregar, neste caso foram colocadas no lado oposto dos tubos de queda. 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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De seguida colocaram-se as caixas de visita. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

Fez-se a ligação com os coletores admitindo secção cheia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Após a colocação de todos os elementos necessários ao bom funcionamento procedeu-se ao 

dimensionamento da rede.  

 

Fonte: autoria da estagiária 

Se os dados inseridos estiverem todos corretos os elementos deverão aparecer de cor verde. 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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De seguida acedeu-se ao comando listagens, que permitiu conhecer todos os dados da rede. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Ao lado do comando listagens da obra está o comando desenhos da obra que permitiu passar os 

traçados do softaware para ficheiro dwg (autocad) possibilitando um ajuste dos mesmos. 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Peças Desenhadas 

 

Figura 33: Projeto de águas pluviais: Planta rés-do-chão. 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Figura 34: Projeto de águas pluviais: Planta do piso 1. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Figura 35: Projeto de águas pluviais: Planta da cobertura. 

Fonte: autoria da estagiária 

4.2.4.Organização de processo de especialidade 

 

A organização deste processo de especialidade, teve a seguinte ordem: 

 Termo de responsabilidade do autor do projeto de rede águas pluviais onde consta 

que o projeto observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o 

Decreto – Lei nº 23/95, de 23 de Agosto (RGSPPDADAR) e contém as seguintes 

informações: 

o a indicação do nome do técnico,  

o profissão do técnico responsável; 

o morada do técnico responsável; 

o nº de contribuinte do técnico responsável;  

o indicação da cédula profissional do técnico responsável; 

o tipo de operação urbanística; 

o localização do edifício; 

o nome do requerente; 

o nº de contribuinte do requerente. 
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 Memória descritiva: onde consta a que operação urbanística se refere, bem como a sua 

localização e os dados do requerente. Faz a descrição de todas as características do projeto 

de engenharia especificando os materiais que foram necessários à obra. 

 Cálculos – Listagens da obra: os cálculos necessários ao bom funcionamento da rede 

recolheram-se pelo comando listagens da obra do software “CYPE”. 

 Peças desenhadas. 

 

4.3.Projeto de Rede Predial de Abastecimento de Água 

 

O traçado das canalizações prediais de água deve ser constituído por troços retos, horizontais e 

verticais ligados entre si por acessórios apropriados, devendo os primeiros possuir uma ligeira 

inclinação para favorecer a circulação do ar. 

 

4.3.1.Simbologia 

 

Qacum Caudal acumulado que passa no troço (l/s) 

Qcalc. Caudal de cálculo correspondente ao Qacum 

(l/s) 
Dnom Diâmetro nominal (mm) 

L Comprimento do troço (m) 

V Velocidade do fluido (m/s) 
j Perda de carga unitária ( m.c.a./m) 

jperc Perda de carga de percurso (m.c.a.) 
Jtotal Perda de carga total (m.c.a.) 

H Diferença de nível (m) 
Pm Pressão a montante do troço (m.c.a.) 
Pj Pressão a jusante do troço (m.c.a.) 

Tabela 2: Simbologia. 

Fonte: autoria da estagiária 

4.3.2.Critério de dimensionamento 

 

4.3.2.1.Perdas de carga admissíveis 

 

Segundo o RGSPPDADAR – art.º 87º -2, a pressão máxima (estática de serviço) em qualquer 

ponto onde haja consumidores não deverá ser superior a 60 m.c.a. (metros coluna de água), nem 

inferior a 5 m.c.a. (metros coluna de água) sendo recomendável que a gama de funcionamento 
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esteja compreendida entre os 15 m.c.a. e os 30 m.c.a. Prevê também para os diversos tipos de 

troços as seguintes perdas de carga unitárias: 

- Ramais em locais de habitação: conforto – 0,05 < j < 0,10 corrente – 0,07 < j < 0,15 

- Ramais em caves: conforto – 0,07 < j < 0,15 corrente – 0,10 < j < 0,20 

- Ramais enterrados: conforto – 0,10 < j < 0,30 corrente – 0,15 < j < 0,35 

4.3.2.2.Limites de velocidade admissível 

 
Os limites de velocidade admissíveis são compreendidos entre 0,50 m/s e 2,00 m/s no caso da 

rede de abastecimento. 

 

4.3.2.3.Pressões necessárias na rede 

 

A pressão mínima para o local de utilização mais desfavorável fixa-se com valor de 10 m.c.a. 

admitindo tratar-se de uma torneira de rosca vulgar. No caso do aparelho para o aquecimento de 

água nos troços a montante e a jusante, adota-se a pressão mais desfavorável. 

Para o cálculo considerou-se fluxo ascendente e a expressão seguinte: 

 

Pm – Pj = Jtotal + H 
 

Pm – Pressão a montante do troço (m.c.a.) 

Pj – Pressão a jusante do troço (m.c.a.) 

Jtotal – Perda de carga total (m.c.a.) 

H – Diferença de nível (m) 

 

4.3.2.4.Caudais instantâneos  

 

Os caudais instantâneos dos diversos aparelhos estão referenciados no Anexo IV do 

RGSPPDADAR e transcendentes na tabela n.º 3: 

 
Dispositivos de utilização Caudais mínimos (L/s) 

Lavatório individual  0.10 

Coletivo (por bacia) 0.05 

Bidé 0.10 

Banheira 0.25 

Chuveiro individual 0.15 

Pia de despejo com torneira de 15mm 0.15 

Autoclismo de bacia de retrete 0.10 

Mictório com torneira individual 0.15 

Pia lava-louça 0.20 

Bebedouro 0.10 

Máquina de lavar louça 0.15 
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Máquina ou tanque de lavar roupa 0.20 

Bacia de retrete com fluxómetro  1.50 

Mictório com fluxómetro 0.50 

Boca de rega ou lavagem de 15mm 0.30 

Idem de20mm 0.45 

Máquinas industriais e outros aparelhos não especificados. Em conformidade com 

as indicações dos 

fabricantes 
Tabela 3: Caudais instantâneos. 

Fonte: Anexo IV do RGSPPDADAR 

4.3.2.5. Caudais de cálculo 

 

Os caudais de cálculo em cada troço são obtidos através dos caudais acumulados. Através de uma 

curva (Anexo V do RGSPPDADAR) são fornecidos os caudais de cálculo para um nível de 

conforto médio em função dos caudais acumulados de uma forma expedita. 

 

𝑸𝒄 = 𝟎, 𝟒𝟓𝟔𝟗 × 𝑸𝟎,𝟓𝟏𝟑𝟕 

Q<3,5 l/s 

Fonte: Anexo V do RGSPPDADAR 

 

4.3.2.6.Formulário 

 
A quantificação da velocidade de circulação do fluido faz-se através da equação da continuidade: 

 

Q = V*S  Q = V x 
𝝅∗𝑫𝟐

𝟒
  V = 

𝟒∗𝑸

𝝅∗𝑫𝟐 

 

Q: caudal (m3/s) 

D: diâmetro do tubo (m) 

V: velocidade (m/s) 

 

A quantificação das perdas de carga faz-se através da fórmula de Flamant: 

 

J = K*V1,75 * D-1,25      (m.c.a/m) 

 

V: velocidade de circulação do fluído (m/s) 

D: diâmetro do tubo (m) 

K: valor dependente da rugosidade dos tubos e temp. do fluído, tomando os seguintes valores: 

K = 0.00056 para água a 10ºC e tubos lisos. 
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K = 0.0004 para água a 60ºC e tubos lisos. 

 

4.3.2.7. – Dimensionamento água fria 

 

Os caudais de cálculo para o dimensionamento dos diversos troços das condutas são obtidos 

tomando como base o número de dispositivos de utilização em serviço e respetivos consumos 

instantâneos, depois de multiplicados por um coeficiente de simultaneidade, cujos valor mínimo 

e máximo estão compreendidos entre 0,2 e 1. O Anexo V do RGSPPDADAR relaciona 

diretamente o valor dos caudais de cálculo em função dos caudais acumulados para um nível de 

conforto médio (gráfico n.º 2). 

 

 

 

Gráfico 2: Caudais de cálculo. 

Fonte: Anexo V do RGSPPDADAR 
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4.3.3.Dados gerais da habitação unifamiliar 

 

No presente caso, o abastecimento de água potável a implementar na moradia unifamiliar 

constituída por dois pisos localizada em Ratoeira, foi efetuado a partir da rede pública de 

distribuição.  

Toda a sua conceção esteve intrinsecamente em consonância com os Projetos de Arquitetura, 

Estabilidade e outras instalações, numa perspetiva global, de modo a obter-se a máxima eficácia 

e rendimento requeridos, respeitando-se as Normas, Especificações e demais legislação em vigor, 

particularmente o Decreto Regulamentar n.º23/95 de 23 de Agosto (Regulamento Geral dos 

Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais 

(RGSPPDADAR). 

 

4.3.4.Tomada de água 

 

A origem do abastecimento de águas ao edifício é feito por um ramal de ligação existente na rede 

pública que se prolonga até ao contador da moradia.  

Segundo indicações dos Serviços Técnicos da C.M.C.B., as pressões disponíveis na rede da zona 

de implantação da moradia permitem uma alimentação direta a todos os pisos, assegurando assim 

condições de funcionamento eficientes à rede interior de distribuição. 

 

4.3.5.Características e tipo das canalizações 

 

As canalizações de água fria e quente são constituídas por troços retos, horizontais e verticais, 

ligados entre si por acessórios apropriados, colocadas em paralelo com um afastamento mínimo 

de 5 cm entre ambas conforme se constata nas peças desenhadas do projeto. Sempre que possível 

as tubagens foram colocadas nas paredes, sendo recomendado que a rede de água quente ande por 

cima da rede de água fria. Apresentam ainda uma inclinação mínima de 1mm/m a fim de evitar o 

aparecimento de bolhas de ar ou vapor nos pontos altos das canalizações de modo a não perturbar 

a circulação do fluido e evitar a produção de ruídos. É ainda recomendável que a rede de água 

quente seja isolada termicamente e que a temperatura da água não exceda os 60º C. 

No traçado da rede foram definidos todos os tipos de dispositivos de utilização e a sua localização 

está representada nas peças desenhadas deste relatório. A cada dispositivo corresponde um caudal 

instantâneo, consoante o fim a que se destina, tendo por base o anexo IV do Regulamento Geral 

dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. 

A canalização de água fria e quente foi executada em tubo PMC –PM10 (tabela n.º 4). 
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Série: PMC PN1O 

Descrição: Tubagem multicamada - 10Kg/cm² 

Rugosidade absoluta: 0.0100 mm 

Ø16 11.5 

Ø20 15.0 

Ø26 20.0 

Ø32 26.0 

Ø40 30.0 

Ø50 42.0 

Tabela 4: Tabela de diâmetros PMC PN10. 

Fonte: Anexo IV do RGSPPDADAR 

 

4.3.6.Dimensionamento água fria 

 

Os caudais de cálculo para o dimensionamento dos diversos troços das condutas, foram obtidos 

tomando como base o número de dispositivos de utilização em serviço e respetivos consumos 

instantâneos, depois de multiplicados por um coeficiente de simultaneidade, cujos valor mínimo 

e máximo estão compreendidos entre 0,2 e 1. O Anexo V do RGSPPADAR, relaciona diretamente 

o valor dos caudais de cálculo em função dos caudais acumulados para um nível de conforto 

médio (gráfico n.º 3). 
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Gráfico 3: Caudais de cálculo. 

Fonte: Anexo V do RGSPPDADAR 

 

Determinado o caudal de cálculo e fixada a velocidade, determinam-se os diâmetros internos das 

tubagens e as perdas de carga de percurso majoradas em 15% de modo a ter em conta as perdas 

de carga localizadas. Para a determinação das perdas de carga e velocidades, foram utilizadas as 

tabelas do fabricante (gráfico n.º4). 
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Gráfico 4: Água a 20ºC. 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgRT0AJ/apostila-ufsc-agua-fria?part=2 

 

4.3.7.Dimensionamento água quente 

 

A determinação dos diâmetros desta rede fez-se de igual modo ao utilizado para a rede de água 

fria. Para a determinação das perdas de carga e velocidades foram utilizadas as tabelas do 

fabricante (gráfico n.º5). 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgRT0AJ/apostila-ufsc-agua-fria?part=2
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Gráfico 5: Água a 60ºC. 

Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgRT0AJ/apostila-ufsc-agua-fria?part=2 

 

4.3.8.Utilização do software “CYPE” – Abastecimento de Águas 

 

É uma aplicação do programa para calcular, verificar, dimensionar e desenhar redes de 

Abastecimento de Água, malhadas, ramificadas e mistas. 

A introdução de dados é gráfica, pode realizar-se a partir de ficheiros DXF ou DWG, através do 

Ambiente CYPE com todas as vantagens que o caracterizam permitindo uma elevada otimização 

do tempo disponibilizado para a realização do projeto. 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgRT0AJ/apostila-ufsc-agua-fria?part=2
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O programa verifica os requisitos de dimensionamento que podem ser consultados e impostos 

pelo próprio utilizador. Após o dimensionamento informa sobre o eventual incumprimento de 

algum dos requisitos assinalando qual o tramo de tubagem ou nó onde ocorre tal situação. 

Se o utilizador necessitar pode estudar uma rede existente, selecionando simplesmente a opção 

que permite verificar se são cumpridos os requisitos impostos. 

Dispõe de bibliotecas de terrenos e materiais nas quais pode modificar os coeficientes de 

rugosidade e eliminar ou acrescentar diâmetros. 

O cálculo realiza-se segundo os tipos de condutas, diâmetros, caudais e pressões de 

abastecimento, podendo-se introduzir na sua posição real elementos especiais nas tubagens como 

o caso de válvulas e bombas. 

O utilizador pode personalizar os resultados obtendo as peças escritas e desenhadas em 

conformidade com as modificações efetuadas, incluindo as medições. 

 

Apresentam-se de seguida os passos utilizados neste software. 

 

Foi necessário introduzir os dados gerais da obra. Neste caso como se trata de habitação 

unifamiliar escolheu-se o ícone unifamiliar. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

Selecionou-se o projeto em que se deseja trabalhar, neste caso águas. 
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Fonte: autoria da estagiária 

Foi necessário indicar a localização da obra, neste caso escolheu-se o distrito da Guarda, uma 

vez que que Celorico da Beira pertence a este distrito. 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Dentro do distrito escolheu-se o conselho que, neste caso, foi Celorico da Beira. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

De seguida foi necessário definir a altura entre pisos. Com o comando editar e colocou-se a altura 

desejada. 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

Como a habitação tem 2 pisos foi necessário criar outro piso e definir a sua cota. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Já com as plantas inseridas foi necessário fazer a ligação entre plantas. 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

De seguida escolheu-se o tipo de material a ser utilizado, neste caso, utilizou-se o PMC PN10. 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Desenhou-se o traçado da rede das águas frias. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Procedeu-se à introdução de alguns elementos, como por exemplo o contador, válvulas de 

seccionamento e o termoacumulador elétrico. Todos estes elementos têm associado um valor de 

perda de carga que será contabilizado pelo programa. 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

No caso do termoacumulador elétrico para que a tubagem a jusante seja de água quente, 

selecionou-se a opção variação de secção para água quente. 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

Introduziram-se as restantes tubagens de água quente e fria. 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Procedeu-se à introdução da rede nos restantes pisos. Introduziu-se a coluna montante para 

abastecer o piso superior. 
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Fonte: autoria da estagiária 

Fez-se a ligação dos débitos como se fez no piso inferior.  

 

Fonte: autoria da estagiária 

Após a colocação de todos os elementos necessários ao bom funcionamento procedeu-se ao 

dimensionamento da rede.  
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Fonte: autoria da estagiária 

Caso esteja tudo corretamente ligado a rede irá aparecer a cor verde e, ao clicar em cima de um 

troço, abre-se um quadro com todos os dados sobre esse mesmo troço. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

De seguida pode-se consultar o comando listagens que permite conhecer todos os dados da rede. 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Ao lado do comando listagens da obra está o comando desenhos da obra que permite passar os 

traçados do softaware para ficheiro dwg (autocad) e possibilita um ajuste dos mesmos. 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

Figura 36: Projeto rede de abastecimento de águas – Planta Piso 0. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Figura 37: Projeto rede de abastecimento de águas – Planta Piso 1. 

Fonte: autoria da estagiária 

4.3.9.Organização de processo de especialidade 

 

Este processo foi organizado com os seguintes elementos: 

 Termo de responsabilidade do autor do projeto de rede de abastecimento de água 

onde consta que o projeto observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, 

designadamente o Decreto – Lei nº 23795, de 23 de Agosto (RGSPPDADAR) e contem 

as seguintes informações: 

o a indicação do nome do técnico,  

o profissão do técnico responsável; 

o morada do técnico responsável; 

o nº contribuinte do técnico responsável;  

o indicação da cédula profissional do técnico responsável; 

o tipo de operação urbanística; 

o localização do edifício; 

o nome do requerente. 

o nº de contribuinte do requerente. 
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 Memória descritiva: onde consta a que operação urbanística se refere, bem como a sua 

localização e dados do requerente. Descreve ainda todas as características do projeto 

engenharia, especificando os materiais que foram necessários à obra. 

 Cálculos – Listagens da obra: os cálculos necessários ao bom funcionamento da rede 

foram recolhidos pelo comando listagens da obra do software “CYPE”. 

 Peças desenhadas. 

 

4.4.Projeto de rede predial de drenagem de águas residuais domésticas 

 

A rede de drenagem de águas residuais tem como objetivo conduzir em perfeitas condições de 

salubridade todas as águas sujas provenientes da utilização dos diversos aparelhos sanitários para 

o exterior do edificado. 

O sistema de drenagem de esgotos domésticos é constituído por ramais de descarga individuais e 

coletivos. 

 

4.4.1.Disposições Construtivas 

 

4.4.1.1.Sifões 

 

A sifonagem dos aparelhos podem ser auto sifonados e assim poderão ligar diretamente à rede ou 

caso contrário, os aparelhos ligarão a uma caixa de pavimento, onde esta recolhe o caudal de todos 

os elementos para depois descarregar na rede. Estas caixas de pavimento podem ser instaladas no 

pavimento ou o mais próximo possível das coretes quando estas existam. 

A sifonagem tem como objetivo evitar que os maus cheiros se apoderem da moradia. 

 

4.4.1.2.Tubos de queda 

 

O diâmetro dos tubos de queda não deve de ser inferior ao maior dos diâmetros dos ramais que 

para ele confluem com um mínimo de 50 mm, devendo-se manter constante o diâmetro ao longo 

do seu desenvolvimento. 
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4.4.1.3.Coletores prediais 

 

As condutas devem ser enterradas em valas, assentes sobre um leito estável, livre de materiais 

pontiagudos e de granulometria disforme e envolvidas com saibro ou terra cirandada (solo que 

foi peneirado de forma a aumentar a sua homogeneidade). 

 

4.4.1.4.Caixas de visita 

 

De uma forma geral as dimensões interiores serão, de 0,6 x 0,6 x hvariável (m). A soleira é uma laje 

de betão simples com espessura não inferior a 0.10 m. O corpo deve ser composto por paredes 

que assentam na soleira e que podem ser executadas em betão armado, elementos pré-fabricados 

de betão ou em alvenaria de tijolos ou de blocos de betão. A cobertura é realizada em betão 

armado com laje moldada em obra ou pré fabricada. 

 

4.4.2.Dimensionamento 

 

O critério de dimensionamento utilizado tem por base tabelas do Regulamento Geral dos Sistemas 

Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais 

(RGSPPDADAR). 

Na tabela n.º 5, apresentam-se os diâmetros dos ramais individuais de descarga bem como o 

caudal de descarga dos diversos aparelhos. 

No dimensionamento hidráulico – sanitário dos ramais de descarga de águas residuais domésticas 

devemos ter atenção: 

 Aos caudais de cálculo; 

 As inclinações que devem situar-se entre 1 e 4%; 

 A rugosidade do material; 

 O risco de perda do fecho hídrico. 
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Caudais de descarga a considerar 

Aparelho 
Caudal Q 

(litros/min) 

Diâmetro Ramal de 

descarga (mm) 

Lavatório 30 40 

Bidé 30 40 

Sanita 90 90 

Banheira 60 40 

Chuveiro 30 40 

Lava-louça 30 50 

Tanque Lavar 60 50 

Máquina Lavar Roupa 60 50 

Máquina Lavar Louça 60 50 

Tabela 5: Ramais de descarga individuais. 

Fonte: Anexo XIV do RGSPPDADAR 

 

Com base nos caudais de descarga atribuídos aos aparelhos sanitários e no coeficiente de 

simultaneidade determinam-se os caudais de cálculo. O gráfico n.º 6 mostra a curva que relaciona 

diretamente os caudais acumulados com os caudais de cálculo (RGSPPDADAR). 

 

Gráfico 6: Caudais de cálculo em função dos caudais acumulados. 

Fonte: Anexo XV do RGSPPDADAR 
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Os ramais de descarga, ramais de ligação e coletores, são dimensionados para escoamentos a meia 

secção (1% < i < 4%), tendo por base a fórmula de Manning-Strickler: 

𝑄 = 𝐾 × 𝑆 × 𝑅2/3 × 𝑖1/2 

Q: caudal acumulado (m3/s) 

K: rugosidade da tubagem (m1/3/s) 

S: secção da tubagem ocupada pelo fluído (m2) 

R: perímetro da secção da molhada em contacto com as paredes da conduta (m) 

i: inclinação 

Para simplificar os cálculos, usam-se as tabelas n.º6 e n.º7, que tem como base a fórmula 

anteriormente referida, para uma tubagem com uma rugosidade de K=120 m1/3/ s. 

 

 

Diâmetro 

(mm) 

Caudais (litros/minutos) 

inclinação 

1% 2% 3% 4% 

40 16 23 28 33 

50 31 44 54 62 

75 98 139 170 197 

90 164 231 283 327 

110 280 395 484 559 

125 393 556 681 786 

Tabela 6: Cálculo dos diâmetros dos ramais de descarga coletivos. 

 

 

Diâmetro 

(mm) 

Caudais (litros/minutos) 

inclinação 

1% 2% 3% 4% 

110 280 395 484 559 

125 393 556 681 786 

140 514 752 921 1064 

160 759 1074 1315 1518 

200 1377 1947 2384 2753 

250 2502 3539 4334 5005 

315 4631 6541 8021 9262 

Tabela 7: Diâmetros dos coletores prediais. 
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Relativamente aos tubos de queda o seu diâmetro não deve de ser inferior ao maior dos diâmetros 

dos ramais que para ele confluem (com o mínimo de 50 mm), devendo-se manter constante o 

diâmetro ao longo de todo o seu desenvolvimento. Serão dimensionados para uma taxa de 

ocupação de 1/5 sendo a drenagem efetuada simultaneamente com a ventilação dos sifões.  

A fórmula para o dimensionamento de tubos de queda é a que se apresenta de seguida: 

𝐷 = 4,4205 × 𝑄3/8 × 𝑡𝑠−5/8 

D: diâmetro interior do tubo de queda (m/m) 

Q: caudal de cálculo (l/min) 

ts: taxa de ocupação 

 

Para simplificação dos cálculos, utiliza-se a tabela n.º8 mostra a obtenção dos respetivos 

diâmetros para uma taxa de utilização de 1/5. 

 

Taxa de ocupação 1/5 

Diâmetro 

(mm) 

50 63 75 90 100 110 125 

Caudais 

(l/min) 

44 82 130 211 280 361 508 

Tabela 8: Determinação dos diâmetros para tubos de queda. 

 

4.4.3. Software “CYPE” – Águas Residuais 

 

É uma aplicação do programa para calcular, verificar, dimensionar e desenhar redes de drenagem 

de águas residuais para edifícios. A introdução de dados é gráfica, pode realizar-se a partir de 

ficheiros DWF, DXF ou DWG, através do Ambiente CYPE, com todas as vantagens que o 

caracterizam, permitindo uma elevada otimização do tempo disponibilizado para a realização do 

projeto. O programa contém uma biblioteca de tubagens predefinida, consultável e modificável 

pelo utilizador. Para além do dimensionamento dos tubos de queda, o programa realiza o 

dimensionamento da ventilação secundária em função da taxa de ocupação.  

Efetua também o dimensionamento dos ramais de descarga e coletores.  

Nos coletores instalados à vista, permite a colocação de bocas de limpeza. Pode definir descargas 

genéricas ou selecioná-las diretamente da biblioteca. Obtém-se uma completa memória de cálculo 

com dados, resultados de dimensionamento e verificação.  
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Na seleção das peças desenhadas pode optar-se por desenhar as plantas ou os cortes da instalação 

sobre as plantas e cortes do projeto de arquitetura caso tenham sido previamente importados. 

Permite também visualizar ou imprimir qualquer vista 3D da instalação 

 

Apresentam-se de seguida os passos utilizados neste software. 

 

Foi necessário introduzir os dados gerais da obra. Neste caso escolheu-se o ícone habitação 

unifamiliar. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Selecionou-se o projeto em que se deseja trabalhar, neste caso águas residuais. 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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É necessário definir a localização da obra, neste caso escolhe-se o distrito da Guarda. 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Dentro do distrito, escolheu-se o concelho, que neste caso é Celorico da Beira. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Foi necessário definir a altura entre pisos. Com o comando editar inseriu-se a altura pretendida. 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior da Tecnologia e Gestão 

 

 

103 
 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Como a habitação tem 2 pisos foi necessário criar outro piso e definir a sua altura. 
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Fonte: autoria da estagiária 

Já com as plantas inseridas foi necessário fazer a ligação entre as plantas e continuou-se com o 

processo. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Com o comando tubagens introduziram-se os ramais de descarga com a opção de seção meia 

cheia. Escolheu-se o tipo material e o respetivo diâmetro, que neste caso foi em PVC e diâmetro 

de 32mm. 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior da Tecnologia e Gestão 

 

 

105 
 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

De seguida fez-se a introdução dos tubos de queda. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Procedeu-se à introdução das descargas, utilizando a biblioteca do programa. 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

Como simbologia introduziu-se a caixa de pavimento. 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Da mesma forma como se definiu o dimensionamento para o piso superior, procedeu-se à 

introdução da rede no piso rés-do-chão. 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

Após a colocação de todos os elementos necessários ao bom funcionamento, procedeu-se ao 

dimensionamento da rede.  

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Caso esteja tudo corretamente ligado a rede irá aparecer a cor verde e, ao clicar em cima de 

qualquer troço, abre-se um quadro com todos os dados sobre esse mesmo troço. 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

De seguida consultou-se o comando listagens que permite conhecer todos os dados da rede. 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Ao lado do comando listagens da obra, está o comando desenhos da obra, que permite passar os 

traçados do softaware para ficheiro dwg (autocad), possibilitando efetuar um ajuste dos mesmos. 
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Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Figura 38: Projeto rede de águas residuais – Planta de Rés-do-chão. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Figura 39: Projeto rede de águas residuais – Planta do Piso 1. 

Fonte: autoria da estagiária 

4.4.5.Organização de processo de especialidade 

 

O processo de especialidade, foi organizado da seguinte forma: 

 Termo de responsabilidade do autor do projeto de rede águas residuais onde consta 

que o projeto observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente o 

Decreto – Lei nº 23/95, de 23 de Agosto (RGSPPDADAR) e contém as seguintes 

informações: 

o a indicação do nome do técnico,  

o profissão do técnico responsável; 

o morada do técnico responsável; 

o nº de contribuinte do técnico responsável;  

o indicação da cédula profissional do técnico responsável; 

o tipo de operação urbanística; 

o localização do edifício; 

o nome do requerente; 

o nº de contribuinte do requerente. 
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 Memória descritiva: onde consta a que operação urbanística se refere, bem como a sua 

localização e os dados do requerente. Descreve todas as características do projeto 

engenharia, especificando os materiais que foram necessários à obra. 

 Cálculos – Listagens da obra: os cálculos necessários ao bom funcionamento da rede, 

foram recolhidos pelo comando listagens da obra do software “CYPE”. 

 Peças desenhadas. 
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CAPÍTULO V: Acompanhamento do técnico responsável pela 

fiscalização nas visitas à obra 
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5.1.Acompanhamento do técnico responsável pela fiscalização nas visitas à 

obra 

 

A fiscalização de obra consiste no serviço de verificação da real e efetiva conformidade da 

construção com as definições de todos os projetos de licenciamento e execução. No fundo, trata-

se de um acompanhamento em tempo real e no local da obra de modo a assegurar ao dono de obra 

que a construção reúne os requisitos previstos em projeto ou comunicar em tempo útil ao cliente 

sobre as inconformidades detetadas. 

Neste capítulo apresentam-se as funções, competências e responsabilidades da fiscalização e 

procura-se compreender a sua intervenção em obra. 

São também descritas o acompanhamento e visitas à obra realizadas, juntamente com o técnico 

responsável pela fiscalização da obra reconstrução e alteração de um edifício unifamiliar 

localizada em Vale de Azares, concelho de Celorico da Beira. 

5.2.Quais são os deveres do Diretor de Fiscalização de Obra? 
 

O diretor de fiscalização é o profissional que executa e coordena os serviços de fiscalização. O 

papel deste profissional pode ser desempenhado por um arquiteto ou engenheiro consoante o caso 

específico e implica um conjunto alargado de responsabilidades tais como: 

Art.º 16 º da Lei n.º40/2015 de 1 de junho que procede à primeira alteração da Lei n.º 31/2009 

de 3 de julho. 

a) Assegurar a verificação da execução da obra em conformidade com o projeto de execução, e 

o cumprimento das condições da licença ou admissão, em sede de procedimento administrativo 

ou contratual público, bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor; 

b) Acompanhar a realização da obra com a frequência adequada ao integral desempenho das 

suas funções e à fiscalização do decurso dos trabalhos e da atuação do diretor de obra no 

exercício das suas funções, emitindo as diretrizes necessárias ao cumprimento do disposto na 

alínea anterior; 

c) Recorrer sempre a técnicos em número e qualificações suficientes para que a fiscalização 

abranja o conjunto de projetos envolvidos; 

d) Requerer, sempre que tal seja necessário para assegurar a conformidade da obra que executa 

ao projeto de execução ou ao cumprimento das normas legais ou regulamentares em vigor, a 

assistência técnica ao coordenador de projeto com intervenção dos autores de projeto, ficando 

também obrigado a proceder ao registo desse facto e das respetivas circunstâncias no livro de 



Instituto Politécnico da Guarda 

Escola Superior da Tecnologia e Gestão 

 

 

117 
 

obra, bem como das solicitações de assistência técnica que tenham sido efetuadas pelo diretor 

de obra; 

e) Comunicar, de imediato, ao dono da obra e ao coordenador de projeto qualquer deficiência 

técnica verificada no projeto ou a necessidade de alteração do mesmo para a sua correta 

execução; f) Participar ao dono da obra, bem como, quando a lei o preveja, ao coordenador em 

matéria de segurança e saúde, durante a execução da obra, situações que comprometam a 

segurança, a qualidade, o preço contratado e o cumprimento do prazo previsto em procedimento 

contratual público ou para a conclusão das operações urbanísticas, sempre que as detetar na 

execução da obra; 

g) Desempenhar as demais funções designadas pelo dono da obra de que tenha sido incumbido, 

conquanto as mesmas não se substituam às funções próprias do diretor de obra ou dos autores 

de projeto, não dependam de licença, habilitação ou autorização legalmente prevista e não sejam 

incompatíveis com o cumprimento de quaisquer deveres legais a que esteja sujeito; 

h) Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, ao dono da obra e à entidade perante a qual tenha 

decorrido procedimento de licenciamento ou comunicação prévia a cessação de funções 

enquanto diretor de fiscalização de obra, para os efeitos e procedimentos previstos no RJUE e 

no Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo dos deveres que incumbam a outras entidades, 

nomeadamente no caso de impossibilidade; 

i) Assegurar que a efetiva condução da execução dos trabalhos das diferentes especialidades é 

efetuada por técnicos qualificados nos termos do artigo 14.º -A da Lei n.º14/2015 de 1 de junho; 

j) Cumprir os deveres de que seja incumbido por lei, designadamente pelo RJUE e respetivas 

portarias regulamentares, bem como pelo Código dos Contratos Públicos e demais normas legais 

e regulamentares em vigor. 

Sem prejuízo de disposição legal em contrário, não pode exercer funções como diretor de 

fiscalização de obra qualquer pessoa que integre o quadro de pessoal da empresa responsável 

pela execução da obra ou de qualquer outra empresa que tenha intervenção na execução da obra, 

incluindo o seu diretor. 

5.3. Visitas à Obra 
 

Como já foi referido anteriormente, a obra em causa refere-se à reconstrução e alteração de uma 

habitação unifamiliar localizada em Vale de Azares.  
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O edifício era constituído por dois pisos bastante degradados, sem condições de habitabilidade. 

A reconstrução do edifício teve como objetivo a preservação das fachadas, não prevendo qualquer 

alteração ao nível do aumento áreas e da volumetria deste. 

Nas deslocações à obra a estagiária e o seu supervisor usaram sempre equipamento de proteção 

individual obrigatório (EPI´S), nomeadamente o capacete e botas de biqueira de aço.  

Os EPI são quaisquer meios ou dispositivos destinados a ser utilizados por uma pessoa contra 

possíveis riscos ameaçadores da sua saúde ou segurança durante o exercício de uma determinada 

atividade. 

Um equipamento de proteção individual pode ser constituído por vários meios ou dispositivos 

associados de forma a proteger o seu utilizador contra um ou vários riscos simultâneos. O uso 

deste tipo de equipamentos só deverá ser contemplado quando não for possível tomar medidas 

que permitam eliminar os riscos do ambiente em que se desenvolve a atividade. 

 

Figura 40: Equipamento de proteção individual obrigatório. 

 

Nas visitas à obra foram documentados levantamentos fotográficos registados ao logo da 

execução da obra pela estagiária como se pode observar nas imagens seguintes. 

O registo fotográfico tem um papel fundamental, não só como objeto de registo, mas também 

como método de análise.  

Assim fazem parte essencial da sua correta identificação para recolha e fixação de todos os 

elementos possíveis para a caracterização de todo o processo:  

 a descrição, quer escrita, quer através de imagens – desenho, filmes, etc.  

 o registro dos seus dados físicos, o tipo de bem, o estilo, as técnicas utilizadas na sua 

reabilitação, os materiais, a qualidade do bem, a época, etc. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Risco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde
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Figura 41:Vista principal do edifício antes da intervenção da operação urbanística. 

Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Figura 42: Vista parcial lateral antes da intervenção da operação urbanística. 

Fonte: autoria da estagiária 
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5.3.1.Fase de demolição 

 

Como se pode ver nos registos fotográficos seguintes, numa das visitas à obra os trabalhadores já 

tinham iniciado as obras de demolições 

 

Figura 43: Algumas demolições do interior do edifício. 

Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Figura 44: Algumas demolições do interior do edifício (continuação). 

Fonte: autoria da estagiária 
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Figura 45: Algumas demolições do interior do edifício (continuação). 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Figura 46: Algumas demolições do interior do edifício (continuação). 

Fonte: autoria da estagiária 
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Figura 47: Algumas demolições do interior do edifício (continuação). 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Figura 48: Vistas frontal e lateral durante a intervenção da operação urbanística. 

Fonte: autoria da estagiária 

5.3.2.Fase de execução 

 

Nas imagens que se seguem, os trabalhos já se encontravam na fase de montagem. 
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Figura 49: Laje aligeirada e estrutura para as escadas de acesso interior. 

Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Figura 50: Prumos de suporte a estabilizar a laje aligeirada, para se proceder à betonagem da mesma. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Figura 51: Colocação da armadura. 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Figura 52: Betonagem da viga de lintel. 

Fonte: autoria da estagiária 
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Figura 53: Laje betonada. 

Fonte: autoria da estagiária 

 

Figura 54: Início da marcação das paredes divisórias interiores. 

Fonte: autoria da estagiária 
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5.3.3.Fase de acabamentos 

 

Na última visita à obra os trabalhos já encontravam finalizados de acordo com o projeto aprovado. 

 

Figura 55: Vista lateral após a intervenção da operação urbanística. 

Fonte: autoria da estagiária 

 

 

Figura 56: Vista principal após a intervenção da operação urbanística. 

Fonte: autoria da estagiária 
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CAPÍTULO VI: Conclusão 
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6.Conclusão 
 

As atividades realizadas durante o período de estágio tiveram extrema importância na evolução 

da estagiária como Engenheira Civil onde permitiu a aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, garantindo assim a aquisição de um vasto leque de conhecimentos 

que levaram ao enriquecimento tanto teórico como prático. 

 

No que diz respeito ao levantamento de edifícios existentes conclui-se que a organização prévia 

de todos os elementos necessários à elaboração do seu procedimento é crucial para que no local 

seja feito o seu levantamento com bastante rigor. De salientar a importância dos registos 

fotográficos, pois estes têm um papel fundamental não só como registo mas também permitem 

um método de análise à posterior. 

 

No terceiro capítulo pode-se concluir que os processos de licenciamento requerem muita atenção, 

pois está envolvida muita legislação na qual é necessário ter conhecimentos para sua interpretação 

e aplicação para cada caso específico. A realização deste trabalho permitiu que a estagiária 

enriquecesse os seus conhecimentos a nível de conhecimento da legislação. 

 

Uma das conclusões que se pode tirar do trabalho desenvolvido relativo à utilização do programa 

cype para o dimensionamento dos projetos de especialidades é a economia de tempo e recursos 

que este tipo de software de cálculo proporciona, tornando-os uma ferramenta de trabalho 

indispensável. Como este tipo de ferramentas pode-se otimizar soluções, pois os softwares de 

cálculo revelam-se bastante práticos e rápidos para testar pequenas alterações, como dimensão 

dos diâmetros da rede por exemplo.  

No entanto a utilização destas ferramentas requer alguns cuidados e atenção, nomeadamente na 

validação do modelo de cálculo e sobretudo na revisão das peças desenhadas que o software 

devolve como solução. Outra nota de relevo é as soluções variadas que o software devolve, sendo 

possível e aconselhável a uniformização do processo construtivo. 

 

Quanto ao último capítulo conclui-se que o acompanhamento constante de uma obra tem um papel 

fundamental na organização de trabalhos e segurança dos seus trabalhadores, pois é da 

competência e dever do técnico garantir a ação preventiva contra riscos e perigos que possam 

surgir. Apesar da estagiária ter tido um papel de acompanhamento do técnico à obra, fez com que 

em fiscalizações futuras se apercebe-se o quanto as visitas e acompanhamento constante tem um 

peso considerável na sua responsabilidade. De frisar que todos os intervenientes numa obra devem 
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ser ouvidos. Por vezes surgem excelentes propostas de melhoria da parte dos trabalhadores. Uma 

boa Fiscalização nem sempre se limita a cumprir integralmente o projeto; devem ser estudadas e 

apreciadas propostas de melhoria. 

 

Em termos de realização pessoal, de salientar o apoio e a confiança que todos os que colaboraram 

comigo depositaram em mim, permitindo intervir de forma construtiva, na construção e realização 

de várias atividades desenvolvidas ao longo do estágio.  

 

Por tudo isto, este estágio, foi uma experiência gratificante, que possibilitou aplicar na prática os 

conhecimentos adquiridos no curso, permitiu ter uma visão real das exigências do mundo de 

trabalho e as diferentes fases da elaboração de um projeto de execução de um edifício, considera-

se por isso que os objetivos propostos foram completamente atingidos e superados.  

 

Em suma a maior conclusão que se pode tirar da realização deste trabalho é a enorme diferença 

que existe entre o meio académico e as exigências do meio real do trabalho. O percurso académico 

fornece ao engenheiro todas as ferramentas e bases necessárias para que este possa instruir-se de 

forma continua e se possa adaptar a todas as exigências que a vida profissional lhe possa 

proporcionar. 
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