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R esumo 

O presente relatório tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido ao longo do estágio 

de natureza profissionalizante. Este constitui o relatório final de Mestrado em Construções Civis, 

ministrado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão da Guarda. 

O estágio teve início no dia 12 de J aneiro com términus no dia 14 de Setembro de 2015 tendo 

como âmbito a obra de construçã o da Capela Mortuária de Seia, onde se colocou em prática os 

conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Durante este período de estágio realizaram-se tarefas entre as quais: levantamento de construções 

existentes, organização de processos de licenciamento, o acompanhamento e fiscalização de obras 

de construção civil. 

A  sua realização tem como base o desenvolvimento de competê ncia e aplicação dos 

conhecimentos adquiridos ao longo do período estudantil académico. Assim sendo permitiu à 

estagiária ter uma noção real do mundo de trabalho, ter contacto direto com aspetos a nível 

profissional que até à data não faziam parte do quotidiano geral do mesmo. 

Neste relatório procura-se, de uma forma clara e objetiva, descrever as atividades realizadas 

durante o acompanhamento da obra.  
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Abstrat  

The aim of this report is to present what has been done during the professional traineeship. It 

represents the final report of the master’s degree in the area of Civil Constructions, taught at the 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão at Guarda.   

The internship, whose purpose was based on the work of the construction of the Mortuary Chapel 

at Seia, and where I put into practice the knowledge gained during the course, lasted from the 

12th J anuary until the 14th September 2015. 

During the probationary period, the following tasks have been performed: collecting existing 

buildings, organization of licensing procedure, follow-up and the supervision of Civil 

Construction work.  

Its execution is based on the development and application of the knowledge acquired during the 

academic student period. Therefore it has allowed me to gain a real notion of the labour market 

as well as have a direct contact with professional issues that were unknown to me in my daily 

activities.  

In this report, I intend to describe clearly and objectively the activities undertaken during the 

monitoring of the work. 
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Glossário 

IMPIC  Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção 

CAP  Certificado de Aptidão Profissional 

CET  Curso de Especialização Tecnológica 

EPI  Equipamento de proteção individual 
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Capítulo 1 - Introduçã o 

O Estágio Profissionalizante, necessário para a conclusão do Curso de Mestrado em Construções 

Civis, coincidiu com o primeiro contacto direto da estagiária com a profissão de Engenheira Civil. 

Esta realidade acabou por ser um desafio aos conhecimentos adquiridos durante o Curso e, 

também, uma excelente experiê ncia de descoberta e aprendizagem, no que toca, principalmente, 

ao funcionamento e dinâmica de uma obra. 

 

.. E nquadramento 

O presente documento consiste no relatório de estágio incluído no Trabalho Final de Mestrado 

“Acompanhamento da construção da Capela Mortuária de Seia” e correspondente aos trabalhos 

desenvolvidos na empresa SENAPROJECTOS, Serviços de Engenharia Civil, pela aluna 

estagiária Sara Roberta Martins Cardoso, entre 12 de Janeiro e 14 de Setembro de 2015. 

O orientador de estágio da estagiária na empresa foi o Eng. Rui Gomes. 

Durante o período de estágio a aluna realizou várias tarefas, tais como: 

 O levantamento de construções existente; 

 A  organização de processos de licenciamento; 

 O acompanhamento e fiscalização de obras de construção civil, 

Os objetivos proposto para o estágio é aplicação e consolidação dos conhecimentos adquiridos no 

Mestrado em Construções Civis, de forma a assumir, no futuro, as devidas competê ncias. 

 

1.2. Organizaçã o do relatório 

O relatório organiza-se em 3 capítulos. 

No capítulo 1 faz-se a introdução do trabalho realizado durante o estágio e uma introdução do que 

se vai tratar em cada capítulo do relatório. 

O capítulo 2 refere-se a contextualização teórica propriamente dita. Descreve-se em cada um dos 

subcapítulos aquilo que é mais importante em cada ponto, e faz-se referê ncia a todas as atividades 

realizadas durante o período de estágio. 

O capítulo 3 refere-se à construção da Capela Mortuária na cidade de Seia a localizar na Rua Dr. 

V ilhena Seia, junto da nova Igreja. Numa primeira abordagem pretende-se enquadrar a obra no 

seu meio envolvente e fazer uma breve caracterização e classificação da mesma com especial 

atenção aos seus intervenientes. Posteriormente pretende-se analisar o projeto e o papel que este 
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tem na qualidade final da obra, focando-se nos principais pormenores de projeto de arquitetura e 

de estabilidade e fundações. Para finalizar este capítulo faz-se uma descrição das principais 

atividades executadas na realização da obra com o objetivo de descrever as soluções e processos 

construtivos adotados, bem como uma referê ncia aos planos de qualidade, saúde e segurança e 

gestão ambiental. 

 

1.3. Metodologia de trabalho realizada no estágio 

Durante o estágio foram desenvolvidas diferentes tarefas das quais de destaca o acompanhamento 

da equipa técnica da empresa SENAPROJECTOS, Serviços de Engenharia Civil.  

Os métodos utilizados para elaborar este relatório foram os seguintes:  

 Contacto visual direto; 

 Registo fotográfico e escrito; 

 Informação transmitida pela equipa desenvolvida; 

 Consulta de informação facultada no projeto; 

 Pesquisa pessoal teórica; 

 Participação nos trabalhos desenvolvidos, 

 Estudo dos vários projetos de estruturas. 

 

1.4. Apresentaçã o da empresa 

A empresa SENAPROJECTOS, Serviços de Engenharia Civil começou a sua atividade a 15 de 

Dezembro de 1990. Desde então adquiriu grande experiencia nos vários tipos de trabalhos que 

realiza. 

Realiza estudos e projetos de arquitetura e engenharia, bem como a coordenação de projetos, 

consultoria, fiscalização e coordenação de obras em Portugal Continental, nas ilhas e mais 

recentemente em Angola. 

Tem varias parcerias a nível global destacando-se pelo uso de tecnologia avançada (uso de 

programas tecnológicos para cálculo e desenho), equipas capacitadas, comprometidas com 

qualidades e a satisfação dos clientes.  
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Capítulo 2 - Contexto teórico 

2.1. Fases de projeto 

De acordo com a Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de J ulho de 1972, o projeto de arquitetura 

pressupõe as seguintes fases de elaboração:  

 Programa Preliminar: consiste na informação fornecida pelo Dono de Obra ao Autor 

do Projeto para a definição dos objetivos do projeto, características gerais a satisfazer, 

necessidades funcionais e espaços necessários, condicionantes financeiros, prazos de 

execução e outros elementos considerados relevantes. Esta informação pode ser 

transmitida verbalmente num contacto inicial; 

 Programa Base: é o programa elaborado pelos Autores do Projeto com base no Programa 

Preliminar fornecido, apresentando soluções alternativas que se revelem mais eficazes ou 

mais ajustadas às condições locais, e que depois de aprovado pelo Dono de Obra servirá 

como base para o desenvolvimento das fases seguintes do projeto. Neste programa 

apresentam-se os esquemas da obra, critérios gerais de dimensionamento, peças escritas 

e desenhadas, estimativa de custos, informação sobre a necessidade de outros elementos, 

principais condicionantes de ocupação e descrição e justificação das necessidades 

funcionais e espaços necessários;  

 E studo Prévio: compreende a produção de peças escritas e desenhadas em número 

suficiente para que seja transmitida a ideia desenvolvida. Pode incluir desenhos à mão 

livre, desenhos produzidos em formatos digitais, CAD 2D ou 3D e ainda maquetas. Deve 

incluir ainda o dimensionamento aproximado, a definição geral dos processos de 

construção, a natureza dos materiais e equipamentos, a estimativa do custo da obra e a 

proposta de revisão do Programa Base em função das alterações acordadas;  

 Projeto Base ou Anteprojeto: é nesta fase e sob a forma de Projeto de L icenciamento 

que o Dono de Obra submete o projeto à apreciação das autoridades municipais e 

diferentes organismos para licenciamento do projeto de arquitetura. Compreende a 

produção de todos os elementos escritos e desenhados, orçamento preliminar da obra, 

avaliação das quantidades de trabalho e mapas de medição e programa de trabalhos; 

 Projeto de E xecuçã o: este projeto revela-se fundamental para garantir a qualidade da 

obra e constitui, juntamente com o caderno de encargos e memória descritiva justificativa, 

o processo a apresentar às empresas de construção interessadas na adjudicação da 

empreitada. Inclui toda a informação para a obra, mapa de trabalhos e medições e 

indicação de detalhes de execução da obra e é com base nestes elementos que os 

orçamentos para a construção são elaborados. A  empresa a quem a empreitada é 
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adjudicada tem de se comprometer a respeitar integralmente a informação contida nesse 

projeto, 

 Assistê ncia T écnica: serviços complementares à elaboração do projeto, a prestar pelo 

Autor do Projeto ao Dono de Obra antes da adjudicação os trabalhos, durante a apreciação 

das propostas e enquanto durar a execução da obra. 

Para garantir a qualidade global da construção é uma exigê ncia indispensável que os projetos 

sejam de qualidade, quer pela avaliação das expectativas dos futuros utilizadores ou pelo rigor do 

cumprimento das estimativas de custo e prazos ou pelas exigê ncias de interesse comum. 

Segundo Couto e Teixeira, 2006, “A definiçã o dos padrões de qualidade é cada vez mais uma 

tarefa complexa, dependendo do tipo de obras, do fim a que se destinam, das exigê ncias das 

populações, da regulamentaçã o técnica, dos níveis de conformidade dos orçamentos disponíveis. 

Para além do conteúdo dos próprios projetos, para a melhoria da qualidade dos mesmos é 

indispensável o empenhamento das equipas envolvidas, com respeito pelas metodologias 

adequadas para os objetivos pretendidos e uma visã o alargada do conceito de qualidade.” 

 

2.2. Projeto de arquitetura 

No projeto de arquitetura, constam as peças desenhadas e as peças escritas. 

As peças escritas são constituídas por: 

 A  memória descritiva e justificativa, a disposição geral da obra, justificando, a 

implantação da obra e sua integração nas condicionantes do local; descrição genérica da 

solução adotada de modo a satisfazer as disposições legais e regulamentares em vigor; 

indicação das características dos materiais, dos elementos da construção, dos sistemas, 

equipamentos e redes associadas às instalações técnicas; 

 Cálculos relativos às diferentes partes da obra (por exemplo estabilidade) apresentados 

de modo a definirem, pelo menos, os elementos referidos na regulamentação aplicável e 

a justificar as soluções adotadas;  

 Medições e mapas de quantidade de trabalhos, indicando assim a natureza e quantidade 

dos trabalhos necessários para execução da obra; 

 Orçamento baseado nas quantidades e qualidade dos trabalhos com base nas medições; 

As peças desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra, devendo conter as 

indicações numéricas indispensáveis e representação de todos os pormenores necessários à 
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perfeita compreensão, implantação e execução da obra e ainda as condições técnicas, gerais e 

especiais do caderno de encargos.  

 

2.3. Projeto de estabilidade 

O projeto de estabilidade ou projeto de fundações é um dos mais importantes, pois é o que vai 

definir toda a estrutura da obra.  

A  elaboração do projeto de estabilidade é uma fase muito importante, dentro de todas as fases 

inerentes à construção de um empreendimento, no processo de garantia da qualidade desse mesmo 

empreendimento.   

O projeto de estabilidade é composto por:  

 Termo de responsabilidade do Autor do Projeto; 

 Declaração da Entidade (Ordem dos Engenheiros ou Ordem dos Engenheiros Técnicos), 

de como o autor está apto para realizar este tipo de projetos; 

 Memória Descritiva e Justificativa; 

 Folhas de cálculo obtidas através do programa utilizado ou calculadas manualmente;  

 Pormenores construtivos para a aplicação em obra.  

 

2.4. Intervenientes 
O processo de construção envolve diversos intervenientes cuja ação pode ser direta ou indireta 

tendo como objetivo comum a realização da obra segundo o projeto aprovado, seguindo as normas 

de segurança e garantindo a qualidade da construção. 

Os vários intervenientes que tê m um papel direto na obra, com vista à realização desta com o 

maior rigor e competê ncia são: o dono de obra, os autores dos projetos e o empreiteiro (figura 1). 
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F igura 1: Intervenientes na realização de uma obra 

Fonte: João Guerra Martins, 2008 

Durante a fase de construção intervê m outras entidades como a fiscalização, exemplos a Câmara 

Municipal e a Inspeção Geral do Trabalho, que fiscalizam a obra. 

O Dono de Obra é o principal interessado na realização da obra e como tal tem autoridade para 

fazer cumprir as cláusulas dos contratos estabelecidos com os restantes intervenientes, sobretudo 

nas disposições do caderno de encargos e projeto. 

O Dono de Obra comunica ao Empreiteiro, antes do início da obra, a identidade do seu 

representante e outros técnicos que constituirão a fiscalização. 

As funções da Fiscalização centram-se no exercício de um conjunto de ações de prevenção e de 

participação no processo construtivo, visando o controlo da qualidade e segurança, do preço e do 

prazo que deverá implicar uma estreita colaboração com o Diretor de Obra. 

Os Autores dos Projetos ou seus representantes tem de prestar assistê ncia técnica à obra visando 

o esclarecimento de dúvidas que possam surgir na interpretação do projeto durante a fase de 

execução da obra. Cabe-lhe ainda a apreciação de documentos de ordem técnica apresentados 

pelos fornecedores ou empreiteiro e a elaboração de pareceres solicitados pelo dono de obra sobre 

a qualidade dos materiais a empregar, execução de trabalhos, equipamento e instalações. 

O Empreiteiro comunica ao Dono de Obra a identidade do técnico que irá exercer as funções de 

Diretor de Obra, o qual deverá possuir as qualificações mínimas exigidas no caderno de encargos.  

O Diretor de Obra tem de ter uma inscrição valida num organismo (IMPIC – Instituto dos 

Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção) ou associação profissional. Para tal deve ter 

qualificações, formação (CAP - Certificado de Aptidão Profissional ou CET – Curso de 

Especialização Tecnológica) e experiê ncia profissional que o habilite a desempenhar funções de 

fiscalização de obras públicas ou particulares. 
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O Diretor de obra tem que dirigir a obra em todos os aspetos administrativos, técnicos e 

económicos, sendo este o responsável pelo cumprimento de todas as cláusulas do contrato, do 

caderno de encargos e do projeto, de acordo com as normas e disposições legais em vigor. Durante 

a fase de construção tem a responsabilidade de orientar o modo de execução da obra, bem como 

dirigir a sua equipa de trabalho, com o objetivo de motivar a equipa para uma boa realização dos 

trabalhos a realizar, zelando sempre pela segurança dos seus trabalhadores. 

Perante as funções que lhe estão destinadas, o Diretor de Obra poderá subdelegar parte das 

funções que lhe são submetidas pelos seus colaboradores: diretor-adjunto, encarregado geral ou 

encarregados de nível hierárquico inferior, dependendo da dimensão da obra, porém a 

responsabilidade pela execução recairá sempre sobre ele.  

No final da obra, o Diretor de Obra procede, juntamente com a Fiscalização, à sua vistoria, 

cabendo-lhe a elaboração do respetivo Auto. Ao longo do prazo de garantia, as eventuais falhas 

da obra serão acompanhadas pelo Diretor de Obra, competindo-lhe igualmente a tarefa de garantir 

a adoção de medidas de reparação. 

Segundo Martins, 2008, “O Diretor de Obra é o responsável máximo pela gestã o da obra e o seu 

controlo, salientando-se as seguintes vertentes de Açã o, do Regime J urídico de Empreitadas de 

Obras Públicas:  

 Elaborar o programa de garantias de qualidade com base nos requisitos estabelecidos 

no caderno de encargos, caso assim estipule; 

 Organizar o livro de obra para registo dos acontecimentos mais importantes 

relacionados com a obra; 

 Proceder à implantaçã o e piquetagem da obra a partir das referê ncias (cotas e 

alinhamentos) fornecidas pela F iscalizaçã o da obra; 

 Elaborar o projeto de estaleiro, quando tal seja exigido no caderno de encargos; 

 Executar os trabalhos dentro dos prazos parciais e globais aprovados; 

 Elaborar ou colaborar na elaboraçã o do plano de segurança e de saúde ao tipo de obra 

a executar visando a segurança de pessoas e bens; 

 Reclamar quanto a erros e omissões do projeto nas empreitadas por preço global, no 

caso de o projeto ser apresentado pelo Dono de Obra; 

 Informar mensalmente a F iscalizaçã o da obra dos desvios que verifiquem no plano de 

trabalhos aprovado; 
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 Realizar ensaios previstos no caderno de encargos; 

 Efetuar o controlo de qualidade de acordo com regras definidas pelo Dono de Obra; 

 Estudar os processos de construçã o mais adequados para a realizaçã o dos trabalhos; 

 Elaborar os pormenores de execuçã o que se mostrarem necessários ou que sejam 

exigidos no caderno de encargos; 

 Elaborar o plano definitivo de trabalhos e respetivo plano de pagamentos; 

 Submeter à aprovaçã o da F iscalizaçã o da obra os materiais e elementos de construçã o 

a aplicar; 

 Apresentar a F iscalizaçã o da obra todos os documentos exigidos no caderno de encargos 

e outras disposições de natureza regulamentar ou legislativa como, por exemplo, tabelas 

de salários mínimos, periodicidade do pagamento ao pessoal.” 

O Empreiteiro pode contratar uma empresa para efetuar um trabalho que não está autorizado a 

realizar ou apenas contratar uma empresa mais especializada em determinado trabalho. A empresa 

que é contratada pelo Empreiteiro designa-se Subempreiteiro.  

O subcontrato entre o Empreiteiro e Subempreiteiro deve ser feito de forma escrita e deve ter 

cláusulas onde sejam tratados os seguintes elementos:  

 A  identificação das partes e dos respetivos representantes, assim como do título a que 

intervém, com indicação dos atos que o habilitam para esse efeito; 

 A  identificação dos alvarás ou títulos de registo do subempreiteiro e do empreiteiro; 

 A  descrição do objeto do subcontrato; 

 O preço; 

 A  forma e o prazo de pagamento, 

 O prazo de execução das prestações objetivo do subcontrato. 

O relacionamento e a comunicação entre os vários intervenientes é de extrema importância 

devendo prevalecer o princípio de boa-fé e de colaboração mútua que permita o cumprimento das 

obrigações de cada uma das partes de modo a prevenir e minimizar os erros sobretudo na fase de 

execução de forma a garantir o sucesso do processo construtivo. 
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2.5. Plano de qualidade da obra 

O Sistema de Gestão da Qualidade a aplicar nesta obra é baseado num conjunto de ações 

planeadas e sistemáticas que visam assegurar o compromisso, na garantia da qualidade do produto 

final respeitando as exigê ncias contratuais. Tais ações, estão descritas no Plano da Qualidade, 

elaborado com base nas características da obra, atividades a executar e legislação em vigor. 

O Plano de Qualidade foi aprovado pelo Dono da Obra antes do início da obra e é implementado 

ao longo da execução da mesma. 

Tem como objetivo monitorizar as atividades da obra que se consideram ser relevantes e, 

eventualmente críticas, permitindo acompanhar e documentar com recurso aos registos todas as 

fases da obra.  

 

2.6. Plano de segurança 

O Plano de Segurança e Saúde é um documento destinado à definição das medidas necessárias à 

prevenção e minimização de todos os riscos para a segurança, higiene e saúde dos trabalhadores 

e de terceiros durante a execução da obra. 

O Plano de Segurança e Saúde visa a implementação das condições de segurança em obra, dando 

assim o cumprimento ao Decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro.  

 

2.6.1. Objetivos do Plano de Segurança e Saúde 

Com a sua implementação pretende-se reunir a informação relevante, em matéria de Segurança e 

Saúde, tendo em vista diminuir os riscos de acidente e de doença profissional e criar as melhores 

condições de proteção para os trabalhadores. 

O Plano de Segurança e de Saúde tem como objetivo: 

 Realizar todos os trabalhos de forma a proporcionar a todos os trabalhadores da Obra 

condições de Segurança e Saúde adequadas; 

 A lcançar bons níveis de produtividade decorrentes de boas condições de trabalho; 

 Minimizar os índices de sinistralidade laboral e os custos sociais e económicos resultantes 

de acidentes, 

 Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, adequadamente organizados e 

ambientalmente correto. 
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2.6.2. Princípios de atuaçã o  

Os objetivos indicados devem fundamentar-se num conjunto de princípios de atuação que deverão 

ser assumidos pela Direção Técnica da Empreitada perante o Dono da Obra e a Fiscalização, 

nomeadamente, segundo Dias, Hugo Carvalho (2008): 

 Reconhecer a Segurança no trabalho como parte influente do desempenho; 

 Cumprir toda a legislação e regulamentação do âmbito de Segurança e Saúde no trabalho; 

 Evitar os riscos, avaliar e combater na origem os riscos que possam ser evitados; 

 Planear para todas as atividades com riscos associados, as medidas de prevenção e 

proteção necessárias; 

 Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; 

 Adaptar o trabalho ao homem, especialmente no que se refere à conceção dos postos de 

trabalho, bem como à escolha dos equipamentos de trabalho e dos processos construtivos 

e métodos de trabalho utilizados na produção; 

 Dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às de proteção individual; 

 Registar o planeamento das ações e a sua realização de forma a evidenciar a sua 

preparação e execução; 

 Reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, os quais deverão ser envolvidos na 

implementação das medidas preventivas planeadas; 

 Incentivar os trabalhadores a zelarem pela sua própria segurança e pela dos colegas que 

possam ser afetados pelas suas ações; 

 Encorajar os trabalhadores a identificarem e comunicarem todas as situações de perigo 

que detetem, mesmo que estas não interfiram diretamente com a sua segurança; 

 Promover as ações necessárias para dar instruções adequadas aos trabalhadores, para que 

seja compreendido por todos as ações a implementar para assegurar a segurança no 

trabalho; 

 A lojar todos os recursos humanos e materiais necessários à implementação das ações 

planeadas para garantir a segurança no trabalho, tendo em conta o estado de evolução da 

técnica. 
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2.6.3. L egislaçã o aplicável  

Todas as empresas, no âmbito do desenvolvimento da sua atividade, tê m que cumprir com todos 

os requisitos legais e obrigatórios, no sentido de proteger e promover a segurança, higiene e saúde 

de todos os trabalhadores envolvidos na empreitada. 

Sem excluir qualquer outra legislação aplicável, deverá ser será dado cumprimento a: 

 Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro (regulamenta o Código do Trabalho aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro); 

 Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro (regulamenta o Regime Jurídico da Promoção e 

Prevenção da Segurança e da Saúde no Trabalho, de acordo com o previsto no art.º 284 

do Código do Trabalho); 

 Lei n.º 98/2009, de 4 de Setembro (regulamenta o Regime de Reparação de Acidentes de 

Trabalho e Doenças Profissionais); 

 Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (aprova a revisão do Código do Trabalho); 

 Decreto-lei n.º 50/2005, de 25 de Fevereiro (regula as prescrições mínimas de Segurança 

e de Saúde dos trabalhadores na utilização de equipamentos de trabalho); 

 Decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro (relativo às prescrições mínimas de condições 

de Segurança e Saúde no trabalho a aplicar em estaleiros temporários ou móveis); 

 Decreto-lei n.º 41820, de 11 de Agosto de 1958 (estabelece a fiscalização e infrações às 

normas de segurança para a proteção do trabalho nas obras de construção civil); 

 Decreto-lei n.º 41821, de 11 de Agosto de 1958 (aprova o regulamento de Segurança no 

Trabalho da Construção Civil – RSTCC); 

 Decreto-lei n.º 46427, de 10 de J ulho de 1965 (aprova o regulamento das Instalações 

Provisórias do Pessoal Empregado nas Obras – RIPPEO);  

 Portaria n.º 1456-A/95, de 11 de Dezembro (regulamenta as prescrições mínimas de 

colocação e utilização da sinalização de segurança e saúde no trabalho). 

 

2.6.4. Proteções Coletivas  

O equipamento de proteção coletiva é o conjunto de dispositivos destinados à proteção de um ou 

mais grupos de trabalhadores contra os riscos suscetíveis de contribuir uma ameaça à segurança 

e/ou saúde. A  escolha deste equipamento depende dos riscos a que os trabalhadores possam estar 

expostos e dos métodos e processos construtivos que vão ser utilizados na obra. 



 

 
 

INST ÍT UT O POL IT É CNICO DA GUAR DA- E SCOL A SUPE R IOR  DE  T E CNOL OGIA E  GE ST Ã O 

As proteções coletivas devem ser uma prioridade, conforme determina a legislação, uma vez que 

beneficiam todos os trabalhadores. Os equipamentos de proteção coletiva devem ser mantidos nas 

condições estabelecidas pelos especialistas em segurança, ou seja, devem ser reparados sempre 

que apresentem qualquer deficiê ncia.  

De seguida serão enumerados alguns cuidados e equipamentos de proteções coletivas utilizados 

em obra:  

1. V edação e sinalização conveniente da obra e interdição de acesso de pessoas estranhas 

ao trabalho; 

2. Utilização de guarda-corpos em proteção de aberturas em altura e escavações; 

3. Utilização de redes de proteção exterior; 

4. Utilização de escadas de mão em bom estado e de forma adequada; 

5. Execução adequada de andaimes; 

6. Execução de plataformas de trabalho e respetivas proteções sempre que necessário, 

nomeadamente na execução de cofragens de pilares e de paredes; 

7. Execução adequada de entivações; 

8.  Manter a limpeza e arrumação do estaleiro; 

9. Garantir caminhos de circulação de pessoas e equipamentos; 

10. Execução de passadeiras com cobertura de proteção; 

11. Proteção de postos de transformação e linhas elétricas; 

12. Sinalização durante a realização de trabalhos noturnos ou com pouca visibilidade; 

13. Garantir o bom estado de conservação do equipamento:  

a. Manter em dia as inspeções periódicas de manutenção de equipamentos; 

b. V erificar o bom estado de cordas, cabos e ganchos; 

c. Escadas de mão adequadas, sem montantes ou degraus rachados ou sem 

resistê ncia; 

14. Garantir a correta utilização do equipamento: 

a. Afixar a placa indicativa da capacidade máxima de carga nos equipamentos de 

elevação; 

b. Não ultrapassar a carga máxima de utilização no monta-cargas, gruas, etc.; 

c. Utilização da máquina por pessoal habilitado (condutores tem que ter carta de 

pesados); 

d. Proibição de utilização de equipamentos em reparação; 

e. Abastecimento de combustível com os motores desligados; 

f. Escadas de mão colocadas de forma correta e estável; 

g. É  proibido o transporte de trabalhadores em quaisquer atrelados, camiões 

basculantes e em baldes de máquinas; 
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15. L impeza do Estaleiro; 

16. Ter em obra caixa de primeiros socorros. 

 

2.6.5. Proteções Individuais  

Um equipamento de proteção individual (EPI) é um conjunto de dispositivos destinados a uso 

pessoal do trabalhador para proteção contra riscos suscetíveis de ameaçar a sua Segurança ou 

Saúde no desempenho das tarefas que lhe estão confiadas. Estes devem cumprir, na sua conceção 

e fabrico, exigê ncias de segurança de modo a respeitar os procedimentos adequados à certificação 

e controlo da sua conformidade com as exigê ncias aplicáveis, para que garantam a segurança de 

pessoas e bens e preservarem a saúde de forma eficaz. 

Os EPI devem ser utilizados sempre que os riscos existentes não possam ser evitados de forma 

satisfatória por meios técnicos de proteção coletiva ou por medidas, métodos ou processos de 

organização do trabalho (o Decreto-lei n.º 348/93, de 1 de Outubro e a Portaria 988/93, de 6 de 

Outubro, definem regras de utilização dos equipamentos de proteção individual). Os EPI devem 

ser utilizados também como medidas preventivas complementares de outras sempre que se 

considere justificável.  

Antes da utilização de qualquer EPI, a Direção Técnica da Empreitada tem que assegurar que são 

transmitidas aos trabalhadores que vão utilizar o EPI todas as instruções necessárias para o correto 

uso do equipamento e os riscos que esses EPI pretendem proteger face às tarefas que o trabalhador 

irá desempenhar. Ao trabalhador cabe a responsabilidade de respeitar as instruções de utilização 

e participar todas as anomalias ou defeitos que detete no equipamento.  

Os EPI obrigatórios em obra são: o capacete de proteção, botas de proteção, luvas de proteção e 

colete de alta visibilidade. 

 

2.7. Montagem e desmontagem do estaleiro 

A  abertura do estaleiro corresponde ao início da obra, segundo o DL  273/2003, que estabelece a 

regulamentação das condições de segurança e saúde no trabalho em estaleiros temporários ou 

móveis.  

O estaleiro deve ser implantado segundo o projeto de estaleiro que tem como principais objetivos:  

 Iniciar rapidamente a execução da obra; 

 Possibilitar o cálculo das previsões dos custos de estaleiro; 
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 Indicar os locais mais adequados para as instalações sociais, escritórios, armazéns, áreas 

de depósito de materiais, instalação de equipamentos fixos, circulação dos operários e de 

máquinas; 

 Prever as necessidades e dispositivos para o decorrer da obra, tal como assegurar a 

continuidade do abastecimento de materiais e assegurar o escoamento de desperdícios; 

 Garantir a circulação em segurança de pessoas e máquinas; 

 Definir os trabalhos necessários à instalação do estaleiro, como terraplanagens, vias de 

acesso e de circulação, localização de máquinas e de outras instalações provisórias.  

Antes da montagem do estaleiro deve ser realizado um levantamento das infraestruturas 

existentes, tais como condutas e tubagens para que, caso existam, não exista risco de as danificar. 

 

2.8. Movimentaçã o de terras 

O solo dependendo do tipo de material utilizado no desmonte, pode ser caraterizado em quatro 

classes: 

 Classe A , terrenos cujo desmonte só é possível por meio de guilho, martelo pneumático 

ou explosivos, tais como as rochas duras e sãs, rochas pouco duras ou medianamente 

alteradas e, eventualmente, solos coerentes rijos; 

 Classe B, terrenos cuja escavação pode ser executada com picareta ou com meios 

mecânicos, tais como rochas brandas ou muito alteradas, solos coerentes rijos, solos 

coerentes muito duros e, eventualmente, solos coerentes duros e misturas areias-seixo 

bem graduadas e compactas; 

 Classe C, terrenos que podem ser escavados à picareta, à enxada ou por meios mecânicos, 

tais como solos coerentes duros, solos coerentes de consistê ncia média, areias e misturas 

areia-seixo bem graduadas e compactas e, eventualmente, areias uniformes compactas, 

turfas e depósitos turfosos, aterros e entulhos, 

 E, Classe D, terrenos facilmente escavados à pá, à enxada ou por meios mecânicos, tais 

como areias e misturas areia-seixo bem graduadas mas soltas, areias uniformes 

compactas, areias uniformes soltas, solos coerentes moles, solos coerentes muito moles, 

lodos, turfas e depósitos turfosos, aterros e entulhos. 
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2.9. Implantaçã o da obra no terreno  

É  essencial garantir o correto posicionamento da construção sobre o terreno, obedecendo às es-

pecificações do projeto. Para a realização da marcação é necessário que o terreno já esteja limpo 

e nivelado com os eventuais corte e aterros já executados de acordo com o referido. 

A  implantação da obra deve ser feita por um técnico credenciado para o efeito, pois erros nesta 

fase podem acarretar enormes prejuízos para o dono de obra.  

Os erros no que se refere ao nivelamento podem trazer vários problemas, tais como: 

 O inadequado escoamento de águas pluviais; 

 Dificuldades de conexão com a rede de esgoto; 

 Erosão do solo; 

 Risco de deslizamentos de solo; 

 Riscos de alagamentos; 

 Eliminação desnecessária de vegetação. 

Relativamente a erros no que se refere à implantação da obra propriamente dita, pode gerar 

problemas relativamente às normas urbanísticas quanto a: 

 A linhamentos afetantes; 

 A lterações nas dimensões dos ambientes internos, 

 E, comprometer a iluminação e ventilação naturais do edifício. 

2.10. E xecuçã o de muros de suporte 

Os muros de suporte são um tipo de contenção periférica, que tem por objetivo preservar a 

segurança das estruturas e infraestruturas vizinhas. Em obras de construção civil é um trabalho 

bastante comum em escavações, principalmente quando estas se localizam em áreas limitadas.  

No caso da Capela Mortuária de Seia os muros foram construídos no lado nascente e no lado sul 

da obra, que coincide com a delimitação da obra com o terreno existente.  

 

2.10.1. Disposições construtivas  

No que se refere ao processo construtivo é muito importante tem em atenção o posicionamento 

das armaduras face à cofragem (recobrimento) e os espaçamentos dos varões. 
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As armaduras não podem ficar encostadas à cofragem pois é necessário garantir um recobrimento 

mínimo do aço, tem que ser garantida uma espessura mínima de betão que recubra as armaduras. 

Deve-se garantir uma boa aderê ncia do betão às armaduras, de modo a que ambos cumpram as 

suas funções na estrutura. Como o aço das armaduras é muito sensível aos agentes atmosféricos 

a sua corrosão é um fenómeno a evitar, tanto quanto possível, pois reduz a resistê ncia e a 

durabilidade da estrutura. 

O betão por si só confere às armaduras um ambiente alcalino para a sua boa conservação, no 

entanto os agentes atmosféricos (em particular a água, os sais nela dissolvidos e o ar) reduzem o 

carácter alcalino do betão conduzindo à degradação das armaduras.  

Face ao exposto há necessidade de garantir uma camada suficientemente espessa de betão que 

isole o aço o máximo tempo possível. 

O recobrimento mínimo indicado nas peças desenhadas é de 3 cm. Regra geral as peças 

desenhadas não estabelecem um espaçamento exato a dar aos varões, indicam antes um 

espaçamento máximo que não deverá ser excedido, assim o número de varões necessários será 

deferido em função desse espaçamento. 

Para saber a quantidade de varões divide-se o comprimento da base horizontal subtraída do 

recobrimento de ambos os lados pelo espaçamento separa-se e soma-se um varão. 

 

2.10.2. Processo de Construçã o  

Consoante o tipo de fundação que vai ser construído podem ter-se diferentes métodos de 

construção. Neste ponto vão ser tratados os processos técnicos associados à construção de um 

muro de suporte com fundação direta em sapata contínua. 

Refere-se em seguida uma possível sequê ncia para a execução dos muros de suporte, devidamente 

enquadrados no restante processo construtivo:  

. Trabalhos de fundação, tais como: terraplanagens, regularização do terreno nos locais 

onde assentarão as fundações, espalhamento da camada de betão de limpeza na zona da 

sapata, montagem das cofragens laterais, colocação das armaduras dentro destas, 

proceder à betonagem da sapata.  

De notar que nesta fase são betonadas quer as armaduras das sapatas, quer as armaduras 

da base dos muros, que futuramente vão ser emendadas para a sua extensão total; 

2. Montagem das armaduras, cumprindo o estabelecido nas peças desenhadas do projeto, 

amarrando os varões nos pontos de sobreposição de armaduras, utilizando o arame dúctil, 
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“arame queimado”. Colocar as armaduras no local onde vão ser betonadas, procedendo 

às emendas necessárias, nomeadamente, com os varões que vê m da sapata; 

3. Montagem das cofragens do muro respeitando os espaçamentos face à armadura 

estipulados pelo projetista – recobrimento das armaduras, executando o seu correto 

escoramento. 

Devem ser colocadas escoras do lado de fora da cofragem para impedir que a esta abra 

quando receber o betão, e também do lado de dentro, de reduzidas dimensões, para 

permitir o cumprimento da largura exata do muro; 

4. Proceder à betonagem, vibrando bem o betão, de modo a que nenhum volume vazio 

exista; 

5. Manter as superfícies do betão em exposição ao ar, sempre húmidas, regando o betão 

todos os dias. E por fim deixar ocorrer a cura do betão. 

 

2.10.3. Cofragem e descofragem 

Uma das principais propriedades do betão é a possibilidade de ser moldado com qualquer forma 

em obra. Pode definir-se cofragem como um molde que dá a forma desejada ao betão, e como tal 

mantém o betão no seu lugar até que este tenha consistê ncia suficiente para suportar, quanto mais 

não seja, o seu próprio peso. 

Estes trabalhos são operações que são muito diversificadas, em função do tipo de estrutura a ser 

construída, pelo que cada tipo de operação requer uma análise, de modo a que possam ser 

escolhidas as medidas de prevenção mais adequadas. 

Existem vários tipos de cofragem e a escolha de qual utilizar vai partir do tipo de elemento que 

se vai construir, do local onde vai ser construído e das características da envolvente à construção. 

Deve ter-se em conta algumas medidas de prevenção e proteção na aplicação das cofragens, como 

por exemplo:  

 A  equipa de trabalho deve estar familiarizada com a execução dos trabalhos; 

 Na movimentação dos elementos da cofragem deve ter-se em atenção: 

o Que as elevações devem ter mais que um ponto de apoio, 

o E que é necessário guardar as distâncias de segurança a obstáculos e linhas 

elétricas. 
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 A  suspensão dos materiais de cofragem deve ser feita com os meios correto de 

movimentação de carga; 

 Os painéis devem ser devidamente seguros antes do elemento de elevação o soltar; 

 A  área de trabalho deve estar devidamente limpa e arrumada, o material, as peças e os 

acessórios organizados por tarefas a executar, 

 Antes da cofragem ser aplicada deve ser aplicado um óleo de descofragem. 

 

2.11. Betonagem de pilares, vigas e lajes 

A  principal condição que o transporte do betão tem de respeitar é a de não provocar a segregação 

e não existir perda de argamassa. O transporte deve ser feito o mais rápido possível para que o 

betão não seque ou perca capacidade de ser trabalhado, tem de haver uma gestão cuidada do 

percurso de modo a que na aplicação não haja interrupções que conduzam à formação de juntas 

de trabalho ou locais com menor resistê ncia. 

 

2.11.1. Disposições construtivas  

As disposições construtivas são praticamente as mesmas que na execução dos muros, apenas são 

diferentes os recobrimentos a utilizar nos diferentes elementos. 

O recobrimento das armaduras vai depender diretamente da função estrutural do elemento (pilar, 

viga, laje, etc.) e do tipo de exposição (o tipo de ambiente: seco, húmido, marítimo, etc.). 

A  qualidade de betão deve ser controlada ao nível do fabrico, através da dosagem de ligante, da 

relação agua / cimento e da classe de resistê ncia. 

Para se alcançar uma maior durabilidade do elemento estrutural devemos ter uma espessura de 

recobrimento adequada, o betão deverá ter uma dosagem rica em ligante, uma baixa relação água 

/ cimento (fraca permeabilidade) e uma elevada resistê ncia. 

 

2.11.2. Processo construtivo 

Os processos técnicos associados à construção de pilares, vigas e lajes podem ter a próxima 

sequê ncia, devidamente enquadrados no restante processo construtivo:  

. Trabalhos de fundação, tais como: escavação das sapatas dos pilares, espalhamento da 

camada de betão de limpeza nessa zona, montagem das cofragens laterais, colocação das 

armaduras dentro destas, proceder à betonagem da sapata. De notar que nesta fase são 
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betonadas quer as armaduras das sapatas, quer os arranques das armaduras dos pilares, 

que futuramente serão emendadas para a sua extensão total; 

2. Retiram-se as cofragens das sapatas e inicia-se o processo de colocação da cofragem nos 

pilares, para ser feita a sua betonagem; 

3. Continua-se com a colocação do betão de limpeza no local onde se vão colocar as 

armaduras das vigas térreas com a respetiva cofragem. 

4. As cofragens das vigas térreas depende do tipo de laje que se vai utilizar.  

No caso das lajes aligeiradas já é um pouco diferente, pois estas necessitam de ser ventiladas. 

Quando as vigas térreas estão em contato com uma laje aligeirada, estas tê m de ter uma cofragem 

com a altura da caixa-de-ar da laje, para que a betonagem da viga seja feita corretamente e o betão 

armado não deslize para a caixa-de-ar. 

As vigotas tê m que entrar cerca de 10cm para dentro da viga. Por fim é feita a betonagem das 

vigas e das lajes.  

5. V olta a iniciar-se o mesmo processo para as restantes duas lajes e respetivas vigas, sem 

ser necessário a colocação de betão de limpeza.  

6. Deve manter-se as superfícies do betão em exposição ao ar, sempre húmidas, regando por 

exemplo o betão todos os dias durante o processo de cura deste. E por fim deixar ocorrer 

a cura do betão. 

 

2.11.3. Cofragem e descofragem 

Durante a montagem, colocação e retiro da cofragem devem ter-se em conta vários fatores para a 

segurança dos trabalhadores que estão a executar o trabalho, tais como: 

 Tem que se fixar devidamente a estrutura da cofragem, tendo em atenção a correta 

construção dos pontos de ancoragem; 

 Criar acessos verticais de acordo com a altura da estrutura a construir; 

 Para plataformas de trabalho indicadas poderá ser preciso a utilização do cinto de trabalho 

em conjunto com um sistema anti queda; 

 Para operações em que existe o risco de queda deve ser utilizado um sistema anti queda; 

 Na descofragem nunca se deve arrancar os painéis com a grua, deve fasear-se a 

desmontagem do escoramento; 
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 A  cura do betão é a ultima de todas as operações importantes da construção. Designa-se 

por cura de betão os diferentes meios que se empregam para impedir a evaporação da 

água de amassadura. Quando, além de impedir a perda de água, se emprega ainda a subida 

da temperatura, da pressão, ou de ambas, a cura diz-se acelerada. 

Apresenta-se na tabela 1 os tempos de descofragem dos diferentes elementos. 

 
T abela 1: Prazos mínimos de desmoldagem e descimbramento 

Fonte: REBAP – Quadro X V III 

Moldes e 

escoramentos 
T ipos e elementos Prazos (dias) 

Faces laterais V igas, pilares, paredes 3 

Faces interiores 
Lajes 

L< ou = 6m 7 

L  > 6m 14 

V igas 14 

Escoramentos 
Lajes 

L< ou = 6m 14 

L  > 6m 21 

V igas 21 
 

2.12. A lvenarias, Reboco e isolamento térmico 

As alvenarias são o processo construtivo mais frequente para a realização de paredes. Destinam-

se a separar o espaço exterior do interior, assim como, efetuar a compartimentação dos espaços 

interiores. T ê m uma grande importância no comportamento das construções, pois são os 

elementos que fecham os vãos, podem desempenhar funções estruturais e são componentes 

fundamentais para o conforto térmico e acústico das edificações.  

As alvenarias tê m grande influê ncia no desempenho energético do edifício, nomeadamente 

quanto à habitabilidade, segurança e durabilidade. 

As paredes de alvenaria tê m uma excelente flexibilidade e versatilidade. Podem apresentar com 

facilidade uma diversa composição de elementos com qualquer forma e dimensão. 

O reboco normalmente é aplicado em trê s camadas de argamassa:  

 O chapisco que é a primeira camada fina e rugosa de argamassa aplicada sobre os blocos 

de paredes e tetos; 

 O emboço que é a camada aplicada para regularizar a superfície; 
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 E o reboco que é uma massa fina que dá o acabamento final. 

 

2.12.1. Disposições construtivas  

As condicionantes de exigê ncia funcional mais importantes para ter em conta na escolha do 

sistema construtivo são: estabilidade, segurança contra incê ndios, segurança na utilização, 

estanquidade, conforto hidrotérmico, ambiente atmosférico, conforto acústico, conforto visual, 

conforto tátil, higiene, adaptação à utilização e durabilidade. 

As paredes simples são paredes executadas apenas com um pano de alvenaria, geralmente 

utilizadas em paredes de compartimentação interior.  

Após o seu levantamento, deve-se proceder á verificação do alinhamento das fiadas, a sua 

verticalidade, ortogonalidade, ao alinhamento da parede com as paredes confinantes do mesmo 

piso com a estrutura, alinhamento com as paredes de outros pisos e ainda o aspeto geral das juntas 

e a confirmação das caraterísticas necessárias à aplicação do revestimento previsto. 

 

2.12.2. Argamassas de assentamento 

A argamassa é um componente destinado a unir os elementos entre si, transmitindo os esforços 

existentes na alvenaria, tornando-a monolítica e, ao mesmo tempo, atuando como um agente de 

acomodação de deformações. 

As argamassas de assentamento tê m como principais funções: a capacidade de unir os vários 

blocos ou tijolos, a distribuição uniforme das cargas verticais, a absorção de deformações, a 

resistê ncia a esforços laterais e a selagem das juntas contra a entrada de águas.  

Os principais aspetos a considerar no planeamento da execução das alvenarias são os seguintes: 

 Quantificação global dos trabalhos; 

 Programação da sequê ncia e duração das diversas tarefas (cronograma); 

 Avaliação dos meios necessários (mão de obra, materiais, acessórios especiais e 

equipamentos); 

 Avaliação das exigê ncias logísticas (aquisição de materiais, armazenamento, transporte e 

elevação, manutenção de equipamentos, etc.); 

 Definição de equipas de trabalho e sua qualificação; 

 Definição dos instrumentos de previsão e controlo da produtividade e custos, 
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 Definição de procedimentos de controlo de qualidade. 

Durante o fabrico da argamassa deve ter-se em atenção dois grupos de propriedades: propriedades 

no estado fresco (após o seu fabrico), entendido como a condição na qual a argamassa ainda é 

trabalhável ou deformável plasticamente sob a ação de pequenas solicitações e propriedades no 

estado endurecido (quando ganha presa), quando ela já ultrapassou a idade necessária para lhe 

conferir resistê ncia mecânica suficiente para resistir a esforços. 

As dosagens das argamassas de assentamento são muito importantes para o desempenho correto 

das paredes de alvenaria, embora sob o ponto de vista de resistê ncia mecânica a sua contribuição 

se possa considerar ligeira, pois a contribuição fundamental reside nos elementos. 

 

2.12.3. Processo construtivo 

O processo construtivo de um modo geral pode dividir-se em quatro etapas: 

1. L impeza e nivelamento dos pavimentos; 

2. Marcação da primeira fiada de tijolo - deve fazer-se a marcação com “bate-linhas” no 

pavimento conforme o projeto e aplicar uma camada de argamassa e da primeira fiada, 

implantando as secções angulosas e de extremidades (incluindo aberturas). Deve 

verificar-se sempre a ortogonalidade com esquadro;  

3. Marcação em altura, nivelamento e elevação da parede - deve molhar-se sempre a 

superfície de tijolo da camada inferior com pincel de pedreiro, depois aplica-se o leito de 

argamassa sobre a superfície humedecida da fiada inferior, assenta-se o tijolo sobre a 

argamassa carregando, esfregando e percutindo de modo a garantir o posicionamento 

pretendido, por fim faz-se uma raspagem e reaproveitamento da argamassa em excesso; 

4. Fecho superior da parede – deve ter-se em atenção pois as estruturas de betão tê m 

deformações e com o tempo podem provocar compressões nas alvenarias e provocar 

fissurações.  

 

2.13. Pinturas 

Uma tinta é um líquido com vários componentes, que quando aplicada e seca confere uma pelicula 

plástica fina. A  execução de revestimentos por pintura deve ser feita com informações gerais 

sobre tecnologia de pintura, com destaque para a minimização de efeitos adversos dos impactes 

ambientais mediante a prevenção da poluição.  



 

 
 

INST ÍT UT O POL IT É CNICO DA GUAR DA- E SCOL A SUPE R IOR  DE  T E CNOL OGIA E  GE ST Ã O 

Nos trabalhos de pintura deve ter-se em conta diversos aspetos como forma de garantir o ê xito do 

processo, uma vez que o resultado final é condicionado por diversos fatores de ordem ambiental 

e técnica. 

 

2.13.1. Disposições construtivas 

A  escolha do sistema de pintura deve ser adequado às necessidades do tipo de exposição da 

superfície onde vai ser aplicado, dependendo da eficácia do revestimento e de múltiplos fatores, 

que vão desde a seleção adequada dos produtos a utilizar, o nível de preparação da superfície e a 

qualidade dos materiais utilizados; até à qualidade da aplicação. 

A  aplicação de um esquema de pintura é condicionada por diversas variáveis, como o tipo de tinta 

a usar, o tipo e o tamanho da superfície a revestir, o método escolhido para realizar a pintura e os 

regulamentos ambientais. 

A  escolha final da tinta consiste na determinação do grau de eficácia do sistema de pintura 

selecionado na proteção da superfície no ambiente de utilização. Precisa-se de uma definição clara 

e precisa do ambiente envolvente, juntamente com as recomendações dos fabricantes de tintas, 

isto faz com que o especificador de tintas selecione o sistema de pintura correto que irá 

proporcionar uma proteção mais duradoura ao edifício ou as instalações.  

Para selecionar os produtos de pintura devem ser considerados vários fatores, tais como: as 

recomendações do fornecedor; a facilidade de aplicação e manutenção; os custos; a duração da 

proteção desejada; a preparação da superfície onde vai ser aplicada; as condições de aplicação e 

cura e as condições de saúde e segurança dos trabalhadores. 

Deve-se dar uma especial atenção às condições meteorologias existentes na altura da execução da 

pintura, visto que existem condicionantes que poderão provocar defeitos no resultado final e que 

facilmente podem ser eliminados, devendo ter-se o cuidado de: 

 Não realizar pinturas com temperaturas ambientes demasiado baixas, para a maioria das 

tintas à base de água ou solvente aquoso o limite inferior é de 5ºC. As temperaturas muito 

baixas dificultam o processo de aplicação e fazem com que a tinta demore demasiado 

tempo a secar, permitindo assim que se infiltrem impurezas provenientes do ar, no 

esquema da pintura; 

 Não realizar pinturas com temperaturas ambientes demasiado elevadas, sendo o limite 

superior de 35ºC. As temperaturas muito elevadas fazem com que a tinta seque demasiado 

rápido, comprometendo deste modo a durabilidade do esquema de pintura e a sua 

qualidade; 
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 Não realizar pinturas com humidade ambiente demasiado reduzida; 

 E evitar a realização de pinturas em superfícies quando estas se encontram diretamente 

expostas à luz solar, especialmente devido à elevada temperatura da superfície, 

 E ainda evitar a realização de pinturas em dias chuvosos, visto que a necessidade de parar 

a execução a meio poderá provocar defeitos no resultado final. 

A  técnica de aplicação, a mistura, a espessura e o número de camadas também afetam o 

desempenho do revestimento. Antes da aplicação os materiais de pintura precisam de ser bem 

misturados, de acordo com as instruções do fabricante, para se obter uma tinta homogénea e 

uniforme. 

 

2.13.2. Processo construtivo 

Apresenta-se em seguida uma possível sequê ncia para as pinturas, devidamente enquadrados no 

restante processo construtivo:  

1. Preparação das superfícies: a qualidade da base de suporte interfere diretamente com o 

comportamento do revestimento, esta deve estar sempre bem preparada para que se 

obtenha uma superfície homogénea e de porosidade conhecida apta para receber o 

esquema de pintura escolhido. 

2. Aplicação do primário ou primeira demão: são aplicados em toda a superfície a pintar, 

incluindo as áreas quem contê m massa regularizadora. Este deve garantir a aderê ncia das 

camadas seguintes e conferir propriedades específicas contra a corrosão e a proteção 

contra o ataque de outros agentes químicos existentes na atmosfera. 

3. Demãos intermédias: é aplicado sobre o primário para proporcionar proteção adicional 

ou para vedar o primário. Podem ser aplicadas múltiplas camadas de revestimento 

intermédio para dar espessura à pelicula. 

4. Acabamento ou demão de acabamento: é a última camada de um sistema de pintura. Os 

revestimentos de acabamento são aplicados sobre o revestimento primário ou sobre o 

intermédio. É  esta camada que confere o aspeto visual final e as caraterísticas desejadas 

em termos de brilho, cor, resistê ncia, etc., sendo também a que protege os materiais de 

revestimento adjacentes.  

Nos interiores deve iniciar-se a pintura pelo teto da divisão, mais precisamente pelas extremidades 

que fazem fronteira com as paredes. As extremidades devem ser pintadas utilizando um pincel de 

tamanho reduzido, enquanto que o restante teto deve ser pintado recorrendo a um rolo encaixado 
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numa vara extensível de modo a permitir que a execução seja rápida. Em seguida deve pintar-se 

as paredes, iniciando a pintura uma vez mais pelas extremidades, cantos de ligação entre paredes, 

janelas, zonas em redor das portas e rodapés. Nesta fase deve utilizar-se uma trincha, no restante 

deve utilizar-se o rolo, pintar segundo a direção horizontal e em seguida segundo a direção 

vertical, de forma a espalhar a tinta da melhor forma possível. Deve-se deixar secar a tinta por 

completo antes de se aplicara próxima demão. 

Nos exteriores o modo de execução das pinturas não é muito diferente do utilizado para as paredes 

interiores. Deve ter-se uma atenção especial às condições ambientais envolventes, pois nunca se 

deve realizar uma pintura exterior se as condições não forem propícias, nomeadamente no que 

diz respeito à temperatura, vento ou chuva. 
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Capítulo 3 - Acompanhamento da obra – Capela Mortuária 

As atividades realizadas durante a construção tiveram como base o projeto aprovado o plano de 

trabalhos disponibilizados pelo Orientador de Estágio e o registo fotográfico diário da evolução 

da obra. No entanto nem todas as atividades foram presenciadas durante o período de Estágio, 

visto a obra se ter iniciado a 5 de Janeiro de 2015 e a estagiária só ter começado o estágio no dia 

12 de J aneiro de 2015. 

As atividades não presenciadas pela Estagiária foram a montagem do estaleiro, os movimentos 

de terras, a implantação da obra no terreno e aberturas das sapatas. 

Nesta fase a Estagiária pôde contactar diretamente com a fase de execução de diversas atividades, 

nomeadamente: 

 A  execução de muros; 

 A  betonagem de pilares, vigas e lajes; 

 A  execução de alvenarias, 

 A  aplicação de reboco e pinturas; 

 A  aplicação de azulejos e mosaicos;  

 Trabalhos de serralharia; 

 A  execução de redes de águas e esgotos; 

 A  execução de redes de eletricidade; 

 A  montagem de AV AC (aquecimento, ventilação e ar condicionado); 

 O fornecimento e montagem de fachadas ventiladas; 

  Realização de trabalhos de carpintarias; 

 A  contagem de equipamento sanitário, 

 A  execução das coberturas de seixo rolado e ajardinada e ainda dos arranjos exteriores. 

A  execução de um edifício é um processo dinâmico, composto por um grande número de 

diferentes atividades que estão interligadas entre si. 

Os trabalhadores nem sempre cumpriram o plano de segurança. O uso do capacete é obrigatório, 

no entanto, este não foi utilizado por alguns trabalhadores, o que levou à intervenção do 

responsável pela segurança de obra, tendo sido assinado um documento no qual a empresa se 
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responsabilizava por qualquer imprevisto que houvesse, assim como o pagamento da multa da 

fiscalização.  

 

3.1. L ocalizaçã o e implantaçã o da obra 

A obra da Capela mortuária está situada na Rua Dr. V ilhena em Seia, junto da nova Igreja (figura 

2), no distrito da Guarda. 

 

F igura 2: Localização da Igreja na Cidade de Seia 

Fonte: GoogleMaps 

A Capela Mortuária é um edifício com uma área de implantação (figura 3) de cerca de 200 m2. 

 

F igura 3: Planta de localização da Capela Mortuária 

Fonte: Projeto de arquitetura 

A empreitada em estudo contempla a execução de uma Capela Mortuária, na qual a principal 

condicionante ao projeto foi o respeito pela Igreja vizinha, em fase de construção, 

compatibilizando-o com o programa de ocupação (ocupação definida pelo dono de obra): 
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 A  capela, com capacidade para 35 pessoas, preparada para a celebração litúrgica; 

 Uma antecâmara com zona de estadia (sofás para as pessoas se sentarem); 

 Instalações sanitárias preparadas para pessoas com mobilidade condicionada; 

 Sacristia, apoiada por uma instalação sanitária e arrumos.  

Constitui ainda uma condicionante programática a localização da capela mortuária, no tardoz da 

referida igreja, com acesso pelo patamar inferior. 

Na conceção global da estrutura e no dimensionamento dos seus elementos consideraram-se, para 

além dos aspetos da segurança estrutural e económica, as indicações mais recentes em termos de 

qualidade do comportamento estrutural e de durabilidade.  

 

F igura 4: Envolvente da Capela Mortuária 

Fonte: Projeto de arquitetura 

Em relação à envolvente do lote do edifício (figura 4) existe:  

 A lçado Norte: tem cerca de trê s metros com aterro e zona de lotes habitacionais, (Fig.4 – 

zona a azul).  

 A lçado Sul: zona envolvente que pertence à igreja (Fig. 4 – zona a amarelo).  

 A lçado Nascente: terrenos utilizados para caminhos pedonais (Fig. 4 – zona a vermelho).  

 A lçado Poente: terreno pertencente à igreja, utilizado para estacionamento (Fig.4 – zona 

a verde). 
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3.2. Caracterizaçã o 

A solução construtiva utilizada na Capela Mortuária parte de uma premissa base: o respeito pela 

igreja vizinha. 

Assim a capela apresenta um volume discreto, semienterrado, adotando uma linguagem 

arquitetónica neutra, de modo a que não retirasse o protagonismo à referida igreja. A  parte visível 

pelo exterior, que corresponde ao acesso, antecâmara e instalações sanitárias, apresenta-se como 

um volume simples, paralelepipédico, de proporções marcadamente horizontais. 

Dados relevantes: 

 Á rea total do terreno: 6303 m2 

 Á rea de implantação:200 m2 

 A ltura da platibanda mais alta: 5,45 m 

A fachada principal, orientada a poente, apresenta-se totalmente envidraçada mas protegida por 

um pala superior e por um sistema de portadas de madeira. A solução permite a entrada de luz e 

vistas para o exterior a partir da antecâmara e ainda assim manter a privacidade dos seus 

utilizadores em relação aos transeuntes. 

A  entrada do edifício far-se-á através de uma porta exterior localizada na fachada principal (a 

norte), estando previsto um painel de correr em ripado de madeira que quando fechado, irá 

apresentar uma continuidade com a restante fachada. 

 

3.3. C lassificaçã o da obra  

Cada obra de construção civil apresenta características próprias que a faz distinguir-se de outras 

obras. Aspetos como o tipo de construção, o tipo de elementos estruturais, a tecnologia utilizada, 

os materiais utilizados, a dimensão e a própria natureza de utilização originam que as obras 

possam ser classificadas de diferentes maneiras na área da Engenharia Civil. 

No caso da Capela Mortuária classifica-se: 

 Natureza: Construção civil; 

 Natureza de utilizaçã o: Atividade religiosa; 

 T ipo: Construção nova; 

 A ltura: O edifício no seu ponto mais alto tem 5,45 m sendo assim considerado um 

edifício de pequena altura, segundo o art.º 5, do DL  414/98 de 31 de dezembro que 
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classifica os edifícios de acordo com a altura, na alínea a), “Edifícios com altura não 

superior a 9 m.”; 

 Prazo de construçã o: 9 meses; 

 Dono de Obra: Fábrica da Igreja de Seia, representada pelo Padre J oaquim Teixeira; 

 E mpreiteiro: Construções GOUV EIA & FILHOS, Construção Civil e Obras Públicas; 

 Custo: 100.000,00 € (orçamento global). 

Para o Empreiteiro geral poder iniciar a construção necessita de ter um Alvará de Construção ou 

Título de Registo emitido pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, I.P. (InCI, I.P.), com a 

classificação exigida pela Câmara Municipal para esta emitir a respetiva licença de construção. O 

InCI, I.P. regula a atividade da construção e o seu exercício depende do Alvará emitido pelo 

mesmo.  

O Alvará de Construção é um documento que relaciona todas as habilitações detidas pela empresa, 

ou seja, todos os tipos de trabalhos (categorias e subcategorias) que a empresa está habilitada a 

executar e o valor limite desses trabalhos (classes).  

As empresas são qualificadas de acordo com a sua capacidade técnica e financeira apresentada no 

processo de classificação realizado pelos serviços do InCI, I.P.  

Uma empresa pode possuir um alvará com diversas categorias e subcategorias limitadas pelas 

respetivas classes que lhe são atribuídas, possibilitando-lhe a construção de variados tipos de 

obras. 

Hoje em dia em Portugal existem cinco categorias de alvarás, que são: 

 1.ª Categoria – Edifícios e Património Construído  

 2.ª Categoria – V ias de Comunicação, Obras de Urbanização e Outras 

Infraestruturas  

 3.ª Categoria – Obras Hidráulicas  

 4.ª Categoria – Instalações Elétricas e Mecânicas  

 5.ª Categoria – Outros Trabalhos  

No caso desta obra o empreiteiro geral, Construções GOUV EIA  & FILHOS, Construção Civil e 

Obras Públicas, proprietária do alvará nº 12608, está habilitada a realizar os trabalhos relativos às 

categorias 1, 2 e 5 e subcategorias apresentadas em anexo. 
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3.4. Intervenientes 

No caso desta obra, Construção da Capela Mortuária, os principais intervenientes são: 

 Dono de obra: Fábrica da Igreja de Seia, representada pelo Padre J oaquim Teixeira. 

 F iscal de obra: Eng.º Rui Gomes 

 Autores dos Projetos: 

o Arquitetura: Arqt.º Miguel K rippahl 

o E stabilidade: SENAPROJECTOS – Serviços de Engenharia Lda 

o Á guas e E sgotos: SENAPROJECTOS – Serviços de Engenharia Lda 

o Projeto das infraestruturas de telecomunicações: Enforce – Engenharia da 

Energia SA 

o Projeto das infraestruturas elétricas: Enforce – Engenharia da Energia SA 

o Acústica: SENAPROJECTOS – Serviços de Engenharia Lda 

o Projeto de Comportamento T érmico: SENAPROJECTOS – Serviços de 

Engenharia Lda 

o Projeto de Segurança: SENAPROJECTOS – Serviços de Engenharia Lda 

 E mpreiteiro: Construções GOUV EIA & FILHOS, Construção Civil e Obras Públicas 

 T écnico de Higiene e Segurança: Eng.º Rui Gomes 

 

3.5. Projeto de estabilidade 

As cargas provenientes da estrutura serão transmitidas ao terreno de fundação por intermédio de 

fundações diretas constituídas por sapatas isoladas para os pilares e sapatas contínuas para os 

muros de cave e paredes resistentes. A  ligar as sapatas optou-se pela utilização de vigas de 

fundação, cuja função se prende com o aumento da rigidez do sistema adotado ao nível das 

fundações, com a minimização dos assentamentos diferenciais e com a absorção dos momentos 

gerados pelas ações horizontais ou inerente às excentricidades das cargas e das próprias sapatas. 

A  tensão admissível do terreno de fundação foi avaliada em 400 kPa. As sapatas tê m dimensões 

variáveis em função dos esforços axiais e momentos fletores a que se encontram submetidas. 

No pavimento térreo optou-se pela execução de uma laje aligeirada ao nível do piso térreo em 

substituição de enrocamento devido à existê ncia de nível freático elevado. 
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Os pilares são praticamente todos de secção quadrada 25x25cm, exceto um pilar que tem secção 

circular, apresentando um diâmetro de 20cm, para se garantir assim a ancoragem e envolvimento 

adequado das armaduras.  

As vigas de betão armado são de secção retangular, altas, embebidas ou invertidas. 

Nos pisos optou-se pela utilização de lajes aligeiradas e maciças.  

Os materiais utilizados na estrutura geral (pilares e vigas) foram o betão armado – Betão C25/30 

e o Aço A400. 

O edifício tem dois tipos de cobertura: 

 Cobertura ajardinada, na parte onde o edifício se encontra semienterrada; 

 Cobertura em seixo, na parte do edifício que fica na fachada principal. 

 

3.6. Montagem e desmontagem do estaleiro 

No caso do estaleiro da obra em análise o perímetro da vedação corresponde ao limite do terreno 

(no caso do lado nascente e do lado sul a obra fica automaticamente vedada como se pode ver na 

figura 5), a obra a poente e a norte é delimitada por vedação, figura 6, o contentor fica localizado 

no lado poente da obra como se pode ver na figura 7. 

 
F igura 5: Delimitação do lado nascente e sul 

Fonte: Fotografia da autora 
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F igura 6:Delimitação do lado norte e poente 

Fonte: Fotografia da autora 

 

F igura 7: Localização do contentor 

Fonte: Fotografia da autora 

 

3.7. Movimentaçã o de terras 

Tendo em conta que a obra em causa está a ser construída num local onde existiam terras 

acumuladas houve necessidade de se proceder à sua remoção para regularizar toda a 

superfície da área de implantação do edifício. 

As escavações foram feitas ao nível das fundações para obter a cota necessária para 

implantação do edifício. Os materiais resultantes da escavação foram depositados no 

exterior da vedação da obra. 

No geral o terreno era constituído por cerca de 80% de rocha brandas da classe B e 20% 

de solos coerentes da classe C (figura8).  
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F igura 8: Classificação dos solos 

Fonte: Apontamentos da disciplina “Mecânica dos solos” 

 

Nas escavações foi usada uma retroescavadora que transportava o material retirado durante a 

escavação para um terreno próximo, como se pode ver na figura 9.  

 

F igura 9: Deposito do material retirado da escavação 

Fonte: Fotografia da autora 

Nos trabalhos de escavação foi detetado a existê ncia de um maciço rochoso, que não tinha sido 

previsto, o que levou há redução da altura de duas sapatas. Esta decisão foi tomada pelo Eng.º Rui 

Gomes em consenso com o Eng.º da empresa Construções GOUV EIA & FILHOS, Construção 

Civil e Obras Públicas. 

 

3.8. E xecuçã o de muros de suporte 

O betão utilizado na betonagem foi da classe C25/30, com uma classe de exposição X 0. 
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O transporte de betão até ao estaleiro foi efetuado recorrendo a camiões-betoneira. A  betonagem 

foi feita praticamente toda com bomba e algumas vezes com balde para betonagem. A vibração 

do betão foi feita com recurso a vibradores. 

De referir que neste caso concreto os muros apresentam uma ou mais reduções de largura visto 

não ser necessário a mesma largura do muro na sua altura total. 

A  construção do muro M1 (figura 10), devido à construção existente teve de ser ligeiramente 

alterada em relação ao que estava previsto em projeto. Foi deslocado para sul e alterada a sua 

inclinação. 

Para a construção do pilar que se encontra no início desse muro foi necessário partir betão da 

construção já existente para a colocação de armaduras, como se pode ver na figura 10. 
 

 

F igura 10: Muros M1,M2 e M3. Ligação das armaduras do pilar à construção existente no muro M1 

Fonte: Fotografia da autora 

Em seguida prosseguiu-se com a montagem das armaduras das sapatas dos muros M1, M2 e M3 

e dos arranques das armaduras do muro em si, com a colocação da cofragem das sapatas e com a 

betonagem (figura 11) destas. 

 

F igura 11:Betonagem das sapatas dos muros e colocação das armaduras 

Fonte: Fotografia da autora 
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Devido ao mau tempo e à presença de águas provenientes de minas existentes no talude, as terras 

que se encontravam atrás do muro M2 caíram sob as armaduras como se pode ver na figura 12. 

Foram precisos dois dias para limpar e colocar novamente as armaduras no sítio correto. 

Felizmente o deslizamento de terras ocorreu no fim-de-semana quando não se encontrava 

ninguém na obra, não havendo por isso danos pessoais a lamentar. 

. 

F igura 12: Trabalhos de limpeza realizados no muro M2 

Fonte: Fotografia da autora 

Devido à altura dos muros a executar a betonagem e a colocação das armaduras foi feita por etapas 

(figura 13). Procedeu-se à descofragem da parte do muro que foi betonado e utilizaram-se as 

cofragens na restante armadura (figura 13). 

 
F igura 13: Cofragem e betonagem do muro M1 e parte do muro M2 em várias fases 

Fonte: Fotografia da autora 

Ao mesmo tempo, procedeu-se à colocação da cofragem e armaduras no restante muro M6 a ser 

executados (figura 14). 

A  sapata foi executada por duas fases devido às condições climatéricas e ao facto de ainda terem 

de fazer a escavação do muro existente para a execução do muro M4.  
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F igura 14: Cofragem e betonagem da sapata do muro M6 

Fonte: Fotografia da autora 

O muro M6 foi feito por etapas, tal como os restantes muros. Numa primeira fase foi feita a 

betonagem até aproximadamente os 2m não sendo utilizada cofragem na parte de trás devido a 

não haver espaço suficiente para a colocação da cofragem e garantir o recobrimento das 

armaduras (figura 15).  

Numa segunda fase fez-se a betonagem de mais 1m e neste caso já com cofragem na parte de trás. 

Numa última fase fez-se a betonagem até a altura prevista em projeto. 

Fez-se a betonagem contra o muro de pedra existente, até a altura deste, e só depois se colocou a 

cofragem que assim, como se pode ver na figura 21 o muro M6 na parte inferior tem uma 

espessura irregular que coincidiu com a mudança de espessura do muro. 

 

 

F igura 15: Cofragem e betonagem do muro M6 

Fonte: Fotografia da autora 

As várias etapas de betonagem dos muros podem observar-se na figura 16. 

Nos intervalos das betonagens foram começando os trabalhos de desaterro para a colocação do 

muro M4. 



 

 
 

INST ÍT UT O POL IT É CNICO DA GUAR DA- E SCOL A SUPE R IOR  DE  T E CNOL OGIA E  GE ST Ã O 

 

F igura 16: Diferentes etapas de betonagem do muro M6 e desaterro para a construção do muro M4 

Fonte: Fotografia da autora 

Seguiu-se a colocação da armadura na restante sapata do muro M6 e na sapata do muro M4, os 

arranques das armaduras nos muros e a betonagem das duas sapatas.  

Colocou-se a respetiva armadura nos muros, a sua cofragem e betonagem foram feitas por etapas 

devido às diferenciadas alturas dos muros, como se pode verificar nas figuras 17 e 18. 

 

F igura 17: Execução dos muros M6 e M4 

Fonte: Fotografia da autora 

 

F igura 18: Cofragem e betonagem em etapas dos muros 

Fonte: Fotografia da autora 

A última fase dos muros foi feita já depois da betonagem das lajes, como se pode ver na figura 

19. 
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F igura 19:Última fase de execução do muro M1, M2 e M3 

Fonte: Fotografia da autora 

Depois da betonagem e descofragem dos muros, fez-se a sua impermeabilização e colocou-se 

aterro atrás destes, como se pode ver na figura 20. 

 

F igura 20: Colocação do aterro atrás dos muros 

Fonte: Fotografia da autora 

A impermeabilização do muro de suporte é constituída por uma pintura de emulsão betuminosa 

tipo Imperalum Imperkote F com duas mãos cruzadas, membrana de betume polímero APP de 

4kg/m2, com armadura e poliéster com 150kg/m2 e protegida a polietileno tipo Imperalum 

Polyester 40. 

A  colocação do aterro foi feita por etapas, utilizando uma bobcat, compactando sempre muito 

bem o aterro. 

 

3.9. Betonagem de pilares, vigas e lajes 

O betão utilizado nestes elementos veio de central, com a consistê ncia e as características que 

foram utilizadas no dimensionamento da obra. É  da classe C25/30 com uma classe de exposição 

X O. 

O transporte de betão até ao estaleiro foi efetuado recorrendo a camiões-betoneira (figura 21). A 

betonagem foi feita praticamente toda a bomba e em alguns casos a balde para betonagem (figura 

22). A vibração do betão foi feita com recurso a vibradores. 
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F igura 21: Camião betoneira 

Fonte: Fotografia da autora 

 

F igura 22: Utensílios utilizados na betonagem 

Fonte: Fotografia da autora 

Depois de ter sido feita a escavação e desaterro necessário para a implantação do edifico à cota 

correta, começou-se a fazer a abertura das sapatas dos pilares, onde foram colocadas as armadura 

destas e dos pilares e em seguida a betonagem das sapatas. 

A  colocação de prumos nas armaduras dos pilares são colocados para garantir a sua verticalidade 

e boa colocação como se pode ver na figura 23. 

 

F igura 23: Colocação de armaduras, cofragem e betonagem das sapatas dos pilares 

Fonte: Fotografia da autora 
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Nesta obra utilizaram-se dois tipos de laje: as lajes maciças e as lajes aligeiradas. Nas lajes 

maciças é colocado aterro de enchimento até á altura que é necessário para garantir a altura da 

laje, que neste caso é de 19cm. Em seguida coloca-se a gravilha, a impermeabilização do piso sob 

as quais se coloca as armaduras sendo por fim feita a sua betonagem (figura 24).  

 

F igura 24: Colocação da cofragem, armaduras, vigotas e blocos na laje térrea 

Fonte: Fotografia da autora 

A laje maciça foi utilizada apenas no alpendre, na restante construção vão ser utilizadas lajes 

aligeiradas. Pode ver-se ainda na figura 24 a colocação das vigotas e blocos na laje aligeirada e 

ainda o suporte das vigotas e respetiva ventilação destas.  

Na figura 26 pode ver-se no lado direito as lajes aligeiradas já com as vigotas e os blocos todos 

colocados corretamente, com os tarugos e com a malha sol, e ainda, a armadura da laje maciça 

colocada corretamente. No lado esquerdo pode ver-se o começo da betonagem da laje, tendo sido 

em primeiro lugar todas as vigas e em seguida a laje. Toda a betonagem foi feita ao mesmo tempo 

e no mesmo dia. 

 

F igura 25: Colocação das vigotas e blocos, armadura da laje maciça e betonagem da laje térrea 

Fonte: Fotografia da autora 

Depois da betonagem da laje e passados alguns dias, colocaram-se as cofragens nos pilares. Como 

esteve mau tempo durante praticamente toda a construção dos elementos, pilares, vigas e lajes, 

não foi necessário recorrer à rega do betão, caso contrário seria necessário. 
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Quanto maior for o período em que se impede a saída de água do betão, isto é, o período de cura, 

tanto maior será a sua tensão de rotura, a impermeabilidade, resistê ncia ao desgaste e aos ataques 

químicos. 

A  betonagem dos pilares foi feita através de bomba. Durante a vibração de um dos pilares o 

vibrador ficou preso e foi necessário retirar a cofragem para se conseguir retirar o vibrador. 

Retirou-se todo o betão colocou-se a cofragem e foi betonado outra vez (figura 26). 

 

F igura 26: Betonagem dos pilares 

Fonte: Fotografia da autora 

A cofragem foi feita com paineis madeira e suportada por prumos metálicos. A  cofragem apenas 

foi executada para a parte da laje que é maciça, uma vez que na laje aligeirada não é necessário 

cofragem. Os prumos devem suportar o peso da estrutura durante a sua execução até que esta se 

torne autoportante (tabela 1 – prazos de descofragem). 

Na figura 27 pode ver-se a colocação das vigotas, dos blocos e da malha sol na laje aligeirada. 

Esta laje não necessita de cofragem pois a sua própria estrutura faz isso, ou seja, a parte inferior 

da laje fica definida pelas vigotas e blocos, posteriormente foram rebocadas e pintadas. De notar 

que as vigotas tê m que entrar nas vigas cerca de 10cm em cada apoio. 

Na laje maciça foram colocadas e confirmadas todas as armaduras e só depois é que foi feita a 

betonagem. A laje maciça é constituída por armaduras e betão armado logo necessita de cofragem 

para ser betonada. 
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F igura 27: Colocação das vigotas, blocos e armaduras nas lajes aligeirada e maciça 

Fonte: Fotografia da autora 

Na laje aligeirada apenas é necessário colocar cofragem nas vigas. A  colocação das vigotas, dos 

blocos, da malha sol nas lajes e a colocação das armaduras nas vigas devem ser confirmadas 

(figura 28). No dimensionamento de lajes, vigas, pilares e sapatas são otimizadas as armaduras e 

colocados reforços quando necessário, a colocação destas deve ser sempre confirmada para não 

surgirem problemas no futuro. 

Uma viga invertida é o tipo de viga em que a laje é apoiada em sua parte inferior de tal modo que 

o plano inferior da mesma coincida com o plano inferior da laje. Optou-se por este tipo de viga 

por uma questão visual, ou seja, não ficar á vista na parte de baixo da laje aligeirada. 

 

F igura 28: Laje aligeirada e viga invertida 

Fonte: Fotografia da autora 

 

3.10. A lvenarias, reboco e isolamento térmico 

As paredes exteriores e interiores das casas de banho são rebocadas a argamassa enquanto que 

nas restantes divisões do edifício foi utilizado gesso cartonado. 

O reboco tem por objetivo preparar esses elementos para o acabamento final que vão receber, 

neste caso a pintura. Os tetos das casas de banho serão com teto falso. 
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Em todas as alvenarias exteriores optou-se por um sistema de alvenaria dupla de tijolo cerâmico 

furado com um pano de tijolo de 30x20x11 cm no exterior e outro de 30x20x15 cm no interior, 

assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4. Estas alvenarias apresentam um 

isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano auto-extinguível projetada, com densidade 

mínima de 38kg/m3 e espessura final de 6cm (figura29). 

 

F igura 29: Assentamento de alvenarias 

Fonte: Fotografia da autora 

O reboco nas paredes exteriores foi executado com argamassa de cimento, areia e cal normal, ao 

traço 1:5:1, com acabamento areado fino. 

A  caixa-de-ar que está entre os dois panos de parede tem como objetivo conservar a parede interior 

(que está em contato com o interior da casa) completamente seca, concentrando-se a humidade 

proveniente tanto da casa como da rua no espaço intermédio, sendo fundamental que haja neste 

espaço uma solução construtiva ligada às duas paredes que possibilite o escoamento das águas 

que ali penetram por condensação, de forma a que nunca se molhe a parede interior. Este espaço 

além de ser drenado deve ser ventilado.  

Durante a colocação dos dois panos de alvenaria foi deixado em falso um tijolo para que se 

pudesse proceder à limpeza da caixa-de-ar, tirando o plástico com a argamassa que caiu lá para 

dentro, como se pode ver na figura 30.  

 

F igura 30: Limpeza da caixa-de-ar 

Fonte: Fotografia da autora 
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As alvenarias interiores foram executadas em alvenaria simples de tijolo cerâmico furado de 

30x20x11cm, assente na espessura de 11cm, com argamassa de cimento ao traço 1:4 (figura 31). 

Este tipo de parede também foi utilizado na execução de paredes de encosto ao muro e betão. 

Estas alvenarias foram rebocadas com estuque projetado e as casas de banho rebocadas com 

argamassa de cimento, para dar um acabamento liso para ser pintada ou revestido por azulejos 

cerâmicos, respetivamente. 

 

F igura 31: Assentamento de alvenarias interiores 

Fonte: Fotografia da autora 

Uma situação a ter em conta para o bom funcionamento das paredes de alvenaria é a execução 

dos roços, aberturas para a passagem de tubagens e instalações elétricas, ilustrado na figura 32. O 

facto de serem tapados com diferentes argamassas potencia os processos de fissuração dos 

revestimentos.  

 

F igura 32: Abertura de roços 

Fonte: Fotografia da autora 

Nos pavimentos interiores aplicou-se um isolamento sobre a laje, constituído por uma pintura de 

emulsão betuminosa tipo Imperalum Imperkote F e placas de poliestireno extrudido com 

resistê ncia à compressão mínima de 200kPa do tipo Styrofoam Floormate 200 da DOW. 

O isolamento da cobertura ajardinada é constituído pela aplicação de uma 1ª camada de emulsão 

betuminosa do tipo Imperalum Imperkote F com duas demãos cruzadas, 2ª camada com uma 

membrana de betume polímero APP de 3kg/m2 com armadura de fibra de vidro com50kg/m2 
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protegida a polietileno tipo Polyplas 30 e uma 3ª camada de membrana em betume polímero APP 

de 4kg/m2 com aditivo anti raízes na massa betuminosa com armadura de poliéster com 150kg/m2 

auto protegida com grãos minerais numa das duas faces e a polietileno na outra face tipo Polixis 

R50C, figura 33. Depois coloca-se uma altura de 6cm de terra vegetal e as plantas. O aspeto final 

da cobertura pode ver-se na figura 34. 

 

F igura 33:Isolamento cobertura ajardinada 

Fonte: Fotografia da autora 

 

F igura 34: Cobertura ajardinada 

Fonte: Fotografia da autora 

A cobertura de seixo rolado é constituído pela aplicação de uma 1ª camada de emulsão betuminosa 

do tipo Imperalum Imperkote F com duas demãos cruzadas, 2ª camada com uma membrana de 

betume polímero APP de 3kg/m2 com armadura de fibra de vidro com50kg/m2 protegida a 

polietileno tipo Polyplas 30 e uma 3ª camada de membrana em betume polímero APP de 4kg/m2 

com armadura poliéster com 150 kg/m2 protegida a polietileno tipo Polyester 40. Sendo depois 

colocado o seixo rolado, figura 35. 

Na figura 36 pode ver-se o aspeto final da cobertura. 
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F igura 35: Isolamento cobertura seixo rolado 

Fonte: Fotografia da autora 

 

F igura 36: Cobertura de seixo rolado 

Fonte: Fotografia da autora 

 

3.11. Instalaçã o de especialidades  

Na instalação das especialidades desta obra incluem-se as redes elétricas, redes de águas e 

esgotos, ventilação e ar condicionado (AV AC) e sistema de segurança contra incê ndios.  

A  estagiária acompanhou a instalação das diversas especialidades. Esta atividade pode 

condicionar a execução de outras, como é o caso de aplicação dos diversos revestimentos e 

acabamentos, no entanto, esta condicionante não se verificou. 

Na figura 37 pode ver-se um equipamento técnico para segurança contra de incendio, uma tomada 

elétrica e tubagens para os fios de eletricidade nas casas de banho e a tubagem para a extração do 

ar. 
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F igura 37: Instalação de especialidades 

Fonte: Fotografia da autora 

Na figura 40 é possível verificar diversas tubagens já colocadas e a colocação da tubagem de 

águas nas paredes e o tubo onde vai ficar a sanita, numa das casas de banho.  

 

F igura 38: Tubagens de águas e eletricidade 

Fonte: Fotografia da autora 

Procedeu-se à abertura de valas para a colocação da canalização das águas residuais pluviais e de 

esgotos, conforme figura 39. 

O ramal de introdução geral, foi em tubagem de PEAD da classe de 10K g/cm2 com um diâmetro 

de 25 mm, será alimentado a partir da rede existente.  

No dimensionamento foi respeitado o disposto no Regulamento geral dos Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição e Drenagem de Á guas Residuais e Pluviais, publicado no Decreto - 

Regulamentar n.º 23/95 de 23 de Agosto. 

As tubagens exteriores da rede de drenagem de águas residuais foram executadas em tubos de 

PV C, da classe 6 kg/cm2 e feita a ligação à rede existente. 

Na rede exterior de drenagem de águas residuais, o diâmetro mínimo foi fixado em diâmetro 110 

mm, com velocidade máxima de 3 m/s e escoamento a uma altura máxima de 0.5 vezes o respetivo 

diâmetro. 
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As plantas de águas pluviais e águas residuais foram alteradas devido as respetivas ligações à rede 

pública e a estagiária procedeu ao seu cálculo. 

 

F igura 39: Abertura de valas para colocação de tubagem 

Fonte: Fotografia da autora 

 

3.12. R evestimento de paredes, tetos e pavimentos   

O revestimento dos tetos das casas de banho e da sacristia foi executado com tetos falsos em 

placas de gesso cartonado. O teto da capela foi executado em pranchas de madeira serrada de 

castanho de primeira qualidade e sem qualquer polimento enquanto que nas restantes duas salas 

foi acabado com uma pintura de cor branca, com se pode ver na figura 40.  

 

F igura 40: Revestimento de tetos 

Fonte: Fotografia da autora 

Nas paredes das instalações sanitárias foi executado um revestimento cerâmico da marca “Cinca 

arquitetos” com o formato 150x150mm, aplicado com uma argamassa de cimento, areia e cal 

normal ao traço 1:8:2, como se pode ver na figura 41. 
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F igura 41: Colocação do cerâmico nas paredes das instalações sanitárias 

Fonte: Fotografia da autora 

Ao nível dos pavimentos internos foram escolhidos mosaicos da marca “Cinca Heart of Stone 

Preto 8163” composto por peças com dimensões diferentes, umas com 32x49cm e as outras 

49x99cm, assentes com uma junta de 1mm, como se pode ver na figura 42. 

 

F igura 42: Colocação do mosaico 

Fonte: Fotografia da autora 

No alpendre e rampa de acesso colocou-se cubos de granito amarelo de Pinhel com 0.1x0.1x0.1m, 

enquanto que na parte de trás junto ao muro optou-se por mosaicos Cinca Heart of Stone Preto 

8163 composto por peças de 19x49cm, como se pode ver na figura 43. 



 

 
 

INST ÍT UT O POL IT É CNICO DA GUAR DA- E SCOL A SUPE R IOR  DE  T E CNOL OGIA E  GE ST Ã O 

 

F igura 43: Revestimento de pavimento exteriores 

Fonte: Fotografia da autora 

 

3.13. Pinturas 

Na pintura das alvenarias externas optou-se por uma cor semelhante à existente na igreja, utilizou-

se pra o efeito uma tinta plástica para exterior tipo Robbialac SUPER REP (figura 44). A primeira 

demão foi aplicada à trincha e as restantes a rolo. A  percentagem de água que foi aplicada na tinta 

foi cerca de 20%. 

 

 

F igura 44: Pintura texturada exterior 

Fonte: Fotografia da autora 

 

3.14. Caixilharias 

As caixilharias são em madeira maciça Afizélia tipo maciça standard e contempla a execução de 

vãos envidraçados complexos. 
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Os vidros utilizados na fachada principal e na posterior são duplos e do tipo SGG Coolite SK N 

155 6mm+ SGG Stadip 3.3.1 de 6mm, são trê s vão fixos com 2.00x3.00m e um com 3.00x3.00m, 

respetivamente (figura 44). 

 

F igura 45: Caixilharia da fachada principal e posterior 

Fonte: Fotografia da autora 

Os vãos existentes no restante edifício (casas de banho e entrada do edifício) constituídos por uma 

folha oscilobatente com as dimensões com 0.6x0.6m (figura 46) são com vidro duplo tipo SGG 

Climalit 5-10-5. 

 

F igura 46: V ão oscilobatente 

Fonte: Fotografia da autora 

 

3.15. Carpintarias 

As portas interiores são em madeira de castanho com acabamento a verniz incolor mate. As portas 

interiores das instalações sanitárias são portas de correr com uma folha, para uma vão livre de 

1.00x2.10m (figura 47).  
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F igura 47: Portas casa de banho 

Fonte: Fotografia da autora 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 – Conclusões 
 

  



 

 
 

 



 

 
 

INST ÍT UT O POL IT É CNICO DA GUAR DA- E SCOL A SUPE R IOR  DE  T E CNOL OGIA E  GE ST Ã O 

Capítulo 4 - Conclusões 

Apos a realização do estágio, pode concluir-se que se atingiram os objetivos propostos, uma vez 

que este foi efetuado com a estagiária inserida numa equipa de trabalho, onde teve a oportunidade 

de lidar diariamente com a realidade da engenharia civil, intervindo ativamente e humildemente 

em todos os processos envolvidos. 

No acompanhamento da obra, o estágio permitiu uma melhor compreensão do sistema envolvente 

e funcional de todos os trabalhos, bem como a atribuição da verdadeira importância, que o 

trabalho em equipa, a comunicação, a organização e o sentido de responsabilidade tê m nas 

organizações. 

Numa outra perspetiva, os conhecimentos teóricos são de extrema importância para apreender no 

terreno as situações em que o estagiário participou. Todo o pessoal afeto à obra, desde 

Engenheiros a Serventes, transmitiram as suas sabedorias as quais constituem uma mais valia para 

a futura via profissional. 

Esta experiê ncia revelou-se fundamental pois permitiu ao estagiário ter a noção da envolvê ncia e 

interação de todas as atividades que qualquer obra comporta.  

Deste relatório pode concluir-se que uma obra tem várias fases de execução: 

 O programa preliminar sendo uma fase de recolha de informação junto do dono de obra 

indo de encontro ao pretendido por este; 

 O programa base onde são apresentadas várias soluções ao dono de obra; 

 O estudo prévio que é a execução de peças escritas e peças desenhadas do projeto; 

 No anteprojeto o dono de obra submete o projeto as autoridades municipais para o 

licenciamento;  

 No projeto de execução o processo é apresentado as empresas de construção interessadas; 

 E ainda, a assistê ncia técnica onde são feitos os serviços complementares à elaboração da 

obra. 

Todas as fases são importantes e devem ser respeitadas na execução de uma obra, de acordo com 

a ordem apresentada. 

Uma parte muito importante em todas as obras é o plano de segurança. O plano de segurança deve 

ser sempre respeitado pois é um documento destinado a propor medidas de prevenção e 

minimização de todos os riscos para a segurança dos trabalhadores. Apesar de não ter tido acesso 

à documentação dos funcionários, esta deve estar sempre atualizada e disponível para ser 

consultada. 
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Salienta-se a importância de haver um acompanhamento técnico efetivo e permanente da obra 

para que esta decorra conforme o previsto, assim como a importância de haver o cuidado de 

elaborar um registro fotográfico da mesma em todas as suas fases de execução. 

Conclui-se que o estágio foi uma excelente experiê ncia profissional e que se atingiram os 

objetivos propostos, consistindo portanto uma boa iniciação na atividade futura em Engenharia 

Civil. 
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