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RESUMO 
 

Destina-se este artigo a divulgar o projecto CIC-NET. Seis empresas do sector da 
construção, lideradas pelo construtor J. GOMES, submeteram à Agência de Inovação um 
projecto no âmbito do programa europeu IC-PME tendo o projecto sido aprovado em Julho de 
1999. O projecto que teve a designação abreviada de CIC-NET desenvolveu-se entre Agosto 
de 1998 e Junho de 2001 estando  neste momento concluído. Os autores deste artigo 
desenvolveram no âmbito do Instituto da Construção (IC) da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto entre Junho de 2000 e Junho de 2001 integrados numa equipa mais 
vasta adiante identificada juntamente com o INESC-Porto o conteúdo científico e técnico 
associado ao projecto que se materializou na preparação de metodologias de suporte e de 
ferramentas informáticas-tipo para o sector, bem como de alguns conteúdos instalados nessa 
ferramentas de modo a ilustrar o seu funcionamento: Gestão documental de elementos 
produzidos no âmbito da preparação de projectos e na realização de obras de Construção; 
Preparação de mapas de trabalhos e quantidades; Preparação de cadernos de encargos; Gestão 
e codificação de materiais e componentes de construção; Criação de sites dinâmicos para 
fornecedores de materiais e componentes de construção. A equipa do IC integrou para além 
dos co-autores deste artigo outros cinco elementos adiante identificados. 

1. INTRODUÇÃO 

Parece ser consensual que é urgente dotar o sector da Construção em Portugal de 
ferramentas tipo que possam ser usadas por todos os agentes envolvidos de forma universal. 
Referimo-nos aos formatos para organização de projectos, à estrutura e formatos das peças 
escritas e desenhadas que os compõem, aos mapas de trabalhos e quantidades, aos cadernos 
de encargos e à codificação de materiais e componentes usados na indústria da Construção 
Civil e Obras Públicas. O LNEC, líder incontestado das actividades de investigação e 
desenvolvimento ligadas à Engenharia Civil em Portugal, há muitos anos que tem intenção de 
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desenvolver essas ferramentas e inclusivé já publicou diversos documentos nesse sentido. No 
entanto, talvez por falta de um verdadeiro interesse dos governantes, nunca foi possível 
encontrar as fontes de financiamento que desencadeassem um grande projecto de âmbito 
nacional capaz de resolver esta necessidade. 

Dentro deste contexto, surgiu há cerca de 5 anos na FEUP um grupo de pessoas 
interessadas em colaborar num projecto deste tipo. Este projecto foi desde o início fortemente 
acarinhado pelo Director da FEUP da altura, o Prof. Marques dos Santos, tendo no entanto 
tido alguma dificuldade de implementação por iniciativa exclusiva do meio universitário. 
Cerca de 1997 surgiu então um consórcio de 6 empresas do sector da Construção (2 
empreiteiros-J. GOMES e FERSEQUE, 3 fornecedores de materiais de construção-
CRUMAR, FIVITEX e LIZMUNDO e um gabinete de projectos- ETEC) que se uniram no 
sentido de desenvolver o projecto. Estas seis empresas confiaram à J. GOMES a liderança do 
consórcio e contactaram o Instituto da Construção (IC) e o Instituto de Engenharia de 
Sistemas e Computadores-Porto (INESC-Porto) no sentido de participarem no projecto com o 
objectivo de desenvolver o projecto do ponto de vista científico. O grupo de empresas 
conseguiu ainda o apoio de duas associações do sector (AICCOPN e  APCMC) ficando assim 
constituído um grupo de 10 organizações que desde logo decidiram apoiar a preparação de  
uma candidatura ao programa comunitário IC-PME. Após múltiplas reuniões de trabalho 
entre as diversas organizações atrás referidas foi submetido em Dezembro de 1998 um 
projecto à Agência de Inovação no âmbito do citado programa comunitário. Em 14 de Julho 
de 1999, foi assinado entre o Consórcio e a Agência de Inovação o contrato de concessão de 
incentivos. O projecto deveria ficar concluído até 30 de Junho de 2001. 

O projecto CIC-NET previa o desenvolvimento de 6 tarefas:  
- Tarefa 1: Definição de formatos para troca de Informação em Engenharia; 
- Tarefa 2: Definição de formatos de Cadernos de Encargos e Propostas; 
- Tarefa 3: Definição de uma estrutura para Codificação de Materiais; 
- Tarefa 4:Construção de uma interface com os fornecedores de materiais de 

construção; 
- Tarefa 5: Divulgação dos resultados do projecto; 
- Tarefa 6: Gestão do projecto. 

As tarefas 1 a 3 foram desenvolvidas pelo IC e INESC, sendo o IC líder nas tarefas 2 e 
3 e o INESC-Porto líder na tarefa 1. A tarefa 4 foi desenvolvida exclusivamente pelo INESC-
Porto, a tarefa 5 esteve a cargo das associações AICCOPN e APCMC, enquanto a tarefa 6 foi 
da responsabilidade do líder do consórcio, a empresa J. GOMES. 

Apresenta-se neste artigo, respectivamente nos capítulos 2,3 e 4,  uma descrição dos 
resultados obtidos com a investigação e desenvolvimento realizados no âmbito das tarefas 1,2 
e 3. Apresentam-se no final algumas reflexões sobre o estado actual do projecto e os seus 
previsíveis desenvolvimentos futuros e listam-se as principais referências bibliográficas 
usadas na preparação do artigo. 

 
 

2. DEFINIÇÃO DE FORMATOS PARA TROCA DE INFORMAÇÃO EM ENGENHARIA 
 
2.1 Objectivos e enquadramento da Tarefa 1 
 

Na definição de formatos para troca de informações em engenharia, procurou-se 
estabelecer um plano de trabalho abrangendo os diversos intervenientes e fases do processo 
construtivo definindo, de forma rigorosa, a contribuição esperada de cada um – tanto em 
termos técnicos como temporais – e identificando os principais fluxos de informação 
existentes. 
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A complexidade técnica e de relacionamento humano e profissional característica da 
indústria da construção, associada a uma tradicional relutância da sociedade portuguesa em 
aceitar regras e procedimentos pré-definidos, contribui em alguma medida para uma menor 
eficiência do sector. 

No entanto, o aumento do nível de exigência dos clientes – públicos e privados – 
preocupados em garantir um adequado retorno dos seus investimentos, recomenda uma 
alteração nesta postura e o desenvolvimento de novos processos produtivos mais rigorosos e 
monitorizados. 

Com o advento das novas tecnologias, o volume e detalhe da informação recolhida, 
tratada e transmitida sofreu um aumento exponencial criando-se condições para a 
multiplicação de erros, falhas de comunicação, inconsistências e outras deficiências. 

O desenvolvimento de um projecto de um edifício envolve, nas suas várias fases, 
numerosos intervenientes, sendo o nível do resultado final, em grande parte, muito mais 
dependente da eficácia com que o trabalho conjunto é elaborado do que, exclusivamente, da 
competência individual de cada um dos seus membros. 

Perante este panorama, as empresas construtoras recebem, frequentemente, os 
elementos que necessitam para a elaboração das suas propostas e, posteriormente, procederem 
à construção, de forma incompleta, pouco organizada e compatibilizada, resultando em 
produtividade e rentabilidade global deficientes. 

Vemos, assim, que a fase de Projecto Técnico possui uma elevada influência no nível 
global de qualidade obtido por um edifício, como se pode verificar em estudos realizados 
sobre esta vertente em diversos países europeus, dos quais se reproduzem dois dos mais 
recentes (ver Tabela 1 e Figura 1). 
 

Tabela 1 - Causas de patologias em diversos países europeus / Inquérito do CSTC, 
[HAMMARLUND, e JOSEPHSON, 1991] 

CAUSAS DE 

DEFICIÊNCIAS 
BÉLGICA 

% 
REINO UNIDO 

% 
ALEMANHA 

% 
DINAMARCA 

% 
ROMÉNIA 

% 
Projecto 46 49 37 36 37 
Materiais 15 11 14 25 22 
Utilização 8 10 11 9 11 
Execução 22 29 30 22 19 
Outras 9 1 8 8 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Custos externos de não-qualidade – Após entrega ao Dono-de-Obra 

/ Chalmers University [HAMMARLUND, e JOSEPHSON, 1991]. 
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O Objectivo desta tarefa foi o de apresentar as linhas gerais de uma metodologia de 
trabalho que permita acompanhar as diversas tarefas a executar por todos os intervenientes na 
produção de um edifício. Esta metodologia procura definir, com algum rigor, os objectivos de 
cada fase, os trabalhos relevantes para cada uma, as informações a recolher e a produzir, os 
pontos fundamentais a garantir no sistema de circulação de informação no interior da equipa e 
situações-chave para o controle de coerência a efectuar sobre todos os elementos de projecto 
produzidos. 
 
2.2. A equipa de projecto 
 

Uma equipa de projecto multidisciplinar deve organizar-se de forma hierárquica de modo a 
garantir um circuito de decisão eficaz. Numa situação ideal, os membros que a compõem são 
(Fig. 2): 

 
             
    DONO DE OBRA        
             
    GESTOR DE 

PROJECTO 
       

       
   

Medidores 
Orçamentistas 

 

             
  

Arquitectos 
 

Engenheiros Civis 
 Engenheiros 

Electrotécnicos e 
Mecânicos 

    

             
             

 
Figura 2 - Organização de uma equipa de projecto multidisciplinar. 

 
• Dono-de-Obra - ou Cliente, é o motor do processo. A sua posição no topo da hierarquia 

não deverá ser encarada de forma exclusivamente nominal, mas como um membro de voz 
activa nas decisões de projecto, a ser envolvido permanentemente durante todo o seu 
desenvolvimento. 

• Gestor de Projecto - assumirá a função de realizar a ponte entre o Dono-de-Obra e os 
diversos especialistas da equipa. Terá, por um lado, que traduzir em linguagem acessível as 
questões e decisões técnicas que sejam colocadas ao Dono-de-Obra e, por outro, auxiliá-lo 
a entender as diversas vertentes das opções possíveis de modo que as suas orientações 
sejam completas e totalmente conscientes das implicações que delas resultam. Será, 
igualmente, o responsável pela definição do modo de funcionamento da equipa de projecto 
técnico, estabelecimento de calendários e controlo da coerência dos diversos projectos 
parcelares. 

• Arquitectos, Engenheiros Civis, Electrotécnicos e Mecânicos - serão responsáveis pelo 
desenvolvimento dos diversos projectos de especialidade, dentro das orientações 
transmitidas pelo Gestor de Projecto. Poderão ter associados outros especialistas, para 
apoio em campos particulares do seu projecto específico (Paisagismo, Fundações 
Especiais, Comportamento Térmico e Acústico, Segurança, etc.), os quais deverão ser 
envolvidos o mais cedo possível de modo que as condicionantes emergentes possam ser 
tomadas em linha de conta por todos os membros. 

 
• Medidores Orçamentistas - responsáveis pela determinação das quantidades dos diversos 

trabalhos que compõem a construção do edifício e seus custos previsíveis. A sua actividade 
raras vezes se desenrola ao longo de todo o processo sendo, em geral, contactados já na 
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fase de conclusão dos projectos, perdendo-se assim a oportunidade de possuir informações 
mais rigorosas sobre o nível de custos provável durante as fases iniciais; a sua colaboração, 
desde o início, poderá possibilitar um controle mais apertado sobre eventuais desvios 
orçamentais, procedendo-se às necessárias correcções de soluções projectadas ou 
especificações com menores custos. 

 
2.3. Plano de trabalho para funcionamento de uma equipa de projecto 
 

Em 1983, incluído no seu Handbook of Architectural Practice, o RIBA - Royal 
Institute of British Architects [RIBA, 1983] - publicou um conjunto de indicações relativas ao 
funcionamento de uma equipa de projecto multidisciplinar, em todas as fases da sua 
actividade, desde o primeiro contacto do Dono-de-Obra até à conclusão do edifício. Trata-se, 
numa tradução livre, do Plano de Trabalho para Funcionamento de uma Equipa de Projecto 
(Plan of Work for Design Team Operation) que, em nosso conhecimento, consiste ainda no 
documento mais exaustivo e conciso sobre este assunto. 

O Plano de Trabalho atribui as tarefas a realizar para a construção de um edifício de 
média dimensão a sete intervenientes: 

• Dono-de-Obra ou Cliente 
• Gestor de Projecto (Coordenador da Equipa de Projecto, na versão original) 
• Arquitecto Projectista 
• Engenheiros Civis 
• Engenheiros Electrotécnico e Mecânico 
• Medidores Orçamentistas 
• Construtor (se conhecido). 

 
A realização do empreendimento encontra-se, igualmente, dividida em 12 fases, desde 

o nascer da ideia de construir até à conclusão do edifício e análise de todos os trabalhos 
realizados de modo a colher informações úteis para futuros projectos: 

Concepção 
Viabilidade 
Estudo Prévio 
Anteprojecto / Projecto Base 
Projecto de Execução 
Informações para produção 
Mapas de Trabalhos e Quantidades 
Concurso de Empreitada 
Planeamento da Obra 
Execução da Obra 
Conclusão e Recepção 
Análise do desempenho. 

 
2.4. Proposta de um plano de trabalho 
 

Com base nas ideias emergentes do Plano de Trabalho do RIBA e de trabalhos já 
anteriormente desenvolvidos em Portugal [MOREIRA DA COSTA, 1995], apresenta-se uma 
versão ampliada e mais concretizada. Em relação ao modo como o original inglês apresenta as 
questões envolvidas, são acrescentados os seguintes aspectos: 

• subdivisão de cada fase em sub-fases, com objectivos próprios; 
• concretização de forma mais exaustiva das diversas tarefas a executar por cada 

membro da equipa de projecto; 
• definição das informações a recolher e a produzir em cada fase. 



24 Engenharia Civil • UM                             Número 13, 2002 

Com esta abordagem procurar-se-á fornecer um elemento de trabalho que possa ser 
directamente utilizado no interior de uma equipa de projecto multidisciplinar; naturalmente 
que, conforme as circunstâncias especiais de cada projecto e da própria equipa, modificações 
mais ou menos profundas podem ser pertinentes. Num universo produtivo como o português, 
em que a grande maioria dos projectos são produzidos por equipas de pequena dimensão, 
dispensar um elemento das suas funções técnicas para reflectir e apresentar propostas para a 
modificação e melhoria dos métodos de trabalho, raras vezes se poderá verificar. Pensa-se, 
assim, que produzir um elemento de base que possa ser implementado quase de forma directa 
no desenvolvimento de projectos correntes, além de poder provocar uma reflexão sobre 
problemas existentes, permitirá a sua introdução de forma mais fácil. 

A acção do Construtor nas fases iniciais de estudos de Viabilidade e desenvolvimento 
dos Projectos Técnicos é relevante em empreendimentos de concepção-construção. Esta 
situação é pouco frequente em promoção privada, mas começa a ter alguma expressão em 
promoções públicas. Nestes casos, a acção do construtor consistirá, essencialmente, na 
proposta de sistemas construtivos e materiais que optimizem as suas capacidades produtivas, 
contribuindo para uma melhor relação custo/qualidade. 

Um extracto exemplificativo dos quadros desenvolvidos é apresentado na figura 3. A 
totalidade da informação está disponível na página do Projecto de Investigação CIC-NET -  
REDE DE COOPERAÇÃO ESTRATÉGICA ENTRE EMPRESAS DO PROCESSO DE 
CONSTRUÇÃO, www.cic-net.org, onde se podem visualizar desde já apresentações 
fornecendo uma panorâmica geral sobre os objectivos visados e os resultados obtidos. 
 

 
Figura 3 – Extracto de quadro de estruturação de tarefas e circulação de informação. 
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2.5 Considerações Finais 
 

Na área do Projecto Técnico, a grande maioria da produção é originária de micro-
empresas ou gabinetes individuais. Mesmo no caso das grandes empresas de consultoria e 
projecto, se compararmos o valor dos pagamentos a consultores externos com o seu volume 
de negócios, frequentemente se encontram percentagens superiores a 50%. 

É, assim, necessário encarar a problemática da melhoria da qualidade na perspectiva 
dessas unidades produtivas de reduzida dimensão, em que as funções de direcção, contactos 
comerciais, produção e acompanhamento se fundem nas mesmas pessoas. Ou seja, fornecer 
indicações simples e relativamente fáceis de implementar que profissionais competentes 
possam entender e utilizar na sua actividade diária. A estrutura da informação a recolher, 
tratar, desenvolver e transmitir que esta parte do Projecto CIC-NET procurou colocar de 
forma organizada poderá contribuir, em alguma medida, para esses objectivos: 
consciencializar os projectistas do âmbito da informação requerida para um projecto técnico 
adequado e compreender toda a interligação entre a informação desenvolvida por 
especialidades apenas aparentemente autónomas. 
 
 
3. DEFINIÇÃO DE FORMATOS PARA CADERNOS DE ENCARGOS E PROPOSTAS 

 
3.1 Importância e conteúdo do mapa de trabalhos e quantidades e do caderno de encargos 
 

As peças escritas dum projecto devem, conjuntamente com as peças desenhadas, 
caracterizar perfeitamente a solução projectada. A articulação entre as peças desenhadas e 
escritas deve ser o mais perfeita possível. Entre as peças escritas destacam-se o Mapa de 
Trabalhos e Quantidades, designado na gíria simplesmente por “Medições” e o Caderno de 
Encargos. A realidade portuguesa apresenta uma grande disparidade, no que se refere à 
apresentação e descrição dos trabalhos de construção, apresentando as Medições normalmente 
organizações diferentes, quer ao nível dos capítulos, quer ao nível da descrição dos próprios 
artigos. 

O Caderno de Encargos é o conjunto de peças escritas relativas ao Projecto de 
Execução que contém, ordenadas por artigos numerados, as cláusulas jurídicas e técnicas, 
gerais e especiais, a incluir no contrato de empreitada, e serve para:  

- regulamentar o relacionamento entre os diferentes intervenientes; 
- definir, relativamente aos trabalhos a realizar, os materiais a empregar na sua 

realização, bem como os critérios de avaliação da conformidade dos materiais e 
trabalhos com o pretendido. 

A optimização do Caderno de Encargos só se consegue se o mesmo tender para um 
documento tipo. O Caderno de Encargos é constituído fundamentalmente por três conjuntos 
de elementos: 

- Condições administrativas e jurídicas; 
- Memória descritiva e justificativa; 
- Especificações Técnicas Gerais e Especiais. 

Nas Condições Administrativas e Jurídicas está incluído o programa de concurso e as 
condições do contrato, sendo estes elementos variáveis com o tipo de regime da empreitada.  

Na Memória Descritiva e Justificativa é feita a apresentação dos aspectos relevantes 
associados à elaboração do projecto, bem como eventuais reflexos destes na execução dos 
trabalhos.  

Para facilitar as adaptações a diferentes projectos e futuras correcções, as 
Especificações Técnicas do Caderno Encargos devem ser organizadas em unidades 
independentes, ou seja fichas por material ou trabalho, devendo adoptar-se um sistema de 
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referência entre materiais e trabalhos. Sempre que possível devem ser referidos os 
documentos, nomeadamente os desenhos, que caracterizam os materiais, elementos e 
trabalhos em questão. As Especificações Técnicas do Caderno de Encargos relativas à 
execução dos trabalhos devem organizar-se em correspondência e com a mesma sequência do 
Mapa de Trabalhos e Quantidades. Dito de outra forma deverá ser possível, para um dado 
artigo das Medições, conhecer a forma como esse trabalho deve ser executado e quais as 
exigências aplicáveis aos materiais constituintes.  

 
3.2   Metodologia proposta no Projecto CIC-NET 
 

Como metodologia de trabalho, criou-se um Mapa de Trabalhos Tipo relativo aos 
trabalhos de Construção de Edifícios, incluindo um número elevado de artigos, por forma a 
responder às necessidades mais correntes destas obras. Neste pressuposto, os artigos 
passariam a ter sempre a mesma redacção, facilitando o trabalho dos projectistas e também 
dos adjudicatários, enquanto os empreiteiros ao orçamentarem trabalhos iriam encontrar as 
mesmas descrições de artigos, sendo mais céleres na resposta e mais objectivos no preço. 
Nesta base de dados, para obras de edifícios, criaram-se 25 capítulos de descrição dos 
trabalhos. Estes capítulos respeitam o documento orientador do LNEC [FONSECA,1997], já 
que apesar de não existirem em Portugal normas oficiais de medição, é prática corrente a 
utilização da publicação referida como base de trabalho. 
 

Cada artigo dos 25 capítulos está estruturado da mesma forma, agrupando-se em 
subcapítulos os artigos afins. Por sua vez cada artigo pode ser composto por subartigos cuja 
redacção pode ser parcialmente editada com o preenchimento de campos. Cada artigo é 
caracterizado  na base de dados por 6 itens: 

- Código do artigo - composto por uma numeração sequencial dos artigos; 
- Descrição do artigo –texto onde se faz a descrição propriamente dita do 

trabalho. Para evitar repetir artigos praticamente iguais existem campos de 
preenchimento e de selecção que permitem definir, a partir da mesma redacção 
base, múltiplos artigos diferentes. 

- Apoio ao preenchimento de campos – contém indicações relativamente ao 
tipo de informação a introduzir ou a indicação da listagem de opções. Para 
prevenir a possibilidade da listagem não ser completamente exaustiva há a 
opção de preenchimento directo a efectuar pelo utilizador. 

- Palavras chave - conjunto de palavras que vão permitir a pesquisa na base de 
dados; 

- Ajuda –descrição dos critérios de medição do trabalho descrito no artigo e 
indicação dos trabalhos incluídos no artigo em causa, bem como a sua correcta 
especificação. 

- Unidade- unidade em que é medido o trabalho descrito no artigo. 
 

Para melhor compreensão dos conceitos atrás definidos passa-se a apresentar um 
exemplo, recorrendo ao artigo 9.2.1.8. do Capítulo 9 – Alvenarias, figura 4. A descrição do 
artigo é feita por um texto contendo uma descrição o mais detalhada possível do trabalho a 
executar, bem como dos trabalhos que lhe estão associados. Os campos a preencher estão 
assinalados com o símbolo $. Para o preenchimento de cada um dos campos é  indicado qual 
o tipo de informação a inserir. No campo de ajuda existem algumas indicações, 
nomeadamente da forma de medição do artigo. Por fim é indicada a unidade de medida deste 
trabalho.  
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Para a elaboração de um Mapa de Trabalhos específico de uma dada obra 
seleccionam-se dos artigos existentes no Articulado Geral, os que são necessários à execução 
dessa obra. Para a completa redacção do artigo é necessário preencher os campos abertos. 
Para cada artigo a quantidade total de trabalho pode ou não ser especificada. No caso de se 
querer introduzir a quantidade total pode proceder-se de duas formas, ou introduzindo-a 
directamente, ou através do preenchimento numa folha de cálculo de uma folha de medições 
detalhada, sendo a quantidade total inserida em correspondência com a descrição do artigo. O 
programa informático permite associar a cada artigo documentos (desenhos, especificações, 
normas) relacionados, bem como os materiais a empregar na execução do mesmo. De igual 
modo podem-se associar aos artigos as Especificações Técnicas Especiais do Caderno de 
Encargos. 
 

 
 

 
 

Figura 4 – Excerto da base de dados do  articulado geral 
 

Após a selecção de todos os artigos que fazem parte da obra específica e a definição da 
respectiva quantidade - Articulado Específico da Obra - pode passar-se à geração do Caderno 
de Encargos propriamente dito. Se forem associados documentos aos artigos estes também 
serão incluídos, sendo o programa capaz de eliminar todas as repetições de documentos 
existentes. Para além das Especificações Técnicas Especiais podem ser incluídos documentos 
como as Especificações Técnicas Gerais e Jurídico Administrativas da obra. 

Relativamente às fichas das Especificações Técnicas Gerais e Especiais de Materiais e 
de Execução de Trabalhos foram elaborados os modelos que pretendem apenas especificar a 
estrutura das mesmas, bem como a informação tida como relevante que cada uma deve conter.  

Nas fichas de Especificações Técnicas Especiais de Materiais, para além da indicação 
do Âmbito de aplicação da ficha, devem ser indicados os documentos específicos, tais como 
normas, especificações técnicas ou outros associados ao material. Deve ser feita a descrição 
das características a que deve obedecer o material para ser aplicado em obra, bem como a 
indicação das condições de armazenamento e recepção. Os materiais são chamados pelos seus 
códigos e interrelacionam-se com as tarefas que deles necessitam. 

← Capítulo 
← Sub-capítulo 
← Sub-sub-capítulo 
 
 
 
← Artigo 
 
 
← Sub-artigo 
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Figura 5 – Fluxograma síntese da metodologia de geração das Medições e do Caderno de 
Encargos 

 
Nas fichas de Especificações Técnicas Especiais de Execução de Trabalhos deve ser 

dada a indicação do Âmbito de aplicação da ficha, Trabalhos e Materiais Correlacionados 
com o trabalho em análise, Condições Gerais de execução do trabalho, para além de outra 
informação tida como relevante para a correcta execução do trabalho, não esquecendo a 
indicação dos Critérios de Medição e das Condições de Segurança, Saúde e Ambiente. Para 
uma melhor compreensão do processo de geração do Caderno de Encargos específico de uma 
obra foi elaborado o fluxograma da figura 5 que permite visualizar todos os passos atrás 
descritos. 

No final o programa cria um documento Word editável e exportável, que conterá um 
índice de todos os elementos do Caderno de Encargos relativos ao projecto específico. Na 
geração do Caderno de Encargos o programa faz uma renumeração sequencial do articulado, 
conservando no entanto sempre acessível uma referência ao artigo da base de dados que lhe 
deu origem. Esta opção foi tomada por dois motivos, primeiro porque poderão ser 
seleccionados artigos de capítulos não sequenciais do Articulado Geral o que ocasionaria o 
aparecimento de “saltos” na listagem dos artigos da obra, o outro motivo é o facto de um 
mesmo artigo base poder aparecer mais do que uma vez com campos de preenchimento 
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diferentes, gerando diferentes trabalhos com a mesma codificação do artigo da base de dados 
e produzindo assim confusão. 
 
3.3 Funcionamento da ferramenta informática 
 
A aplicação informática de suporte à geração de Caderno de Encargos foi elaborada pelo 
INESC-Porto a partir da metodologia e informação (base de dados do articulado geral e 
estrutura do Caderno de Encargos) fornecida pelo IC - FEUP. Apresenta-se na figura 6 a 
visualização de um ecrã do funcionamento da aplicação informática. 
 
3.4 Desenvolvimentos futuros 
 

O trabalho que se descreve neste capítulo é constituído por uma metodologia e um 
suporte informático para a organização e geração dos Mapas de Trabalhos e Quantidades e 
Cadernos de Encargos de Obras de Edifícios. Parece-nos que, embora carecendo de algumas 
revisões e ajustes, este trabalho apresenta virtualidades que lhe permitem vir a resolver uma 
das importantes debilidades da construção nacional: a inexistência de abordagens sistemáticas 
à organização documental dos processos das obras. Sublinha-se que não foi objectivo do 
projecto – por ser técnica e temporalmente incompatível - a elaboração dos próprios 
conteúdos do Caderno de Encargos. Este trabalho, naturalmente de importância vital, só 
poderá ser levado a cabo em tempo mais longo e reunindo um conjunto muito vasto de 
competências. No entanto, sendo a metodologia proposta baseada num princípio aditivo de 
fichas tipo permite-se às empresas aproveitarem e importarem para esta ferramenta a 
informação que já tenham porventura organizado. 

O facto da base de dados do articulado geral de medições apenas contemplar as obras 
de edifícios corresponde, por um lado à selecção do tipo de obra mais frequente e 
normalmente com maior número de actividades entre nós, por outro lado traduz a 
impossibilidade de se estender em tempo tão curto os objectivos do projecto a outros tipos de 
obras. No entanto a metodologia e a ferramenta informática são perfeitamente extrapoláveis a 
outros tipos de obras. 

 

 
 

Figura 6 - Detalhe de um artigo: opções de preenchimento, documentos e materiais associados 
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Quanto à aplicação concreta que esta metodologia e ferramenta possam vir a ter na 

prática, pode referir-se que esta irá depender muito da aceitação que entidades tutelares 
institucionais venham a dar à mesma. Sublinhamos no entanto que recorrendo a esta ou a 
outra aplicação urge na construção portuguesa a adopção de procedimentos deste tipo, a 
exemplo do que acontece nos países nossos vizinhos. 

Em termos de perspectivas de desenvolvimento há um caminho enorme ainda a 
percorrer. Para além de robustecer alguns aspectos desta metodologia e do desenvolvimento 
do articulado de Caderno de Encargos (tarefa requerendo muitos outros intervenientes) há a 
possibilidade de articular esta informação com outros sistemas de informação associados à 
construção (legislação e normalização), bem como aprofundar a ligação ao processo 
construtivo (orçamentação) e às ferramentas utilizadas na produção de projectos, com 
destaque para o  desenho assistido por computador. 
 
 
4. DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DE UMA BASE DE DADOS DE PRODUTOS DE 

CONSTRUÇÃO 

4.1 Introdução 
 

Ao longo do ciclo de vida dos produtos de construção, vários são os intervenientes, 
tendo funções e propósitos distintos. Os fluxos de informação, técnica ou comercial, entre as 
várias entidades envolvidas deparam-se, frequentemente, no que diz respeito aos produtos de 
construção, com uma enorme heterogeneidade de formatos, de nomenclatura, de conceitos, de 
classificações e de sistemas de codificação. 

É unânime o reconhecimento das grandes vantagens que uma maior uniformização 
poderia trazer a esta área. Assim, enquadrada no projecto CIC-NET e com o objectivo último 
de contribuir para essa uniformização, foi levada a cabo a tarefa de criar uma estrutura de 
classificação e codificação de produtos de construção, associada à especificação e 
implementação de uma base de dados de demonstração. 

 
4.2 Estrutura de classificação e codificação de produtos de construção 
 

A organização da informação sobre os produtos, na base de dados desenvolvida, 
assenta na estrutura de classificação concebida. Com base em propostas internacionais, 
nomeadamente, a do EPIC [EPIC,1993] e a da Uniclass [RIBA,1997], foi adoptada uma 
estrutura de classificação por facetas, associada a uma notação alfanumérica. As facetas 
consideradas foram as seguintes: 

- Função; 
- Forma; 
- Material constituinte. 

Assim, foram elaboradas tabelas de classificação segundo cada uma das facetas, sendo 
a classificação de um determinado tipo de produto resultado da combinação das três facetas.  

Com o objectivo de promover a codificação única dos produtos da construção ao 
longo do seu ciclo de vida, foram definidos critérios de atribuição de códigos que passarão 
necessariamente pela adopção de um modelo de funcionamento da base de dados como o que 
se apresenta adiante e que pressupõe a existência de uma entidade administradora. 
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4.3 Características da base de dados desenvolvida 

4.3.1 Modelo de funcionamento 

Criou-se, então, a estrutura de uma biblioteca digital de produtos de construção, 
classificados e codificados, permitindo a aplicação do modelo de funcionamento que se passa 
a descrever e que se encontra ilustrado pela figura 7.  
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Figura 7 - Modelo de funcionamento da base de dados de produtos de construção 

 

Os produtos serão classificados pelo administrador de acordo com a “Classificação 
CIC-NET”, e ser-lhes-á atribuído um código segundo os critérios definidos pelo projecto. 

Os fabricantes e comerciantes serão os responsáveis pelo fornecimento de dados sobre 
as propriedades e características dos produtos bem como de informação identificativa sobre si 
próprios. A introdução desta informação na base de dados deverá ser controlada pelo 
administrador. 

Os especialistas correspondem a um conjunto de pessoas autorizadas pelo 
administrador para associar, a campos pré determinados para tal, informação sobre 
especificações relativas ao sistema de classificação ou aos produtos em concreto. As 
especificações sobre os produtos poderão também ser introduzidas pelo fabricante ou 
comerciante desde que autorizado pelo administrador. O acesso à informação por parte do 
utilizador final poderá assumir várias formas.  
 
4.3.2 Informação contida na base de dados 

Como foi atrás referido, a organização da informação na base de dados apoia-se na 
estrutura de classificação dos produtos de construção desenvolvida pelo projecto CIC-NET. 
As tabelas de classificação segundo cada uma das três facetas foram inseridas na base de 
dados e podem ser visualizadas em forma de árvore (Figura 8). 

No âmbito deste trabalho, a cada conjunto de produtos que têm em comum a função, a 
forma e o material constituinte convencionou-se chamar “produto genérico”.  

O conjunto de propriedades e características dos produtos que aqui se designam, 
genericamente, por atributos, constam de uma tabela inserida na base de dados e que será 
objecto de actualizações, sempre que for necessário. A tabela de atributos está organizada por 
famílias. Dessa tabela constam atributos de identificação comercial, as dimensões, o aspecto, 
a composição, o modo de produção, as condições de aplicação em obra, as propriedades 
físicas e químicas, as características de desempenho mecânico, higrotérmico e acústico, as 
classificações associadas a sistemas exigenciais, etc. 
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Cada produto genérico tem associado a si um conjunto de atributos, especificados na 
base de dados. O preenchimento, total ou parcial, dos valores desses atributos poderá variar, 
depois, para os diferentes produtos concretos existentes no mercado. 

Esses produtos, que a base de dados designa por “produtos específicos”, são 
arrumados no campo do produto genérico a que correspondem. A inserção dos produtos 
específicos na base de dados será feita através da introdução da informação fornecida pelos 
fabricantes e (ou) comerciantes, segundo as especificações do administrador da base e dos 
especialistas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Visualização da árvore da faceta função 

 

Para cada produto, constam, ainda, informações úteis sobre os fabricantes e 
comerciantes respectivos, como por exemplo a designação, o código, a morada e os contactos. 
 
4.3.3 Tipos de busca permitidos 
 

Os tipos de busca permitidos são os seguintes: 
- Pelos atributos do produto; 
- Pela classificação e respectiva notação; 
- Pelo fabricante ou pelo comerciante; 
- Por palavras-chave; 
- Outras (como por exemplo, a data de inserção na base de dados). 

 
4.4 Selecção exigencial de produtos de construção 
 

Uma das funcionalidades mais interessantes da base de dados desenvolvida é a 
possibilidade de procurar produtos pelos seus atributos. Definindo valores para esses 
atributos, a base de dados proporciona, automaticamente, uma selecção exigencial desses 
mesmos produtos. 

Vejamos, por exemplo, a selecção exigencial de isolamentos térmicos. Teremos de 
começar por procurar na base de dados os materiais de isolamento. Através de uma busca pela 
classificação, chegamos a uma listagem dos produtos de isolamento que constam da base de 
dados. 
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Admitamos que se pretendia a selecção de um material de isolamento térmico para 
uma cobertura em terraço invertida. Poderemos, neste caso, recorrer à classificação ISOLE. 
Em [FREITAS et al,1997] pode ler-se que, para uma cobertura invertida, os níveis a exigir 
serão: I3,S2,O3,L4,E2. Assim, entre a listagem de isolantes térmicos já obtida, far-se-á uma 
busca segundo esses níveis mínimos da classificação ISOLE. Obtém-se, assim, um conjunto 
de produtos que satisfaz as exigências definidas. 
 
4.5 Desenvolvimentos futuros  
 

A base de dados de demonstração apresentada constituirá a estrutura de uma futura 
base de dados de produtos de construção.  

O modelo concebido permite um manuseamento cómodo e rápido da informação sobre 
os produtos de construção e facilita o estabelecimento de uma linguagem comum a todos os 
intervenientes no processo. 

O facto de incluir, de uma forma classificada e homogénea, dados sobre as 
características e propriedades dos produtos, permite uma selecção exigencial destes. A base 
de dados criada a partir da estrutura desenvolvida poderá tornar-se, assim, um instrumento 
particularmente útil para os projectistas. 

Finalmente, a utilização de uma linguagem comum que passa por uma classificação e 
codificação únicas e por uma informação técnica homogénea facilitará, através da 
transferencia de informação de forma estandardizada para outros módulos informáticos, a 
preparação e manutenção de especificações, a elaboração de orçamentos, o comércio 
electrónico e outras actividades que venha a considerar-se poderem aproveitar da informação 
constante da base de dados. 

 
5. CONCLUSÃO 
 

O projecto CIC-NET está oficialmente dado como concluído. Decorreu no passado dia 
19 de Novembro de 2001 a última avaliação do projecto pelos auditores da Agência de 
Inovação que apreciaram o projecto de forma bastante positiva. 

As seis empresas promotoras encontram-se a implementar nas suas rotinas produtivas 
as diversas ferramentas desenvolvidas no âmbito do projecto, tendo o cuidado de adaptar os 
seus actuais conteúdos técnicos e procedimentos ao proposto nas novas ferramentas. 

Têm decorrido reuniões de trabalho entre todos os participantes no sentido de definir 
as regras para uma eventual segunda fase do projecto que possa fazer avançar os resultados 
obtidos no sentido da preparação de ferramentas que possam ser usadas de forma universal 
pelas diversas empresas que exercem a sua actividade na fileira Construção. 

Diversos problemas têm no entanto sido levantados de que se destacam os seguintes: 
- quem deverá ser o promotor do CIC-NET 2  tendo em conta que se pretendem 

obter ferramentas a usar por todo o sector e não apenas por algumas empresas 
promotoras do projecto? 

- o que fazer para interessar o governo neste processo? será que o trabalho 
deverá só ser financiado pelas empresas e Associações do sector? 

- será que é possível desenvolver uma nova fase do projecto sem envolver o 
LNEC? 

- como lidar com o lado comercial da questão? quem desenvolve o software? 
quem detem os seus direitos? como se salvaguarda a propriedade intelectual 
dos conteúdos? 

Muitas questões e poucas respostas. É indiscutível que é necessário fazer algo. Em 10 
anos, os nossos vizinhos espanhóis desenvolveram dezenas de ferramentas deste tipo ao nível 
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nacional e regional que aumentaram substancialmente a produtividade das empresas que 
trabalham nas diversas áreas do sector (projecto, fornecedores de materiais e componentes de 
construção, empreiteiros,autarquias,...) nomeadamente no que se refere às de pequena e média 
dimensão. 

Podemos entender o projecto CIC-NET como um primeiro passo no sentido de 
começar a resolver o problema. 

 
 

6. NOTA FINAL 
 

Como atrás se refere o desenvolvimento dos conteúdos e ferramentas informáticas 
elaboradas no âmbito do Projecto CIC-NET esteve a cargo do IC da Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto e do INESC-Porto. O IC colaborou na realização das tarefas 1,2 e 3 
atrás especificadas através de uma equipa de 11 pessoas (todas engenheiros civis) que 
integrou os seis co-autores deste artigo, três colaboradores do IC ( Susana Matos,Sónia Silva e 
Alberto Lemos), Artur Ribeiro dos Santos e Miguel Monteiro, este último como consultor 
externo exclusivamente para a tarefa 3. A tarefa 1 foi coordenada por Jorge Moreira da Costa 
e nela trabalharam também Miguel Gonçalves e Susana Matos. A tarefa 2 foi coordenada por 
Hipólito Sousa e nela colaboraram também Amorim Faria, Susana Matos e Alberto Lemos. A 
tarefa 3 foi coordenada por Helena Corvacho e nela colaboraram também Pedro Pinho e Sónia 
Silva. Artur Ribeiro dos Santos responsabilizou-se pela gestão global da equipa e por todas as 
actividades de interface com as restantes entidades que participaram no projecto. 
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