
 

  

 

 

 

GESTÃO DE CONTRATOS EPC 

EM REGIME TURNKEY, COM BASE  

EM CONTRATOS TIPO FIDIC  

  

 

RÓMULO ALEXANDRE DE ALMEIDA CARDOSO 
  

 

 

Dissertação submetida para satisfação parcial dos requisitos do grau de 

MESTRE EM ENGENHARIA CIVIL — ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRUTURAS 

  

 

 

Orientador: Professor Jorge Manuel Chaves Gomes Fernandes 

  

 

 

 

  

DEZEMBRO DE 2016  

 



 



MESTRADO INTEGRADO EM ENGENHARIA CIVIL 2016/2017 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

Tel. +351-22-508 1901 

Fax +351-22-508 1446 

� miec@fe.up.pt 

 

 

Editado por 

FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

Rua Dr. Roberto Frias 

4200-465 PORTO 

Portugal 

Tel. +351-22-508 1400 

Fax +351-22-508 1440 

� feup@fe.up.pt 

� http://www.fe.up.pt 

 

 

Reproduções parciais deste documento serão autorizadas na condição que seja 
mencionado, o Autor e feita referência a Mestrado Integrado em Engenharia Civil - 
2016/2017 - Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2016. 

 

As opiniões e informações incluídas neste documento representam unicamente o 
ponto de vista do respetivo Autor, não podendo o Editor aceitar qualquer 
responsabilidade legal ou outra em relação a erros ou omissões que possam existir. 

 

Este documento foi produzido a partir de versão eletrónica fornecida pelo respetivo 
Autor. 

 

 

 

 

 



 

 



Gestão de Contratos EPC, em regime TurnKey, com base em contratos tipo FIDIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus Pais e irmão, pela sua presença em mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A persistência é o menor caminho do êxito”. (Charles Chaplin) 

 

 

“Todas as vitórias ocultam uma abdicação”. (Simone de Beauvoir) 



Gestão de Projecto EPC, em regime TurnKey, com base em contratos tipo FIDIC 
 

 

 

 

 



Gestão de Contratos EPC, em regime TurnKey, com base em contratos tipo FIDIC 
 

i 

AGRADECIMENTOS   

Com a realização desta dissertação, conclui-se um capítulo de mais uma etapa de formação 
e estudo, que vai decorrendo ao longo do meu percurso académico e de formação educativa. 

A todas as pessoas que ao longo deste percurso me têm acompanhado, aqui deixo um 
profundo agradecimento, pela paciência e perseverança que por vezes são necessários para 
comigo.   

Um agradecimento especial aos meus familiares, em particular aos meus pais pela sua 
dedicação, pela possibilidade de formação e valores, que me têm transmitido e oferecido, ao 
longo da vida. 

Ao prof. Jorge Manuel Chaves Gomes Fernandes pela disponibilidade e assertividade, que 
permitiram a construção desta dissertação. 

À Universidade do Porto, pela formação que permite oferecer aos seus alunos. 

A todos que directamente e indirectamente contribuíram e permitiram, a realização e o 
desenvolvimento deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestão de Contratos EPC, em regime TurnKey, com base em contratos tipo FIDIC 
 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestão de Contratos EPC, em regime TurnKey, com base em contratos tipo FIDIC 
 

iii 

RESUMO  

O presente trabalho tem como principal objectivo, efectuar uma abordagem à gestão 
contratual EPC, em regime “turnkey”, com base em contratos tipo FIDIC e mostrar ainda as 
suas funcionalidades no panorama actual. 

Os contratos FIDIC têm sido amplamente utilizados, ao longo de várias décadas, e foram 
reconhecidos, entre outras coisas, pelos seus princípios de risco equilibrado e de 
partilha, entre o Empregador e o Contratado. Estes princípios de partilha de riscos, têm sido 
benéficos para ambas as partes. Para o Empregador, que tem um contrato ao preço mais 
baixo e só terá custos adicionais, quando eventuais e particulares riscos incomuns ocorrerem, 
e ao Contratado evitar tais preços e os riscos, que não são fáceis de avaliar.  

O modelo abordado em particular é o manual FIDIC “Silver Book”, face ao contexto actual e 
global, da alteração do conceito, em que o Dono de Obra projeta e o Empreiteiro executa a 
construção, para um modelo em que o Empreiteiro/Contratado procede à execução do 
processo de “design and build” diminuindo o risco inerente do Dono da Obra e prevenindo o 
surgimento, de conflitos inerentes à execução da construção. 

Num contexto mais prático, procedeu-se a aplicação dos termos da gestão contratual EPC, 
em regime “turnkey”, com base no modelo FIDIC “Silver Book” a um caso real.  

 

PALAVRAS-CHAVE: FIDIC, EPC, Turn Key Projects, Silver Book, Contrato 
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ABSTRACT 

The main objective of this work is to make an approach, to a contractual EPC management, 
under the turnkey process, based on FIDIC contracts and to show their functionalities in the 
current scenario. 

FIDIC contracts have been widely used, over a number of decades and have been recognized, 
among other things, by their balanced risk between the Employer and the Contractor. These 
principles of risk-sharing, have been benefic to both parties. To the Employer, who has a 
contract at the lowest price and will only incur, in additional costs, when occasional and 
particular unusual risks occur and the Contractor avoid such prices and risks, which are not 
easy to assess. 

The model addressed in particular is the FIDIC "Silver Book", according the current and global 
context of the concept change, in which the Employee give a design and the Contractor build, 
for a model in which the Contractor do the execution of the design and build process, reducing 
the inherent risk of the Employee and avoid future conflicts, inherent to the execution of the 
construction. 

In a more practical context, it was done an application of an EPC contract management, under 
turnkey process, based on the FIDIC "Silver Book" model, to a real case. 

 

KEYWORDS: FIDIC, EPC, Turnkey Projects, Silver Book, Contract 
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1 
INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 GENERALIDADES  

A globalização dos dias de hoje é um dos processos de aprofundamento internacional da integração 
económica, social, cultural e política, no qual existe uma interacção e integração entre as pessoas, 
empresas e governos de diferentes países, e na qual a realização e a gestão de projectos se insere.  

Neste mundo cada vez mais global face à necessidade de internacionalização das empresas, não só das 
empresas Portuguesas e à actuação cada vez mais internacional das empresas presentes no mercado da 
construção, os modelos de contrato de construção FIDIC (Federation Internationale des Ingeniurs-
Conseils), representam actualmente um modelo amplamente aceite e com reconhecido prestígio no 
contexto internacional.  

No caso do sector da construção nacional, sujeito nos últimos anos a uma transformação sem 
precedentes, devido a uma grande dependência do investimento nacional, público e privado, e face às 
actuais conjunturas nacionais e internacionais, os modelos de contrato e gestão com base no FIDIC, são 
um modelo de negócio, no qual as empresas que pretendam não só a sua manutenção, mas como o seu 
crescimento no mercado se devem integrar, procurando adquirir conhecimentos acerca do mesmo. 

Apesar dos modelos tradicionais de contratualização e gestão ainda serem os mais comuns, os contratos 
com base em modelos FIDIC e em particular os EPC, começam a ser cada vez mais utilizados, num 
panorama em que os Contratantes (Entidades Governamentais, Investidores Privados, ou Projectos 
ligados a financiamentos, como os dos Bancos Mundiais ou outros semelhantes), procuram cada vez 
mais, a garantia da obtenção do produto final de acordo com o definido, deixando a gestão da 
implementação do projecto, às empresas especializadas para o efeito. 

Num cenário internacional, constata-se que em vários países do mundo, este tipo de estratégia de 
projectos está consolidada, através deste tipo de contratos, assentes em modelos maduros e com base 
em negociação estáveis e previsíveis. Os contratos tipo FIDIC, caracterizam-se pela certeza de obtenção 
de soluções internacionalmente reconhecidas e aceites, no estabelecimento de diferentes tipos modelos 
de negócio, adaptados a projectos de construção, sendo a sua estrutura e normas, compatíveis com as 
leis civis e comuns existentes, nos locais onde se implementam. 

 

1.2 OBJECTIVOS DO TRABALHO  

O presente trabalho tem como objectivo, explicar quais os procedimentos a adoptar, para fazer a gestão 
contratual de um projecto EPC (Engineering, Procurement and Construction), em regime “turnkey”, em 
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contratos do tipo FIDIC, pretendendo constituir-se uma base para utilização futura na gestão deste tipo 
de projectos. 

Dessa forma, com o objectivo de se criar uma ferramenta de apoio para a gestão contratual deste tipo de 
projectos para os diversos intervenientes, ir-se-ão abordar todas as fases de implementação deste tipo de 
contrato, fazendo-se no final, a demonstração particular de um caso prático, de modo a permitir uma 
elucidação generalista, dos procedimentos a adoptar. 

 

1.3 ESTRUTURAÇÃO DE CONTEÚDOS 

Tendo em vista alcançar-se os objectivos anteriormente descritos, estruturou-se o presente trabalho em 
quatro partes com um total de 8 capítulos. 

A primeira parte é composta por 2 capítulos, dedicados ao FIDIC, sendo compostos pelos seguintes 
pontos: 

• O capítulo 1, compreende a introdução geral ao tema abordado no presente trabalho, 
descrevendo-se os objectivos do trabalho realizado e a sua estrutura organizativa; 

• O capítulo 2, efectua a abordagem da origem, evolução e a cronologia do FIDIC - 
Federação Internacional de Engenheiros e Consultores, prosseguindo-se com a génese do 
FIDIC.  
Ao longo deste capítulo, efectua-se ainda a descrição das diversas formas de contrato, com 
base no modelo FIDIC e a definição do tipo de contrato, para os diferentes tipos de projecto. 
O capítulo termina com a abordagem, à composição de uma estrutura de contrato, em 
modelo FIDIC e seus elementos de contrato, para um modelo particular EPC/Turnkey; 

 

A segunda parte é composta por quatro capítulos, em que se aborda em cada um o seguinte: 

• No capítulo 3, realiza-se a abordagem à gestão de projecto e contrato, em regime 
EPC/Turnkey, prosseguindo-se no capítulo 4, com a gestão do risco neste tipo de contratos 
e no capítulo 5, com os procedimentos financeiros; 

• O capítulo 6, apresenta a gestão das reclamações para este tipo de contratos, bem como a 
resolução, conflito e arbitragem nos mesmos. 

A terceira parte é composta pelo capítulo 7, onde se efectua uma aplicação prática de um processo de 
gestão e contratualização de um projecto EPC. 

Por último no capítulo 8, tecem-se as devidas conclusões, na gestão de contratos EPC, em regime 
“turnkey”, com base em contratos tipo FIDIC. 
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Quadro 1 – Estruturação de conteúdos – Matriz 
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2 
FIDIC – FORMAS DE CONTRATO E MODELOS   

 
 

2.1. GENERALIDADES  

Actualmente e decorrente da conjectura internacional, constata-se a necessidade no mercado, de um 
método ou modelo de contrato, com uma maior abrangência, com um preço global e fixo, em conjunto 
com uma data de conclusão determinada, sendo nos dias de hoje, estes factores de uma extrema 
importância, na contratualização de empreitadas. 

Numa economia cada vez mais competitiva, e numa sociedade cada vez mais rigorosa e exigente, a 
todos os níveis, torna-se imprescindível a implementação de novas soluções, que satisfaçam as 
necessidades do mercado atual. 

Diversas vezes, os projectos tipo EPC (Engineering, Procurement, Construction), são apenas uma parte 
de um complicado risco comercial e financeiro, na qual a insuficiência financeira ou outra do projeto de 
construção, poderá comprometer todo o objectivo final. 

Os Donos da Obra, face a Turn Key Projects, estão na disposição inicial de pagar mais, tendo em 
consideração que o preço final acordado, por ambas as partes, não será ultrapassado. Entre esses 
projectos, podem-se incluir como exemplo, projectos do sector público ou projectos financiados por 
fundos privados, em que os investidores exigem uma certeza sobre o custo final de um projecto, como 
controlo do risco de investimento e com uma intervenção mínima do lado do investidor. 

Dessa forma e em projectos deste tipo, é necessário que o Contratado assuma a responsabilidade por 
uma ampla gama de riscos. Como exemplo, a ocorrência de deficientes condições geológicas 
geotécnicas e outras, de acordo com o estabelecido nos requisitos, elaborados pelo Dono da 
Obra/Contratante, de modo a resultar no objetivo pretendido. O Empregador/Dono da Obra, terá que ter 
presente que a alocação aos Empreiteiros destes riscos, irá ter como possível consequência, um aumento 
do custo de construção, resultando eventualmente, na inviabilidade comercial de alguns projetos 
inicialmente gizados. No entanto, de modo a que o Contratado/Empreiteiro, assuma esses riscos, deve 
obviamente o Dono da Obra dar o tempo e a oportunidade necessária, para que o mesmo obtenha e 
considere as informações relevantes, antes de ser convidado a assinar um contrato, a um preço global e 
fixo.  

Saliente-se ainda, que mesmo sob alçada deste tipo de contratos, o Dono da Obra terá de assumir alguns 
riscos, como os de força maior e riscos de terrorismo, sendo ainda sempre possível, a inclusão de outros 
acordos de partilha de risco.  

No modelo de contrato FIDIC, os requisitos gerais e técnicos exigidos pelo Dono da Obra, estão 
claramente definidos para o Empreiteiro, bem como os riscos a serem tomados por este último, apesar 
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de a gestão contratual a efectuar por parte do Dono da Obra, ter obrigatoriamente de ser executada de 
forma correcta, de acordo com o estipulado no contrato e de forma a evitar litígios futuros e divergências 
posteriores. 

A utilização de contrato de modelo tipo FIDIC, em regime EPC/Turn Key, permite ao Dono da Obra 
efectuar a contratação de uma empreitada, a um preço fixo global e com uma maior certeza, respeitante 
à data de conclusão. 

Associado a esta forma de contrato, encontram-se os requisitos do Dono da Obra, que devem descrever 
a concepção e o objectivo básico pretendido, com indicação dos critérios de desempenho especificados. 
A partir destes pressupostos, o Empreiteiro deve então proceder a toda a verificação que entender fazer, 
referente a todos os componentes e dados necessários, de modo a produzir uma proposta real, fechada, 
referente ao trabalho a ser contratado, sendo este processo concluído, com a assinatura do contrato entre 
ambas as partes. 

Ao Empreiteiro em fase de contrato, cabe a realização do trabalho de acordo com o seu método, desde 
que o resultado final, atenda aos critérios de desempenho, especificados nos requisitos do Dono da Obra. 
Não obstante, o Dono da Obra acompanhará a realização dos trabalhos e o seu planeamento, bem como 
a qualidade de execução, incluindo a realização de testes e ensaios, de modo a que se cumpra com o 
indicado nos seus requisitos. Associado a este tipo de contrato, encontra-se sempre um item particular, 
que se prende com os testes de conclusão (Tests on Completion), sendo precedentes do “Taking Over” 
– recepção do trabalho contratado. 

Genericamente, a base de contrato em regime “turnkey project”, compreende os seguintes pressupostos: 

� Um maior grau de certeza no preço final e tempo; 
� O Contratado é o responsável pela concepção e execução do projecto, com pequeno 

envolvimento por parte do Dono da Obra; 
� O Contratado realiza o seu trabalho, de acordo com a denominada Engineering, 

Procurement and Construction (EPC), pronto para a operação; 

Saliente-se que o modelo contrato de FIDIC, em regime EPC, pode não ser adequado, caso se verifique 
alguma ou algumas das situações mencionadas: 

� Não tenha sido efectuada, a análise e verificação por parte do Empreiteiro, dos requisitos 
do Dono da Obra, bem como a realização dos seus estudos e avaliações necessárias, por 
insuficiência temporal ou de informação (exemplo: nomeadamente Subcláusulas 4.12 e 
5.1); 

� Haja necessidade de um maioritário trabalho no sub-solo, ou em áreas inacessíveis, no qual 
o Contratado não pode supervisionar; 

� Se o Dono da Obra tiver como objectivo supervisionar, de forma continuada os trabalhos 
do Empreiteiro, ou ter directa intervenção na construção; 

� Caso os pagamentos intermédios, sejam determinados por outros intermediários; 

Saliente-se que a abordagem da FIDIC, para a elaboração dos contratos, tem como princípio básico, que 
os seus contratos devem estabelecer uma repartição justa de riscos, para ambas as partes do contrato, e 
que os riscos devem ser suportados, pela Parte mais capaz de o controlar. 

Apesar de as formas de modelo de contrato FIDIC, terem uma base internacional, a federação FIDIC 
apenas considera os seus textos oficiais e autênticos, nas versões em idioma inglês, podendo ser 
necessário, em algumas jurisdições, as mesmas serem sujeitas a modificações, em particular nos casos, 
em que se use o modelo em contratos nacionais. 
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Ressalva-se ainda, que na preparação das Condições do Contrato de EPC/Turn key Projects, reconhece-
se que enquanto existem muitas sub-cláusulas, que serão gerais e aplicáveis a todo o tipo de contratos, 
existem sub-cláusulas que devem necessariamente ter em conta, as circunstâncias de cada contrato 
particular. É necessário preparar as Condições Particulares de cada contrato individual, e ter em conta 
as sub-cláusulas das Condições Gerais, que mencionam as Condições Particulares. Somente com as 
Condições Gerais e Condições Particulares, no seu conjunto, se formam as condições do contrato, que 
permitem a regulação e controlo das obrigações e direitos dos diferentes intervenientes. 

 

2.2. FIDIC - ORIGEM 

A Federação Internacional de Engenheiros e Consultores, representada usualmente pelas siglas FIDIC, 
é uma organização internacional, de normalização para a indústria da construção civil. A organização 
internacional FIDIC teve como países fundadores a Suíça, a Bélgica e a França, com o seu originário 
nome internacional de Federation Internationale Des Ingénieurs-Conseils, tendo actualmente sede em 
Genebra, Suíça.  

A sua origem remonta a 1913, com a realização de uma reunião inaugural para a formação de uma 
federação mundial de engenheiros e consultores, na exposição mundial de Ghent, na Bélgica. Com a 
participação de dezanove delegados oficiais de diversos países, a mesma resultou na constituição formal 
da FIDIC, tendo no entanto o seu desenvolvimento real e efectivo sido efetuado pela Bélgica, França e 
Suíça, em virtude de os restantes países apenas terem efectuado ligações iniciais provisórias ao 
Organismo. 

Ao longo dos anos, diversos países da Europa participaram da Federação, sendo o seu momento de 
viragem e de afirmação mundial em 1959, com a adesão da Austrália, Canadá, África do Sul e EUA, 
permitindo que a federação se tornasse internacional, de âmbito mundial.  

Os principais objetivos do FIDIC estão assentes nos seguintes pontos: 

• Reconhecimento pelas autoridades internacionais, no que concerne a questões de consultoria e 
práticas de engenharia; 

• Promover activamente altos padrões de ética e integridade entre as partes envolvidas, em 
particular no desenvolvimento de infraestruturas ao nível mundial; 

• Incrementar uma melhor imagem da consultoria de engenharia; 
• Apoiar e promover o crescimento e desenvolvimento mundial de indústria de engenharia de 

consultoria; 
• Melhorar e desenvolver a formação em modelos FIDIC, bem como a sua promoção junto dos 

novos profissionais das indústrias de engenharia e consultoria;  
• Estabelecer uma posição de liderança nos diversos modelos de contrato tipo FIDIC; 

As formas de contrato FIDIC são actualmente as formas mais utilizadas de contratos internacionais. 

A Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores (APPC) é o representante português da FIDIC, 
desde 1987. A APPC – Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores, constituída em Janeiro de 
1975, a partir de um grupo de trabalho da AIP – Associação Industrial Portuguesa, é formada por um 
grupo importante de empresas e de técnicos individuais do Sector de Consultoria e Projecto, sendo 
também uma associação Empresarial, sem fins lucrativos. 
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2.2. MODELOS FIDIC E A SUA EVOLUÇÃO [9]  [11]   

Os modelos de contrato FIDIC têm sido objecto ao longo dos anos de diversos estudos e 
acompanhamento da sua fiabilidade e versatilidade, face ao amplo leque de aplicabilidade dos mesmos 
e da sua execução a nível global. 

Verifica-se em diversos estudos realizados, teses de mestrados e documentos técnicos emitidos, a 
existência de uma opinião geral, de que os modelos FIDIC apresentam uma credibilidade reconhecida e 
permitem ainda uma clara definição do risco, uma maior certeza no preço final e do tempo de execução, 
no caso de contratos EPC em regime turnkey.  

Tome-se por exemplo o descrito nas seguintes conclusões das dissertações, referente aos modelos 
FIDIC: 

•  “…No âmbito da estandardização dos contratos de construção, o órgão de principal 
destaque é a FIDIC, que vem há décadas, servindo de referência para construtores e 
contratantes em projectos internacionais…” em Arlota, A.S., A Estandartização dos 
contratos internacionais e os modelos FIDIC-Silver Book para os contratos EPC [1] 

•  “…Antes de mais é reconhecida a credibilidade dos modelos contratuais editados pela 
FIDIC, que já conta com quase 100 anos de existência e coopera com instituições de enorme 
relevo…”, “…Ao contrário do que se verifica no CCP, elaborado por juristas, os modelos 
FIDIC recorrem às pessoas/entidades que realmente evidenciam capacidade técnica e 
experiência para antecipar potenciais problemas durante a execução da Obra, os 
Engenheiros, e assim precaver a ocorrência de conflitos…” em Tiago Teixeira, Apoio à 
utilização dos modelos de contratação FIDIC; [2] 

• “….Clareza e Coerência - criadas por definições detalhadas, estrutura consistente e por uma 
linguagem clara e concisa; Imparciais e Justos - o risco é alocado à parte melhor preparada 
para lidar com ele; Realizados por uma entidade imparcial - por engenheiros consultores; 
Completos e flexíveis - Cobrem a maior parte de situações e necessidades…” em Rodrigo 
d´Ávila, Análise e estudo de um empreendimento de construção; [8] 

Constata-se que ao longo dos anos, o interesse por este modelos de contrato tem a vir a ser crescente, 
principalmente face ao cariz internacional e global que o mesmo permite, tendo como membros da 
federação à data, cerca de 100 países do mundo. 

No entanto, os modelos de contrato FIDIC foram objecto de evolução ao longo dos tempos. 

A primeira edição de um modelo de contrato, foi efectuada em 1957, pela Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Conseils (FIDIC) e a Fédération Internationale du Bâtiment et des Travaux Publics tendo 
sido preparado com o desígnio de "por engenheiros para engenheiros", originando a edição do primeiro 
livro Vermelho - “Red Book”, que tinha como base as condições de contrato ICE forms” do Institution 
of Civil Engineers, do Reino Unido. 

 No entanto, um dos problemas provenientes deste primeiro modelo, provinha do mesmo se basear muito 
no detalhe do projeto fornecido pelo Dono da obra, sendo mais adequado para obras de engenharia civil 
e infraestruturas, havendo dificuldade na sua adaptação, para obras com instalações mecânicas e 
eléctricas. 

Desta forma em 1963, a Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), publica a primeira 
edição do Livro Amarelo - “Yellow Book”, de modo a permitir a abrangência às obras mecânicas e 
eléctricas, introduzindo itens como testes e comissionamento, mais adequado a este tipo de obras, sendo 
o mesmo ainda alvo de revisão, em 1980 com a segunda edição. 
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Em 1969, o “Red Book” é também sujeito a uma actualização, através da incorporação do designado 
“Conditions of Particular Application to Dredging and Reclamation”, sendo posteriormente ainda 
sujeito a uma terceira revisão, onde se observa um distanciamento das antigas bases iniciais, “ICE 
forms”. 

Em 1987, ambos os livros, “Yellow Book” e “Red Book” foram sujeitos a nova revisão. No caso 
particular da revisão do “Red Book”, a mesma incluiu a introdução da imparcialidade na figura do 
“Engenheiro”, representante do Dono da Obra para a execução, em qualquer acto ou decisão, que afecte 
as obrigações das Partes intervenientes. 

Até 1993, a Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) era composta por três grupos de 
trabalho, que procediam à revisão/actualização das formas de contrato, dos quais um dos grupos tinha 
como objecto de trabalho o “Red Book”, o segundo grupo o “Yellow Book” e o terceiro grupo o “White 
Book”. Este último era dedicado às condições de contrato entre o Dono da Obra e o seu Consultor.  

Após 1993, a FIDIC elabora um único grupo de trabalho, dedicado à actualização das suas formas de 
contrato, denominado “New Contracts Comitee”, que tinha como objectivo principal o seguinte: 

• A actualização das formas de contrato; 
• A nova subcontratação vigente no panorama internacional; 
• Os projectos de concepção construção – “Design and Build”. 

Em 1995, proveniente deste novo grupo de trabalho e face à ausência de um modelo adequado para 
projectos em regime Turnkey, a FIDIC procedeu à publicação do denominado Livro Laranja – “Orange 
Book”, com a alteração da figura do “Engenheiro”, como prevista nos anteriores modelos e introduzindo 
um representante do Dono da Obra, que determina como exemplo: o valor, os custos e extensões de 
tempo, etc., de uma forma justa e equilibrada, de acordo com o previsto no contrato. 

Ainda decorrente da acção deste novo grupo de trabalho, em Novembro de 1996, foi produzido uma 
actualização do “Red Book”, com a introdução de um suplemento que incluía um Conselho de 
Resolução de Conflitos, a opção de pagamento com base num valor fixo em detrimento da sua obtenção 
por uma lista de quantidades e formas de actuação do Enpreiteiro, no caso de atraso na certificação de 
pagamentos por parte do Dono da Obra. 

Em 1999 e fruto da actuação do grupo de trabalho criado anteriormente, a FIDIC procede à publicação 
de quatro novas formas de contrato: 

i. Condições de contrato de construção, com projecto fornecido pelo Dono da Obra - revisão 
do “Red Book”; 

ii. Condições de Contrato de construção e instalação de projetos para instalações elétricas e 
mecânicas - revisão do “Yellow Book”; 

iii.   Condições de Contrato de construção para projectos Turnkey - “Silver Book”, que em 
grande parte substitui o “Orange Book”; 

iv. Condições de Contrato de construção para projectos de baixo valor e adequado para 
trabalhos relativamente simples ou repetitivos ou ainda sem grande grau de especialização 
– “Green Book”. 

Diversos modelos têm sido ainda objecto de evolução em conjunto com entidades bancárias e em 
paralelo com investidores privados. Saliente-se como exemplo, o modelo “Red Book” – Livro Vermelho 
edição MDB (2005) já sujeito a actualização em 2006 e 2010, que simplifica o uso do contrato FIDIC, 
para os Banco de desenvolvimento mundial e seus congéneres, no qual teve na sua elaboração a 
participação de diversos Bancos Mundiais. 
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Paralelamente, há uma série de outras formas de modelos de contrato que têm por base os modelos 
FIDIC. Tome-se como exemplo o caso dos Emiratos Árabes Unidos (UAE), que em 2007 procederam 
à criação através da “Abu Dhabi Executive Affairs Authority” das condições de contrato, para a 
construção de projectos em Abu Dhabi, para entidades públicas.  

Como complemento à sua crescente utilização observe-se abaixo o estudo realizado por Sadek, S., 
Kulatunga, A., An Overview of Standard Contractual Forms Modifications in the Construction Industry 
- The Middle East, referente à presença dos modelos FIDIC no Médio Oriente. 

Quadro 2 – Tipo de Contrato “Standard” no Medio Oriente – Estatística [3] 

Tipo de Contrato “Standard” 

The American Institute of Architects (AIA) 18% 
Federátion Internationale des Ingénieurs-

Conseils (FIDIC) 
52% 

The Joint Contracts Tribunal (JCT) 12% Institution of Civil Engineers (ICE) 2% 

The New Engineering Contract (NEC) 8% 
Institution of Engineering and Technology 

(IET) 
0% 

The Association of Consultant Achitects 
(ACA) 

0% BE Collaborative Contracts 4% 

Consensus DOCS Contracts 3% 
International Chamber of Commerce 

(ICC) 
1% 

 

2.3. ENQUADRAMENTO LEGAL  [5] [7] 

Contrato e Lei Aplicável aos diferentes sistemas jurídicos internacionais 

Os contratos face aos contextos económicos mundiais, adquirem um caráter internacional, tendo ao 
longo dos tempos, acompanhado a evolução do comércio global e o direito internacional. O seu carácter 
dinâmico, é proveniente das relações entre os Estados, empresas e diversos intervenientes, que se 
encontram nas Partes, existindo por vezes uma complexidade negocial e contratual, que terá que estar 
devidamente adaptada, ao lugar e à situação em causa. 

Desta forma, e com o intuito de adequação ao investimento, associado a um comércio global, os Dono 
da Obra, tendem a promover uma adaptação das leis dos diferentes estados, de modo a que a exista uma 
base comum estável, ao nível do direito jurídico internacional. 

No caso particular em apreço, os diversos modelos de contrato tipo FIDIC, apresentam tal como já 
referenciado, um uso já estabilizado a nível internacional. Estes permitem a sua aplicabilidade, para 
diversas formas de construção e execução, sendo o seu conteúdo compatível, com os diversos sistemas 
jurídicos, presentes na comunidade internacional. É assim permitindo desta forma, o seu uso em diversos 
contextos internacionais, tanto do direito comum como do direito civil e outros, permitindo que a gestão 
contratual de um projecto, se baseie na sua correcta realização e execução, e não nos aspectos jurídicos. 

Desta forma, referencia-se a sua aplicabilidade, em consonância com o respectivo enquadramento legal 
correspondente. 

Na comunidade jurídica internacional, existem diversos sistemas jurídicos, dos quais se mencionam de 
uma forma não restritiva os seguintes: 
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• Direito civil (em que as 

principais fontes do Direito 
adoptadas são a Lei); 

• Direito comum (em que o 

Direito se baseia na 

Jurisprudência e no texto 
da lei); 

• Lei consuetudinária 
(proveniente dos costumes 

de uma certa sociedade); 
• Lei muçulmana; 
• Sistemas de direito 

mistos (combinação de 
sistemas); 

Fig.1 Distribuição de Sistemas Jurídico 

Importa mencionar, que em cada um dos sistemas jurídicos presentes, os mesmos adquirem 
especificidades de acordo com o país e a população em que se inserem. Como exemplo, mencione-se a 
presença do direito comum, em três países, como o Reino unido, a Austrália e a U.S.A., com a mesma 
filiação. 

Durante o processo de execução de gestão de um contrato, o Empregador e o Contratado, terão de ter 
presente a legislação em que o contrato se insere, de modo a que o projecto tenha um contexto comum 
de interpretação, evitando-se desta forma, erros de interpretação, de execução e de linguagem. 

A validade dos contratos em geral, advém de alguns elementos essenciais, os quais estão divididos em 
condições e requisitos. Dentro das condições usualmente necessárias para o contrato, estão a capacidade, 
a legitimidade das partes e a licitude do objeto do contrato. Já dentro dos requisitos, estão o 
consentimento (livre e consciente manifestação de vontade das partes), o objeto (possível, lícito e 
determinado) e a forma (autonomia das partes para determinar a forma do contrato). 

 

2.4. FORMAS DE CONTRATO [4] 

A Federation Internationale des Ingénieurs Conseils - (FIDIC) publicou em 1957, o primeiro modelo de 
contrato FIDIC (“Red Book-Livro vermelho”), intitulado de “Conditions for Works of Civil Engineering 
Construction”. 

Desde então, outras edições foram publicadas, com o objectivo de melhoria e aprofundamento, para uma 
melhor forma de condições de contrato, com o intuito da fácil utilização, sendo compostas por uma 
abordagem padronizada e uma redução nas condições gerais, existindo na presente data, os seguintes:  

  “Red Book” - Livro Vermelho (1999): 
É a forma de contrato mais conhecida, dos modelos de Contrato FIDIC. 
Apresenta-se como o indicado, para condições de contrato de construção de edifícios e 
obras de engenharia, projetadas pelo Dono da Obra ou pelo seu representante, o 
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Engenheiro. De acordo com as regras habituais para este tipo de contrato, o Empreiteiro 
constrói as obras, de acordo com um projeto fornecido pelo Dono da Obra. No entanto, as 
obras podem incluir alguns elementos de obras civis, mecânicos, elétricos e/ou construção, 
projetada pelo Empreiteiro. O “Red Book” não é adequado, para o uso onde a maioria das 
obras, serão projetadas pelo Contratado. 
O mencionado modelo é composto de um modo genérico, pelo seguinte conteúdo: 
• Condições gerais; 
• Guia para as preparações das condições particulares; 
• Formas de Concurso e acordo de contrato; 
• Conflitos, resolução e acordo; 

As condições gerais e as condições particulares formam as condições do contrato. 
O actual “Red Book”-Livro Vermelho, apresenta poucas semelhanças com as anteriores 
versões, devendo-se ao facto, de os mesmos terem sido elaborados, apenas para uso de 
projectos de engenharia civil. Na actual edição, a menção à denominação “engenharia civil” 
é deixada “cair”, com o objectivo de permitir uma maior abrangência do modelo, com a 
finalidade da sua aplicabilidade, a um modo “tipo” de contratos e não somente à natureza 
das obras.  
Desta forma permite-se hoje, que o “Red Book” seja aplicável a todo o tipo de contratos, 
em que o Dono da Obra realiza o projecto, a ser executado pelo Empreiteiro. 
As versões anteriores do Livro Vermelho, foram elaborados para uso em projetos de 
engenharia civil. Na actual edição, “remove-se” a palavra "engenharia civil" do título e isso 
significa um afastamento do Livro Vermelho, aplicável somente a obras de engenharia 
civil. 
No “Red Book” a verificação/fiscalização do projecto e a execução dos trabalhos, é 
efectuada pelo “Engenheiro”, que é um elemento do Empregador/Dono da Obra. 
O “Engenheiro” perante este modelo, é o responsável por parte do Dono da Obra, e entre 
outras coisas, pela emissão de instruções, verificação/emissão de certificados de pagamento 
e recepção da empreitada. A emissão de certificados de pagamento, tem por base a medição 
da execução dos trabalhos, com base numa lista de quantidades existente.  
Em caso de reclamações, o “Engenheiro” efectua a medição e consulta das partes 
envolvidas, com o objectivo da tentativa de acordo. Caso o mesmo não ocorra, será por 
este efectuada uma decisão “justa”, face aos factos existentes. Em caso de conflito, por não 
aceitação de uma das Partes, da decisão do “Engenheiro”, o mesmo será encaminhado e 
resolvido, através do DAB-Dispute Adjudication Board/CRC – Conselho de Resolução de 
Conflitos. Este é constituído por 3 pessoas, nomeados pelas Partes; caso não exista acordo 
final na decisão do DAB, o litígio passará a resolução para a arbitragem internacional. 
 

  “Red Book” – Livro Vermelho edição MDB (2005):  
Indicado para Condições de Contrato, para a construção de obras de engenharia projectadas 
pelo Empregador, em particular, para execuções ligadas aos Bancos de desenvolvimento 
mundial.  
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O “Red Book-MDB” não é adequado, para utilização em processos, onde a maioria das 
obras, serão projetadas pelo Empreiteiro e apresenta de um modo genérico, a seguinte 
composição: 
• Condições gerais; 
• Orientação para a preparação das condições particulares; 
• Modos para Concurso e acordo de contrato; 
• Disputas, resolução e acordo; 

As condições de contrato são constituídas pelas condições gerais e as condições 
particulares, que definem os direitos e as obrigações das partes intervenientes. 
O presente modelo “Red Book” – Livro Vermelho edição MDB (2005), simplifica o uso 
do contrato FIDIC, para os Banco de desenvolvimento mundial e seus congéneres. 
Participaram na sua elaboração, diversos Bancos Mundiais, dos quais se mencionam os 
seguintes: 
• Banco Africano de Desenvolvimento; 
• Banco Asiático de Desenvolvimento; 
• Banco de Desenvolvimento do Caribe; 
• Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento; 
• Banco Interamericano de Desenvolvimento; 
• Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (Banco Mundial) 
• Banco Islâmico para o Desenvolvimento; 
• Fundo Nórdico de Desenvolvimento; 

Desta forma, este é um modelo particular para este tipo de projectos, permitindo a 
materialização de um documento, à partida completo para este tipo de programas de 
projecto de execução. Este modelo permite ainda, a adição de um conjunto de alterações 
particulares, relacionadas com as exigências específicas, do projecto em causa. 

Neste modelo “Red Book” MDB, é através do “Engenheiro” que é efectuada a verificação, 
a fiscalização do projecto e da execução dos trabalhos, sendo o mesmo um elemento do 
Empregador, responsável de entre outras coisas, pela realização de instruções, verificação 
e ainda emissão de certificados de pagamento, bem como o responsável pela recepção da 
empreitada. 
 

  “Yellow Book”- Livro Amarelo (1ª ed 1999): 
Modelo indicado para Condições de contrato, para “Plant and Design-Build” – Projecto, 
concepção e construção, sendo recomendados para projectos ligados ao fornecimento de 
energia e/ou de instalações, e para a concepção e execução de obras, de construção ou de 
engenharia.  
Neste modelo de contrato, o Empreiteiro realiza o projecto e efectua a execução, 
observando os requisitos do Dono da Obra, salientando-se que os projectos e/ou outras 
obras neste modelo de contrato poderão incluir qualquer combinação de obras civis, 
mecânicas, elétricas e/ou de construção; 
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O “Yellow Book” – Livro Amarelo é de uma forma global composto por os seguintes 
elementos: 
• Condições gerais contratuais; 
• Metodologia para a elaboração das condições particulares; 
• Formatos para Concurso e acordo contratual; 
• Conflitos, resolução e acordo de resolução; 

Através das condições gerais e das condições particulares forma-se as condições do 
contrato, que estabelecem os direitos e obrigações do Empreiteiro e do Dono da obra. 
Na actual edição, a menção à denominação “obras eléctricas e mecânicas”, é deixada “cair”, 
com o objectivo de permitir uma maior abrangência do modelo, com a finalidade da sua 
aplicabilidade, a um modo de “tipo” de contratos e não somente à natureza das obras.  
No “Yellow Book”, a fiscalização do projecto e ainda da execução dos trabalhos, é 
efectuada pelo “Engenheiro”, que é um elemento do Dono da Obra. É ainda através do 
mesmo, que são realizadas as actividades de emissão de certificados para pagamento, com 
base na medição da execução dos trabalhos fundamentada por uma lista de quantidades 
existente, bem como a emissão de instruções e outros.  
Na ocorrência de reclamações entre as partes, o “Engenheiro”, com o intuito de tentativa 
de acordo, realiza a medição e a consulta das partes envolvidas. Caso não ocorra o acordo 
entre as partes, o “Engenheiro” executa uma decisão “justa”, de acordo com os factos 
presentes. Sublinhe-se ainda, que em caso de conflito por não aceitação de uma das partes, 
da sua decisão, prossegue-se para o DAB-Dispute Adjudication Board/CRC – Conselho de 
Resolução de Conflitos e em último limite, para a arbitragem internacional, caso não exista 
acordo final na decisão do DAB. 
 

  “Orange Book” – Livro Laranja (1ª ed 1995): 
Indicado para Condições de contrato, para concepção, construção e turnkey. 
Este modelo é destinado a contratos “chave na mão”, incluindo projecto, em que os 
requisitos do Empregador, incluem normalmente o fornecimento de uma instalação, 
totalmente equipada e preparada para a operação. Este tipo de concepção, abrange todas as 
especialidades, incluindo civil, mecânica, elétrica, etc. 
O Livro laranja encontra-se elaborado para um uso, no qual o Empreiteiro é o responsável 
por todo o projecto e execução. Para o Dono da Obra, a transferência de responsabilidades 
de concepção e execução, pode ser vantajosa, diminuindo-lhe no entanto, o controlo sobre 
o processo de realização do projecto e execução, face à maior dificuldade de imposição de 
exigências, não determinadas nos requisitos. 
Neste tipo de modelo, os requisitos do Dono da Obra devem ser claros e detalhados, de 
modo a efectuar a completa descrição da construção e equipamentos necessários e 
pretendidos, a ser incluídos no projecto e na execução, pelo Empreiteiro. 
Actualmente face à edição das novas versões do “Yellow Book” e do “Silver Book”, há 
uma maior opção, por estes dois últimos em detrimento do “Orange Book”. 
O mencionado modelo é composto de um modo genérico, pelo seguinte conteúdo: 
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• Condições Gerais; 
• Orientação para as preparações das condições particulares; 

As condições de contrato são formadas pelas condições gerais e pelas condições 
particulares. 

 

  “Silver Book” - Livro Prata (1ª ed. 1999): 
Modelo indicado para Condições do Contrato de EPC/projectos chave na mão, que podem 
ser adequados para uma base turnkey de um processo, ou de uma fábrica ou instalação 
semelhante, de um projeto de infra-estrutura, ou de outro tipo de desenvolvimento similar.  
De acordo com as modalidades habituais, de projectos chave na mão, o Empreiteiro realiza 
todo o processo, referente a Engineering, Procurement and Construction, sublinhando-se a 
concepção do projecto. A concepção e execução neste regime turnkey, tem por base os 
definidos requisitos do Empregador, que deverão ser elaborados com detalhe e definição 
exacta, de modo a obter o produto final pretendido. 
O Empreiteiro, com base nos requisitos do Dono da Obra, terá a liberdade suficiente para, 
com base nos mesmos, realizar a concepção e construção, obedecendo aos critérios de 
desempenho pretendidos, para o produto final, indicados e especificados, nos requisitos do 
Dono da Obra. 
Saliente-se que neste caso, face ao elevado nível de transferência de risco, o Dono da Obra 
deve permitir ao Empreiteiro, que o mesmo tenha o tempo e a informação suficiente, para 
a elaboração e preparação de proposta, de modo a que todas as partes tenham a completa 
noção do processo de concepção e execução a realizar. 
Neste tipo de contrato, a maior parte do Risco é transferida para o Empreiteiro, excepto 
riscos como guerra, terrorismo e de força maior, podendo ainda no entanto, estes serem 
alterados nas condições particulares do contrato. Riscos de tempo de conclusão, custo e 
qualidade, são transferidos para o Empreiteiro, sendo este modelo apenas adequado, para 
uso com Empreiteiros experientes e familiarizados, com as técnicas de gestão de risco 
sofisticadas. 
Ao contrário de outros modelos de Contrato, no “Silver Book” apesar da possibilidade de 
existência de representante do Dono da Obra, não existe a figura do “Engenheiro”, com as 
definições e atribuições atrás mencionadas. Tal facto deve-se às responsabilidades 
inerentes ao Dono da Obra, estarem mais concentradas no produto final estipulado. 
O modelo de contrato “Silver Book” - Livro Prata de um modo genérico, apresenta a 
seguinte composição: 
• Condições Gerais; 
• Guia para a preparação das condições particulares; 

As condições gerais e as condições particulares formam as condições do contrato. 
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  “Green Book-Short form of contract” - Livro Verde:  
Indicado para Condições de forma de contrato abreviada. O Short Form é recomendado 
para a construção ou engenharia de obras, com valor relativamente pequeno. As notas de 
orientação para o Livro Verde, recomendam que geralmente ele não deva ser usado, em 
projectos com um valor contratual superior a $500.000 (USD). Este modelo é um 
documento flexível, contendo todos os aspectos administrativos e comerciais necessários. 
É possível alterar e completar as disposições do Livro Verde, com opções incorporadas 
através do Apêndice. 
Dependendo no entanto do tipo de trabalho e das circunstâncias, esta forma pode também 
ser adequada para os contratos de maior valor, especialmente para trabalhos relativamente 
simples ou repetitivos, ou ainda de curta duração.  
De acordo com as regras habituais para este tipo de contrato, o Empreiteiro constrói as 
obras, de acordo com um projeto fornecido pelo Dono da Obra, ou por seu representante 
(se houver); 
Um aspecto de corrente preocupação para o Empreiteiro, prende-se com a não referência 
no modelo de contrato a um engenheiro imparcial, devendo ser nomeado um membro do 
Dono da Obra, como responsável para desempenhar as tradicionais funções de 
“Engenheiro”. 
Este modelo de contrato é constituído de um modo resumido, pelos seguintes elementos: 
• Acordo; 
• Condições Gerais; 
• Condições de Adjudicação; 
• Guias de Orientação; 

 

  “DBO Contract” - Livro de Ouro (1ª ed 2008):  
Modelo de contrato para “Design, Build and Operate Projects” – concepção, construção e 
operação, a efectuar pelo Contratado, sendo adequado a bases internacionais. 
No seguimento da publicação do “Orange Book”, verificou-se a clara necessidade de um 
contrato com as valências de concepção, construção e ainda com a operação incluída. 
Este modelo de contrato, apresenta um modo de abordagem semelhante ao “Silver Book”  
A sua estrutura de tipo de contrato, concepção, construção e operação, encontra-se adaptada 
para um cenário de operação de 20 anos e atribuído a uma única entidade de contratação, 
podendo ser um Consórcio ou uma “Joint Venture”, com o intuito de optimização e 
coordenação de inovação, qualidade e desempenho. 
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Sublinhe-se no entanto, que o Dono da Obra não tem responsabilidade de financiamento 
do projecto, ou do seu sucesso comercial final, e é um contrato não adequado para modelos 
de gestão, que não são baseados na tradicional sequência de “Design, Build and Operate” 
e em que a operação difira muito dos 20 anos preconizados. 
O DBO Contract” - Livro de Ouro é de um modo genérico, composto pelo seguinte 
conteúdo: 

o Condições Gerais; 
o Metodologia para a elaboração das condições particulares; 

As condições de contrato são formadas pelas condições gerais e pelas condições 
particulares. 
Face à sua vertente internacional de concepção, construção e operação, reconhece-se que 
muitos empregadores ou governos, ou mesmo diferentes jurisdições, pretendam introduzir 
condições especiais do contrato, ou mesmo procedimentos específicos, que difiram 
daqueles incluídos nas Condições Gerais, sendo efectuados através das previstas 
disposições gerais, contempladas no modelo.  
Saliente-se ainda que sendo um contrato a longo prazo, as Partes terão que ter presente esse 
compromisso do longo prazo, existindo neste tipo de contrato de gestão de empreitada um 
conjunto de novos procedimentos e terminologias, apenas adequadas a este modelo. 
 

 

Fig.2 – Modelos de contrato FIDIC [4] 

 

Não obstante das formas tradicionais, a FIDIC dispõe ainda, de formas adicionais em uso desde 1999: 

 Livro Azul: Modelo de contrato para dragagem e recuperação de obras; 
 Livro Branco: Modelos de acordo entre o Dono da Obra e o Consultor; 
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2.5. MODELOS DE CONTRATO A UTILIZAR  

Um primeiro passo a ser tomado por parte de um Promotor de um projecto, deve ser a análise de risco 
para o projecto, que pretende executar e operar. 

Desta forma, o Promotor/Dono da Obra deve, em primeira instância, proceder à seguinte 
definição/atribuição: 

� Indicação e atribuição das funções essenciais que pretende para o projeto de construção, 
bem como do projectista (caso exista); 

� Riscos do projeto; 
� Regras de gestão do projecto; 
� Modo e prazo de pagamento do futuro Contratado; 
� Atribuição dos riscos previstos no contrato, para as partes envolvidas, em consonância com 

a lei aplicável; 

Em consonância com a análise de risco, no modo de selecção do contrato, o Dono da Obra deve ter 
definido o seguinte: 

 O tipo de projecto, que pretende adquirir; 
 Método de Concurso; 
 Modo de pagamento; 
 Certeza do custo final do projecto; 
 Possibilidade de variações; 
 Modo de controlo na execução; 

Com base na definição dos parâmetros, o Dono da Obra efectua a definição do tipo de contrato, que se 
encaixa na análise de risco e nas definições por si pretendidas: 

� Projectos de baixo valor e/ou curto tempo de construção, ou envolvendo trabalho simples, 
ou repetitivo: Short Form (Livro Verde); 
 

� Projectos maiores ou mais complexos: 
o Em que o Dono da Obra faz a maior parte do projeto - Contrato de Construção (Red 

Book – Livro Vermelho); 
o Em que o Empreiteiro faz a maior parte do projeto - Plant & DB (Yellow Book - Livro 

Amarelo); 
o Em que o Empreiteiro faz a maior parte do projeto e assume a responsabilidade pela 

operação - DBO (Gold Book - Livro de Ouro); 
o Em que o Empreiteiro tem a responsabilidade total para o financiamento, construção - 

EPC/turnkey (Silver Book - Livro Prata); 
 

� Em regime EPC/turnkey, no qual o Dono da Obra faz a maior parte do projecto, mas o 
financiamento é obtido por exemplo por Bancos Mundiais (Multilateral Development 
Banks – MDB) - (Red Book - Livro Vermelho); 

Com base no acima identificado, e com a escolha do modelo/tipo de contrato a utilizar, o Empregador 
pode em seguida proceder à definição da estrutura do contrato. Somente com os passos certos, na 
definição do modelo e prossecução com a estrutura correcta, poderá o Empregador obter uma ferramenta 
completa, que lhe permitirá a gestão de um projecto com as ferramentas necessárias. 
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2.6. CONTRATOS FIDIC – A SUA ESTRUTURA 

Num contrato comercial, as áreas principais a considerar compreendem os seguintes pontos: 

 Identificação das partes; 
 Especificação dos fornecimentos, obras ou serviços a serem prestados; 
 Conformidade com a especificação (Qualidade, inspeção, rectificação dos defeitos e 
anomalias, garantias e recepção); 

 Duração (início; programa; entrega/conclusão; atraso); 
 Preço e pagamento (definição de preços, quantidade de pagamentos; calendário de 
pagamentos; modo de pagamento; atraso no pagamento); 

 Danos e prejuízos (para fornecimentos ou obras, durante o transporte ou durante a 
execução, aos trabalhadores, a terceiros, bem como a propriedade intelectual); 

 Questões Sociais e Ambientais; 
 Deixar de executar (danos por atraso, danos de desempenho; padrão; rescisão; segurança); 
 "Cláusulas Automáticas" (lei do contrato, linguagem do contrato, ordem de precedência, 
divisibilidade, dispensa, atribuição, emenda, avisos); 

 Resolução de contrato; 

Desta forma e tomando como base o acima mencionado, os documentos de modelo FIDIC (1999), 
apresentam a seguinte divisão e subdivisão: 

 Prefácio 
o Gráfico dos Principais Eventos durante os Contratos de Construção (Red Book)/Plant 

& concepção-construção (Livro Amarelo)/EPC/Turnkey Projects; 
o Plano de sequência típica de eventos de pagamento, prevista na Cláusula 14; 
o Gráfico de Sequência típica de disputa Eventos, prevista na Cláusula 20; 
 Condições Gerais 
 Definições ordem alfabética; 
 Cláusulas 1-20; 
 Apêndice: Condições Gerais de acordo de Conselho de Resolução de Conflitos (Dispute 
Adjudication Agreement-DAB); 
� Anexo: Processual Regras processuais para Conselho de Resolução de Conflitos -

“Dispute Adjudication Agreement-DAB”; 
� Índice de sub-cláusulas; 

Nas cláusulas pertencentes às condições gerais, consta o seguinte: 

 Cláusula 1: Disposições Gerais - temas que se aplicam ao contrato em geral, como por 
exemplo definições, linguagem e direito da prioridade de documentos e uso de vários 
documentos; 

 Cláusulas 2-5: O Empregador; O Engenheiro/Administração do Dono da Obra, o 
Empreiteiro, Subempreiteiros Designados, Projecto – indicação do modo de lidar com os 
deveres e obrigações das diferentes organizações que desempenham um papel na execução 
das Obras; 

 Cláusulas 6 e 7: Pessoal e Trabalho; instalações, materiais e acabamentos – Modo de lidar 
com os requisitos, para os itens que o Empreiteiro traz para a empreitada; 

 Cláusulas 8 - 11: Início, atrasos e suspensão, testes na Conclusão; recepção de obra; 
responsabilidade por Defeitos - Sequência de eventos durante a execução; 
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 Cláusulas 12 - 14: Medição e avaliação/testes após a conclusão; Variações e Ajustes; Preço 
do Contrato e Pagamento - Procedimentos para o Dono da Obra a pagar ao Empreiteiro 
pelo seu trabalho; 

 Cláusulas 15 - 16: Rescisão pelo Dono da Obra; Suspensão e rescisão pelo Empreiteiro; 
 Cláusula 17: Risco e Responsabilidade - refere-se ao projeto como um todo e inclui 
subcláusulas que apenas são usadas raramente, juntamente com as questões que são 
fundamentais para as responsabilidades das partes e se sobrepõem com as exigências da 
outra subcláusulas importantes; 

 Cláusula 18: Seguros - Inclui procedimentos importantes, que devem ser implementados 
no início ou antes do início dos trabalhos; 

 Cláusula 19: Força Maior - Cláusula geral, que apenas será utilizada com a ocorrência de 
um problema particular; 

 Cláusula 20: Reclamações, Conflitos e Arbitragem - Inclui procedimentos, tais como a 
apresentação e resposta às reclamações, bem como procedimentos para a nomeação de 
Conselho de Resolução de Conflitos (Dispute Adjudication Board); 

Encontra-se ainda incluído, no conteúdo dos documentos de modelo FIDIC (1999), uma orientação para 
a elaboração das condições particulares do contrato, com o seguinte conteúdo: 

 Introdução; 
 Notas sobre a Elaboração de Cadernos de Encargos; 
 Cláusulas; 
 Anexos: Modelos de garantia (retenções, garantias de boa execução, etc.); 
  

2.7. CONDIÇÕES DE CONTRATO EPC/TURNKEY - ELEMENTOS 

Um contrato EPC/Turnkey, é geralmente composto pelos seguintes documentos, de acordo com o 
modelo “Silver Book”: 

 Acordo de Contrato; 
 Condições Particulares; 
 Condições Gerais; 
 Requisitos do Empregador; 
 Proposta de Concurso; 
 Outros documentos; 

Os Requisitos do Empregador/Dono da Obra são compostos por definições/indicações, presentes nas 
condições do contrato, dos quais se menciona como guia: 

 Requisitos necessários para os documentos a entregar pelo Empreiteiro; 
 Autorizações necessárias a encargo do Dono da Obra, sendo obtidos pelo Empreiteiro; 
 Faseamentos de actividades ou tarefas (ex. fundações, estruturas, instalações ou meios de 
acesso); 

 Projetos do Dono da Obra; 
 Trabalhos por outros empreiteiros na empreitada; 
 Indicação de informações; 
 Restrições ambientais; 
  Equipamentos do Dono da Obra; 
 Subempreiteiros designados pelo Dono da Obra; 
 Instalações para os trabalhadores; 
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 Serviços disponíveis no local (electricidade, água, etc.); 
 Testes; 

No que concerne às condições particulares do contrato, estas devem observar as exigências do Dono da 
Obra. 

Dessa forma, devem ser verificadas as seguintes sub-cláusulas: 

 Requisitos do Empregador/Dono da Obra e outras indicações, que podem constar de 
secções do contrato; 

 O Acordo contrato-padrão deve estar de acordo com as exigências do Dono da Obra; 
 Indicação do número de pessoas para o DAB aquando da nomeação dos membros; 
 As condições gerais do contrato devem estar ajustadas às particularidades do projeto, 
através do acréscimo de condições particulares. 

Deve-se ter em consideração que caso as condições particulares coloquem um alto risco sobre o 
Empreiteiro, o Dono da Obra poderá como consequência ter o seguinte:  

 Custo de execução superior, ou até mesmo a não apresentação de proposta pelos 
concorrentes, ou propostas desadequadas ou incapazes para os trabalhos a executar; 

 Deficiente qualidade de construção, execução pobre, atraso na realização dos trabalhos e 
reclamações infundadas, com perda de confiança entre as Partes; 

 Conflitos frequentes, e no limite o término do contrato; 

As alterações efectuadas nos contratos padrão do FIDIC devem ser minuciosamente cuidadas, de modo 
a não se observarem em fase posterior, incongruência entre as condições particulares e as condições 
gerais do contrato, estabelecido entre as partes envolvidas. 
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3 
ABORDAGEM À GESTÃO DE PROJECTO E CONTRATO, 

EM REGIME EPC/TURNKEY 
 

 

Com base no modelo de contrato tipo “FIDIC-Silver Book”, formato este indicado para um sistema EPC 
(Engineer, Procurement and Construction) em regime “turnkey”, tal como observado anteriormente face 
às diversas formas de contrato existente, a gestão contratual de um projecto, com este tipo de modelo, 
apresenta um conjunto de disposições gerais e particulares que em seguida se descrevem. 

Mediante a familiarização para com as cláusulas gerais do contrato, possibilita-se ter uma melhor 
interpretação das cláusulas específicas, sendo este um caminho base para o sucesso na gestão do 
projecto. 

 

3.1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Um contrato tipo FIDIC-“Silver Book” apresenta na globalidade, um capítulo com as disposições gerais 
do contrato.  

Do mesmo, fazem parte os seguintes pontos: 

� Definições 
Embora a maioria dos termos sejam semelhantes em todos os contratos, existem algumas 
diferenças importantes. Neste capítulo, fazem parte a definição dos termos, que se inclui 
no contracto, a definição dos termos para as Partes e pessoas envolvidas, a definição dos 
termos para as datas, testes, períodos e conclusão, a definição dos termos para moeda e 
pagamentos, a definição dos termos para trabalhos e benfeitorias e definição de termos 
para outras definições; 
 

� Interpretação 
Nesta cláusula é efectuada a descrição, de como o contrato deve ser interpretado; 
 

� Comunicações 
Na cláusula indicada, são efectuadas as definições das regras para as comunicações 
oficiais entre todas as Partes, devendo ser tomada atenção na fixação desses detalhes. 
Saliente-se que as aprovações, certificados, autorizações e determinações não devem ser 
exageradamente suspensas ou adiadas; 
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� Lei e Língua 
O contrato será regido pela lei do país indicado, no apêndice do concurso ou das 
condições particulares do contrato. Relativamente ao idioma do contrato, este será o 
igualmente indicado no apêndice do concurso, ou das condições particulares do contrato. 
Saliente-se, no entanto, que a linguagem de comunicação poderá ser diferente da língua 
dominante, devendo no entanto isto ser evitável; e preferencialmente a mesma deverá ser 
idêntica à do contrato; 
 

� Prioridade de Documentos: 
A prioridade dos documentos para o “Silver Book” é a seguinte: 
o Acordo de Contrato; 
o Condições particulares; 
o Condições gerais; 
o Requisitos do Empregador; 
o Concurso e quaisquer outros documentos que fazem parte do contrato; 

 

3.2. DONO DA OBRA  

O papel do Dono da Obra abrange em grande parte cinco subcláusulas: 

� Direito de acesso ao local dos trabalhos – O Dono da Obra é obrigado nos termos das 
Cláusulas 2.1, a permitir o acesso ao Empreiteiro e posse do local dos trabalhos, bem como 
os direitos temporários da forma necessária para a execução das Obras; 

� Autorizações, licenças ou aprovações - O Dono da Obra deve fornecer assistência razoável 
ao Empreiteiro, de modo a que este obtenha cópias de leis, licenças, aprovações, etc. 
(Cláusula 2.2); 

� Pessoal do Dono da Obra - O Dono da Obra deve assegurar que o seu pessoal coopera com 
o Empreiteiro, bem como implementar medidas semelhantes às exigidas para o 
Empreiteiro, em matéria de segurança e protecção do ambiente (Cláusula 2.3); 

� Compensações financeiras do Dono da Obra - O Dono da Obra deve atestar quais as 
medidas financeiras que serão mantidas, de modo a permitir o pagamento ao Empreiteiro, 
de acordo com o estabelecido (Cláusula 2.4); 

 Pretensões do Dono da Obra - O Dono da Obra deve dar conhecimento e informação ao Empreiteiro de 
qualquer pretensão para o pagamento em conexão com o Contrato e/ou para qualquer prorrogação do 
Período de Notificação de Falhas (DNP) - (Cláusula 2.5); 

 

3.3. GESTÃO DO DONO DA OBRA  

A gestão do Dono da Obra é constituída por 5 subcláusulas: 

� Representante do Dono da Obra – O Dono da Obra poderá nomear o seu representante para 
actuar em seu nome, durante os trabalhos (Cláusula 3.1); 

� Outras pessoas do Dono da Obra – O Dono da Obra poderá indicar em determinados casos, 
outras pessoas suas representantes para determinadas situações (Cláusula 3.2); 

� Pessoal mandatado – O Dono da Obra procede à indicação do tipo de delegação de poderes, 
ou instruções para o trabalho em causa (Cláusula 3.3); 

� Instruções – Designação das instruções ao Empreiteiro (Cláusula 3.4); 
� Determinações – Determinações obrigatórias ao Empreiteiro (Cláusula 3.5); 
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3.4. EMPREITEIRO 

As obrigações do Empreiteiro num contrato de construção, são em resumo as seguintes: 

 Execução, construção e conclusão das Obras, nos moldes previstos e dentro do prazo de 
conclusão, de acordo com o previsto no contrato e em conformidade com as leis aplicáveis; 

 Utilização de materiais, instalações, mão-de-obra e outros, de acordo com os requisitos do 
Empregador e de acordo com o indicado no contrato; 

 Apresentação, execução e provisão de garantia de qualidade e execução, segurança e 
seguros, durante o período do contrato, para os trabalhos envolvidos; 

 Apresentação de relatórios periódicos, com informação da execução dos trabalhos, 
informações relevantes e alertas necessários para o Dono da Obra; 

 Execução de projetos de acordo com os requisitos do Dono da Obra; 
 Efectuar a protecção do meio ambiente e social; 

Em resumo, as obrigações do Empreiteiro são as acima identificadas, encontrando-se as mesmas 
especificadas ao longo do contrato, dos quais se evidencia: 

 Conformidade com as leis aplicáveis: 
o O Empreiteiro deve efectuar a execução do contrato, em conformidade com as leis 

aplicáveis; 
o Deve proceder a todos os avisos, pagamento de todos os impostos, direitos e taxas, e 

obter todas as licenças, aprovações, etc. exigidas pelas Leis, referentes à execução e 
conclusão da obra, bem como proceder à reparação de defeitos (Cláusula 1.13); 

o Indeminização do Dono da Obra, como consequência de qualquer falha. (Cláusula 
1.13); 
 

 Mão-de-obra, materiais, bens, plantas e outros: 
o O Empreiteiro deve executar os projectos e todos os trabalhos, bem como providenciar 

todo o pessoal, bens, materiais de consumo e serviços necessários, para a execução, 
conclusão e reparação de defeitos dos trabalhos;  

o O Empreiteiro, deverá apresentar informações sobre o método que se propõe para a 
execução das Obras (cláusula 4.1). 

o Antes dos testes de Conclusão, deve apresentar as telas finais "as-built", bem como os 
manuais de operação e manutenção, de acordo com a especificação (cláusula 9.1); 
 

 Garantia de Execução: 
o O Empreiteiro deve fornecer uma garantia de execução, na forma requerida e na 

quantidade e moeda indicada no apêndice do concurso, no prazo de 28 dias após o 
recebimento da Carta de Aceitação; 

o Deve assegurar que a garantia de execução continua a ser válida e aplicável, até ao final 
da execução dos trabalhos, e eventuais reparações de defeitos (Cláusula 4.2); 
 

 Representante do Contratado/Empreiteiro: 
o O Empreiteiro deve nomear o seu Representante do Empreiteiro e dar-lhe toda a 

autoridade necessária para agir em seu nome. O Empreiteiro deve apresentar o seu nome 
e os detalhes, antes da Data do Início dos trabalhos; 

o O Empreiteiro não deve revogar a nomeação do Representante do Empreiteiro ou 
nomear um substituto, sem o consentimento prévio do Empregador; 

o O Representante deve ser fluente na língua do contrato (Cláusula 4.3); 
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 Subempreiteiros: 
o O Empreiteiro deve fornecer ao Dono da Obra, com pelo menos 28 dias de antecedência 

da data prevista para o início dos trabalhos do subempreiteiro, ou quando especificado 
nas Condições Particulares, toda a informação referente aos subcontratados, sendo 
responsável por todos os seus actos; 

o O Empreiteiro não poderá subcontratar a totalidade das Obras (Cláusula 4.4); 
 

 Subempreiteiros Designados 
o São subcontratados nomeados ou impostos, pelo Empregador; 
o Estes Subempreiteiros, nos termos do Contrato, são especificados para trabalhos 

especializados, que um Empreiteiro geral é incapaz, ou não autorizado a exercer; 
 

 Cooperar com os outros: 
o O Empreiteiro deve permitir o acesso ao trabalho por outras pessoas/empresas, sobre 

ou perto do local, conforme especificado no Contrato, ou conforme as 
instruções/requisitos do Empregador; 

o Qualquer instrução será uma Variação, se a mesma originar que o Empreiteiro incorra 
em custos, num montante que não era razoavelmente previsível, por um Empreiteiro 
experiente (Cláusula 4.6); 
 

  Marcação da(s) Obra(s)/Empreitada(s): 
o O Empreiteiro deve efectuar a marcação da(s) obra(s), com base em informações e 

pontos de referência, com base no contrato; 
o É responsável pela sua definição correcta (Cláusula 4.7); 

 
 Acessos: 
o O Empreiteiro considera-se satisfeito com a adequação e disponibilidade das vias de 

acesso ao local dos trabalhos; 
o É o responsável (salvo indicação em contrário no contrato) pela manutenção, 

sinalização das mesmas, etc., e não pode reivindicar custos adicionais, devido à não 
disponibilidade ou não-adequação das vias de acesso (Cláusula 4.15); 

o Deve obter por sua própria conta e risco quaisquer instalações adicionais fora do local 
dos trabalhos, que o Dono da Obra não seja obrigado a fornecer. (Cláusula 4.13) 
 

 Protecção do meio Ambiente: 
o O Empreiteiro deve proceder à protecção do meio ambiente (dentro e fora do local dos 

trabalhos), de modo a minimizar os danos e os efeitos nocivos, provenientes da 
poluição, ruído, etc., dos trabalhos; 

o O contrato não prevê especificamente que o Empreiteiro deva submeter à aprovação do 
Dono da Obra qualquer plano ou procedimento para a segurança e proteção do meio 
ambiente. No entanto, nas Condições Particulares e/ou requisitos do Dono da Obra, 
podem-se incluir tais disposições. A responsabilidade recai sobre o Empreiteiro, para 
obter informações sobre as leis e procedimentos do país, e para cumprir com as leis 
aplicáveis. No entanto, o Empregador deve verificar se o Contratado as cumpre; 

o O Empreiteiro deve assegurar que as emissões, descargas e estados de efluentes se 
encontram nos limites estabelecidos nos requisitos, ou pelas leis aplicáveis (Cláusula 
4.18); 
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 Energia, Água e outros serviços na execução e testes: 
o O Empreiteiro é responsável pelo fornecimento de energia, água, etc., para as suas 

atividades de construção, excepto nos casos indicados nos requisitos do Dono da Obra 
(Cláusula 4.19); 
 

 Organização 
o As áreas de trabalhos devem estar limitadas ao local dos trabalhos e quaisquer áreas 

adicionais devem estar aprovadas pelo Dono da Obra; 

O local deve estar preferencialmente livre de obstáculos desnecessários, e o armazenamento de materiais 
e equipamentos deve ser adequado. O local deve igualmente encontrar-se limpo e seguro, até ao final 
dos trabalhos (Cláusula 4.23); 

 

3.5. PROJECTO 

O Projeto, por norma, deve ser efectuado de acordo com as seguintes fases: 

 Projeto preliminar por cada Proponente; 
 Projeto final pelo Empreiteiro, de acordo com os requisitos do Dono da Obra. 
Os Requisitos do Dono da Obra devem descrever a finalidade e o objectivo, bem como 
outros critérios técnicos para a execução; 

 O Empreiteiro é responsável pela exatidão dos requisitos do Dono da Obra. (Cláusula 5.1); 
 O Dono da Obra poderá notificar o Empreiteiro, de modo a que os documentos do 
Empreiteiro, caso não cumpram as exigências do contrato, sejam revistos; 

 A revisão do Dono da Obra não exime o Empreiteiro de sua responsabilidade do projecto; 
 O Empreiteiro deverá executar as obras de acordo com os Documentos revistos (e se 
especificado, aprovado); 

 Caso o Empreiteiro pretenda efectuar alterações ao projeto, deve apresentar novamente as 
alterações para revisão/aprovação; 

 O Projeto do Empreiteiro deve respeitar as normas técnicas e as normas de construção do 
País, bem como as leis ambientais (Cláusula 5.4); 

 No final, o Empreiteiro deve preparar e fornecer as telas finais "as-built", bem como os 
registos da (s) Obra (s) (cláusula 5.6) e os planos de operação e manutenção (Cláusula 5.7); 

 

3.6. A GESTÃO DE PROJECTOS 

3.6.1 PESSOAL E TRABALHO 

 Na cláusula 6 do modelo “Silver Book”, o mesmo impõe uma série de obrigações ao Empreiteiro, 
relativamente ao modo adequado para lidar com o pessoal e o trabalho. 

As subcláusulas mencionam o seguinte: 

 Contratação de Pessoal e do Trabalho 

O Empreiteiro deve efectuar o pagamento do pessoal e observar as condições de trabalho, referenciando-
se o providenciar a alimentação, transporte, e quando for o caso, a habitação; 
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 As taxas de Salários e Condições de Trabalho 

 O Empreiteiro deve respeitar as taxas locais de salários; 

 
 Pessoas ao serviço do Empregador 

 O Empreiteiro não deve tentar recrutar pessoal do Dono da Obra; 

 
 Leis do Trabalho 

O Empreiteiro deve obrigatoriamente respeitar todas as leis de trabalho, bem como exigir aos seus 
trabalhadores que as respeitem. Deve também fazer com que sejam observadas todas as leis de segurança 
e saúde em vigor; 

 

 Horário de trabalho 

Não será permitido a execução de trabalho fora do horário normal de trabalho, ou em dias de descanso 
reconhecido localmente, excepto nos casos permitidos pelo contrato, ou acordado pelo Dono da Obra, 
ou por razões de segurança; 

 
 Instalações e Acomodações 

 O Empreiteiro deve fornecer todas as acomodações e instalações de bem-estar necessários (incluindo 
ao pessoal do Dono da Obra, se indicado nos requisitos); 

 
 Saúde e Segurança 

O Empreiteiro deve proceder à implementação diária e prévia de medidas de segurança e saúde para os 
trabalhadores. Deve ser assegurado que o pessoal médico, ou outro, esteja disponível em todos os 
momentos no local, bem como no local de alojamento. Deve ser nomeado um elemento qualificado para 
a prevenção de acidentes, com autoridade necessária para tomar medidas de prevenção de acidentes, 
manter registos e efectuar a comunicação imediata de qualquer acidente ocorrido; 

 
 Pessoal do Empreiteiro 

O Dono da Obra pode exigir em qualquer altura, a retirada do local dos trabalhos de qualquer pessoa, 
nas seguintes circunstâncias: 

� Que persista em qualquer má conduta, ou falta de cuidados; 
� Que exerça funções de forma incompetente, ou negligente; 
� Que não esteja em conformidade com o Contrato; 
� Que persista em má conduta, com consequência na segurança, saúde ou no meio 

ambiente; 
 

 Registos de Pessoal e Equipamentos 

Todos os meses, o Empreiteiro deve fornecer ao Dono da Obra, com detalhes, o número, bem como a 
classe de trabalhadores/equipamentos existentes no local; 
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 Conduta desordenada 

O Empreiteiro deve proceder à tomada de todas as precauções razoáveis, de modo a evitar conduta 
desordeira e danos ou lesões a bens, pessoas, no sítio ou imediações do local dos trabalhos; 

 

3.6.2 INSTALAÇÕES, MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS E QUALIDADE FINAL DO PRODUTO 

A Cláusula 7 define os requisitos para os itens de Instalações e Materiais que o Empreiteiro traz para o 
local dos trabalhos, de modo a efectuar a execução do projecto. A mesma abrange as obrigações do 
Empreiteiro relativamente à qualidade do seu trabalho, bem como os procedimentos a serem seguidos 
para testes, ensaios e rejeição. 

O Empreiteiro deve executar os trabalhos de acordo com o seguinte: 

 De acordo com o indicado no Contrato; 
 De acordo com as boas práticas reconhecidas; 
 Com instalações devidamente equipadas e uso de materiais não perigosos, salvo disposição 
em contrário no contrato (Cláusula 7.1); 

No que se refere à qualidade dos materiais e padrão de acabamentos, bem como da mão-de-obra 
aplicada, a mesma poderá ser especificada no caderno de encargos e/ou nos requisitos do Dono da Obra, 
sendo que normalmente se referem às especificações padrão nacionais do país do projeto. Relativamente 
às amostras, as mesmas deverão ser apresentadas "para a revisão em conformidade, com os 
procedimentos para documentos do Empreiteiro, como especificado no contrato". (Cláusula 7.2) 

No que concerne ao Pessoal do Dono da Obra, o mesmo pode em qualquer altura efectuar o seguinte: 

 Ter pleno acesso a todas as partes dos trabalhos e lugares, onde os materiais são obtidos ou 
extraídos; 

 Durante a produção, manufatura e construção (no local dos trabalhos e na medida 
especificada no Contrato ou em outros lugares), o direito de examinar, inspecionar, medir 
e testar os materiais e mão-de-obra, bem como verificar o andamento da construção, 
produção e fabricação dos materiais. 

O Empreiteiro deve notificar o Dono da Obra, sempre que qualquer trabalho esteja pronto e antes de ser 
coberto (com omissão de inspecção). 

 O Dono da Obra deverá então realizar o exame ou teste, sem demora injustificada, ou 
prontamente notificar o Empreiteiro que ele não precisa de o efectuar; 

 Se o Empreiteiro não efectuar o aviso prévio, ele deve, se e quando solicitado pelo Dono 
da Obra, refazer o trabalho, repondo e suportando por si todos os seus encargos (Cláusula 
7.3); 

 O Empreiteiro deverá fornecer tudo o necessário para realizar os testes especificados, salvo 
indicação em contrário no contrato. Deve também acordar com o Dono da Obra a hora e o 
local para os testes especificados; 

 O Dono da Obra pode variar a localização ou o detalhe de ensaios especificados, ou instruir 
o Contratado para realizar testes adicionais. No entanto, se esses testes variados ou 
adicionais mostrarem que o item não está em conformidade com o contrato, os testes 
adicionais ou variados serão suportados pelo Empreiteiro; 

 O Dono da Obra deve proceder ao aviso do Empreiteiro da sua intenção de participar nos 
testes, com um aviso nunca inferior a 24 horas. Se o mesmo não comparecer na data e local 
acordados, o Empreiteiro poderá prosseguir com os testes, a menos que instruído de outra 
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forma pelo Dono da Obra, e os ensaios devem ser consideradas como tendo sido efectuados 
na presença do Dono da Obra (Cláusula 7.4); 

 Se qualquer projecto, material, equipamento ou mão-de-obra for detectado como 
defeituoso, ou não esteja de acordo com o contrato, o Dono da Obra poderá rejeitá-lo, 
mediante notificação ao Empreiteiro. No entanto, o Dono da Obra não deve reter 
injustificadamente a sua aprovação; 

 Se o Dono da Obra incorrer em custos adicionais, devido à reanálise de materiais ou outros, 
o Empreiteiro deverá pagar estes custos ao Dono da Obra (Cláusula 7.5); 

 

O Empreiteiro deve cumprir com qualquer instrução para: 

 Substituir ou remover qualquer projecto ou materiais, que não estejam em conformidade 
com o contrato; 
o Remover e executar novamente quaisquer trabalhos, que não estejam em conformidade 

com o contrato; 
o O Dono da Obra só deve insistir na remoção e substituição quando não seja razoável a 

reparação; 
o O Empreiteiro deve cumprir imediatamente qualquer instrução para executar trabalhos 

que sejam urgentemente necessários para a segurança das Obras; 
o Se o Empreiteiro não cumprir a instrução, o Dono da Obra terá o direito a empregar 

outras pessoas para realizar a instrução, imputando o custo ao Empreiteiro (Cláusula 
7.6); 

 

3.6.3 INÍCIO, ATRASOS E SUSPENSÃO 

3.6.3.1 Início dos Trabalhos 

Por norma, a data de início dos trabalhos deve ser notificada ao Empreiteiro pelo Dono da Obra, sendo 
a mesma efectuada com pelo menos 7 dias antes da data de início prevista, ou salvo indicação em 
contrário, definido nas Condições Particulares do Contrato. 

Por norma, a data de início deve situar-se até 42 dias da data em que o contrato entre em pleno vigor e 
efeito. Após a recepção da instrução, o Empreiteiro deve proceder à execução do projecto, e à execução 
dos trabalhos em prazo razoável, bem como efectuar a realização dos trabalhos sem atrasos (Cláusulas 
8.1 e 8.2). 

O Empreiteiro deve enviar ao Dono da Obra, no prazo de 28 dias após ter recebido a instrução para 
início dos trabalhos, um programa de trabalhos. O programa trabalhos apresenta as seguintes 
particularidades: 

 É a base para a monitorização do progresso dos trabalhos do Empreiteiro;  
 É uma referência de base para a determinação de reclamações e prorrogação de prazo de 
execução, decorrentes de alegadas interrupções ou atrasos. 

O programa de trabalhos deve incluir no mínimo, o seguinte: 

 Ordem de execução das actividades, incluindo a sua calendarização em cada etapa; 
 O prazo para revisão do Dono da Obra de documentos do Empreiteiro (se especificado no 
contrato); 

 A sequência e a calendarização das inspecções e ensaios; 
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 Que os trabalhos serão concluídos dentro do prazo de conclusão estipulado; 
 Indicação do caminho crítico da execução das actividades; 

O programa de trabalhos deve ainda ser acompanhado de um relatório de apoio, indicando como o 
Empreiteiro pretende efectuar a execução dos trabalhos, bem como os meios e recursos afectos a utilizar; 

O Dono da Obra deve: 

 Notificar o Empreiteiro até um prazo de 21 dias, se o programa não se encontrar em 
conformidade com o contrato; 

 Não necessita de tecer nenhuma consideração de aceitação; 

 

3.6.3.2 Atrasos 

Em caso de execução dos trabalhos de modo lento, ou com verificação de atrasos, o Dono da Obra pode 
instruir o Empreiteiro a apresentar um programa de trabalhos revisto, acompanhado de um relatório de 
apoio. O mesmo deve descrever os métodos revistos, que ele se propõe a adoptar por sua conta, risco e 
custo, de modo a acelerar o progresso dos trabalhos e a cumprir com o prazo de conclusão. [Cláusula 
8.6] 

Das medidas aplicadas pelo Empreiteiro, para recuperação e cumprimento do prazo estipulado para a 
conclusão observa-se o seguinte: 

 Empreiteiro: 
o Não terá direito a qualquer pagamento adicional; 
o Se as medidas tomadas pelo Empreiteiro envolverem o Dono de Obra em custos 

adicionais, tais custos serão atribuídos ao Empreiteiro de acordo com as disposições 
alegadas pelo Dono da Obra; 

o Está implícito que nos custos adicionais se incluem os custos adicionais de supervisão; 
[Cláusula 2.5] 

Assim, se as propostas do Empreiteiro para agilizar os trabalhos são propensas em incorrer em custos 
adicionais, o Dono da Obra deve: 

 Avisar imediatamente o Empreiteiro e logo que seja possível, acompanhar o mesmo com 
detalhes, com definição da reclamação dos custos adicionais incorridos. 

O Empreiteiro é também obrigado a proceder ao aviso prévio ou alerta precoce ao Dono da Obra, de 
eventos/situações que potenciem adversamente ou atrasem a realização dos trabalhos. Não existe 
nenhuma obrigação semelhante no Dono da Obra. 

Este requisito tem uma aplicação muito mais ampla, do que apenas em relação ao programa de trabalhos. 
O objetivo é permitir que o Empreiteiro e o Dono da Obra trabalhem em conjunto, com o intuito de 
minimização de eventuais atrasos. O aviso/alerta permite ao Dono da Obra a oportunidade de tomar 
medidas, de modo a resolver o problema, antes de o Empreiteiro incorrer em atrasos (ou custos 
adicionais). 

Ligado à exigência de manter o programa de trabalhos válido e aconselhar o Dono da Obra de eventos 
dilatórios, é obrigação do Empreiteiro de apresentar mensalmente relatórios de progresso (Cláusula 
4.21). Cada relatório deve incluir gráficos e descrições detalhadas do progresso dos trabalhos, 
fotografias, detalhes de fabricação de cada item principal do projecto e materiais, registos de pessoal do 
Empreiteiro, cópias de documentos de controlo de qualidade e outros, bem como listas de avisos 
efectuados ao Dono da Obra, relativamente às reivindicações. Deve conter também estatísticas de 
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segurança e comparações referentes ao planeamento apresentado vs planeamento real, com detalhes de 
medidas para superar atrasos, caso existam. A apresentação do relatório mensal é um pré-requisito para 
a emissão do Certificado Provisório de Pagamento, para o período coberto pelo relatório. 

Se alguma das circunstâncias previstas nos termos da Cláusula 8.4 [Prorrogação do Prazo para 
Conclusão] ocorrer, o Empreiteiro terá direito a uma prorrogação do prazo de conclusão, desde que 
esteja em conformidade com os procedimentos estabelecidos nos termos da cláusula 8.4 e em outras 
partes do contrato. 

As causas listadas nos termos da cláusula 8.4 são: 

 A variação ou outra alteração substancial na quantidade de um item do Trabalho; 
 Qualquer atraso impedimento imputável ao Dono da Obra, ao Pessoal do Dono da Obra ou 
a outros Empreiteiros ao serviço do Dono da Obra no local dos trabalhos; 

Caso o Empreiteiro não conclua os trabalhos dentro do prazo de conclusão (depois de tomar conta de 
qualquer direito a prorrogações de prazo), ele deve ressarcir por danos o atraso ao Dono da Obra, à taxa 
estabelecida no Contrato. 

 O Dono da Obra não tem direito a danos por atraso, a menos que ele emita um aviso ao Empreiteiro, de 
acordo com o indicado nos termos da Cláusula 2.5 [Reivindicações do Contratante]. 

A reclamação de “danos” por atraso por parte do Dono da Obra terá que ser considerado no contexto 
das leis aplicáveis. Em alguns países, o Dono da Obra tem direito a postergar a reclamação de “danos” 
por atraso, mesmo que o atraso não lhe cause qualquer perda. Em outros países, o Dono da Obra terá 
que ser capaz de mostrar que teve alguma perda. 

 

3.6.3.3 Suspensões 

O Dono da Obra poderá instruir o Empreiteiro para suspender as obras (parcial ou totalmente) (artigo 
8.8). No entanto se: 

 A causa é da responsabilidade do Empreiteiro, este não terá direito a qualquer prorrogação 
do prazo, ou pagamento adicional devido à suspensão; 

 Caso contrário, o Empreiteiro terá direito ao pagamento adicional devido à suspensão, bem 
como também terá direito ao pagamento de projectos e/ou materiais que ainda não tenham 
sido entregues no local dos trabalhos, desde que a suspensão em relação a este projecto 
e/ou materiais seja para acções com mais de 28 dias e o Contratado tenha definido que os 
mesmos são da propriedade do Dono da Obra (Clausulas 8.9 e 8.10). 

O Dono da Obra não é obrigado a declarar na sua instrução a razão para a extensão ou tempo de 
suspensão (apesar de ser razoável que o efectue). [Cláusula 8.8] 

Caso a instrução de suspensão se prolongue por mais de 84 dias, o Empreiteiro pode notificar e solicitar 
autorização para prossecução. No entanto, se após 28 dias da solicitação ao Dono da Obra, o mesmo não 
der permissão dentro desse prazo, o Empreiteiro pode proceder de acordo com o seguinte: 

 Aplicar a suspensão apenas a uma parte dos trabalhos, por meio de notificação, tratando a 
suspensão como uma omissão; 

 Afetar a totalidade dos trabalhos a executar, e notificar o Dono da Obra da rescisão, através 
do descrito na cláusula 13 – Variações e ajustes [Cláusula 8.11]; 
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3.6.4 TESTES DE CONCLUSÃO 

Antes de iniciar os Testes de Conclusão dos trabalhos, o Empreiteiro deve proceder ao seguinte: 

 Remeter ao Dono de Obra as telas finais "as-built" (cláusula 5.6 - Documentos “como 
construído”), bem como os documentos e manuais de operação e manutenção (sub cláusula 
5.7 - Operação e Manutenção); 

 Proceder ao aviso prévio, com pelo menos 21 dias de antecedência, ao Dono da Obra, da 
data para realização dos testes; 

 A realização dos testes deve ocorrer no prazo de 14 dias após a data acima indicada, no dia 
ou dias escolhido pelo Dono da Obra; 

 Caso os Testes de Conclusão sejam atrasados pelo Contratante, o Empreiteiro tem direito, 
em primeiro lugar, sujeito a um aviso prévio, a uma prorrogação do prazo e/ou pagamento 
adicional (Cláusula 7.4 e 10.3); 

 Caso os Testes de Conclusão sejam atrasados pelo Empreiteiro, o Dono da Obra pode emitir 
uma instrução ao Empreiteiro para realização dos testes dentro de 21 dias, nas datas fixadas 
pelo Dono da Obra (cláusula 9.2); 

 Se o Empreiteiro não o efectuar, o Dono da Obra poderá prosseguir com a realização dos 
testes de Conclusão, sendo o risco e o custo do Contratado (cláusula 9.2); 

 Neste último caso, os testes serão considerados como tendo sido realizados, na presença do 
Contratado, e os resultados, serão considerados como fidedignos (Cláusula 9.2); 

 Se os trabalhos não forem aprovados, o Dono da Obra pode exigir a repetição de novos 
testes (Cláusula 9.3); 

 

Se os trabalhos não forem aprovados na repetição dos Testes de Conclusão, o Dono da Obra poderá 
efectuar o seguinte: 

 Repetir os testes; 
 Emitir um Certificado de Entrega; 
 Rejeitar as Obras, se a falha implica a não utilização pelo Dono da Obra de praticamente 
todo o benefício dos trabalhos. Neste presente caso, o Dono da Obra pode rescindir o 
contrato, como um todo, ou em relação a uma parte importante, que não possa ser utilizado 
para o uso pretendido. Pode ainda o Dono da Obra recuperar os valores pagos ao 
Empreiteiro da parte rejeitada, juntamente com os custos de financiamento e os custos de 
desmontagem/desmobilização (Cláusulas 9.4 e 11.4 (c)); 

 

3.6.5 RECEPÇÃO PELO DONO DA OBRA (EMPLOYER’S TAKING OVER) 

Quando a totalidade ou uma parte dos trabalhos esteja concluída, o Empreiteiro através notificação ao 
Dono da Obra, efectua o pedido de recepção dos trabalhos - certificado de recepção provisória (TOC-
Taking-Over Certificate) (Cláusula 10.1). 

A emissão do TOC para a totalidade das Obras, é um evento significativo. A data de emissão é a data a 
partir da qual se observa o seguinte: 

 A responsabilidade pelos cuidados e manutenção passa para o Dono da Obra; 
 A obrigação do Empreiteiro para segurar as obras termina; 
 Parte da retenção de dinheiro é pago ao Contratado; 
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 Inicia-se a contagem para a posterior emissão, de uma Declaração de Conclusão/recepção 
definitiva. 
 

De acordo com o “Silver Book”, o Dono da Obra apenas assume a recepção de partes de trabalhos, 
quando mencionado especificamente no contrato, ou acordado entre as partes. 

 A data de conclusão estabelecida no Certificado representa a data a partir da qual o Dono 
da Obra poderá proceder à Notificação de Defeitos; 
 

O Dono da Obra, após a recepção da notificação, deve, no prazo de 28 dias após ter recebido o pedido 
do Empreiteiro, proceder de acordo com o seguinte: 

 Emitir o Certificado de Recepção (Taking Over), indicando a data em que os trabalhos ou 
actividades foram concluídos, em conformidade com o contrato; 
 

 Rejeitar, indicando a justificação do trabalho ainda necessário a ser efectuado pelo 
Empreiteiro, de modo a permitir a emissão do certificado de recepção. O Empreiteiro 
deverá então concluir este trabalho, antes de emitir um novo aviso prévio, ao abrigo do 
presente subcláusula. 

Se o Dono da Obra não emitir o certificado de recepção, nem rejeitar o pedido do Empreiteiro no prazo 
de 28 dias, e se os trabalhos e/ou actividades estiverem substancialmente de acordo com o contrato, o 
certificado de recepção deve ser considerado como tendo sido emitido no último dia do período. 

O TOC pode ser um documento de acordo com o abaixo indicado: 

 Uma simples carta de certificação para o Empreiteiro; 
 Um formato padrão de certificado, usado por o Dono da Obra. 

 

3.6.6 CORRECÇÃO DE DEFEITOS 

O Período de Notificação de Defeitos (DNP-Defects Notification Period) é o período de notificação de 
defeitos e garantia, em que o Empreiteiro é obrigado a proceder à correcção dos mesmos. O período de 
abrangência deve estar descrito no apêndice do concurso/Condições Particulares, e o Empreiteiro deve 
ser notificado dos defeitos identificados, durante a DNP, e assim instruído, para correcção. (Cláusula 
11.1). 

A instrução efectuada pelo Dono da Obra, deve indicar o tempo razoável, para que o Empreiteiro 
proceda à correcção dos defeitos notificados. 

 

O Empreiteiro tem por sua conta obrigação de correcção, de qualquer defeito atribuível, de acordo com 
o seguinte: 

 Para todo o projeto no qual o Empreiteiro é responsável; 
 Instalações, Materiais ou outros, que não estejam em conformidade com o Empreiteiro; 
 Pela operação inadequada, ou manutenção atribuível, para os quais o Empreiteiro é 
responsável; 

 Falha por parte do Empreiteiro no cumprimento de qualquer outra obrigação. 
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O Empreiteiro não tem por obrigação, de por sua conta retificar: 

 Desgaste natural; 
 Defeitos que são atribuíveis a falhas de projeto não executado pelo Dono da Obra; 
 Danos atribuído ao Contratante no DNP. 

 

O Dono da Obra poderá escolher corrigir defeitos ou danos que não são atribuíveis ao Empreiteiro por: 

 Um pedido do Dono da Obra ao Empreiteiro para realizar as obras de reparação, com o 
acordo e condições de pagamento acordadas conjuntamente; 

 O Dono da Obra efectua a execução da obra de reparação, fora do contrato, por si ou por 
outros. 

Saliente-se que, no caso de notificação de falhas/defeitos, a seguinte menção "O Dono da Obra tem o 
direito....” a uma prorrogação do Período de Notificação de Defeitos para os trabalhos/projecto ou 
actividades, se e na medida em que os trabalhos ou actividades não puderem ser utilizados para os fins 
a que se destinam, em virtude de um defeito ou dano. No entanto, um DNP não deve ser prorrogado por 
mais de dois anos" (Cláusula 11.3). 

Se qualquer secção ou parte do projecto não puder ser utilizado durante um determinado período de 
tempo, então o DNP relevante deve ser prorrogado por esse período de tempo. 

Caso ainda o trabalho de correcção de quaisquer defeitos possa afetar o desempenho do projecto, o Dono 
da Obra pode exigir a repetição de qualquer ensaio previsto no contrato, no prazo de 28 dias após sanado 
o defeito ou dano. O custo de realização de testes repetidos deve ser suportado pela parte responsável 
pelo custo de correcção dos defeitos. (Cláusula 11.6). O Certificado de Desempenho é emitido pelo 
Dono da Obra, após o fim da DNP, apenas e somente, quando os trabalhos tenham sido satisfatoriamente 
concluídos e testados, e o Contratado tenha entregue, os documentos necessários. 

Os contratos FIDIC afirmam o seguinte: 

 "O desempenho das obrigações do Empreiteiro não deve ser considerada como tendo sido 
concluída, até o Dono da Obra emitir o Certificado de Desempenho ao Empreiteiro..."; 

 "Só o Certificado de Desempenho será considerado como aceitação dos trabalhos" 
(Cláusula 11.9). 

 

3.6.7 PREÇO DE CONTRATO E PAGAMENTO [4] 

O pagamento dos trabalhos é efectuado de acordo com o Preço global do Contrato, apenas sujeito a 
ajustes, se previsto no Contrato. 

Os ajustamentos ao preço de contrato ou revisão de preço de contrato, apenas poderá ocorrer, de acordo 
com as seguintes situações e ainda desde que previstas nas condições particulares de contrato:  

 Face ao aumento ou redução de custo, proveniente de uma alteração nas Leis do País em 
que se realize o projecto, e que origine implicações no cumprimento das obrigações do 
Empreiteiro (Cláusula 13.7 - Ajustamentos em caso de Alterações Legislativas); 

 Em função do aumento ou diminuição de custo de mão-de-obra, bens e outros, 
observando-se para o efeito o indicado nas condições particulares do contrato (Cláusula 
13.8 – Ajustes por alterações nos custos). 

 



Gestão de Contratos EPC, em regime TurnKey, com base em contratos tipo FIDIC 
 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gestão de Contratos EPC, em regime TurnKey, com base em contratos tipo FIDIC 
 

37 

 

 

 

 

4 
GESTÃO DO RISCO NOS CONTRATOS EM REGIME 

EPC/TURNKEY 
 

 

4.1 RISCO, TÉRMINO DE CONTRATO E “F ORCE MAJEURE”   

4.1.1 RISCO E RESPONSABILIDADE 

Na execução de um projecto, a existência de riscos encontra-se presente para todos os intervenientes do 
processo, entre quais o Dono da Obra e o Empreiteiro. 

Na alocação de obrigações e direitos, o contrato deve implícita ou explicitamente alocar os riscos, sendo 
que os mesmos, em caso de materialização, são susceptíveis de reivindicações/reclamações. 

Num projeto de construção a chave de risco é a conclusão, face ao risco de que o mesmo não ocorra: 

 Dentro do programa de tempo acordado; 
 Dentro do preço acordado;  
 Com a qualidade exigida. 
 

Nos contratos FIDIC, geralmente aloca-se os riscos entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, em 
conformidade com os princípios de Abrahamson. 

Cláusula 17.1 Indemnizações 

 O Empreiteiro deverá indemnizar o Dono da Obra contra todas as reivindicações, danos, 
prejuízos e despesas, em relação a lesão, doença ou morte, e danos ou perda de propriedade, 
decorrentes de sua execução das Obras, a menos que o prejuízo ou dano seja causado por 
negligência, acto intencional, ou violação de regras por parte do Dono da Obra ou de 
pessoal ou agentes do Dono da Obra; 
 

 O Dono da Obra deve indemnizar o Empreiteiro com relação à lesão, doença ou morte, 
atribuível à negligência, acto intencional de violação, por parte do Dono da Obra, ou o 
pessoal do Dono da Obra ou agentes, e em relação a determinadas matérias excluídas da 
cobertura do seguro; 

Cuidados com a cláusula 17.2 do Empreiteiro de Obras 

 O Empreiteiro terá que assumir a total responsabilidade pelo cuidado das Obras e Bens, 
desde a Data de Início, até que o TOC é emitido (ou considerada emitido); 



Gestão de Contratos EPC, em regime TurnKey, com base em contratos tipo FIDIC 
 

38 

 Durante o período de trabalhos, caso ocorra qualquer perda ou dano, e desde que este 
período não seja apresentado como risco para o Dono da Obra, o Empreiteiro deverá 
retificar a perda ou dano, a seu próprio risco e custo; 

 O Empreiteiro será responsável por qualquer dano causado por suas ações após a emissão 
do TOC. 
 

De acordo com a Cláusula 17.3 o Dono da Obra assume os seguintes riscos: 

 Guerra, hostilidades, invasão, acto de inimigos estrangeiros; 
 A rebelião, terrorismo, sabotagem por outros que o Pessoal do Empreiteiro, revolução, 
guerra civil, pessoas, etc. 

 Motim, comoção ou desordem dentro do País; 
 Armas de guerra, explosivos, radiação, radioactividade no interior do país ...; 
 Ondas de pressão causadas por aeronaves, ...; 

 

Como consequências dos riscos do Dono da Obra (Cláusula 17.4), pode-se obter: 

 Se algum dos riscos resultantes do Dono da Obra acima identificados ocorrer em perdas ou 
danos às Obras, Bens ou Documentos do Empreiteiro, o Empreiteiro deverá notificar 
imediatamente o Dono da Obra e retificar a perda ou dano, na medida exigida pelo Dono 
da Obra; 

 Se ele sofrer atraso e/ou custo adicional de rectificação, o Empreiteiro apenas terá direito a 
uma prorrogação do prazo e pagamento do custo (de acordo com o modelo FIDIC-Silver 
apenas tem direito a um lucro razoável); 

 Nenhuma das partes será responsável perante a outra parte para a perda de utilização de 
quaisquer trabalhos, lucros cessantes ou qualquer dano indirecto ou consequente, excepto 
nos casos expressamente previstos nos termos do contrato; 

 

Relativamente ao risco de não se obter a qualidade do produto final estipulada pelo Dono da Obra, 
importa mencionar que a mesma é garantida através das indicações presentes na Cláusula 7 e ainda por 
norma, adicionalmente apoiadas nos requisitos do Empregador, que definem o controlo de qualidade 
referente ao processo de materiais e técnicas de execução, bem como os procedimentos a serem seguidos 
para amostras, ensaios e ainda de rejeição. 

 

Quadro 3 – Análise de Risco 

Risco 

Empregador (E),  

Contratado (C),  

Mútuo (M) 

Erros nos requisitos do Empregador M 

Direito de acesso ao local dos trabalhos E 

Condições físicas não previstas C 

Fósseis e achados arqueológicos E 
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Quadro 3 – Análise de Risco (Cont.) 

Risco 

Empregador (E),  

Contratado (C),  

Mútuo (M) 

Erros nos requisitos do Empregador M 

Atrasos nos Testes pelo Empregador E 

Direito de acesso ao local dos trabalhos E 

Condições físicas não previstas C 

Fósseis e achados arqueológicos E 

Atrasos nos Testes pelo Empregador E 

Rejeição de materiais C 

Reparações dos trabalhos C 

Variação no tempo de execução E 

Condições climatéricas adversas C 

Escassez de materiais não previstas com origem em 

epidemias ou por acções governamentais  
C 

Atrasos originados pelo Empregador ou por seu intermédio E 

Atrasos originados pelas autoridades governamentais E 

Consequências de suspensão E 

Falha nos testes de conclusão C 

Falhas nas reparações C 

Aumento de quantidades na execução C 

Variações pelo Empregador E 

Ajustes por mudanças na legislação  M 

Ajustes por mudanças nos preços dos produtos e materiais C 

Atrasos nos pagamentos E 

Indeminizações M 

Força Maior E 

Reclamações do Contratado E 
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4.1.2 TÉRMINO DE CONTRATO 
4.1.2.1 Término de Contrato Pelo Dono da Obra 

O Dono da Obra pode rescindir o Contrato, por norma, caso o Empreiteiro (Cláusula 15.2): 

 Entre em liquidação ou dissolução; 
 Falir ou entrar em insolvência; 
 Efectuar ou oferecer qualquer suborno, prenda, gratificação ou comissão; 
 Não consiga manter um desempenho de segurança aceitável; 
 Não inicie o trabalho; 
 Abandone os trabalhos; 
 Deixe de acelerar o progresso das Obras; 
 Não cumpra um aviso de medidas correctivas; 
 Demonstre a intenção de não cumprir qualquer de suas obrigações nos termos do Contrato; 
 Subcontrate a totalidade das obras. 
 

No seguimento da notificação ao Empreiteiro de rescisão, considera-se o seguinte: 

 O Dono da Obra poderá concluir as Obras, por si mesmo ou através de outros; 
 O Dono da Obra ou os seus outros Contratados podem usar quaisquer materiais do 
Empreiteiro ou outros. No entanto, o Dono da Obra poderá necessitar de obter uma ordem 
judicial, para o efeito; 

 As instalações e meios do Empreiteiro serão libertos, após a notificação ao Empreiteiro, 
que ocorrerá somente após o término dos trabalhos. 
 

Pagamento após o término de acordo com a Cláusula 15.4: 

 O Dono da Obra tem o direito de exigir ao Empreiteiro a atribuição de qualquer benefício 
de quaisquer contratos ou subcontratos; 

 As quantias devidas ao Empreiteiro são determinadas nos termos da Cláusula 2.5 
[Reivindicações do Dono da Obra]; 

 O Dono da Obra, tem o direito de reter qualquer pagamento até o vencimento do período 
de garantia (DNP- Defects Notification Period), bem como os custos da conclusão das 
obras e/ou eliminação dos seus defeitos, danos por atraso, e outras despesas relacionadas, 
que tenham sido estabelecidos pelo mesmo; 

 Após a conclusão, o Empreiteiro tem direito a receber o valor a que ele teria direito, se 
tivesse cumprido os trabalhos, menos os custos do Dono da Obra. 
 

Titularidade do Dono da Obra para a Rescisão (Cláusula 15.5): 

 O Dono da Obra tem o direito de rescindir o contrato a qualquer momento, para sua própria 
conveniência, mediante notificação ao Empreiteiro; 

 A rescisão entra em vigor 28 dias após a notificação do Empreiteiro; 
 O Dono da Obra não deve rescindir o contrato, a fim de ele mesmo executar os trabalhos, 
ou executá-los através de outros Empreiteiros, bem como de forçar a rescisão do contrato 
pelo Empreiteiro; 
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4.1.2.2 Término de Contrato pelo Empreiteiro 

Titularidade do Empreiteiro para suspender os trabalhos (cláusula 16.1), de acordo com o seguinte: 

 Caso o Dono da Obra deixe de efectuar o pagamento devido ao Empreiteiro dentro do prazo 
estipulado, o Empreiteiro tem o direito de reduzir seu ritmo de trabalho, ou até mesmo de 
suspender os trabalhos, até que o pagamento seja efectuado; 
 

 O montante devido deve ser pago, sem prejuízo das deduções que o Dono da Obra tem o 
direito de efectuar; 
 

Rescisão pelo Empreiteiro (Cláusula 16.2) 

O Empreiteiro tem o direito de rescindir, se o Dono da Obra: 

 Não pagar ao Empreiteiro o montante devido; 
 Entrar em falência ou entrar em liquidação; 
 Após a suspensão da totalidade das Obras por um período superior a 84 dias, ele não dar 
permissão para retomar o trabalho, no prazo de 28 dias após solicitação da notificação 
efectuada pelo Empreiteiro; 

 Caso o Dono da Obra não cumpra substancialmente as suas obrigações, nos termos do 
Contrato; 

 Caso o Dono da Obra não apresente prova dos seus meios/capacidade financeiras, para 
posterior pagamento das suas obrigações; 

Em cada uma das circunstâncias acima identificadas, o Empreiteiro deverá efectuar uma notificação 
prévia com 14 dias, excepto nos casos das alíneas (2) e (3), em que o mesmo poderá notificar a rescisão 
imediata. 

Saliente-se que no caso da pretensão do Empreiteiro de rescindir o contrato, este facto não prejudica 
qualquer outro dos seus direitos nos termos do Contrato. 

No entanto, caso o Empreiteiro proceda a uma notificação/aviso prévio e, em seguida, pretender ou se 
comprometer a retirá-la, as partes podem acordar que a mesma seja declarada sem efeito. 

 

Cessação das Obras e Remoção do Equipamento do Empreiteiro, de acordo com a Cláusula 16.3 

 Após o termo de notificação de rescisão por parte do Contratante: 

 O Empreiteiro cessa os trabalhos, excepto se instruído para não o fazer, em casos de 
segurança da vida humana, da propriedade e das Obras; 

 O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra todos os documentos, instalações, materiais e 
outros trabalhos de que tenha sido ressarcido; 

 O Empreiteiro remove do local todo o seu equipamento e instalações; 
 O Dono da Obra assume a segurança, anteriormente afecta ao Empreiteiro; 

 

Pagamento na Rescisão de acordo com a Cláusula 16.4 

O Dono da Obra efectua o pagamento ao Empreiteiro (excepto as deduções a que o mesmo tem direito): 

 Relativo aos trabalhos efectuados pelo Empreiteiro que se encontrem aceites; 
 Relativo ao custo dos projectos e materiais entregues pelo Empreiteiro; 
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 Relativo a quaisquer outros custos ou responsabilidade, razoavelmente incorridas; 
 Relativo ao custo de remoção de trabalhos temporários e Equipamento do Empreiteiro do 
local e do seu retorno ao país de origem do Empreiteiro; 

 Relativo ao custo de repatriação do pessoal; 
 O Dono da Obra pode ainda ser obrigado a pagar a quantia de qualquer perda de lucro, ou 
outras perdas, ou danos sofridos pelo Empreiteiro, como resultado da rescisão. 

 

4.1.3 “FORCE MAJEURE-FORÇA MAIOR” 

O significado de “Force Majure ou Força Maior" refere-se a uma circunstância ou situação excepcional: 

 Circunstância que está para além do controlo de uma das Partes; 
 Circunstância que razoavelmente não poderia ter sido fornecida ou relatada antes de 
celebrar o contrato; 

 Que o seu surgimento, não pudesse ter evitado, ou superado;  
 Que não é atribuível à outra Parte; 
 
 

A Cláusula 19.1 menciona exemplos de situações de Força Maior que se podem atribuir: 

 Guerra, hostilidades, invasão, acto de inimigos estrangeiros; 
 Rebelião, terrorismo, revolução, insurreição, poder militar ou usurpado, guerra civil; 
 Motim, comoção, desordem, greve por outras pessoas que não o pessoal do Empreiteiro e 
outros funcionários do Contratado e/ou subcontratados; 

 Munições de guerra, material explosivo; 
 Catástrofes naturais, tais como terramotos, furacões, tufões ou atividade vulcânica. 

 

Cláusula 19.2 Aviso de Força Maior 

 Caso uma das Partes envolvidas seja ou venha a ser impedido de cumprir as suas obrigações 
substanciais, de acordo com os termos do contrato, por força maior, deve notificar a outra 
parte da circunstância, especificando as obrigações cujo desempenho se encontra impedida 
de realizar. O aviso deve ser efectuado no prazo de 14 dias da data de tomada de 
conhecimento, ou quando a Parte envolvida deveria ter tomado conhecimento da 
circunstância/ou situação excepcional; 

 Após ter notificado, a Parte em causa encontra-se dispensada do desempenho, pelo tempo 
de duração da situação de “Força Maior” que impede a execução e dos trabalhos e ou 
actividades - excepto as obrigações de pagamento nos termos do Contrato; 

 

Cláusula 19.4 Consequências da Força Maior 

 Se o Empreiteiro se encontrar impedido de cumprir as suas obrigações substanciais por 
“Força maior” e procedeu à notificação ao Dono da Obra, o mesmo terá direito ao seguinte: 
o Extensão de prazo, referente ao atraso constatado; 
o Em apenas algumas circunstâncias (eventos de força maior listado acima), ao reembolso 

das suas despesas; 
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Cláusula 19.6 Rescisão Opcional, Pagamento e Quitação 

 O Empreiteiro poderá ser rescindido, caso uma das Partes seja impedida por força maior 
da execução das suas obrigações por um período contínuo de 84 dias ou por vários períodos, 
totalizando mais de 140 dias, devido ao mesmo evento de força maior; 

 Mediante estas circunstâncias, a Parte em causa, que pretende rescindir, deve notificar a 
outra Parte, entrando em vigor a notificação somente sete dias após o seu envio; 

 Após a notificação de rescisão: 
o O Empreiteiro pode efectuar a paragem dos trabalhos, podendo no entanto ser instruído 

para garantir a segurança da vida dos envolvidos, da propriedade e das Obras; 
o O Empreiteiro entrega ao Dono da Obra quaisquer documentos, etc., para os quais ele 

tenha recebido o devido pagamento; 
o O Empreiteiro remove do local todo o seu equipamento e instalações, e deixa o local 

dos trabalhos; 
o O Dono da Obra fica com a segurança do local, anteriormente ao encargo do 

Empreiteiro. 

 

Após o término, o Dono da Obra deve efectuar o pagamento ao Empreiteiro, de acordo com o seguinte: 

 As quantias sujeitas a pagamento, por trabalhos executados, de acordo com o contrato; 
 O custo dos projectos e materiais, que tenham sido indicados ao Empreiteiro, 
anteriormente, ou cuja entrega tenha sido aceite. Estes projectos e materiais passarão a ser, 
após o seu pagamento, propriedade do Empregador, devendo o Empreiteiro colocá-los à 
sua disposição; 

 Outro custo, no qual o Empreiteiro tenha de forma razoável incorrido, por solicitação do 
Dono da Obra, na expectativa de término dos trabalhos contratados; 

 Custos de remoção dos trabalhos/equipamentos temporários, do Empreiteiro para o seu país 
de origem; 

 Custos de repatriação do staff do Empreiteiro, existentes até à data de término.  
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5 
PROCEDIMENTO FINANCEIROS, EM REGIME 

EPC/TURNKEY 
 

 

5.1 MEDIÇÃO E VALORIZAÇÕES  

5.1.1 MEDIÇÕES MENSAIS OU PROVISÓRIAS 

De acordo com o modelo do contrato FIDIC, encontra-se previsto que o Dono da Obra possa efectuar a 
instrução do Empreiteiro, para que este execute os trabalhos e/ou forneça os materiais e equipamentos 
(Cláusula 13.5). 

O Empreiteiro terá posteriormente direito ao seu pagamento, de acordo com o indicado contratualmente. 

Poderá, no entanto, encontrar-se previsto o pagamento ao Empreiteiro de pagamentos intermédios ou 
adiantamentos, desde que estabelecido no contrato (Cláusula 14.5), tendo o mesmo o intuito, de 
minimizar os custos de financiamento do Empreiteiro. 

 

5.2 VARIAÇÕES E ALTERAÇÕES  

5.2.1 VARIAÇÕES E ALTERAÇÕES 

Num projeto de construção, a necessidade de alterar os requisitos iniciais poderá ser proveniente do 
seguinte: 

� Mudança de ideias, resultante de alteração/exigência do Dono da Obra; 
� O Dono da Obra pode ter necessidade de emitir informações adicionais, que envolvam 

mudanças nos requisitos iniciais; 
� Correção de um erro, proveniente de uma informação que tenha sido indicada ao 

Empreiteiro; 
 

Variações/Alterações permitidas: 

 O Dono da Obra pode dar início a qualquer variação que ele considere necessária, antes da 
emissão do Certificado “Taking Over” - Recepção Provisória. (Cláusula 13.1) 

 O Empreiteiro não pode fazer qualquer variação, sem instrução ou o consentimento do 
Dono da Obra, conforme descrito nos requisitos do Dono da Obra e Proposta do 
Empreiteiro (cláusula 1.1.6.9). 
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Variações/Alterações após conclusão das obras: 

 Muitas vezes surge a questão, quanto à possibilidade ou não de Variações, que podem ser 
solicitadas, após ter sido emitido um Certificado de recepção (TOC – “Taking Over 
Certificate”. Em regra, instruções de Variações, após a emissão de um TOC, não são 
recomendadas; 

 Mediante a interpretação das cláusulas contratuais FIDIC, uma instrução não pode ser 
efectuada depois de emissão do TOC. No entanto, o Dono da Obra poderá, após a emissão 
do TOC, aprovar uma alteração das obras propostas pelo Empreiteiro, se a proposta tiver 
sido solicitada antes da emissão do TOC. 
 

Salienta-se no entanto que, de acordo com a cláusula 13.1, o Empreiteiro passará a estar vinculado a 
cada variação executada, excepto nos casos, em que ocorra umas das seguintes situações: 

� Não seja possível obter o indicado de imediato, pela variação solicitada; 
� Redução de segurança ou inadequação do trabalho a executar; 
� Consequências nefastas, na garantia; 

 

O Dono da Obra deverá, caso seja notificado para o efeito, proceder ao cancelamento, confirmação ou 
alteração da variação indicada. 

 

5.2.2 VALORIZAÇÃO DAS VARIAÇÕES E ALTERAÇÕES 

De acordo com o modelo “Silver” FIDIC, qualquer variação será efectuada ao abrigo da cláusula 3.5 
(determinações), procedendo-se à sua valorização de acordo com o seguinte: 

� Acordo ou determinação do preço de contrato e planeamento dos pagamentos a executar; 
� Ajustes, com inclusão de lucro razoável; 

 

5.2.3 “VALUE ENGINEERING” (MENOR/MAIOR VALIAS) 

O Empreiteiro poderá, a qualquer momento, proceder à apresentação de propostas ou soluções, com a 
introdução de melhorias de cariz técnico, ou ainda que permitam a realização mais atempada dos 
trabalhos ou outra em que o Dono da Obra também possa beneficiar do mesmo, sendo observada a 
cláusula 13.2 para o efeito. 

No processo, o Empreiteiro deve proceder de acordo com o seguinte (cláusula 13.3): 

� Descrição do trabalho a realizar, bem como o planeamento do mesmo; 
� Proposta do Empreiteiro para qualquer modificação necessária ao planeamento, de acordo 

com a Sub-cláusula 8.3 e do Prazo para Conclusão; 
� Proposta para ajuste ao Preço do Contrato. 

 

Com a recepção destes elementos por parte do Dono da Obra, o mesmo deverá, após a recepção da 
proposta, e assim que possível (acordo com a subcláusula 13.2 [Value Engineering] ou de outra forma), 
responder com aprovação, desaprovação ou comentários. 
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5.2.4 DIA DE TRABALHO 

O Dono da Obra poderá instruir o Empreiteiro à realização de variações nos trabalhos, sendo os mesmos 
executados com uma base de trabalho diário. Os pagamentos serão realizados de acordo com os preços 
presentes no Cronograma de trabalhos, com base em registros diários, apresentados pelo Empreiteiro 
(Cláusula 13.6). 

O Dono da Obra deve assegurar que: 

� O Trabalho Diário e os recursos utilizados são monitorizados; 
� Os registos diários dos trabalhos sejam submetidos; 

 

Se porventura não existir um Cronograma de Trabalho Diário valorizado no contrato, então o pagamento 
não poderá ser efectuado com uma base de trabalho diário. Salienta-se ainda que antes de proceder a 
encomendas de mercadorias para a variação/alteração a executar, o Empreiteiro deverá enviar 
previamente as cotações de custos ao Dono da Obra. Também no momento de pagamento, o Empreiteiro 
deverá previamente proceder ao envio de faturas comprovativos ou outros ao Dono da Obra. 

 

5.2.5 AJUSTAMENTOS POR ALTERAÇÃO NOS CUSTOS (REVISÃO DE PREÇOS) 

O Preço do Contrato poderá ser ajustado em função de um aumento ou diminuição de custos, decorrente 
de uma mudança nas Leis do País, ocorrida após a data de início dos trabalhos (Cláusula 13.7). 

No entanto, o pagamento de aumentos ou diminuições só poderá ser efectuada após o Dono da Obra 
dispor de toda a informação referente à reclamação apresentada, sendo calculados em conformidade 
com o disposto nas condições particulares (Cláusula 13.8). 

Saliente-se ainda que o ajuste normalmente não é aplicável para mudanças na Lei, que ocorram após o 
prazo de execução, excepto para trabalhos durante o período de garantia (DNP - Defects Notification 
Period).  

  

5.3 PREÇO DE CONTRATO & PAGAMENTO  

O Preço do Contrato será um montante fixo, apenas sujeito a ajustes de acordo com o Contrato (Cláusula 
14.1). Este Preço de execução do Contrato não é ajustável a impostos, direitos e taxas que o Empreiteiro 
seja obrigado a pagar (a menos que haja uma mudança na legislação). 

 

5.3.1 PAGAMENTOS AO CONTRATADO (“AUTO DE REALIZAÇÃO DE TRABALHOS”) 

O Empreiteiro deve apresentar, para que seja efectuado o pagamento pelo Dono da Obra, um auto com 
demonstração e relatório dos trabalhos realizados. O mesmo pode ser apresentado no final de cada mês 
ou em outro período definido, contendo o seguinte: 

� Valor estimado da obra executada; 
� Variações e dias de trabalho; 
� Montantes relativos a mudanças na legislação; 
� Qualquer montante deduzido para a retenção; 
� Montantes para pagamento antecipado e reembolso; 
� Quaisquer outros acréscimos ou deduções devidas ao abrigo do contrato. 
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O mesmo deve ser acompanhado ainda do seguinte: 

� Comprovativos para verificação por parte do Dono da Obra dos valores sujeitos a 
pagamento; 

� Relatório mensal de progresso dos trabalhos; 

 

5.3.2 CERTIFICADOS DE PAGAMENTO INTERMÉDIOS 

Os pagamentos intermédios e/ou autos de medição serão efectuados de acordo com o prazo temporal 
estabelecido no contrato (ou mensais caso nada seja indicado), sendo o seu pagamento efectuado com 
base numa estimativa de trabalho realizado. Em determinadas situações, poderá ser estabelecido um 
plano/cronograma de pagamentos, sendo o mesmo efectuado com base na estimativa realizada (cláusula 
14.4). 

Os pagamentos apenas ocorrerão mediante a recepção por parte do Dono da Obra do certificado para 
pagamento, bem como de toda a documentação comprovativa da realização dos trabalhos e somente 
após aprovação desta. 

Por conseguinte, num período máximo de 56 dias, o pagamento não poderá ser negado, excepto no 
seguinte: 

 Se o trabalho realizado pelo Empreiteiro não estiver de acordo com o previsto no contrato 
ou nos requisitos do Dono da Obra, podendo o Dono da Obra reter o valor referente à 
reparação ou colocação em conformidade; 

 Se o Empreiteiro não está a realizar os trabalhos de acordo com o Contrato e tenha sido 
notificado pelo Dono da Obra, podendo também ser efectuada a retenção até que a 
obrigação de execução seja realizada; 

Os pagamentos intermédios poderão ser sujeitos a modificação ou rectificação no pagamento seguinte, 
não implicando necessariamente, que o Dono da Obra procedesse à aceitação, aprovação e 
consentimento, do trabalho final realizado. 

 

Fig. 3 – Sequência típica de pagamento [4] 
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5.3.2 ADIANTAMENTO (ADVANCED PAYMENTS) 

Para efeitos de mobilização de meios e de projecto pelo Empreiteiro, deve o Dono da Obra e desde que 
estabelecido nas condições particulares de contrato das partes, efectuar o respectivo adiantamento ou 
“advance payment”. 

O mesmo só será efectuado pelo Dono da Obra, contra a apresentação pelo Empreiteiro de uma garantia, 
prestada por uma entidade e no local aprovado pelo Dono da Obra, de acordo com o modelo tipo e nos 
moldes definidos nas respectivas condições particulares.  

O adiantamento será reembolsado através de retenções/deduções proporcionais, de acordo com o 
estabelecido, nos pagamentos intermédios. 

Caso o Dono da Obra não cumpra com a obrigação do pagamento do adiantamento no prazo máximo 
temporal, o Empreiteiro poderá proceder ao seguinte: 

 Suspender os trabalhos, ou reduzir a percentagem de trabalhos a executar, após a 
comunicação do mesmo ao Dono da Obra. Pode o mesmo proceder em conformidade com 
a cláusula 16.1 e proceder a reclamação, de acordo com uma extensão de prazo temporal 
de execução/custos adicionais; 

 Terminar o contrato, caso o Dono da Obra não cumpra com o pagamento, até ao prazo 
máximo estipulado, após a comunicação do mesmo ao Dono da Obra (cláusula 16.2) 
 

O Dono da Obra, em caso de atrasos, poderá ter de pagar juros de mora à taxa especificada no apêndice 
do concurso/Condições Particulares. A não ser que o pagamento de juros seja ilegal, ou não aplicável 
ao abrigo da Lei do Contrato, a falha do Dono da Obra no pagamento dos juros, é uma quebra de 
contrato, sujeito às mesmas repercussões contratuais que se aplicam aos atrasos de pagamento, ou não 
pagamento, de quaisquer outros valores devidos, sob o contrato. 

 

5.3.3 “GARANTIA DE BOA EXECUÇÃO” [4] 

 O Empreiteiro deve apresentar ao Dono da Obra, uma garantia de boa execução, no montante e na 
divisa definida pelas partes, de acordo com o indicado nas Condições Particulares do contrato, até 28 
dias da assinatura do contrato (cláusula 4.2).  

A garantia de boa execução será prestada por uma entidade e no local aprovado pelo Dono da Obra, 
observando por norma para o efeito, a minuta presente no contrato estabelecido entre as partes, devendo 
a mesma ser válida até à recepção definitiva da empreitada. 
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6 
GESTÃO DE RECLAMAÇÕES 

 

 

No decorrer da execução de um projecto em regime EPC/Turnkey, poderão ocorrer reclamações das 
partes envolvidas. 

As mesmas não deverão entendidas pelas Partes como inevitáveis ou inaceitáveis, ou ainda como actos 
de agressão.  

Uma reclamação por parte do Empreiteiro será um pedido formal efectuado ao Dono da Obra, de acordo 
com o contrato, referente a um pedido adicional de prazo e/ou um pagamento adicional, face a eventos 
ou circunstâncias ocorridas, fora da execução normal do contrato. 

Uma reclamação do Dono da Obra prende-se com circunstância ocorridas, fora da execução normal do 
contrato, e/ou durante o período de garantia, da empreitada. 

 

6.1 CAUSA E RISCOS DE RECLAMAÇÕES  

As causas e os riscos do projecto poderão ser definidos de uma forma genérica e não limitativa, de 
acordo com o seguinte: 

 Requisitos do Dono da Obra /Especificações incompletas; 
 Alterações dos requisitos do Dono da Obra; 
 Suposições incorretas; 
 Legislação desconhecida e jurisprudência; 
 Atingir padrões de qualidade esperados; 

Os riscos que se materializarem poderão originar reclamações de cada uma das Partes intervenientes, 
em virtude de a expectativa prevista não se cumprir e/ou verificar. 

 

6.1.1 RECLAMAÇÕES/REIVINDICAÇÕES DO EMPREITEIRO 

De uma forma sumária, indica-se um resumo de reclamações passiveis de apresentar, por parte do 
Empreiteiro: 

 Direito de acesso ao local dos trabalhos; 
 Elementos de interesse arqueológicos (ex. fósseis); 
 Interferência nos testes; 
 Prorrogação do prazo de conclusão; 
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 Titularidade do Contratado em suspender os trabalhos; 
 Consequências de suspensões; 
 Ajustes por mudança na legislação; 
 Atrasos originados pelas autoridades; 
 Atrasos nos pagamentos; 
 “Value engineering” – Maiores valias por melhorias de engenharia; 
 Pagamento no término dos trabalhos; 
 Força Maior; 
 Término e resolução de contrato; 

 

6.1.2 RECLAMAÇÕES/REIVINDICAÇÕES DO DONO DA OBRA 

De uma forma sumária, indica-se um resumo de reclamações passiveis de apresentar por parte do Dono 
da Obra: 

 Falta de progresso na execução dos trabalhos; 
 Atrasos por danos; 
 Falha nos testes de conclusão; 
 Extensão do período de garantia; 
 Falha na reparação de defeitos; 
 Variações; 
 Ajustes por mudança na legislação; 
 Seguros; 
 Término e resolução de contrato; 

 

6.2 PROCEDIMENTO PARA RECLAMAÇÕES DO EMPREITEIRO 
6.2.1 NOTIFICAÇÃO 

De acordo com a cláusula 20.1, a mesma indica um procedimento detalhado, caso o Empreiteiro se sinta 
no direito de efectuar uma reclamação. 

O mesmo deve proceder de acordo com o seguinte: 

 Notificação: Efectuar uma notificação da circunstância ou evento, que considere objecto 
de reclamação, no prazo máximo de 28 dias, após o Contratado tomar conhecimento da 
mesma; 

 Reclamação Detalhada: Efectuar uma reclamação detalhada até 42 dias, que inclui todos 
os elementos justificativos para apuramento do direito a uma extensão de prazo e/ou 
pagamento adicional; 

O não cumprimento destes prazos origina a anulação ou possível perda do direito de reclamação, por 
parte do Contratado. 

O Empreiteiro deve manter todos os registos actualizados que possam ser necessários para fundamentar 
qualquer reclamação, seja no local dos trabalhos ou em outro local aceitável para o Dono da Obra. Sem 
admitir a responsabilidade (do Dono da Obra), o Dono da Obra poderá, depois de receber qualquer 
notificação, ao abrigo da presente subcláusula, proceder á monitorização da manutenção de registos e/ou 
instruir o Empreiteiro, para manter mais registos actualizados. O Empreiteiro deverá permitir ao Dono 
da Obra inspecionar todos esses registos, e deve (se instruído) apresentar cópias ao Dono da Obra. 
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No entanto, caso o evento ou a circunstância, que precedeu a reclamação tenha um efeito contínuo, a 
mesma será considerada de acordo com o seguinte:  

 A reclamação apresentada com o detalhe justificativo é considerada como provisória; 
 

 Será objecto de apresentações intermédias com intervalos regulares, com o intuito de 
actualização, com todos os demais elementos solicitados pelo Dono da Obra; 

Até ao limite de 28 dias após o fim do evento ou circunstância, o Empreiteiro apresentará o pedido final, 
ou outro período proposto pelo Empreiteiro e aprovado pelo Dono da Obra.   

 

6.2.2 AVALIAÇÃO 

O Dono da Obra até 42 dias após o recebimento de uma reclamação ou quaisquer outros elementos que 
sustentem a reivindicação anteriormente identificada, ou dentro de qualquer outro período que pode ser 
proposto pelo Empregador e aprovado pelo Empreiteiro, o Dono da Obra deverá responder com 
aprovação ou desaprovação, bem como indicação dos detalhes da mesma. Pode o Dono da Obra no 
entanto proceder à solicitação de qualquer informação adicional que considere necessária, devendo 
contudo emitir a sua resposta no período indicado. 

O Dono da Obra de acordo com a Subcláusula 3.5 [Determinações] procederá em conformidade para 
definir: 

 Extensão, caso considere, do prazo de conclusão, em conformidade com a Subcláusula 8.4 
Prorrogação do Prazo para Conclusão; 
 

 Pagamento adicional, caso considere que nos termos do Contrato, o Empreiteiro a ele tem 
direito. 

 

6.2.3 DETERMINAÇÃO 

Nas condições previstas em que o Dono da Obra tenha de proceder de acordo com a subcláusula 3.5-
Determinações, para acordar ou determinar qualquer objecto ou circunstância, o Dono da Obra deverá 
consultar o Empreiteiro, com o objectivo de acordo. Se o acordo não for alcançado, o Empregador 
deverá fazer uma determinação justa, em conformidade com o Contrato, tendo em conta todas as 
circunstâncias relevantes ocorridas. 

O Dono da Obra deverá notificar ambas as Partes, de cada acordo ou determinação, com elementos 
justificativos. Cada Parte tomará as medidas adequadas para cada acordo ou determinação, a menos que 
o Empreiteiro proceda de acordo com o aviso prévio ao Dono da Obra de sua insatisfação, no prazo de 
14 dias a contar da sua recepção.  

Qualquer das partes pode, em seguida, submeter o diferendo ao Conselho de Resolução de Conflitos - 
DAB (Dispute Adjudication Board), de acordo com a Subcláusula 20.4 [decisão de Obtenção de Litígios 
de Adjudicação Board]. 
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Quadro 4 – Eventos que podem originar reclamações - Contratado 

Cláusula Título da Cláusula Evento Notificação Custo/Benefício 

Cláusula 2.1 
Direito de acesso ao 
local dos Trabalhos 

Atraso na tomada de 
posse 20. Custo+Benefício 

Cláusula 4.12 Fósseis e achados 
arqueológicos 

Conformidade com as 
Instruções 

De imediato e de 
acordo com 20.1 Custo+Benefício 

Cláusula 7.4 Testes 

Instrução para testes 
adicionais efectuados, ou 
atraso pela 
responsablidade do Dono 
da Obra 

20.1 Custo+Benefício 

Cláusula 8.4 Extensão de tempo para 
término Vários 20.1 N/a 

Cláusula 8.5 Atrasos causados pelas 
Autoridades 

Atrasos causados pelas 
Autoridades 20.4 (via 8.4) N/a 

Cláusula 8.9 Consequências de 
Suspensão Supensão 20.1 Custo+Benefício 

Cláusula 10.2 Recepção de partes do 
Trabalho 

Uso por parte do 
Empregador de partes do 
trabalho sem o acordo do 
Empreiteiro 

20.1 Custo+Benefício 

Cláusula 10.3 
Interferência nos Testes 
finais Testes 20.1 Custo+Benefício 

Cláusula 11.2 Custo de Reparação de 
Defeitos 

Sem responsabilidade nos 
defeitos pelo Empreiteiro 

Origem pelo 
Dono da Obra Custo 

Clásula 13.3 Alterações/Variações Reorçamentação 12+20.1 
Possibilidade de 
Custos 

Cláusula 13.7 Ajustes ou mudanças na 
Legislação Mudança nas Leis 20.1 Custo 

Cláusula 15.5 
Término por parte do 
Dono da Obra 

Término por parte do 
Dono da Obra 16.3/19.6 

Valorização do 
trabalho + Custos 

Cláusula 16.1 
Suspensão dos 
trabalhos pelo 
Empreiteiro 

Suspensão dos trabalhos 
por origens do 
Empregador 

21 Dias+20.1 Custo+Benefício 

Cláusula 16.4 Pagamentos Término por ruptura do 
Dono da Obra 

14 Dias (ou 
imediato) 

Libertação de 
garantias, 
Custos+Benefícios 
e danos 

Cláusula 19.4 Força Maior Força Maior 14 Dias / 20.1 
Custos (excepto 
catastrofes 
naturais) 

Cláusula 19.7 Libertação de execução 
por parte da Lei 

Impossibilidade legal ou 
libertação pela lei 

Mediante 
Notificação 

Custo 

Cláusula 20.1 Reclamação do 
Contratado 

Contratado considera 
direito a extensão de 
tempo ou pagamento 
extra 

28 Dias (42 para 
justificação em 

detalhe) 
- 
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6.3 PROCEDIMENTO PARA RECLAMAÇÕES DO DONO DA OBRA  

Caso o Dono da Obra considere ter direito a qualquer pagamento, ao abrigo de qualquer cláusula destas 
Condições, ou em conexão com o Contrato, e/ou a qualquer prorrogação do Período de Notificação de 
Defeitos-DNP, o Dono da Obra deve notificar o Empreiteiro (Cláusula 2.5). 

No entanto, a notificação não é obrigatória para os pagamentos devidos a título de Subcláusula 4.19 - 
Electricidade, Água e Gás, na subcláusula 4.20 - Equipamento da entidade patronal e materiais 
fornecidos, ou para outros serviços solicitados pelo Empreiteiro. 

O Dono da Obra deve proceder à notificação do Empreiteiro, logo que possível, após o Dono da Obra 
tomar conhecimento do evento ou circunstância, que deu origem à reclamação. 

O aviso referente a uma prorrogação do Período de Notificação de Defeitos (Período de garantia), deve 
ser efectuado antes do término do mesmo. 

A notificação deve indicar a cláusula, ou outra base indicativa, bem como incluir a comprovação da 
quantidade e/ou extensão, que o Dono da Obra considere ter direito, de acordo o previsto no Contrato.  

Em seguida, o Dono da Obra deverá proceder de acordo com a Subcláusula 3.5 [Determinações] para 
definir: 

 O valor, caso considere que Dono da Obra tem o direito de ser ressarcido pelo Empreiteiro; 
 Uma extensão de período de garantia/Período de Notificação de Defeitos, de acordo com a 
Subcláusula 11.3. 

Este montante pode ser incluído como dedução no preço do contrato, bem como dos certificados de 
pagamento.  

Quadro 5 – Eventos que podem originar reclamações - Empregador  

Cláusula Título da Cláusula Evento Procedimento 

Cláusula 2.5 Reclamação do Dono da Obra Vários 
Notificação + detalhes 

assim que possível 

Cláusula 4.2 Performance Especificação de falhas - 

Cláusula 4.19 Electricidade, água e Gás Quantidades Consumidas 2.5/3.5 

Cláusula 4.20 
Equipamento do Dono da Obra 
e registo de material gratuito Quantidades Consumidas 2.5/3.5 

Cláusula 7.5 Rejeição Custos Adicionais por 
rejeição e novos testes 2.5 

Cláusula 7.6 Reparações de Trabalhos 
Empreiteiro falha nas 
reparações instruídas 2.5 

Cláusula 8.6 Progresso dos Trabalhos 
Falha no progresso dos 
trabalhos, originando 
custos no Dono da Obra 

2.5 

Cláusula 8.7 Danos por Atrasos Falha no prazo de 
execução 2.5 

Cláusula 9.4 Falha nos Testes Finais Peças de Obra inúteis Término 

Cláusula 11.3 Notificação de Extensão de 
Período de Reparações 

Peças de Obra com 
Defeito 2.5 (máximo 2 anos) 
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Quadro 5 – Eventos que podem originar reclamações - Empregador (Cont.) 

Cláusula Título da Cláusula Evento Procedimento 

Cláusula 11.5 Falha na Reparação de 
Defeitos 

Falha na Reparação de 
Defeitos em Tempo 
Razoável 

Definição de Tempo 
razoável para reparação. 
Custos de reparações a 

executar por outros 

Cláusula 11.11 Limpeza do Local dos 
Trabalhos 

Não limpeza por parte do 
Empreiteiro Imputação de Custos 

Cláusula 15.4 Pagamento após Término Término pelo Dono da 
Obra 2.5 

Cláusula 18.1 Requisitos Gerais para Seguros Falha de Seguro pelo 
Empreiteiro 2.5 

 

6.4  RECLAMAÇÕES , CONFLITOS E ARBITRAGEM - CONSELHO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

(CRC) – “D ISPUTE ADJUDICATION BOARD (DAB)” 

6.4.1 CONSELHO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS - DISPUTE ADJUDICATION BOARD (DAB) – PRINCÍPIOS 

 

 

Fig. 4 – Sequência Típica de Resolução de Conflitos [4] 

 

A resolução de conflitos por DAB será julgada através do indicado na subcláusula 20.4, e no seguimento 
da notificação por aviso prévio, de uma das partes envolvidas.  

O mesmo ocorrerá 28 dias após a notificação acima indicada, de que uma das Partes, pretende o recurso 
a um litígio por “DAB”.  

O “DAB” deve ser preferencialmente organizado antes do início da construção, sendo constituído por 
membros/conselheiros independentes, com um número de 1 a 3, de acordo com o definido nas condições 
particulares, ou caso não esteja mencionado será constituído por 3 membros independentes, respeitados, 
imparciais e com experiência em contratos e projectos. 
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O DAB é constituído por membros, escolhidos por ambas as partes. Caso o DAB seja composto por três 
pessoas, cada uma das Partes nomeará para aprovação da outra Parte um dos membros e o terceiro será 
em conjunto, actuando este último como o presidente. 

Caso as Partes assim o entendam, e nunca de forma isolada, qualquer um dos membros do DAB pode 
ser substituído. A substituição vigorará, por motivo de inacção, cessação de funções etc.   

A remuneração será acordada entre as Partes, sendo cada uma das Partes responsável pelo pagamento 
de metade dessa remuneração.  

A nomeação dos membros DAB por norma termina quando o DAB efectuar a decisão sobre o litígio, 
excepto em situações já estipuladas entre as Partes. 

 

6.4.2 REQUISITOS CONTRATUAIS PARA UM DAB 

Em geral, no contrato estabelecido entre ambas as Partes estão incorporadas as regras processuais 
necessárias para um DAB.  

No mesmo, incluem-se as regras processuais que definem as operações do DAB, bem como os 
correspondentes papéis dos membros e das Partes, sendo também incluídos acordos tripartidos entre o 
Dono da Obra, Empreiteiro e os membros do DAB, incorporando as regras processuais. 

 

6.4.3  Regras PROCESSUAIS PARA UM DAB 

As regras processuais devem incluir o seguinte: 

• Os Membros do DAB devem tornar-se e manter-se familiarizados com todos os aspectos 
do projeto em execução, de acordo com o seguinte: 

� Leitura de relatórios. 
� Vistorias. 
� Reuniões com representantes do Dono da Obra e do Empreiteiro. 

As regras processuais para um DAB devem permitir a existência de dois modos de actividade: 

• Prevenção de litígios; 
• A resolução de litígios, se a disputa não pode ser evitada. 

 

6.1.4  Conflitos – TENTATIVA DE NÃO OCORRÊNCIA 

A tentativa de não ocorrência de “Conflitos”, por parte do DAB, prende-se com a tentativa inicial de se 
efectuar o seguinte: 

• Realização de reuniões com o DAB inicialmente em modo flexível, de formato informal, 
para reuniões e comunicações;  

• Nas reuniões devem ser fornecidas pelas Partes relatórios detalhados sobre: 
� Estado do projecto; 
� Atrasos reais e futuros; 
� Variações e reclamações; 
� Outros problemas; 
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• Os membros do DAB devem actuar como peritos e dar opinião consultiva como 
mediadores, promovendo a comunicação, evitando posições isoladas das partes e sendo 
facilitadores de resolução entre as Partes. 

 

6.1.5 RESOLUÇÃO DE CONFLITOS - DECISÃO 

O DAB actua do seguinte modo, se houver uma apresentação formal de um litígio: 

• As Partes apresentam detalhes de seu caso, com a documentação de apoio; 
• O DAB pode convocar uma audiência, para a prova ser efectuada; 
• O DAB pode adoptar procedimentos adequados ao conflito, evitando atraso ou despesa 

desnecessária; 
• O DAB produz uma decisão por escrito, com as razões detalhadas num tempo limitado 

definido; Por norma, até 84 dias ou por data indicada para pagamento por conta, 
mencionada no apêndice do contrato; 

• As transcrições efectuadas para o DAB, bem como a sua decisão, podem no futuro ser 
usadas como prova em processos judiciais ou de arbitragem. 

 

Este tipo de processo/disputa tem semelhanças com a arbitragem/julgamento: 

• Formalidade definida no processo; 
• As Partes proporcionam equidade processual; 
• Resolução de litígio com base nos requisitos legais do contrato; 
• Decisão por escrito do DAB, com as respectivas fundamentações; 
• A execução da decisão do DAB é definida pelas disposições do Contrato e o processo 

DAB evita potenciais conflitos que podem ocorrer, se os árbitros também aturem como 
mediadores. 

A decisão é vinculativa para ambas as partes, de acordo com a qual devem prosseguir prontamente, 
excepto em caso de acordo amigável entre as partes ou sentença arbitral.  

Saliente-se que a decisão DAB é apenas obrigatória se as partes a aceitarem, ou não procurarem 
resolução final da sua legalidade de direitos, por arbitragem ou via judicial. 

 

6.1.6 ACORDO AMIGÁVEL 

As partes podem transmitir até 28 dias, a sua insatisfação com a decisão do DAB. 

Desta forma e com base na insatisfação transmitida, as Partes devem efectuar a tentativa de acordo 
amigável, antes do início de arbitragem, podendo no entanto a mesma iniciar-se após 56 dias da data de 
notificação da insatisfação, com a decisão e o não acordo das Partes. 

Sublinhe-se que não existe nenhum procedimento específico, para as soluções amigáveis a serem 
adoptadas, podendo ou devendo as Partes guiar-se com base no seguinte: 

• Negociação entre Representante do Empreiteiro/Representante do Dono de Obra;  
• Negociação Executive Senior; 
• Mediação usando um mediador independente e imparcial. 
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6.2 RECLAMAÇÕES , CONFLITOS E ARBITRAGEM - ARBITRAGEM  
6.2.1 ARBITRAGEM - PROCESSO 

Caso não tenha sido possível, a finalização do diferendo pelo DAB ou amigavelmente, e/ou a decisão 
não se torne final, segue-se a arbitragem. 

Em caso de arbitragem, o processo é resolvido por arbitragem internacional, através das regras de 
Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional.  

Da mesma, farão parte três árbitros nomeados de acordo com o regulamento, e o idioma é o definido 
nas condições particulares do contrato.  

Durante a arbitragem, o(s) árbitro(s) terão plenos poderes para consultar, rever todos os documentos 
necessários, determinações, instruções, e qualquer decisão do DAB, relevantes para a disputa. 

As Partes não estão limitadas aos argumentos e fundamentos apresentados previamente no DAB. No 
entanto as decisões do DAB são plenamente admissíveis no processo de arbitragem. 

O processo de arbitragem pode ser iniciado antes, ou após a conclusão da execução das obras. 
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7 
APLICAÇÃO PRÁTICA DE UM PROCESSO DE GESTÃO E 

CONTRATUALIZAÇÃO DE UM PROEJCTO EPC  
 
 
7.1. INTRODUÇÃO  

Efectua-se em seguida uma abordagem prática com a definição das ferramentas para a gestão contratual 
de um projecto em Regime EPC/Turnkey, desde a fase inicial de pré-contratação à sua execução e 
recepção. 

O Caso prático em apreço reporta-se à necessidade de materialização de infra estruturas básicas, uma 
via rodoviária, um sistema de abastecimento de água, um sistema de tratamento de esgotos e um sistema 
de abastecimento de energia eléctrica, a uma cidade do sul de Angola com 10.500 Hab. 

 

Fig.5 – Localização do Caso em Estudo 
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De modo a se obter uma análise prática sustentada e coerente, evidenciam-se os pontos principais, no 
âmbito do regime de contratação, com base num modelo de contrato do tipo FIDIC. 

Serão definidos os passos de gestão, com a definição da escolha do modo de regime de contratualização, 
a análise de risco da execução, o processo de concurso, bem como as ferramentas de gestão do contrato 
de execução, até à receção definitiva da empreitada. 

 

7.2. ANÁLISE DE RISCO VS TIPO DE REGIME DE CONTRATAÇÃO  

Inicialmente, e de acordo com as boas normas, procedeu-se à execução de uma análise de risco, para a 
escolha do modelo de contrato pretendido, por parte da entidade Contratante. 

Dessa forma, e de acordo com o estabelecido pela mencionada entidade, efectuou-se a análise aos 
seguintes parâmetros, a que estaria vinculado o projecto a executar: 

 Projecto a materializar – apresenta complexidade e envergadura; 
 Promotor com pretensão de baixo risco para a entidade; 
 Prazo de conclusão definido; 
 Valor fixo de execução e sem variações; 
 Pouco envolvimento do Promotor no processo de execução; 
 Sem supervisão continuada dos trabalhos ou intervenção directa na execução; 
 Repartição justa de riscos; 

Face ao acima identificado, verificou-se que o regime adequado de contratação para o projecto em causa 
seria um regime EPC/Turnkey, com base no modelo “FIDIC Silver” – Livro Prata. 

 

7.3. PROGRAMA DE CONCURSO 

Após a execução da análise de risco e da definição do modelo de contratualização, procedeu-se à 
elaboração e lançamento do concurso, referente ao projecto. 

O processo de elaboração do mesmo foi efectuado por técnicos devidamente qualificados para o efeito, 
tem por base o "know-how adquirido em projectos semelhantes. 

Nos documentos de concurso, este foi composto já pelas condições de contrato do Dono da Obra, bem 
como dos requisitos do Dono da Obra e a carta de concurso. 

O Programa de Concurso efectuou-se de acordo com os seguintes tópicos resumo, abaixo indicados. [6] 

 

PARTE 1 – PROCEDIMENTOS DE CONCURSO 

Secção I: Instruções de Concurso 

A. Generalidades 
1. Objecto do Concurso  

O objecto do Concurso refere-se aos trabalhos em regime de Concepção Construção 
para execução de uma via rodoviária, de um sistema de abastecimento de água 
potável, de um sistema de tratamento de esgotos e do abastecimento de energia 
eléctrica para uma cidade com 10.500 habitantes. 
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2. Práticas Proibidas 
Definição das práticas proibidas no concurso e na execução. 
 

3. Concorrentes Elegíveis  
 

4. Materiais e Serviços Elegíveis  

 

B. Conteúdo do Documento de Concurso 

5. Secções do Documento de Concurso 
O documento de Concurso é composto pelas Partes 1, 2 e 3, com todas as suas 
secções, devendo para o efeito ser as mesmas consideradas como parte total e 
integradas em futuras adendas ao concurso. 

 
6. Esclarecimentos de concurso, inspecções e visitas aos locais dos trabalhos 

Todos os esclarecimentos devem ser redigidos por escrito, para ambas as Partes 
envolvidas no processo de concurso.  
De acordo com modelo “FIDIC Silver”, os possíveis Empreiteiros devem ter acesso 
prévio, ao local de realização dos trabalhos, devendo os mesmos inspecionar e aferir 
todas as condicionantes e envolventes aos trabalhos, de modo a que a proposta 
apresentada seja equilibrada. Desta forma, foi estabelecida a total liberdade dos 
mesmos para o acesso ao local dos trabalhos a materializar. 

 
7. Adendas ao Processo de Concurso 

Qualquer adenda ao processo de concurso tem que ser comunicada por escrito, pelo 
Dono da Obra e será parte integrante do concurso, em conjunto com os restantes 
elementos do procedimento em curso. 

 

C. Elaboração das Propostas  

8. Custos do Concurso 
Por Encargo dos concorrentes. 
 

9. Linguagem do Concurso e Proposta 
Em língua Portuguesa. 
 

10. Documentos de Concurso-Composição da Proposta 
Cada proposta deve conter no mínimo os seguintes elementos para se considerar 
válida: 
 
� Proposta técnica – elementos técnicos, com peças escritas e desenhadas de 

suporte à proposta, para cada uma das especialidades e respectivos pré-
dimensionamentos para cada um dos elementos, que permita avaliar a proposta 
de intervenção: 
 
 
 



Gestão de Contratos EPC, em regime TurnKey, com base em contratos tipo FIDIC 
 

64 

o Via Rodoviária: 

a) Planta com o traçado da directriz e rasante da via rodoviária, à escala 
1:2.000, e respectiva representação esquemática das principais obras 
associadas (exemplos muros, obras de arte, etc.), bem como o 
complemento de desenho com as intersecções, incluindo perfil 
transversal tipo nas escalas 1:100 e a representação das dimensões 
principais; 

b) Traçado em perfil longitudinal na mesma escala do traçado em planta; 

c) Perfis transversais tipo na escala 1:100, indicando a estrutura do 
pavimento, inclinação dos taludes e o tipo e dimensões; 

d) Peças desenhadas esquemáticas gerais, para identificação dos elementos 
principais, como pavimento, drenagem, obras acessórias, sinalização e 
equipamentos de segurança, etc.; 

e) Estudo preliminar de caracterização dos materiais de terraplenagem, 
face às condições das estruturas de pavimento e obras de arte; 

f) Estudo preliminar geológico e geotécnico, em particular para as 
estruturas de suporte de taludes e aterros, bem como travessias de zonas 
aluvionares; 

g) Estudo preliminar hidrológico, com o critério de dimensionamento de 
bacias para passagens hidráulicas; 

h) Pré-Dimensionamento do pavimento, tendo por base a estimativa de 
habitantes e para o horizonte de projecto definido; 

i) Pré-definição Esquemática de eventuais obras de contenção de taludes; 

j) Memórias descritivas e justificativas das soluções identificativas; 

 

o Sistema de Abastecimento de Água: 

a) Memória descritiva e justificativa com o pré-dimensionamento dos 
elementos estruturais; 

b) Memória descritiva e justificativa com o pré-dimensionamento 
hidráulico, englobando a definição das bases de dimensionamento, a 
definição do tipo e localização de órgãos acessórios, as soluções de 
descargas, a protecção exterior e interior de condutas, a protecção 
contra sobrepressões e subpressões, o processo de tratamento da estação 
de tratamento de água, bem como outros elementos que permitam 
identificar a compreensão da proposta; 

c) Planta com a indicação esquemática das necessárias obras de captação, 
estações elevatórias, adução, condutas, estação de tratamento de água e 
reservatórios de armazenamento;  

d) Perfil hidráulico do abastecimento, diagrama de instrumentação e 
funcionamento da estação de tratamento de água; 
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e) Planta geral do sistema de abastecimento à escala 1:5000, com indicação 
das características principais das infra estruturas; 

 

o Sistema de Tratamento de Águas Residuais: 
a) Memória descritiva e justificativa, com o pré-dimensionamento dos 

elementos estruturais, processo de tratamento e equipamento 
eletromecânico, automação, instrumentação e equipamentos eléctrico; 

b) Planta com a indicação esquemática do sistema de tratamento e 
circuitos hidráulicos e mecânicos;  

c) Perfil hidráulico da estação de tratamento de águas residuais e diagrama 
processual da fase líquida e sólida; 

 
o Sistema de Abastecimento de Energia Eléctrica: 

a) Memória descritiva e justificativa, com o pré-dimensionamento dos 
elementos estruturais, subestação, rede de ligação ao sistema público 
e equipamento elétrico, automação e instrumentação; 

b) Planta com a indicação esquemática do sistema de abastecimento, 
bem como outros elementos que permitam identificar a compreensão 
da proposta; 

 
� Proposta administrativa- Documento de habilitação legal para o trabalho em causa, 

bem como portefólio de projectos, com características semelhantes; 
 

� Proposta financeira – com indicação da quantificação das quantidades e sua 
valorização para o preço global; 
 

11.Carta de Concurso e Prazo  

 

 

Nome do Contrato: Empreitada de Concepção Construção, de uma via rodoviária, do 
abastecimento de água potável, do tratamento de esgotos e do abastecimento de energia eléctrica 
para a cidade com 10.500 habitantes. 

 

 

 

A/c: _____________________________________ 
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No seguimento da apresentação da proposta para a realização da empreitada em regime de 
Concepção Contrução, para uma via rodoviária, do abastecimento de água potável, do tratamento 
de esgotos e do abastecimento de energia eléctrica para a cidade com 10.500 habitantes, verificamos 
as Condições particulares do Contrato, os Requisitos do Dono da Obra e os demais elementos que 
o constituem, e declaramos que os mesmos não apresentam erros e defeitos. 

 

A ___________________________________________________ propõe efectuar a empreitada em 
regime concepção construção, turnkey pelo valor de ___________________, sendo a proposta 
válida por um período de 45 dias. 

 

Mais se informa que aceitamos as sugestões de nomeação do DAB tal como definido. 

 

 

 

 

Ass:_______________________________________ 

(Nome do Representante) 

 

 

Representante com poderes para assinar em nome de : _____________________________ 

 

 

 

 

Data:  _____ / ______ / 2015 

 

12. Prazo de Execução e Prazos Parciais de Cumprimento 

Para cada uma das especialidades procedeu-se à definição do prazo limite de execução. 
Ainda em cada uma das especialidades para os pontos-chave da mesma, indicou-se os 
prazos parciais a cumprir na execução. 

13.  Pagamentos, Cauções e Garantias 

De acordo com o modelo de contrato indicado procedeu-se à definição do prazo para 
pagamento, com pagamentos parciais. 

No que concerne à caução a entregar por parte do Empreiteiro, indicou-se o modo de 
caução a que o mesmo se encontrava sujeito em cada pagamento, bem como a garantia 
a prestar face aos trabalhos a executar. 
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14.  Documentos para a Qualificação dos Concorrentes 

Documento de habilitação legal para o trabalho em causa, bem como lista de referência 
de projectos com características semelhantes. 

15. Período de Validade da Proposta   

Proposta válida por 45 dias. 

 

D. Entrega das Propostas e Abertura de Propostas 

16.  Prazo de Entrega e Modo de Submissão da Proposta  

17. Data de Abertura de Propostas 

 

E. Avaliação, Entrega, Notificação e Contratação 

18. Avaliação e Critérios de Qualificação 

A adjudicação seria efectuada de acordo com a proposta mais vantajosa para o efeito. 

19. Notificação de Adjudicação        

20. Data de Adjudicação         

 

 

PARTE 2 - REQUISITOS 

 

SECÇÃO II: Requisitos Técnicos 

21. Requisitos Técnicos do Dono da Obra 

Os Requisitos Técnicos do Dono da Obra foram compostos pelos seguintes itens: 

• Âmbito da Empreitada; 
• Estaleiro; 
• Acessos; 
• Autorizações e Licenças a obter pelo Empreiteiro; 
• Fundações, Estruturas, Instalações e Meios de Acesso; 
• Ambiente, Qualidade e Segurança; 
• Horário de Trabalho; 
• Normas Técnicas e Regulamentos de Construção;  
• Topografia, Geologia, Geotecnia; 
• Expropriações; 
• Outros Empreiteiros no Local; 
• Comissionamento e Operação; 
• Amostras, Testes intermédios, finais e Recepção; 
• Outros. 
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(i) PARÂMETROS BASE PARA A VIA RODOVIÁRIA 

De acordo com o modelo base de contrato “FIDIC-Silver”, procedeu-se à definição dos 
elementos base para a execução da via rodoviária, de modo a que o Empreiteiro possa 
elaborar a sua proposta no regime EPC. 

Os elementos base da via rodoviária compreendem a execução de uma via rodoviária para 
uma população de 10.500 Hab, tendo uma estimativa de crescimento para 20 anos de 
21700 hab.  

A via rodoviária a dimensionar deveria ser projectada para a fase final com 21700 Hab.   

A plataforma rodoviária a implementar seria de uma via 2x2, com uma extensão de 6 
Km´s. 

 

Fig.6 – Via Rodoviária – Perfil Transversal 

 

Procedeu-se à indicação de uma hipótese de traçado, sendo obrigatoriamente definido o 
ponto de início e de fim da via rodoviária a executar. 

 

Fig.7 – Via Rodoviária – Traçado Indicativo 

 

Procedeu-se á indicação de intersecções tipo a efectuar nos cruzamentos/entroncamento 
e intersecções. 

 A faixa de rodagem teria as seguintes composições mínimas: 
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� Camada de desgaste em 
betão betuminoso com 
0,05m de espessura; 

� Camada de regularização 
em macadame betuminoso 
com 0,08m de espessura; 

� Base, em material de 
granulometria extensa com 
0,20m de espessura; 

� Sub-base em material de 
granulometria extensa com 
0,25m de espessura; 

Fig.8 – Via Rodoviária – Corte 

Procedeu-se à indicação da legislação e regulamentação a que estaria sujeita a via 
rodoviária, do qual se menciona a legislação vigente em Angola e considerando-se na sua 
ausência a aplicação da legislação portuguesa aplicável e do manual da JAE. 

Na execução da via rodoviária, encontram-se incluídos todos os trabalhos para cada uma 
das subespecialidades: 

� Movimentos de Terra; 
� Drenagens; 
� Pavimentação; 
� Obras acessórias;  
� Equipamentos de sinalização e segurança; 
� Outros. 

 

(ii)  PARÂMETROS BASE PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
Também para o sistema de abastecimento de água, e de acordo com o modelo base de 
contrato “FIDIC-Silver”, procedeu-se à definição dos elementos base, de modo a que o 
Empreiteiro possa elaborar a sua proposta no regime EPC, para este sistema. 

� Legislação e Regulamentação a que estariam sujeitos os requisitos para o 
fornecimento de água potável, do qual se menciona em particular a 
legislação Angolana, nomeadamente o Decreto Presidencial nº 261/11 de 6 
de Outubro e na ausência de legislação aplicável, o estipulado pela OMS e 
o estabelecido na Directiva da Comunidade Europeia nº. 98/83/CE, do 
Conselho, de 3 de Novembro; 

� Indicação dos dados de base mínimos necessários para o pré-
dimensionamento do sistema de abastecimento de água potável: 

 

Quadro 6 – Parâmetros Base - Sistema de Abastecimento de Água Potável 

Parâmetros para pré-dimensionamento 

Ano horizonte de projeto 40 anos 

População e habitações 21.700 Hab 
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Quadro 6 – Parâmetros Base - Sistema de Abastecimento de Água Potável (Cont.) 

Parâmetros para pré-dimensionamento 

Ano horizonte de projeto 40 anos 

População e habitações 21.700 Hab 

Capitações 125 l/habitante.dia 

Caudais 2712,50 m3/dia 

Outros consumos a incluir Consumos públicos, 
comércio e serviços bem 
como perdas na rede de 
distribuição e condutas 

Factor de Ponta 1,3 

 
� Os componentes mínimos que o sistema teria que apresentar: 

� Captação; 
� Tratamento; 
� Adução; 
� Armazenamento e Pressurização; 
� Ligação à rede de distribuição; 
� Edifícios de apoio e controlo, com instalações sanitárias, equipados e 

mobilados, incluindo redes de ITED, CCTV, AVAC, abastecimento de 
água e drenagem de águas residuais, bem como arranjos exteriores com 
via de acesso, drenagem exterior, iluminação exterior, arruamento 
interior e vedações; 

� Parâmetros de qualidade final do sistema de abastecimento, de acordo 
com o seguinte: 
 

Quadro 7 – Parâmetros de Qualidade – Sist. de Abastecimento de Água 

Parâmetros Valores Limites de Emissão  

PH 6.0 - 9.0 

CBO 40 mg/l 

CQO 150 mg/l 

Sst 60 mg/l 

Alumínio 10mg/l 

Ferro total 2.0 mg/l 

Mangânes total 2.0 mg/l 

Cor Não vísivel na diluição1:20 

Fósforo 3.0 mg/l 
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Quadro 7 – Parâmetros de Qualidade – Sist. de Abastecim. de Água (Cont.)  

Parâmetros Valores Limites de Emissão  

PH 6.0 - 9.0 

CBO 40 mg/l 

CQO 150 mg/l 

Sst 60 mg/l 

Alumínio 10mg/l 

Ferro total 2.0 mg/l 

Mangânes total 2.0 mg/l 

Cor Não vísivel na diluição1:20 

Fósforo 3.0 mg/l 

Azoto amoniacal 10.0 mg/l 

Azoto total 15.0 mg/l 

Nitratos 50 mg/l 

Consumo de energia 0.7 kw/h 

 

� O processo de tratamento de água teria de incluir as seguintes etapas: 
 

Etapas de 
tratamento da 
água bruta 
 

Coagulação 

Floculação 

Decantação 

Desinfecção 

 
� A Estação de tratamento de água, teria que incluir o seguinte: 

 

ETA 
 

Reservatório de chegada de água 

Cloragem 

Hidropressão 

Doseamento de coagulante e 
floculante 

Filtração 

Tratamento dos sólidos, com 
decantação, filtração, 
espessamento e desidratação em 
leitos 
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(iii)  PARÂMETROS BASE PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS 
De forma semelhante, também para o sistema de tratamento de águas residuais, e de 
acordo com o modelo base de contrato “FIDIC-Silver”, procedeu-se à definição dos 
elementos base, de modo a que o Empreiteiro possa elaborar a sua proposta no regime 
EPC, para este sistema. 

� Legislação e Regulamentação a que estariam sujeitos os requisitos para o 
tratamento de águas residuais, do qual se menciona em particular a 
legislação Angolana, nomeadamente o Decreto Presidencial nº 261/11 de 6 
de Outubro; 
 

� Indicação dos dados de base necessários mínimos para o pré-
dimensionamento do sistema de tratamento de águas residuais: 
 
Quadro 8 – Parâmetros Base - Sistema de Tratamento de Águas Residuais 

 

Parâmetros para pré-dimensionamento 

Ano horizonte de projeto 40 anos 

População e habitações 21.700 Hab 

Capitações 125 l/habitante.dia 

Caudais 2690,80 m3/dia 

Outros consumos a incluir Consumos públicos, comércio e 
serviços bem como perdas na 
rede de distribuição e condutas 

 
� Os componentes mínimos que o sistema teria que apresentar e a estação de 

tratamento de águas residuais, do tipo convencional: 
 

Tratamento Primário 

Gradagem 

Tamisação 

Desarenamento 

Equalização 

Tratamento Biológico 
Secundário 

Lamas activadas, com 
arejamento 

Tratamento Terciário 
Filtração 

Desinfecção 

Tratamento de Lamas 

Espessamento 

Digestão de Lamas 

Desidratação em Leitos de 
secagem 
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Foi ainda indicado em complemento: 

� Pontos de ligação da rede de águas residuais; 
� Edifícios de apoio e controlo, com instalações sanitárias, equipados 

e mobilados, incluindo redes de ITED, CCTV, AVAC, 
abastecimento de água e drenagem de águas residuais, bem como 
arranjos exteriores com via de acesso, drenagem exterior, 
iluminação exterior, arruamento interior e vedações; 

� Parâmetros de qualidade final do sistema de tratamento, de acordo 
com o seguinte: 
 
Quadro 9 – Parâmetros de Qualidade – Sist. de Trat. de Águas Residuais 

Parâmetros Valor Máximo Admissível 

PH 5.5 – 9.0 

Cor (após filtração simples) 50 mg/l 

Cheiro 20 

Ferro dissolvido 1.0 mg/l 

Fluoretos 0.7-1.7 

Cobre 1.0 mg/l 

Zinco 1.0 mg/l 

Manganês 1.0 mg/l 

Boro 1.0 mg/l 

Chumbo 0.05 mg/l 

Cianetos 0.05 mg/l 

Cloretos 200 mg/l 

Crómio 0.05 mg/l 

Hidrocarbonetos 1.0 mg/l 

CQO 30 mg/l 

CBO5 7 mg/l 

Azoto amoniacal 2.0 mg/l 

Coliformes totais 50.000,00 por 100 ml 

Coliformes fecais 20.000,00 por 100 ml 

Estreptococos fecais 10.000,00 por 100 ml 

Consumo de energia 0.4 kw/h 
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(iv) PARÂMETROS BASE PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA 

Por último, também para o sistema de abastecimento de energia eléctrica, e de acordo 
com o modelo base de contrato FIDIC-SILVER, procedeu-se à definição dos elementos 
base, de modo a que o Empreiteiro possa elaborar a sua proposta no regime EPC, para 
este sistema. 

� Legislação e Regulamentação, a que estariam sujeitos os requisitos para o 
sistema de abastecimento de energia eléctrica; 

 
� Indicação dos dados de base mínimos necessários para o pré-

dimensionamento do sistema de abastecimento de energia eléctrica: 
 

� Ano horizonte de projeto; 
� População e habitações; 
� Potências mínimas; 
� Tipo de abastecimento; 
� Pontos de entrada da rede de distribuição; 
� Ponto de ligação ao sistema elétrico nacional; 
� Critérios gerais da Linha eléctrica: 
� Corredor indicativo entre subestações para materializar a linha elétrica; 
� Cabo condutor por fase tipo; 
� Cabo de guarda tipo; 
� Tipos de Apoios e postes; 
� Tipo de Isoladores de compósito; 
� Tipo de Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de 

corrente de defeito máxima; 
� Tipo de circuitos de terra dos apoios; 
� Balizagem aérea; 
� Condutores propostos e barramentos; 
� Subestação com a potência 60/15KV composta no mínimo com: 
 

o Edifício de comando com instalações sanitárias, equipado com 
CCTV, AVAC, ITED, abastecimento de água e residuais; 

o Painel de linha 60/15KV, e potência do transformador 
(10MVA) 

o Painel de chegada de transformador; 
o Painel potencial de barras; 
o Painel de linha de barras; 
o Painel para bateria de condensador; 
o Protecção contra sobretensões; 
o Parâmetros gerais do sistema: 

 
Quadro 10 - Parâmetros Base - Sistema de Abastecimento de Energia Eléctrica 

 60 KV 15 kV 

Tensão nominal  60 kV 15 kV 

Sistema  Trifásico Trifásico 
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Quadro 10 - Parâmetros Base - Sistema de Abastecimento de Energia Eléctrica (Cont.) 

 60 KV 15 kV 

Tensão nominal  60 kV 15 kV 

Sistema  Trifásico Trifásico 

Frequência 50 Hz 50 Hz 

Tensão mais 
elevada da rede 

72,5 kV 17,5 kV 

Regime de 
Neutro 

Directamente ligado à terra Impedante 

 

� Características da aparelhagem de alta tensão e média tensão; 
� Reserva de espaço para painel de linha, painel de barra, painel de bateria de 

condensador e transformador adicional; 
� Celas de corte de reserva; 
� Arranjos exteriores com via de acesso, drenagem exterior, iluminação exterior, 

arruamento interior e vedações; 
� Tipo de instrumentação, automação e controlo 
� Parâmentos de qualidade final do sistema de abastecimento; 

 
� Os componentes mínimos que o sistema teria que apresentar: 

� Tipo de abastecimento; 
� Tipo de unidades; 
� Desenho tipo; 

 

PARTE 3 CONTRATO 

• Secção III. Condições Gerais de Contracto; 

• Secção IV. Condições Particulares de Contrato; 

• Secção V. Garantia de Boa Execução; 

• Secção VI. Garantia para Adiantamento Bancário; 

 

Em resumo, abaixo as etapas essenciais no Concurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparação dos elementos/documentos para 
Concurso 

1 – Procedimentos 
2 - Requisitos 
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Fig.9 - Etapas essenciais no Concurso 

 
 

7.4. CONTRATUALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL DO PROJECTO TIPO EPC, EM REGIME 

“T URNKEY”,  EM MODELO TIPO “S ILVER BOOK”  (LIVRO PRATA) 

Após a realização do processo de concurso e selecção do adjudicatário, que se incorporava no processo 
de selecção, procedeu-se à realização da contratação e assinatura do contrato entre as Partes, para a 
realização do projecto. 

O contrato em si é a grande ferramenta de gestão contratual, que se encontra ao dispor em todo o 
processo de execução do projecto, desde o seu início até à recepção definitiva do projecto. 

Para o caso prático em estudo, o mesmo foi composto pelos elementos que em seguida se indicam, tendo 
por base a realização de um contrato comercial, com as áreas principais a considerar, que compreendem 
os seguintes pontos principais da minuta de acordo de contrato, composta ainda pelos devidos anexos: 

� Identificação das partes; 
 

� Especificação dos fornecimentos, obras ou serviços a serem prestados; 
 

� Conformidade com a especificação; 
 

� Prazo; 
 

� Preço e pagamento;  
 

� Lista de documentos apensos nos anexos, dos quais se incluem o seguinte: 

Carta-Convite aos Concorrentes, 
 para apresentação de Proposta 

Abertura, Análise e Avaliação das Propostas 

Notificação e Adjudicação 
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o Danos e prejuízos (para fornecimentos ou obras durante o transporte ou durante a 
execução, aos trabalhadores, a terceiros, bem como a propriedade intelectual); 

o Questões Sociais e Ambientais; 
o Término (danos por atraso, danos de desempenho; padrão; rescisão; segurança); 
o "Cláusulas Automáticas" (lei do contrato, linguagem do contrato, ordem de 

precedência, divisibilidade, dispensa, atribuição, emenda, avisos); 
o Resolução de contrato; 

 

7.4.1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES 

Neste ponto foi indicado a denominação do Empreiteiro e do Dono da Obra, para identificação das 
Partes que celebram o contrato, bem como os dados sociais e legais. 

 

7.4.2. ESPECIFICAÇÃO DOS FORNECIMENTOS, OBRAS OU SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 

Neste ponto foi identificado o objecto do contrato celebrado entre as Partes. 

O objecto do contrato foi a realização dos trabalhos de concepção, projecto e construção de uma via 
rodoviária, de um sistema de abastecimento de água, de um sistema de tratamento de águas residuais e 
de um sistema de abastecimento de energia eléctrica, para uma cidade do sul de Angola. 

 

7.4.3. CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAÇÃO 

O objecto do contrato inclui ainda, durante a execução da empreitada e até à reparação de todos os 
defeitos durante o período de garantia, todo o fornecimento, transporte, instalação, montagem de todos 
os equipamentos necessários ao bom funcionamento de todos os sistemas, mão-de-obra, materiais e o 
demais recursos necessários para a sua conclusão. Encontra-se ainda incluída toda a contratação de 
planos, estudos e projectos e seguros necessários para o efeito, de acordo o contrato, a lei regente e de 
acordo com os requisitos do Dono da Obra. 

O Empreiteiro obriga-se a respeitar as normas de segurança e ambientais em vigor.  

 

7.4.4. PRAZO   

A presente empreitada apresentou início em 1 de Outubro de 2015 e termina em 1 de Outubro de 2016. 

O presente contrato regeu-se ainda pelos prazos parciais, indicados no anexo 5. 

 

7.4.5. PREÇO E PAGAMENTO 

O presente Contrato para a realização dos trabalhos de concepção, projecto e construção foi sujeito a 
pagamento pelo Dono da Obra ao Empreiteiro, nos termos dos Anexos 2 e 6, em contrapartida da sua 
total realização a um preço global e fixo. 

Do mencionado contrato, o mesmo foi composto pela listagem de anexos que permitem a regulação num 
todo na gestão contratual entre as partes envolvidas, dos quais se indicam: 

Anexo 1 - Lista de documentos 
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Anexo 2 - Condições Particulares 

1. Representantes das Partes (Dono da Obra e do Empreiteiro) 

2. Local dos Trabalhos 

3. Autorizações e Licenças  

4. Concepção do Projecto 

5. Prazo de Execução 

6. Programa de Trabalhos 

7. Supervisão dos Trabalhos 

8. Segurança e Saúde dos Trabalhos 

9. Qualidade dos Materiais, Equipamentos, Recursos e Produto Final 

10. Ambiente e responsabilidade social 

11. Alterações, Determinações e Variações 

12. Garantias 

13. Pagamentos e Impostos 

14. Subcontratação 

15. Testes, Responsabilidade por Defeitos e Recepção 

16. Suspensões e Resolução 

17.  Seguros 

18. Indemnizações e Penalidades 

19.  Confidencialidade 

Anexo 3 - Condições Gerais – “Livro Prata – Silver Book”  

Anexo 4 - Requisitos Gerais e Técnicos do Dono da Obra 

� Requisitos Gerais do Dono da Obra a serem cumpridos pelo Empreiteiro; 
� Requisitos do Dono da Obra para a via rodoviária, a serem cumpridos pelo 

Empreiteiro; 
� Requisitos do Dono da Obra para o sistema de abastecimento de água, a serem 

cumpridos pelo Empreiteiro; 
� Requisitos do Dono da Obra para o sistema de tratamento de águas residuais, a 

serem cumpridos pelo Empreiteiro; 
� Requisitos do Dono da Obra para o sistema de abastecimento de energia eléctrica, 

a serem cumpridos pelo Empreiteiro. 

Anexo 5 – Prazo Geral e Prazos Parciais de Trabalhos 

Anexo 6 - Preço de Execução e Condições Económico-Financeiras 

Anexo 7 - Requisitos Mínimos de Qualidade  

Anexo 8 - Minutas de Garantia Bancária  

Anexo 9 – Guia para o Manual de Operação, Manutenção e Telas Finais 
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Após a assinatura do contrato entre ambas as partes, a execução da gestão contratual do projecto em 
regime EPC teve como pano de fundo o contrato estabelecido entre ambas as Partes, sendo o mesmo 
essencial no controlo, regulação e obtenção do produto final em conformidade com o pretendido, desde 
o início dos trabalhos até à recepção definitiva dos mesmos. 

 

Na gestão contratual de um projecto EPC com esta base FIDIC e ainda com a particularidade da 
utilização o modelo “Silver Book”, verificou-se que o mesmo se apresenta como uma ferramenta de 
suporte avançada de gestão, permitindo um desempenho de elevada capacidade e que utilizado em 
conformidade, potencia o sucesso de um projecto, que tem como objectivo mútuo das Partes envolvidas, 
a sua conclusão dentro dos parâmetros inicialmente estipulados.  

Para o sucesso de um projecto EPC, em regime “turnkey”, e neste caso particular verificou-se que a 
definição e estabelecimento prévio inicial e exacto, de um conjunto de procedimentos pré-definidos e 
que sendo conhecedores pelas Partes envolvidas, permitiu o decurso normal de uma empreitada, com 
uma elevada envergadura e complexidade assinalável. Na execução do projecto em apreço, verificou-se 
que para além das boas práticas habituais de gestão contratual de projectos, a existência das seguintes 
cláusulas e dos requisitos do empregador, foram uns dos principais aspectos diferenciadores, 
relativamente a outro tipo de contratos e da sua gestão: 

• Requisitos Técnicos do Empregador 

Este item, com a definição clara e exacta do objectivo inicial e do produto final a receber pelo 
Dono da Obra e a ser entregue pelo Empreiteiro, representou um dos elementos mais 
importantes para a correcta gestão contratual de todo o processo. Desta forma, obteve-se uma 
clara definição do que as Partes pretendiam, umas das outras. 

Sublinhe-se ainda que neste item, tendo o mesmo todo o detalhe referente aos elementos que 
o Empregador pretendeu ver vertidos no projecto de execução, na execução da empreitada e 
na recepção do produto final, permitiu a diluição de grande parte dos conflitos, que ocorrem 
na maioria dos contratos.    

• Alterações e Ajustamentos – Cláusula 13 
Apesar de claramente definidos os objectivos das partes envolvidas neste tipo de processo, 
observa-se que por vezes há necessidade de introdução de alterações, quer por parte do Dono 
da Obra, quer por parte do Empreiteiro, como por exemplo com “value engineering 
(menor/maior valias). A definição clara do modo de actuação é como o próprio nome indica, 
uma valia para o processo de gestão contratual, contendo a clara definição do tempo para a 
sua apresentação, para a análise, concordância ou rejeição e pagamento das mesmas, no caso 
de aceitação. 
Na presente empreitada as alterações e ajustamentos efectuados, não originaram alteração do 
preço contratual, nem ainda alteração do prazo final da empreitada, face à definição do 
indicado na cláusula 13 e ainda do suporte que se encontrava nas condições particulares. No 
caso em apreço ainda face à indicação explícita nas condições particulares de que o preço 
contratual era fixo e irrevisível, não era permitia a ocorrência de revisão de preços. 
 

• Reclamações e conflitos – Cláusula 20 
Na gestão contratual de projectos, verifica-se por inúmeras vezes a ambiguidade no modo de 
actuação e de apresentação das reclamações das Partes. Com base neste trabalho foi possível 
verificar que este tipo de modelo, permite a definição clara do modo de apresentação dos 
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prazos, que existem para as Partes, não só na apresentação da sua reclamação, mas também 
da documentação a apresentar e o tempo para a emissão de pareceres sobre o mesmo. 
Identifica ainda, os intervenientes na tomada de decisão, em caso de conflito. 
 

• Risco – Cláusula 17 
Uma das grandes indefinições em muitos contratos é a inexistência da clara definição do risco 
e responsabilidade num projecto e na sua execução. Num projecto EPC, em regime “turnkey”, 
este é um dos parâmetros essenciais para a o sucesso da realização de um projecto e para 
permitir que as Partes, tomem em consciência tomem todas as decisões em consonância para 
a realização do mesmo. Com base num modelo como o “Silver Book”, é possível constatar-
se para as diversas fases de execução, desde o projecto à realização da construção, a alocação 
de obrigações e direitos inerentes às Partes, incluído em caso de circunstâncias excepcionais, 
elencadas como “Force Majeure”. 
 

Com base no acima exposto e com a identificação das diversas etapas percorridas no caso prático, 
verificou-se a funcionalidade da gestão contratual de um projecto EPC, em regime “turnkey”, com base 
em contratos tipo FIDIC, desde a fase inicial de pré-contratação, à sua execução e recepção. 
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8 
CONCLUSÃO  

 
8.1. CONCLUSÕES 
A realização do presente trabalho teve como objetivo o estudo da gestão de contratos EPC, em regime 
“turnkey”, com base em contratos do tipo FIDIC. 

O termo “Obra por Gestão de Contrato” ou “Gestão Contratual”, na cultura portuguesa de construção, e 
exceptuando os grandes empreendimentos (que estão já há alguns anos ausentes do panorama nacional), 
está por vezes associado a uma relação tensa entre o Dono de Obra e o Empreiteiro; no entanto, num 
panorama internacional, esta gestão contratual aparece não como um mecanismo gerador de 
conflitualidade, mas como um mecanismo apaziguador da mesma. 

Nos dias de hoje verifica-se que é um tipo de modelo de contrato com bastante utilidade e com vasta 
utilização em projectos de envergadura e complexidade, permitindo um controlo assertivo, eficiente e 
eficaz do produto final, sem variações do objecto inicialmente contratado. 

Face à atualidade da inserção das empresas de projectos e de construção no mundo global em que nos 
encontramos, com diversos intervenientes, com origens em diferentes países, conclui-se cada vez mais 
que existe a necessidade de um modelo eficaz e assertivo para a gestão dos projectos. É frequente 
estarmos na presença de empreendimentos em que o Dono de Obra tem uma nacionalidade, o Projectista 
outra, o Empreiteiro outra e em que o local de execução da obra é ainda distinto dos três anteriores. É 
assim necessária uma base de entendimento comum, que permita aos diversos intervenientes 
comunicarem e negociarem entre si de uma forma simples, correcta, aceite por todas as partes, e que 
garanta, em princípio, um resultado final a contento de todos – uma obra correctamente executada para 
o Dono de Obra e um lucro razoável para o Empreiteiro. 

A realização de projectos com esta base permite, quer ao Dono de Obra/Promotor, quer ao Empreiteiro, 
terem uma definição essencial dos princípios e regras a utilizar no desenvolvimento do projecto a 
executar, permitindo que os riscos estejam delineados e definidos para ambas as partes, com base numa 
justa equidade das regras de gestão contratual.  

No global, todas as acções a serem tomadas de parte a parte encontram-se definidas, havendo assim um 
melhor esclarecimento acerca dos procedimentos a adoptar em cada ocasião, para todas as partes 
envolvidas.  

Verifica-se ainda que durante a aplicação este tipo de modelo, como o projecto e a construção estão 
sobre o mesmo denominador, este facto permite a possibilidade de elaboração de uma solução de 
projecto já optimizada para a construção e desempenho do produto final. Desta forma permite-se que a 
haja uma maior coordenação entre a entidade projectista e a construtora, trabalhando em conjunto e de 
uma forma integrada, podendo percorrer correctamente todos os passos até à obtenção do produto final. 
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Esta ligação permite ainda com alguma antecipação evitarem-se falhas de projecto e de execução, visto 
que o interesse destas partes é comum.  

Constata-se ainda que para o caso dos agentes financiadores, este é um sistema cada vez mais do seu 
agrado, em virtude da existência de um prazo e custos definidos, além de um sistema objectivo que 
permite o seu controlo e que todas as partes concordaram utilizar.  

A chave do sucesso para a realização de um projecto nestes termos assenta essencialmente em serem 
percorridos todos os passos essenciais enumerados no presente trabalho, desde o momento em que o 
Promotor, define a pretensão da execução de um projecto até à conclusão deste por parte do Empreiteiro 
e a sua recepção novamente por parte do Dono da Obra/Promotor. Uma errada gestão de projecto, em 
qualquer uma das fases do seu processo, poderá originar que por insuficiência técnica, financeira ou 
outra, seja colocado em causa o projecto de construção, colocando por consequência em causa todo o 
objectivo final pretendido, levando ao insucesso do idealizado. 

Finalizando, importa referir que nos dias de hoje se torna cada vez mais importante obter-se um know-
how de excelência neste tipo de modelos de gestão e contrato, face à crescente utilização deste tipo de 
modelo em situações internacionais. Este know-how deve ser adquirido não só pelo Contratante, que 
pretende efectuar um projecto através desta base, mas também para as Empresas Adjudicatárias, que 
executam a construção e realização deste tipo de projectos. Uma errada gestão do projecto por parte de 
qualquer uma das empresas que participam no processo, poderá originar um falhanço global do mesmo. 
Verifica-se que a participação em projectos deste tipo, num mundo cada vez mais global e concorrencial, 
é cada vez mais uma realidade para as empresas adjudicatárias. 

 

8.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 
Face à contínua implementação internacional do modelo de gestão contratual indicado no presente 
estudo e como possibilidade de futuro desenvolvimento, considera-se a aplicação do modelo gestão vs 
modelo com base no actual CCP – Código dos Contratos Públicos (com base no DL n.º 18/2008, de 29 
de Janeiro), utilizado pelo entidades públicas portuguesas, de modo a permitir evidenciar os defeitos e 
virtudes de ambos os modelos.  

Poderá ainda mediante uma análise cuidada dos diversos documentos FIDIC citados neste trabalho, 
identificar-se um conjunto de lacunas e de melhorias aplicáveis em futuros modelos de gestão de 
empreitadas. 
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ANEXOS 

 
Anexo I – Índice de sub-cláusulas – FIDIC SILVER [4] 

Anexo II – Países vs tipo de Legislação vigente para contratos [5] 
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Anexo I – Índice de sub-cláusulas – Forma de Contrato - FIDIC “Silver Book” 

 

Access after Taking Over, Right of – Sub-cláusula 11.7  

Access for Inspection – Sub-cláusula 7.3  

Access Route – Sub-cláusula 4.15 

Access to the Site, Right of – Sub-cláusula 2.1  

Additional Facilities – Sub-cláusula 4.13  

Addresses for Communications – Sub-cláusula 1.3 5 

Adjudication Board – Sub-cláusula 20.2  

Adjustments for Changes in Cost – Sub-cláusula 13.8  

Adjustments for Changes in Legislation – Sub-cláusula 

13.7  

Advance Payment – Sub-cláusula 14.2  

Agreement, Contract – Sub-cláusula 1.6  

Amicable Settlement – Sub-cláusula 20.5  

Approval of Contractor’s Documents – Sub-cláusula 

5.2  

Approvals, Permits, Licences– Sub-cláusula 2.2  

Arbitration – Sub-cláusula 20.6  

As-Built Documents – Sub-cláusula 5.6  

Assignment – Sub-cláusula 1.7  

Assistance by the Employer – Sub-cláusula 2.2  

Assistants, Employer’s Representative’s – Sub-

cláusula 3.2  

Authorities, Delays Caused by – Sub-cláusula 8.5  

Avoidance of Interference – Sub-cláusula 4.14  

 

Care of theWorks – Sub-cláusula 17.2  

Certificate, Performance – Sub-cláusula 11.9  

Certificate, Taking-Over – Sub-cláusula 10.1  

Claims, Employer’s – Sub-cláusula 2.5  

Claims Procedure – Sub-cláusula 20.1  

Clearance of Site after Performance Certificate – Sub-

cláusula 11.11  

Clearance of Site after Taking-Over Certificate – Sub-

cláusula 4.23  

Commencement of Works – Sub-cláusula 8.1  

Communications – Sub-cláusula 1.3  

Communications, Language for – Sub-cláusula 1.4  

Completion of OutstandingWork and Remedying 

Defects – Sub-cláusula 11.1  

Completion, Statement at – Sub-cláusula 14.10  

Completion, Time for – Sub-cláusula 8.2  

Conditions, Unforeseeable – Sub-cláusula 4.12  

Confidentiality – Sub-cláusula 1.9  

Confidential Details – Sub-cláusula 1.12  

Contract Price – Sub-cláusula 14.1  

Contract Price, Sufficiency of the – Sub-cláusula 4.11  

Contractor to Search – Sub-cláusula 11.8  

Contractor’s Claims 20.1  

Contractor’s Design Obligations – Sub-cláusula 5.1 

Contractor’s Documents – Sub-cláusula 5.2  

Contractor’s Documents, Employer’s Use of – Sub-

cláusula 1.10  

Contractor’s Entitlement to SuspendWork – Sub-

cláusula 16.1  

Contractor’s Equipment – Sub-cláusula 4.17  

Contractor’s Liability, Cessation of – Sub-cláusula 2.5  

Contractor’s Liability, Limitation of  – Sub-cláusula 17.6  

Contractor’s Obligations: Tests on Completion – Sub-

cláusula 9.1  

Contractor’s Operations on Site – Sub-cláusula 4.23 

Contractor’s General Obligations – Sub-cláusula 4.1   
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Contractor’s Personnel – Sub-cláusula 6.9  

Contractor’s Personnel and Equipment, Records of – 

Sub-cláusula 6.10  

Contractor’s Representative – Sub-cláusula 4.3  

Contractor’s Superintendence – Sub-cláusula 6.8  

Contractor’s Undertaking – Sub-cláusula 5.3  

Co-operation – Sub-cláusula 4.6  

Cost, Adjustments for Changes in – Sub-cláusula 13.8  

Currencies for Payment of Variations – Sub-cláusula 

13.4  

Currencies of Payment – Sub-cláusula 14.15  

 

DAB – see Dispute Adjudication Board 

Data on Conditions at the Site – Sub-cláusula 4.10  

Daywork  – Sub-cláusula 13.6  

Default of Contractor, Notice of  – Sub-cláusula 15.1  

Default of Contractor: Termination – Sub-cláusula 15.2  

Default of Employer: Entitlement to SuspendWork – 

Sub-cláusula 16.1  

Default of Employer: Termination – Sub-cláusula 16.2  

DefectiveWork, Removal of  – Sub-cláusula 11.5  

Defects, Failure to Remedy – Sub-cláusula 11.4  

Defects Notification Period, Extension of  – Sub-

cláusula 11.3 

Defects, Remedying of – Sub-cláusula 11.1  

Defects, Searching for Cause of  – Sub-cláusula 11.8  

Definitions  – Sub-cláusula 1.1  

Delay Damages – Sub-cláusula 8.7  

Delays Caused by Authorities – Sub-cláusula 8.5  

Delegated Persons – Sub-cláusula 3.3  

Delegation by the Employer’s Representative – Sub-

cláusula 3.2  

 

Design Error – Sub-cláusula 5.8  

Design Obligations, General  – Sub-cláusula 5.1  

Determinations – Sub-cláusula 3.5  

Discharge – Sub-cláusula 14.12  

Disorderly Conduct – Sub-cláusula 6.11  

Dispute Adjudication Board, Failure to Agree  – Sub-

cláusula 20.3  

Dispute Adjudication Board’s Appointment, Expiry of – 

Sub-cláusula 20.8  

Dispute Adjudication Board’s Decision, Failure to 

Comply with – Sub-cláusula 20.7  

Dispute Adjudication Board’s Decision, Obtaining – 

Sub-cláusula 20.4  

Disputes, Amicable Settlement of – Sub-cláusula 20.5  

Disputes, Arbitration of – Sub-cláusula 20.6  

 

Disputes, Failure to Comply with Dispute Adjudication 

Board’s 

Decision on – Sub-cláusula 20.7  

Disputes: Obtaining Dispute Adjudication Board’s 

Decision – Sub-cláusula 20.4  

Documents, As-Built  – Sub-cláusula 5.6  

Documents, Care and Supply of  – Sub-cláusula 1.8  

Documents, Contractor’s  – Sub-cláusula 5.2  

Documents, Contractor’s Use of Employer’s – Sub-

cláusula 1.11  

Documents, Employer’s Use of Contractor’s – Sub-

cláusula 1.10  

Documents, Priority of – Sub-cláusula 1.5  

Electricity,Water and Gas – Sub-cláusula 4.19  

Employer’s Claims – Sub-cláusula 2.5 8 

Employer’s Claims: Currencies of Payment – Sub-

cláusula 14.15  
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Employer’s Determinations – Sub-cláusula 3.5  

Employer’s Documents, Contractor’s Use of  – Sub-

cláusula 1.11  

Employer’s Entitlement to Termination – Sub-cláusula 

15.5  

Employer’s Equipment and Free-Issue Material – Sub-

cláusula 4.20  

Employer’s Financial Arrangements – Sub-cláusula 

2.4  

Employer’s Liability, Cessation of  – Sub-cláusula 

14.14  

Employer’s Personnel  – Sub-cláusula 2.3  

Employer’s Personnel, Delegation to Other  – Sub-

cláusula 3.2  

Employer’s Risks – Sub-cláusula 17.3  

Employer’s Risks, Consequences of  – Sub-cláusula 

17.4  

Employer’s Representative, Appointment of – Sub-

cláusula 3.1  

Employer’s Representative, Delegation by the – Sub-

cláusula 3.2  

Environment, Protection of the – Sub-cláusula 4.18  

Error by Contractor – Sub-cláusula 5.8  

Extension of Defects Notification Period  – Sub-

cláusula 11.3  

Extension of Time for Completion – Sub-cláusula 8.4  

 

Failure to Pass Tests after Completion – Sub-cláusula 

12.4  

Failure to Pass Tests on Completion – Sub-cláusula 

9.4  

Finances, Employer’s – Sub-cláusula 2.4 

Force Majeure Affecting Subcontractor 19.5  

 

Force Majeure, Consequences of – Sub-cláusula 19.4  

Force Majeure, Definition of  – Sub-cláusula 19.1  

Force Majeure, Notice of  – Sub-cláusula 19.2  

Force Majeure: Optional Termination  – Sub-cláusula 

19.6  

Fossils  – Sub-cláusula 4.24  

Frustration of the Contract – Sub-cláusula 19.7 

Gas, Electricity, Water and – Sub-cláusula 4.19  

Goods, Transport of – Sub-cláusula 4.16  

 

Health and Safety – Sub-cláusula 6.7 

 

Indemnities – Sub-cláusula 17.1  

Inspection  – Sub-cláusula 7.3  

Instructions – Sub-cláusula 3.4  

Insurance against Injury to Persons and Damage to 

Property  – Sub-cláusula 18.3  

Insurance for Contractor’s Personnel  – Sub-cláusula 

18.4  

Insurance forWorks and Contractor’s Equipment – 

Sub-cláusula 18.2  

Insurances, General Requirements for – Sub-cláusula 

18.1  

Intellectual and Industrial Property Rights – Sub-

cláusula 17.5  

Interference, Avoidance of – Sub-cláusula 4.14  

Interference with Tests on Completion – Sub-cláusula 

10.3  

Interpretation – Sub-cláusula 1.2 

 

Joint and Several Liability – Sub-cláusula 1.14 
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Labour, Engagement of Staff and – Sub-cláusula 6.1  

Labour, Facilities for Staff and  – Sub-cláusula 6.6 

Language – Sub-cláusula 1.4  

Law, Governing – Sub-cláusula 1.4  

Laws, Compliance with – Sub-cláusula 1.13  

Laws, Labour – Sub-cláusula 6.4  

Legislation, Adjustments for Changes in – Sub-

cláusula 13.7  

Liability, Cessation of Contractor’s – Sub-cláusula 2.5  

Liability, Cessation of Employer’s – Sub-cláusula 

14.14  

Liability, Joint and Several – Sub-cláusula 1.14 

Liability, Limitation of – Sub-cláusula 17.6 

Liability Unaffected by Insurances – Sub-cláusula 18.1  

Licences or Approvals, Permits, – Sub-cláusula 2.2 

 

Manner of Execution – Sub-cláusula 7.1  

Manuals, Operation and Maintenance – Sub-cláusula 

5.7  

Materials in Event of Suspension, Payment for – Sub-

cláusula 8.10  

Materials, Ownership of – Sub-cláusula 7.7  

Materials, Payment for Unfixed – Sub-cláusula 14.5  

Materials supplied by the Employer – Sub-cláusula 

4.20  

 

Nominated Subcontractors – Sub-cláusula 4.5  

Notice of Intention to Deliver  – Sub-cláusula 4.16  

Notice to Correct – Sub-cláusula 15.1  

Notices, Addresses for – Sub-cláusula 1.3  

 

 

Obligations, after Performance Certificate – Sub-

cláusula 11/1  

Obligations, Contractor’s General – Sub-cláusula 4.1  

Operation and Maintenance Manuals – Sub-cláusula 

5.7  

Other contractors – Sub-cláusula 4.6  

 

Payment after Termination by the Contractor – Sub-

cláusula 16.4  

Payment after Termination by the Employer – Sub-

cláusula 15.4  

Payment, Application for Final – Sub-cláusula 14.11  

Payment, Currencies of – Sub-cláusula 14.15  

Payment, Delayed – Sub-cláusula 14.8  

Payment, Final – Sub-cláusula 14.13  

Payment for Plant and Materials for the Works – Sub-

cláusula 14.5  

Payment in Applicable Currencies – Sub-cláusula 13.4  

Payment to Contractor after Force Majeure – Sub-

cláusula 19.4 5 

Payments, Application for Interim – Sub-cláusula 14.3  

Payments, Interim – Sub-cláusula 14.6  

Payments, Schedule of – Sub-cláusula 14.4  

Payments, Timing of – Sub-cláusula 14.7  

Performance Certificate – Sub-cláusula 11.9  

Performance Guarantees – Sub-cláusula 9.1  

Performance Security – Sub-cláusula 4.2  

Permits, Licences or Approvals – Sub-cláusula 2.2  

Personnel and Equipment, Records of Contractor’s – 

Sub-cláusula 6.10  
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Personnel, Contractor’s – Sub-cláusula 6.9  

Personnel, Disorderly Conduct by – Sub-cláusula 6.11 

Personnel, Employer’s – Sub-cláusula 2.3 8 

Personnel, Insurance for Contractor’s – Sub-cláusula 

18.4 50 

Personnel, Training of – Sub-cláusula 5.5 19 

Persons in the Service of Employer – Sub-cláusula 6.3 

20 

Plant and Materials for the Works, Payment for – Sub-

cláusula 14.5 38 

Plant and Materials in Event of Suspension, Payment 

for – Sub-cláusula 8.10 27 

Plant and Materials, Ownership of – Sub-cláusula 7.7 

24 

Programme – Sub-cláusula 8.3 25 

Progress, Rate of – Sub-cláusula 8.6  

Progress Reports – Sub-cláusula 4.21  

Provisional Sums – Sub-cláusula 13.5  

 

Quality Assurance – Sub-cláusula 4.9  

 

Records of Contractor’s Personnel and Equipment – 

Sub-cláusula 6.10  

Regulations and Laws, Compliance with – Sub-

cláusula 1.13  

Regulations, Technical Standards and  – Sub-cláusula 

5.4  

Rejection – Sub-cláusula 7.5  

Release from Performance under the Law – Sub-

cláusula 19.7  

Remedial Work – Sub-cláusula 7.6  

Remedy Defects, Failure to – Sub-cláusula 11.4  

Remedying Defects – Sub-cláusula 11.1  

 

Remedying Defects, Cost of  – Sub-cláusula 11.2  

Removal of Contractor’s Equipment after Termination 

– Sub-cláusula 16.3  

Reports on Progress – Sub-cláusula 4.21  

Representative, Contractor’s – Sub-cláusula 4.3  

Representative, Employer’s – Sub-cláusula 3.1 

Responsibility for theWorks – Sub-cláusula 4.1  

Responsibility Unaffected by Approval – Sub-cláusula 

3.3  

Resumption of Work after Suspension – Sub-cláusula 

8.12  

Retention, Deduction of – Sub-cláusula 14.3  

Retention Money, Payment of – Sub-cláusula 14.9  

Retesting after Failure of Tests after Completion – 

Sub-cláusula 12.3  

Retesting after Failure of Tests on Completion – Sub-

cláusula 9.3  

Right to Vary – Sub-cláusula 13.1  

Rights, Claims for Infringement of Intellectual Property 

– Sub-cláusula 17.5  

Rights, Intellectual Property, in Contractor’s 

Documents – Sub-cláusula 1.10  

Rights, Intellectual Property, in Employer’s Documents 

– Sub-cláusula 1.11  

Rights ofWay and Facilities – Sub-cláusula 4.13  

Risks, Employer’s – Sub-cláusula 17.3  

Royalties – Sub-cláusula 7.8  

 

Safety and Health – Sub-cláusula 6.7  

Safety Procedures – Sub-cláusula 4.8  

Samples – Sub-cláusula 7.2  

Schedule of Payments – Sub-cláusula 14.4  

Search, Contractor to – Sub-cláusula 11.8  
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Security, Performance – Sub-cláusula 4.2 

Setting Out – Sub-cláusula 4.7  

Site, Clearance of – Sub-cláusula 11.11  

Site, Contractor’s Operations o – Sub-cláusula n 4.23  

Site Data – Sub-cláusula 4.10  

Site, Right of Access to the – Sub-cláusula 2.1  

Site, Security of the – Sub-cláusula 4.22  

Staff and Labour, Engagement o – Sub-cláusula f 6.1  

Staff and Labour, Facilities for – Sub-cláusula 6.6  

Standards and Regulations, Technical – Sub-cláusula 

5.4  

Statement at Completion – Sub-cláusula 14.10  

Statement, Final – Sub-cláusula 14.11  

Statement, Interim – Sub-cláusula 14.3  

Statutes, Regulations and Laws, Compliance with – 

Sub-cláusula 1.13  

Subcontractor, Force Majeure Affecting – Sub-

cláusula 19.5  

Subcontractors – Sub-cláusula 4.4  

Subcontractors, nominated  – Sub-cláusula 4.5  

Superintendence, Contractor’s – Sub-cláusula 6.8  

Suspension, Consequences of – Sub-cláusula 8.9  

Suspension due to Employer’s Default – Sub-cláusula 

16.1  

Suspension of Work – Sub-cláusula 8.8  

Suspension, Payment for Plant andMaterials in Event 

of – Sub-cláusula 8.10  

Suspension, Prolonged – Sub-cláusula 8.11  

Suspension, Resumption of Work after – Sub-cláusula 

8.12  

 

Taking Over of Parts of the Works – Sub-cláusula 10.2  

Taking Over of the Works and Sections – Sub-cláusula 

10.1  

Technical Standards and Regulations – Sub-cláusula 

5.4  

Termination by the Contractor – Sub-cláusula 16.2  

Termination by the Contractor, Payment after – Sub-

cláusula 16.4  

Termination by the Employer – Sub-cláusula 15.2  

Termination by the Employer, Optional – Sub-cláusula 

15.5  

Termination by the Employer, Payment after – Sub-

cláusula 15.4  

Termination, Optional: after Force Majeure – Sub-

cláusula 19.6  

Termination, Optional: at Employer’s Convenience – 

Sub-cláusula 15.5  

Termination, Valuation at Date of – Sub-cláusula 15.3  

Termination: Cessation of Work – Sub-cláusula 16.3  

Testing – Sub-cláusula 7.4  

Tests after Completion – Sub-cláusula 12.1  

Tests after Completion, Delayed – Sub-cláusula 12.2  

Tests after Completion, Failure to Pass – Sub-cláusula 

12.4  

Tests after Completion: Retesting – Sub-cláusula 12.3  

Tests, Further – Sub-cláusula 11.6  

Tests on Completion – Sub-cláusula 9.1  

Tests on Completion, Delayed – Sub-cláusula 9.2  

Tests on Completion, Failure to Pass – Sub-cláusula 

9.4  

Tests on Completion, Interference with – Sub-cláusula 

10.3  

Third Party Insurance – Sub-cláusula 18.3  

Time for Completion – Sub-cláusula 8.2 
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Time for Completion, Extension of – Sub-cláusula 8.4  

Time for Payment – Sub-cláusula 14.7  

Training – Sub-cláusula 5.5  

Transport of Goods – Sub-cláusula 4.16  

 

Unforeseeable Difficulties – Sub-cláusula 4.12  

Unfulfilled Obligations – Sub-cláusula 11.10  

 

Valuation at Date of Termination – Sub-cláusula 15.3  

Value Engineering – Sub-cláusula 13.2  

 

Variation Procedure – Sub-cláusula 13.3  

Variations – Sub-cláusula 13.1  

Variations: Applicable Currencies – Sub-cláusula 13.4  

 

Wages and Conditions of Labour – Sub-cláusula 6.2  

Water and Gas – Sub-cláusula 4.19  

Working Hours – Sub-cláusula 6.5  

Works and Contractor’s Equipment, Insurance for – 

Sub-cláusula 18.2  

Works, Contractor’s Care of the – Sub-cláusula 17.2 
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Anexo II – Países vs tipo de Legislação vigente para contratos [5] 

 

Países com legislação civil em monosistema  

• ALBANIA  

• ANGOLA  

• ARGENTINA  

• ARMENIA  

• ARUBA (NL)  

• AUSTRIA  

• AZERBAIJAN  

• AZORES (PG)  

• BELARUS  

• BELGIUM  

• BENIN  

• BOLIVIA  

• BOSNIA and HERZEGOVINA  

• BRAZIL  

• BULGARIA  

• CAMBODIA  

• CANARY ISLANDS (SP)  

• CAPE VERDE  

• CENTRAL AFRICAN REPUBLIC  

• CHILE  

• COLOMBIA  

• COSTA RICA  

• CROATIA  

• CUBA  

• CZECH REPUBLIC  

• DENMARK (DK)  

• DOMINICAN REPUBLIC  

• ECUADOR  

• EL SALVADOR  

• ESTONIA  

• FAROE ISLANDS (DK)  

• FINLAND  

• FRANCE (FR) 

• FRENCH GUYANA (FR)  

• FRENCH POLYNESIA (FR)  

• FRENCH SOUTHERN AND ANTARCTIC LANDS (FR) 

• GEORGIA  

• GERMANY  

• GREECE  

• GREENLAND (DK) 

• GUADELOUPE (FR)  

• GUATEMALA  

• HAITI  

• HONDURAS  

• HUNGARY  

• ICELAND  

• ITALY  

• KAZAKHSTAN  

• KYRGYZSTAN  

• LAOS  

• LATVIA  

• LIECHTENSTEIN  

• LITHUANIA  

• LUXEMBOURG  

• MACAU (CN)  

• MACEDONIA (FYROM)  

• MADEIRA (PG)  

•  
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Países com legislação civil em monosistema 

• MARTINIQUE (FR)  

• MAYOTTE ISLAND (FR)  

• MEXICO  

• MOLDOVA  

• MONACO  

• MONTENEGRO  

• NETHERLANDS (NL) 

• NETHERLANDS ANTILLES (NL)  

• NICARAGUA  

• NEW CALEDONIA (FR)  

• NORWAY  

• PANAMA  

• PARAGUAY  

• PERU  

• POLAND  

• PORTUGAL (PG) 

• REUNION ISLAND (FR)  

• ROMANIA  

• RUSSIA  

• SAINT-BARTHELEMY (FR)  

• SAINT-MAARTEN (FR)  

 

• SERBIA  

• SLOVAKIA  

• SLOVENIA  

• SPAIN (SP) 

• SWEDEN  

• SWITZERLAND  

• SURINAME  

• SAN MARINO  

• SAINT PIERRE AND MIQUELON (FR) 

• TAJIKISTAN  

• THAILAND  

• TURKEY  

• TURKMENISTAN  

• UKRAINE  

• URUGUAY  

• UZBEKISTAN  

• VATICAN  

• VENEZUELA  

• VIETNAM  

• WALLIS AND FUTUNA (FR) 

 

Países com sistemas mistos de legislação civil e “common law” (direito comum) 

• SOUTH AFRICA  

• BOTSWANA  

• CYPRUS 

• SCOTLAND (UK) 

• GUYANA 

• LOUISIANA (USA) 

• MALTA  

 

 

• MAURITIUS 

• NAMIBIA 

• PHILIPPINES 

• PORTO RICO (ASS. USA)  

• QUEBEC (CD) 

• SAINT LUCIA  

SEYCHELLES 
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Países com sistemas mistos de legislação civil e “customary law” (direito consuetudinário) 

• BURKINA FASO  

• BURUNDI 

• CHAD  

• CHINA (CN) (minus H-K 
and MACAU)  

• CONGO  

• CONGO, DEMOCRATIC 
REPUBLIC OF 

• COTE D'IVOIRE 

• ETHIOPIA  

• EQUATORIAL GUINEA  

• GABON  

• GUINEA  

• GUINEA-BISSAU 

  

 

• JAPAN  

• KOREA SOUTH  

• KOREA NORTH  

• MADAGASCAR  

• MALI  

• MONGOLIA  

• MOZAMBIQUE  

• NIGER  

• RWANDA  

• SAO TOMÉ AND PRINCIPE  

• SENEGAL  

• SWAZILAND  

• TAIWAN  

TOGO 

 

Países com sistemas mistos de legislação civil e muçulmana 

 

• ALGERIA  

• COMOROS ISLANDS 

• EGYPT  

• IRAN  

• IRAQ 

• LEBANON 

 

 

• LIBYA 

• MAURITANIA  

• MOROCCO  

• PALESTINE 

• SYRIA 

TUNISIA 

 

Países com sistemas mistos de legislação civil, lei muçulmana e “customary law” (direito 
consuetudinário) 

• DJIBOUTI 

• ERITREA 

• INDONESIA 

• JORDAN 

 

 

• KUWAIT 

• OMAN 

TIMOR LESTE 
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Países com sistemas mistos de legislação civil, “common law” (direito comum) e “customary 
law” (direito consuetudinário) 

• CAMEROUN  

• LESOTHO  

• SRI LANKA  

  

 

• VANUATU  

• ZIMBABWE 

 

Países com sistemas mistos de legislação civil, lei muçulmana, “common law” (direito comum) 
e “customary law” (direito consuetudinário) 

• BAHRAIN  

• QATAR  
  

 

• SOMALIA 

• YEMEN 

 

Países com sistemas mistos de legislação civil, muçulmana, “common law” (direito comum), lei 
muçulmana e lei judeia 

• ISRAEL  
 

 

 



 


