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RESUMO 

Na gestão de edifícios o recurso a informação sobre os edifícios é fundamental. Sem a utilização 

de uma base de dados contendo informação estática, não variável no tempo (dados de construção, 

contratos de aquisição, entre outros), e informação dinâmica (informação sobre os elementos que 

vão mudando com o tempo, o registo de todas as atividades de gestão do edifício), as dificuldades 

na gestão aumentam.   

Esta dissertação é desenvolvida sob o título “Cadastro de edifícios - Influência no processo de 

gestão” tem por objetivo o estudo da necessidade dum cadastro organizado para gestão de um 

dado parque edificado e como a criação deste facilita o processo de gestão desses mesmos 

edifícios.  

Nesta dissertação foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento existente sobre o património 

edificado nacional de forma a entender qual o âmbito onde este cadastro se pode incluir. 

O cadastro dos edifícios agrega diversa informação, desde a localização, projetos existentes, 

planos de manutenção até mesmo fotografias da construção. Para o planeamento da manutenção 

toda esta informação é fundamental e uma correta organização da mesma facilita o processo. Ter 

todos os dados num só espaço torna a sua consulta mais eficiente, reduzindo prazos para 

desenvolvimento de planos de manutenção. Uma correta gestão da base de dados referente a um 

edifício, permite manter atualizado o seu cadastro, prevenindo fontes de desperdício no período 

de vida útil. Evitam-se assim o retrabalho e o desperdício de materiais, entre outros. 

Foi criado uma proposta de cadastro modelo que serve de demonstração do conteúdo que deve 

estar presente num documento desta natureza.  

Verifica-se que no mercado existem soluções de software de gestão que cumprem parte dos 

requisitos de um cadastro de edifícios, mas nenhum deles é capaz de corresponder na integra. 

Como tal nesta dissertação estudam-se alguns destes exemplos. 

Nesta dissertação usou-se como caso de estudo um dos edifícios municipais de um concelho da 

Área Metropolitana do Porto com representatividade no que à área e ao número de habitantes diz 

respeito. Recorrendo a esse edifício do parque edificado municipal, faz-se um estudo sobre a 

quantidade de informação existente nas bases de dados da câmara e assim tentar perceber que 

informação é mais relevante para uma correta gestão do cadastro e por sua vez para a gestão do 

edifício. Para este estudo foi criado um novo indicador, o ICI (indicador de cumprimento da 

informação), que permite transpor para uma percentagem a quantidade de informação existente 

para preenchimento do cadastro. Este indicador foi testado para o edifício em estudo e conseguiu-

se um aumento deste valor para cerca do dobro após recolha de informação não constante nos 

arquivos da Câmara. 

Para além da gestão da informação foi também analisado o método de gestão do parque edificado 

da Câmara Municipal e forma propostas de melhoria nos serviços prestados tendo por base a 

utilização do cadastro. 

Tendo em conta os resultados obtidos neste município pode assumir-se que a influência do 

cadastro é favorável trazendo benefícios económico-financeiros para os utilizadores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: gestão de edifícios, cadastro, organização, software, base de dados. 
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ABSTRACT  

 

In the building management, the use of information about them is fundamental. Without the use 

of a database containing static information, not variable in time (construction data, procurement 

contracts, among others), and dynamic information (information about the elements that change 

with time, registration of all activities of building management), management difficulties 

increase. 

The dissertation developed under the title "Cadastro de edifícios - Influência no processo de 

gestão" aims to study the need of an organized register of all buildings of a given portfolio and 

how this creation simplifies the management process. 

The asset register of building services equipment and systems aggregates data such as the location, 

existing projects, plans of maintenance and even photographs of the building. All this data is key 

to maintenance planning. Having all the data in one repository allows for more efficient queries 

and reduces the effort in developing maintenance plans. The correct management of the building 

database, allows for an updated register preventing rework and wasted materials during the life-

time.  

In this dissertation a model register was created to serve as a demonstration of the content that 

must be present in a document of this nature. 

It is verified that the current software solutions fulfill only a part of the requirements of a building 

assets register, but none is able to integrally respond to the requirements, and to allow an 

automated data update.  

This dissertation limited the study to one of the municipal buildings of a city of the Metropolitan 

Area of Porto. Using a building of the municipal building park, a study is made on the amount of 

information in the database of the town hall and thus tries to understand what information is most 

relevant for the correct management of the register and the management of the building. For this 

study, a new indicator was created, the ICI (indicator of compliance of information), which gives 

a percentage of existent information to fill the register. This indicator was tested for the study 

building and this value doubled after collection of information not constant in the municipal 

archives. 

Considering the results obtained in this municipality, it can be assumed that the register influence 

is favorable and brings economic and financial benefits to its users. 

KEYWORDS: Building management, facility, asset, register, organization, software, database. 
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1 

INTRODUÇÃO   

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO 

Esta dissertação surge como elemento final de avaliação para aprovação no Mestrado Integrado 

em Engenharia Civil. Ao longo de cinco anos do curso foram consolidados vários conceitos dos 

quais alguns serão aqui utilizados de forma a enriquecer o seu conteúdo. 

A Engenharia Civil é uma das áreas do conhecimento com mais importância na vida do ser 

humano. A construção de novo edificado, habitacional ou de serviços, tem ficado para segundo 

plano pois, atualmente, regista-se um elevado número de fogos desabitados com tendência para 

aumentar. A sociedade atual, devido à fase menos positiva a nível financeiro, procura construção 

mais barata o que leva a uma menor qualidade e durabilidade do produto. Para que estes edifícios 

cumpram com as suas funcionalidades dentro do seu período de vida útil devem ser sujeitos a 

manutenção. Um edifício sujeito a um plano de manutenção detalhado previne gastos extra 

aquando de reabilitação futura, isto é, o custo foi dissolvido em pequenas parcelas durante a sua 

vida reduzindo o custo final de reabilitação.  

A manutenção de edifícios tem como principal objetivo manter as instalações em bom estado de 

conservação durante o tempo de vida útil, de modo a que sejam cumpridos todos os requisitos 

estabelecidos na fase de conceção.  

A manutenção pode ser de dois tipos: preventiva ou corretiva. A manutenção preventiva é 

constituída por um conjunto de tarefas rotineiras que previnem o aparecimento de anomalias no 

edificado, enquanto que a manutenção corretiva surge aquando de uma falha.  

A utilização da computação na indústria da construção tem vindo a crescer, revolucionando assim 

a forma de projetar, construir, gerir e manter os edifícios. Nos dias de hoje, a informática é 

influente em todo o tempo de vida útil de um edifício, desde a criação de um conceito até ao 

desmantelamento da obra. Tudo isto foi possível com o aparecimento do BIM (Building 

Information Modeling) que trouxe ao utilizador a possibilidade de ter acesso a toda a informação 

do edifício de forma rápida e organizada, ao contrario dos métodos tradicionais em que tem de se 

recorrer ao formato em papel para ver toda a informação, sendo que, por vezes, esta informação 

corresponde a grandes volumes, desorganizados e pouco práticos. Todo este processo faculta ao 

utilizador processos eficientes que trazem valor à sua obra.  

A informática tem, neste momento, um papel importante no processo de manutenção de edifícios. 

O BIM atualmente tem uma das suas dimensões, a sexta, dedicada ao facility management. Esta 

sexta dimensão corresponde ao controlo do ciclo de vida do edificado, planos de manutenção, 

dados referentes a fornecedores e fabricantes dos materiais, custos de operação, entre outras 

informações dedicadas exclusivamente ao funcionamento. O BIM não vem alterar as ferramentas 

utilizadas na manutenção, mas sim o modo como se trabalha, isto é, por exemplo, uma repintura 
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de uma parede não deixa de ser feita de rolo e pincel, mas a organização da informação que indica 

ao utilizador que a parede necessita de voltar a ser pintada é que muda.   

Uma parte significativa dos custos com uma dada instalação ocorrem após a sua construção. Este 

facto sugere que se dê importância à elaboração de planos de manutenção detalhados ainda na 

fase de conceção e construção independentemente dos custos acrescidos que isso possa vir a 

trazer. Estes custos mais tarde serão compensados pelos custos mais reduzidos na manutenção.  

Nesta dissertação, pretende-se estudar a utilidade do cadastro, documento que alberga dados dos 

edifícios, neste caso, um edifício afeto ao parque edificado municipal de um concelho da Área 

Metropolitana do Porto. Esta Câmara tem um vasto património que necessita de ser conservado 

e, para tal, é necessária uma gestão eficiente.  

 

1.2. A PROBLEMÁTICA 

A problemática associada a esta dissertação consiste na necessidade da organização, registo e 

acessibilidade à informação do parque edificado. Esta organização vai ter influência no processo 

de gestão, pois é nela que devem estar todas as informações referentes ao edificado: identificação 

das suas necessidades, o tipo de intervenções que já sofreu bem como a sua datação, a sua 

localização (onde estão incluídos o clima, a envolvente, o solo), a sua função e se está a ser ou 

não utilizado. 

Para um estudo completo desta problemática será analisado um conjunto de soluções de software 

de gestão existentes no mercado, recorrendo ao modelo de análise SWOT (Strenghts Weaknesses 

Opportunities Threats) em que são descritos os pontos positivos e negativos divididos em dois 

ambientes diferentes, interno e externo. A nível interno, são descritos os pontos fortes e as 

fraquezas do método e a nível externo quais as oportunidades para utilização deste método e quais 

as ameaças ao seu correto funcionamento. Com esta análise pretende-se verificar quais as 

necessidades de informação de cada um deles e qual a informação que fornecem após o seu 

funcionamento.  

  

1.3. OBJETIVO E ÂMBITO 

O objetivo desta dissertação é responder à questão de estudo:  

Qual a influência de um cadastro ativo na eficiência do processo de gestão do património 

edificado? 

Colocam-se ainda uma série de questões adicionais que correspondem a funções que um gestor 

de edificado deve desempenhar e pretende-se verificar se o cadastro as consegue realizar ou não. 

Estas questões são as seguintes: 

• Armazenar toda a informação relativa ao edifício; 

• Criar um registo de intervenções efetuadas no edifício; 

• Fazer uma gestão dos trabalhos de manutenção a realizar; 

• Controlar financeiramente as atividades de manutenção que se desenrolam no edifício; 

• Verificar estado de conservação e performance dos elementos fonte de manutenção do 

edifício.  

O âmbito deste estudo incide sobre um edifício do parque edificado de município representativo 

do nosso país em área, número de habitantes e tipologia de edifícios.   
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1.4. ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO 

Este documento encontra-se dividido em seis capítulos que reportam a seis fases diferentes da 

problemática.  

No primeiro capítulo, intitulado de Introdução, faz-se o enquadramento da dissertação na 

realidade atual, a apresentação da problemática que se estuda, o objetivo, o âmbito em que se 

enquadra e a organização do documento. 

No segundo capítulo, encontra-se o enquadramento do conhecimento que corresponde ao 

levantamento da informação/conhecimento que já está disponível acerca do tema a que se dedica 

esta dissertação. 

No terceiro capítulo, desenvolve-se o conceito central desta dissertação, o Cadastro. Neste 

capítulo, apresenta-se ainda um modelo de cadastro com o objetivo de sensibilizar dos leitores 

para a informação que é conveniente estar presente num documento desta natureza. 

Figura 1 – Organograma das ideias base da dissertação 
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No quarto capítulo, é realizado um breve estudo sobre uma gama de softwares de gestão de 

edifícios e qual a contribuição que cada um destes pode dar para o enriquecimento do cadastro. 

No quinto capítulo, é apresentado um caso de estudo de um edifício do parque edificado de um 

município português, de forma a substanciar a informação apresentada anteriormente e a 

comprovar a importância de um documento como o cadastro. 

No sexto capítulo, são apresentados e discutidos todos os resultados obtidos no estudo 

apresentado no quinto capítulo, bem como as vantagens e desvantagens do cadastro. É neste 

capítulo também que são apresentadas possíveis atualizações ao cadastro e trabalhos a realizar 

para que, no futuro, se obtenham ainda melhores resultados. 

Nesta dissertação, em Anexo, também se encontra uma série de documentos com dados retirados 

das experiências e alguns esquemas do cadastro efetuado. 

No final da dissertação, é apresentada uma Bibliografia com todas as publicações, teses ou 

artigos científicos onde se baseiam algumas das afirmações aqui feitas.  
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2 

ESTADO DO CONHECIMENTO  

 

 

2.1. GESTÃO DE EDIFÍCIOS 

2.1.1. NOÇÕES GERAIS 

A Gestão de Edifícios (GE) é um sistema organizado de operações de manutenção que é criado 

para lidar com problemas relacionados com a manutenção de um edifício. O seu principal objetivo 

é proteger o edifício numa fase preliminar para reter o valor dos investimentos na propriedade, 

manter um edifício a cumprir a sua finalidade certificando-se de que apresenta um exterior 

atraente. (Puķīte, I. e Geipele, I., 2017) 

No entanto, este processo tem custos, tanto no que aos aspetos financeiros diz respeito (custos 

operacionais, de gestão imobiliária, administrativos, com emprego, serviços jurídicos, …) como 

aos aspetos ambientais (alterações climáticas, emissões de gases, eficiência energética). 

 

Na gestão de edifícios estão envolvidas várias áreas do conhecimento. Entre elas as engenharias, 

Civil, Eletrotécnica, do Ambiente e Mecânica para conhecer sistemas construtivos, 

funcionamento de instalações, durabilidade de materiais e impactos que as atividades podem ter 

na envolvente. 

Gestão 
de 

Edifícios

Aspetos
Técnicos

Aspetos 
Econímicos

Aspetos
Sociais

• Manutenção 

• Exploração 

• Reparações 

 

• Politicas 
financeiras 

• Politicas de 
arrendamento 

• Condições de Uso 

 

Figura 2 - A gestão de edifícios adaptado de (Gajzler, M., 2013) 
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Outra área de conhecimento é arquitetura em todas as áreas relacionadas com projeto.  

O direito é necessário para o enquadramento legal.  

A sociologia é útil nesta atividade pois não se gere só o imóvel, mas também as equipas de 

trabalho e os utilizadores dos edifícios.  

Por fim a economia pois todas as atividades inerentes à GE têm custos associados. 

A atividade da GE inicia-se na fase de conceção do imóvel e todos os intervenientes no 

projeto/obra têm um papel fundamental no processo, de forma a que os requisitos do edifício 

sejam cumpridos com o mínimo custo. 

É nos aspetos técnicos que a Engenharia Civil tem um papel mais relevante. É o engenheiro civil 

que deve contribuir com o conhecimento sobre as ações necessárias ao correto funcionamento das 

soluções construtivas adotadas no que à manutenção diz respeito. É no âmbito técnico que surgem 

alguns processos da gestão técnica como: 

• Manutenção; 

• Limpeza e Higiene; 

• Emergências; 

• Segurança; 

• Ajuste Funcional; 

• Cumprimento legal. 

 

Os aspetos económicos têm-se tornado cada vez mais um foco de atenção, ganhando os custos 

diferidos relativos à manutenção dos edifícios uma nova importância na sua gestão. Estes devem 

ser considerados desde a fase de projeto pois, por vezes, as soluções construtivas mais baratas 

nem sempre resultam em menos investimento por parte do dono de obra.  

Quanto aos aspetos sociais, ou funcionais, o gestor deve garantir que o edifício é utilizado da 

forma correta. Para tal, devem ser implementadas medidas como a elaboração do Manual de 

Utilização e Manutenção. Deve também haver especial atenção aos aspetos sociológicos pois 

sendo o edifício utilizado por pessoas das mais variadas culturas, por vezes não têm conhecimento 

dos procedimentos de boa utilização podendo criar conflitos (por exemplo em edifícios 

habitacionais multifamiliares em que um dos papeis de gestor de condomínio é tomar decisões de 

acordo com as necessidades dos utilizadores que, nem sempre são coincidentes).  

 

2.1.2. MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS 

A manutenção de edifícios surge com a necessidade de conservar técnicamente o parque 

imobiliário de forma a manter as suas funções durante o seu período de vida útil. Desde sempre 

que se realizaram operações de manutenção nos edifícios, mas nunca foram encaradas como tal 

nem tinham uma organização. 

A manutenção é um fator fundamental para a valorização e qualificação do parque edificado, dos 

espaços circundantes, do bem-estar dos cidadãos e da economia, e que tem como valores 

Manutenção

Preventiva

Sistemática

Condicionada

Melhoramento

Integrada Sistema Integrado de Manutenção (SIM)

Corretiva
Não Urgente

Urgente

Figura 3 -Tipos de Manutenção adaptado de (Rocha, P.F., 2014) 
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fundamentais o maior bem-estar com os mínimos custos diferidos, mantendo o seu desempenho. 

(Lopes, T.J.O.L.P., 2005), 

A manutenção é um conjunto de intervenções técnicas e administrativas planeadas destinadas à 

prevenção ou à correção de ligeiras degradações, para que os edifícios atinjam o seu tempo de 

vida útil esperado, sem perda de desempenho. (PINTO, G.J.P.F., 2010) 

A manutenção tem três áreas distintas, duas delas são a manutenção preventiva e a manutenção 

corretiva. (Figura 3) 

A primeira é realizada sem que haja manifestações de alguma anomalia, salvo exceção da 

manutenção preventiva condicionada, que é a responsável pela realização de medições periódicas 

de parâmetros para controle do seu estado ou condição. Os seus objetivos são impedir a ocorrência 

de alterações, evitar a precoce degradação dos elementos fonte de manutenção (EFM). A sua 

preocupação são as atividades rotineiras do plano de manutenção. A manutenção corretiva ou 

reativa tem como objetivo corrigir algum problema ocorrido seja a perda de função de um 

elemento ou a falta do mesmo (Motawa, I. and Almarshad, A., 2013). 

A manutenção integrada tal como o nome indica, integra os dois tipos de manutenção 

referenciados anteriormente, a manutenção corretiva e a preventiva. Esta estratégia de 

manutenção é a que mais se enquadra no contexto de gestão de património edificado atual, sendo 

possível através do uso do Sistema Integrado de Manutenção (SIM) (Figura 4), sugerido por 

(Calejo, R.R., 2001), que é uma metodologia de execução coordenada das diferentes funções da 

gestão de edifícios. 

 

Figura 4 - Sistema Integrado de Manutenção adaptado de (Calejo, R.R., 2001) 

O SIM pretende que no domínio da manutenção sejam identificados os intervenientes 

(interlocutores, decisores e executantes) mais capacitados. É também um objetivo standardizar os 

processos facilitando a decisão e a atuação, quer na contratação, quer na execução dos trabalhos. 
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Este sistema alimenta uma base de dados dos edifícios a cuidar, completa e atualizada, no que diz 

respeito a informação contabilística, tecnológica e funcional. É de notar que este sistema já integra 

o conceito de cadastro que é o conceito base desta dissertação. 

Atualmente, este processo de manutenção já se encontra assistido por sistemas informáticos que 

permitem um eficaz controle dos fluxos de informação desde a receção das informações sobre as 

anomalias, a comunicação entre as diferentes entidades envolvidas na gestão de edifícios, até uma 

fácil atualização dos cadastros, de forma a manter a informação o mais atual possível para todos.  

2.1.3.  FACILITY MANAGEMENT  

Entenda-se por Facilities o conjunto das instalações integrantes de um edifício, seus utilizadores 

e envolvente. As instalações mais comuns nos edifícios são: 

• Águas e esgotos; 

• Energia; 

• Comunicações; 

• AVAC; 

• Estações de elevação (elevadores); 

• Segurança contra incêndios. 

O Facility Management (FM) pode ser considerado em três dimensões: técnica, económica e 

social. Esta atividade nos últimos tempos era desvalorizada pois contrai custos para os donos dos 

edifícios, mas não é visível nenhum produto ao contrário da compra de um outro qualquer bem 

ou serviço. Este conceito surgiu no âmbito da manutenção de instalações, mas com o tempo o seu 

campo de atuação alargou-se. 

No setor público, (Barrett, P. and Baldry, D., 2003) afirmaram que as decisões políticas e 

processos de FM são maioritariamente influenciados por aspetos não financeiros. Estão 

relacionados com padrões de serviço público, responsabilidade pública e rigor na satisfação de 

expectativas das várias partes interessadas. Essas questões colocam uma pressão crescente sobre 

os profissionais de FM e manutenção de edifícios para melhorar a prestação de serviços. 

O conceito de FM é explicado por (Pärn, E.A. [et al.], 2017) como uma abordagem integrada para 

manter, melhorar e adaptar os edifícios de uma dada organização para promover um ambiente 

fértil que sustente os seus objetivos primários.  

Dentro do FM estão envolvidas várias áreas do conhecimento, entre elas, a gestão e manutenção 

da informação, a tecnologia da informação, os recursos humanos, as finanças, entre outros. Esta 

é uma atividade muito variável pois o profissional do FM, conhecido como facility manager, 

depara-se com problemas diferentes todos os dias. É exigido ao técnico uma elevada capacidade 

de organização e conhecimento pois este lida com a mais variada informação e tem de ser capaz 

de responder à imprevisibilidade do meio, isto é, deve ser capaz de adaptar, modificar ou até 

mesmo trocar um procedimento de forma a responder às solicitações. 

O facility manager tem de lidar com dois tipos de serviços, os Hard Servicies (HS) e os Soft 

Servicies (SS). Os primeiros correspondem a todos os serviços relacionados com mecânica e 

eletrónica, como por exemplo AVAC e informática. Quanto aos SS são serviços que requerem 

menos formação como limpeza, segurança ou manutenções simples. 

No FM existe uma estratégia de ação que deve ser seguida. O gestor numa primeira fase deve 

identificar quais as necessidades: qual a sua utilidade, como é utilizado, quando é utilizado, por 

que é utilizado, onde é utilizado e quanto custa a operação. Em seguida, deve avaliar os serviços, 

verificar se estes se enquadram com as necessidades e verificar se existem algumas falhas. Para 

tal, o gestor tem de realizar uma série de tarefas, como por exemplo, análise de relatórios, 

inspeções, questionários, auditorias, entre outras. Depois de avaliado é necessário planificar as 

atividades a desenvolver de acordo com as prioridades que devem ser definidas na avaliação. Por 
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fim, é necessário agir e rever se as atividades realizadas cumpriram com o espectável, isto é, 

implementar os planos de atividades, gerir materiais, gerir pessoal e gestão financeira. (Figura 5) 

 

 

Figura 5 - Sequência de trabalhos no FM 

O FM atualmente é regido por normas internacionais, normas europeias e algumas diretivas 

nacionais. Algumas delas encontram-se listadas no quadro seguinte. 

 

Norma Nome Resumo 

EN 15221 

(2006-12) 

Facility Management 

Standards 

“Esta norma europeia é aplicável a: Acordos de 

facility management públicos e privados da União 

Europeia, bem como domésticas, relações cliente/ 

prestador de serviço de Facility Management; Gama 

completa de serviços de instalações; ambos os tipos 

de prestadores de serviços de Facility Management 

(internos e externos); Todos os tipos de ambientes 

de trabalho (por exemplo, industrial, comercial, 

administração, militar, saúde etc.). 

Esta norma europeia é aplicável aos serviços que se 

caracterizam principalmente pelas seguintes 

propriedades: serviços de empresa a empresa; gerido 

pelo fornecedor de serviços de Facility 

Management; Operações de tipo recorrente 

superiores a uma duração de um ano; orientado para 

o desempenho; Preços ou mecanismos para 

determinar os preços dos serviços, que estão 

intimamente ligados ao desempenho. Na EN 15221-

1 é descrito o âmbito da Facility Management.” 

EN 13306 

(2010) 

Terminologia da 

manutenção 

“Esta Norma Europeia especifica os termos e 

definições genéricas para as áreas técnicas, 

administrativas e de gestão de manutenção. Pode 

não ser aplicável a termos que são utilizados apenas 

para a manutenção de software.” 

EN 13460 

(2009) 

Documentação para 

manutenção 

“Esta Norma Europeia especifica orientações gerais 

para: a documentação técnica a fornecer com um 

artigo, o mais tardar antes da sua colocação em 

serviço, a fim de apoiar a sua manutenção, ver a 

cláusula 5. A documentação das informações a 

estabelecer no âmbito da fase operacional de um 

artigo, a fim de apoiar os requisitos de manutenção, 

consta do anexo A. É principalmente dirigida a 

designers, fabricantes, escritores técnicos e 

fornecedores de documentação. Esta norma não 

inclui documentos relativos à formação e 

competências dos utilizadores, operadores e pessoal 

de manutenção. Esta norma pode não ser aplicável à 

documentação para a manutenção de software 

apenas.” 

Quadro 1 - Normas e diretivas que orientam o facility management 

 

 

Identificar Avaliar Planear Agir Rever



Cadastro de Edifícios – Influência do Processo de Gestão  

 

10  

Norma Nome Resumo 

EN 15331  

(2011) 

Critérios para a 

conceção, gestão e 

controlo de serviços de 

manutenção de edifícios 

“Esta Norma Europeia especifica os critérios e os 

métodos gerais que podem ser utilizados no 

planeamento, gestão e controlo da manutenção em 

edifícios e a sua envolvente de acordo com os 

requisitos legais aplicáveis, os objetivos dos 

proprietários e utilizadores e a qualidade de 

manutenção exigida. Esta Norma Europeia aplica-se 

à gestão de manutenção de edifícios. “ 

ISO 41000 

(Em desenvolvimento) 

Facility Management, 

Sistemas de manutenção 

“Esta Norma ainda se encontra em 

desenvolvimento” 

ISO 18480 

(Excluida)  

 

Facility Management “Esta série de standards Facility Management 

descreve as características de Facility Management 

/ Facilities Management (ambos os termos são 

utilizados indistintamente com a abreviatura FM). A 

cooperação internacional na preparação dessas 

normas identificou práticas comuns que podem ser 

aplicadas em uma ampla variedade de setores de 

mercado, tipos de organização, atividades de 

processo e geografias (…) 

A implementação desta série de normas irá: 

- melhorar a produtividade e a rentabilidade; 

- reforçar a sustentabilidade e reduzir o impacto 

ambiental negativo; 

- desenvolver ambientes de trabalho funcionais e 

motivadores; 

- manter a conformidade regulamentar e 

proporcionar locais de trabalho seguros; 

- otimizar o desempenho e os custos do ciclo de vida; 

- melhorar a resiliência e a relevância; 

- melhor projetar a identidade e a imagem de uma 

organização.” 

NP 4492 

(2010) 

Requisitos para a 

prestação de serviços de 

manutenção 

“Esta Norma permitirá a certificação de qualquer 

empresa, com reduzidos custos de implementação e 

controlo, contemplando somente certos aspetos que 

são importantes para a qualidade do serviço, 

garantindo, contudo, precisão e detalhe dos 

mesmos.”  

Esta Norma tem como base outros documentos 

normativos existentes: 

- NP 4483:2009 Guia para a implementação do 

sistema de gestão da manutenção; 

- NP EN 13269:2007 Manutenção -  Instruções para 

a preparação de contratos de manutenção; 

- NP EN 13306; 

- NP EN ISO 9000 sistemas de gestão de qualidade 

– Fundamentos e vocabulário 

- NP EN 13460; 

- NP EN 15431:2009 Manutenção- indicadores de 

desempenho da manutenção; 

- CEN/TR 15628:2007 Maintenance – Qualification 

of maintenance personnel. 

Quadro 2 - Normas e diretivas que orientam o facility management (continuação) 



Cadastro de Edifícios – Influência do Processo de Gestão  

 

 11 

Norma Nome Resumo 

NP 4483 

(2009) 

Guia para 

implementação do 

sistema de gestão da 

manutenção 

“Esta norma específica os requisitos para um 

sistema de gestão da manutenção em que uma 

organização necessita demonstrar a sua aptidão para, 

de forma consistente, proporcionar um serviço que 

vá ao encontro dos requisitos do cliente, das 

exigências legais e regulamentares aplicáveis. Em 

que, o termo "serviço" refere-se “ao serviço 

destinado a, ou requerido por um cliente (…) é o 

resultado de uma intervenção de manutenção e 

recursos utilizados”. 

Quadro 3 - Normas e diretivas que orientam o facility management (continuação) 

2.1.4. ELEMENTOS FONTE DE MANUTENÇÃO 

Para um eficaz processo de manutenção, os edifícios em estudo são divididos em Elementos Fonte 

de Manutenção (EFM), isto é, pequenas parcelas do objeto que têm comportamentos diferentes, 

cada um tem um processo de degradação próprio. O comportamento destes elementos não 

depende diretamente do tipo de construção, mas sim da envolvente, do seu sistema construtivo e 

do tipo de utilização. Vejamos o caso de uma parede exterior: esta depende em grande parte das 

condições climatéricas, da orientação, do seu sistema construtivo, do tipo de isolamento que é 

utilizado, etc. O funcionamento do edifício vai estar intimamente ligado à forma como os EFM 

se comportam. 

Em seguida, é apresentado um quadro onde se encontra listada uma proposta de divisão dos EFM 

para um edifício de habitação, apresentada por (Calejo, R.R., 2001). 

ELEMENTOS FONTE DE MANUTENÇÃO 

NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 

1.Elementos Edificados 

1.1. Estrutura 

1.1.1. Fundações 

1.1.2. Elementos Verticais 

1.1.3. Elementos Horizontais 

1.2. Panos de Parede 
1.2.1. Exteriores 

1.2.2. Interiores 

1.3. Cobertura 
1.3.1. Acessível 

1.3.2. Não Acessível 

2.Acabamentos 

2.1. Revestimentos Horizontais 
2.1.1. Tetos 

2.1.2. Pavimentos 

2.2. Revestimentos Verticais 
2.2.1. Interiores 

2.2.2. Exteriores 

2.3. Vãos Exteriores 
2.3.1. Portas 

2.3.2. Janelas 

2.4. Vãos Interiores 2.4.1. Portas 

3.Equipamentos 

3.1. Abastecimento de Água 3.1.1. Rede 
3.1.2. Louças e Comandos 

3.2. Esgotos 3.2.1. Rede 

3.3. Eletricidade 
3.3.1. Rede 

3.3.2. Aparelhos 

4.Outros 4.1. Outros 

4.1.1. Equipamentos 

4.1.2. Ventilação 

4.1.3. Juntas 

4.1.4. Outros 

Quadro 4 - Elementos Fonte de Manutenção 
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2.2. PATRIMÓNIO EDIFICADO NACIONAL 

Tendo esta dissertação como objetivo central a gestão de património municipal, neste subcapítulo 

procura-se ilustrar as características gerais desse património a nível nacional. 

Atualmente em Portugal coexistem diversas tipologias construtivas com um vasto enquadramento 

temporal. O aumento do porte dos edifícios, o progresso dos materiais e as novas tecnologias 

levaram a uma diversificação do parque edificado. Podemos encontrar edifícios mais antigos em 

taipa e materiais mais rústicos como o adobe, bem como edifícios de betão armado, agora 

preferencialmente usados. 

 
Gráfico 1 - Percentagem de Edifícios Clássicos Segundo o Tipo de Estrutura de Construção, 2011 (Fonte: 
INE, Censos 2011) 

O património edificado tem as mais diversas utilidades, habitação, monumental e serviços, todos 

eles com as suas exigências.  

2.2.1. HABITAÇÃO 

2.2.1.1 EDIFÍCIOS ANTIGOS 

Os edifícios antigos (anteriores a 1960) apresentam geralmente estrutura portante de alvenaria de 

pedra. A tipificação do parque habitacional em Portugal acompanha a evolução dos edifícios no 

município. A edificação pós-terramoto de 1755 em Lisboa, trouxe uma nova tecnologia 

construtiva: a gaiola pombalina (na zona sul) e as paredes em tabique (na zona norte). No final 

do século XIX, surgem os edifícios gaioleiros onde as paredes em forma de gaiola com as vigas 

de madeira em cruz são substituídas por paredes de alvenaria de tijolo e por paredes de tabique, 

mas este com as pranchas ao alto. A partir do ano de 1930, surgem os edifícios de estrutura mista 

de alvenaria e betão onde a estrutura de madeira, nas lajes, vigas e pilares é substituída por betão 

armado. 

No ano de 2012, o INE (Instituto Nacional de Estatística) verificou que os edifícios antigos 

correspondiam a 25,4% do parque edificado cerca de 899 379 exemplares. 

Analisando os dados obtidos nos Censos de 2011 o INE aferiu que 55,5% dos edifícios antigos 

apresentam algumas necessidades de reparações/manutenção dos quais 5,5% se encontram muito 

degradados (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 - Estado de Conservação de Edifícios Antigos em Portugal, 2011 (Fonte: INE, Censos 2011) 
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2.2.1.2 EDIFÍCIOS 1960 A 1990 

É nesta fase que se dá a expansão da utilização do betão na construção em Portugal. São edifícios 

que apresentam, em grande parte, estruturas reticuladas formadas por sistemas porticados 

constituídos por vigas e pilares de betão armado. Com o aumento da construção em altura as 

exigências estruturais aumentam, requerendo uma atenção especial. As paredes das caixas de 

escada e elevadores passam a ser feitas neste mesmo betão armado e começa-se a falar em lajes 

aligeiradas e fungiformes.  

No ano de 2012, o INE verificou que os edifícios das décadas de 60, 70 e 80 correspondiam a 

44,5% do parque edificado cerca de 1576534 exemplares. 

Analisando os dados obtidos nos Censos de 2011 o INE aferiu que 27,6% dos edifícios de 1960 

a 1990 apresentam algumas necessidades de reparações/manutenção, e apenas 0,5% se encontram 

muito degradados (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Estado de Conservação de Edifícios de 1960 a 1990 em Portugal, 2011 (Fonte: INE, Censos 
2011) 

2.2.1.3 EDIFÍCIOS POSTERIORES A 1990 

É na década de 80 que surgem os regulamentos para a construção em betão armado (REBAP e 

RSA, 1983) que vieram definir quais os procedimentos de análise e verificação da segurança das 

estruturas. Na década de 90 nasceram os Eurocódigos, documentos onde se uniformizaram os 

requisitos mínimos dos edifícios tendo em conta os materiais utilizados na sua construção. Com 

o crescimento da população e o êxodo rural a necessidade de construir em altura aumenta. Este 

crescimento das construções em altura requer maiores exigências a nível de projeto.   

No ano de 2012 o INE verificou que os edifícios posteriores a 1990 correspondiam a 30,1% do 

parque edificado cerca de 1068476 exemplares. 

Analisando os dados obtidos nos Censos de 2011 o INE aferiu que 8,4% dos edifícios posteriores 

a 1990 apresentam algumas necessidades de reparações/manutenção, em que apenas 0,1% se 

encontram muito degradados (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4 - Estado de Conservação de Edifícios Posteriores a 1990 em Portugal, 2011 (Fonte: INE, 
Censos 2011) 
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2.2.1.4 EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO SOCIAL 

Parte dos edifícios habitacionais referidos nos pontos anteriores correspondem a habitação social. 

Estes edifícios podem ser divididos em dois grupos: os edifícios pré e pós 25 de Abril (1974), em 

que no primeiro o objetivo era puramente económico (Figura 6) e no segundo foram tidas em 

consideração as questões sociais.  

 

 

Figura 6 - Origem da habitação social (João B. Antunes, 2013) 

 

No ano de 2011, de acordo com os Censos, existiam 2089 bairros sociais no país. Para as Câmaras 

Municipais Portuguesas, este tipo de habitação é uma fonte de despesa. Requer manutenção e 

pequenos trabalhos de requalificação que agregam custos.  

 

Gráfico 5 - Edifícios de habitação social (nº) por época de construção, 2011 (Fonte: INE, 2014) 
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MUNICÍPIO  GASTOS COM HABITAÇÃO SOCIAL POR FOGO/ANO 

LISBOA (GEBALIS, ORÇAMENTO 2015) 13.062.179,48€ 577€/FOGO 

PORTO (DOMUS SOCIAL, ORÇAMENTO 2015) 17.071.768,00€ 1313€/FOGO 

GAIA (GAIURB, RELATÓRIO DE CONTAS 2015) 307.002,96€+1.391.568,71€ 

(MANUTENÇÃO+REABILITAÇÃO) 

500€/FOGO 

MATOSINHOS (MATOSINHOS HABIT, 

ORÇAMENTO 2015) 

3.606.000,00€ 856€/FOGO 

OEIRAS (CMO, ORÇAMENTO 2015) 17.170.653,00€ 2846€/FOGO 

Quadro 5 - Valores previstos em orçamento ou descritos em relatórios de contas relativos à 
manutenção/reabilitação de habitação social, 2015 

Os valores indicados no quadro acima são meramente ilustrativos pois apenas foram analisados 

dados referentes a um ano, ano esse que pode ter tido valores fora do normal. Os valores têm um 

peso significativo nos orçamentos anuais das câmaras que são limitados e fundamentais ao bom 

funcionamento do município. Segundo o INE no total, no ano de 2015, foram efetivamente gastos 

47.829.956€ em obras de conservação e requalificação do parque de habitação social em Portugal. 

 

2.2.2. PATRIMÓNIO CULTURAL E DESPORTIVO 

Esta fração do património é diversificada. Nele estão incluídos locais de culto religioso, 

exposições e movimentos artísticos, monumentos históricos, bibliotecas… “O património 

cultural imóvel assume relevância na compreensão, permanência e construção da identidade 

nacional e para a democratização da cultura. São bens que constituem testemunhos com valor 

de civilização ou de cultura. O interesse cultural relevante, designadamente histórico, 

paleontológico, arqueológico, arquitetónico, artístico, etnográfico, científico, industrial ou 

técnico destes bens reflete valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, 

raridade, singularidade ou exemplaridade.” (site Direção-Geral do Património Cultural). Este 

património pode ser de interesse nacional, interesse publico ou interesse municipal. 

 

Gráfico 6 - Bens Imoveis Culturais por Tipo, 2015 (Fonte: INE, 2015) 

Em questões de arquitetura, os municípios também têm gastos com o património cultural, 

nomeadamente bibliotecas e arquivos. No que se refere ao património desportivo, são 

significativos os custos com estádios, parques e locais de lazer. A evolução desses gastos com os 

anos é visível no gráfico 7. No ano de 2015, foram gastos no total 96.254.744,00€ com o 

património cultural em todos os municípios do país.  
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Gráfico 7 - Despesas municipais em cultura e desporto, 2015 (Fonte: INE, 2015) 

2.2.3. ESCOLAS 

As escolas públicas são frequentadas todos os dias por munícipes. Devido a esta elevada afluência 

é importante que as escolas tenham condições para acolher todas as atividades que aí se 

desenvolvem. Fazendo as escolas parte do parque edificado municipal, é a Câmara que tem a 

responsabilidade de garantir as condições ideais, promovendo ações de manutenção e pequenas 

requalificações durante o seu período de vida útil. 

O número de escolas públicas em Portugal tem vindo a diminuir (Gráfico 8). Atualmente 

encontra-se nas 10259 escolas. Isto deve-se à redução da taxa de natalidade do país. 

 

Gráfico 8 - Evolução dos estabelecimentos de ensino (nº), 2015 (Fonte: PORDATA, 2016) 

Os edifícios escolares apresentam diferentes tipologias construtivas que variam com a sua data de 

construção. Os edifícios podem ser agrupados em diferentes tipos construtivos: Liceu Histórico, 

JCETS, Base Liceal, Base Técnica, Tipo Brandão, Tipo blocos 3x3 e tipo mono Bloco (Freitas, 

V.P. [et al.], 2015). 
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Nos últimos anos o governo português criou vários programas para modernização das escolas. 

Um exemplo desses programas é o Parque Escolar que tem como objetivo recuperar e modernizar 

os edifícios: 

• Corrigindo problemas construtivos existentes; 

• Melhorando condições de habitabilidade e de conforto ambiental, com particular ênfase na 

higrotérmica, acústica, qualidade do ar, segurança e acessibilidade; 

• Adequando espaços letivos e não letivos e modernizando os respetivos equipamentos; 

• Garantindo flexibilidade e adaptabilidade dos espaços letivos e não letivos, de modo a maximizar 

a sua utilização e a minimizar investimentos no futuro; 

• Garantindo a eficácia energética dos edifícios de modo a reduzir os custos de operação.  

(Fonte: site Parque Escolar) 

 

Tem também o objetivo de abrir as escolas à comunidade e criar um sistema eficiente de gestão 

dos edifícios. 
  

2.3. GESTÃO DE INFORMAÇÃO  

2.3.1. NOÇÕES GERAIS 

Os edifícios têm a si agregados informação vária. Esta informação tem três domínios diferentes: 

a informação técnica, económica e funcional. Dada a quantidade de informação, surge a 

necessidade de a compilar num local único de fácil acesso, um cadastro.  

Um processo de manutenção eficaz pressupõe a aplicação de algumas medidas preventivas assim 

como a monitorização do comportamento do edifício como um todo e de todos os seus EFM 

separadamente. Isto pode ser conseguido compilando a informação do edifício adequadamente.  

Uma base de dados de qualidade deve conter não só toda a documentação relacionada com a 

construção de um edifício, mas também todas as intervenções e atividades nele realizadas no 

passado, durante o período de manutenção. A rede de computadores permite que esses dados 

fiquem disponíveis para um número maior de utilizadores, ou seja, gestores de manutenção. Uma 

empresa pode ter inúmeros benefícios no registo das atividades efetuadas, usando bancos de dados 

digitais para manutenção e, em seguida, usando essas experiências como fonte de conhecimento 

posterior. Ao classificar os dados de entrada de forma adequada, pode-se seguir o comportamento 

dos EFM e prever o seu comportamento no futuro, que é o objetivo da gestão da manutenção. 

(Dukić, D. [et al.], 2013) 

 

Figura 7 - Dos dados ao conhecimento 

Segundo (Calejo, R.R., 2008), o cadastro identifica uma área na qual se registam todas as 

existências, bem como, as respetivas características de um edifício. Tratam-se de bases de dados 

de operação da manutenção. O cadastro de um edifício é um arquivo onde se regista toda a 

informação relativa a ele, com o objetivo conhecer informação sobre os seus diferentes 

componentes e associar a cada elemento características de comportamento, quer técnico, quer 

financeiro. A informação pode ser separada em dois grupos: o da informação geral do edifício e 

o da informação específica de cada elemento fonte de manutenção, bem como nos grupos de 

informação estática, não variável com o tempo, e dinâmica, que varia com a evolução do tempo 

de vida útil do edifício. 
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2.3.2 INFORMAÇÃO TÉCNICA 

A informação técnica de um edifício corresponde a toda a informação referente a:   

• Autores dos projetos e construção (geral e estática);  

• Descrição construtiva por elementos – corresponde ao conjunto de dados referentes ás 

soluções construtivas em cada EFM (geral e estática); 

• Informações escritas e desenhadas do projeto (geral e estática); 

• Subdivisão em especialidades – corresponde a todos os manuais de utilização e 

manutenção de cada EFM tendo em conta as especialidades afetas a cada um 

(especifica e estática); 

• Reporte histórico – corresponde ao registo de todas as manutenções, correções e 

substituições efetuadas no edifício (especifica e dinâmica). 

2.3.3 INFORMAÇÃO ECONÓMICA 

A informação económica corresponde a todos os dados do edifício que tenham a ver com 

movimento de valores, desde a sua conceção à utilização. Entre estes dados encontramos:  

• Custo de construção – são todos os custos associados ao processo de construção do 

edifício, custos com projeto, execução, fiscalização, burocracia, etc. (geral e estática); 

• Custos Fixos de Manutenção – são todos os custos associados a manutenção rotineira 

(manutenção preventiva) (geral e dinâmica); 

• Custos de Manutenção – são todos os custos associados a atividades de manutenção 

corretiva ou reativa que não estavam previstos nos orçamentos (geral e dinâmica); 

• Custos de Reabilitação – são todos os custos associados a obras de reabilitação (geral e 

dinâmica); 

• Proveitos com rendas – correspondem aos dados provenientes da gestão de 

condomínios e registos de pagamentos de rendas (geral e dinâmica). 

2.3.4. INFORMAÇÃO FUNCIONAL 

A informação funcional corresponde aos dados referentes ao funcionamento do edifício no que 

se refere à gestão de pessoas e bens. Entre eles encontramos: 

•  Perfil Social – corresponde à descrição do perfil social dos utilizadores do edifício 

(geral e dinâmica); 

• Rotatividade – corresponde ao registo de todo o fluxo de pessoas no edifício. Num 

edifício de serviços a marcação de presenças dos trabalhadores e registo de visitas dos 

utilizadores. Num edifício de habitação o registo de moradores (geral e dinâmica); 

• Acidentes – corresponde ao registo de todos os acidentes ocorridos no edifício 

(especifica e dinâmica); 

• Utilização – relativamente ao edifício no geral corresponde ao registo da função de 

cada zona do edifício, quais os horários de funcionamento. Relativamente aos EFM 

corresponde ao registo dos seus índices de stress (especifica e dinâmica). 

 

2.4. BIBLIOMETRIA  

Os temas abordados nesta dissertação encontram-se referenciados em diversos documentos desde 

teses, artigos científicos, artigos de conferências, entre outros. Pode-se então fazer uma análise 

superficial da proveniência desses dados, verificando: 

• Datas das publicações; 

• Autores; 

• Temas; 

• Relevância para o atual estudo; 
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Na realização deste capitulo, a informação pesquisada proveio das mais diversas fontes. Foram 

utilizados diversos motores de busca: repositórios abertos de universidades como o da 

Universidade Porto ou da Universidade de Aveiro, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, 

Google Schoolar. Foram também consultados documentos impressos, como livros ou artigos 

científicos. Para resumir, estas fontes encontramos em seguida uma série de quadros e gráficos 

onde estão essas informações. 

2.4.1 TEMA DOS DOCUMENTOS 

Os documentos consultados para a realização desta dissertação têm os mais diversos temas; uns 

com informação relevante e outros que, apenas pela análise do titulo, pareciam interessantes e 

acabaram por não acrescentar nenhuma informação de relevo. De entre eles destacam-se dois 

temas que são centrais no documento: a gestão de edifícios e a gestão de informação. O gráfico 

que se segue regista o número de documentos acedidos sobre estes dois temas e quantos deles 

foram citados.  

 

Gráfico 9 - Número de documentos consultados e citados por tema 

2.4.2. ANOS DE PUBLICAÇÃO 

O conhecimento numa determinada área evolui com o passar do tempo. Através da análise da 

distribuição temporal da documentação conseguimos perceber em que alturas se começou a dar 

mais importância a um determinado tema. No gráfico abaixo encontramos uma relação entre os 

temas dos documentos e a sua evolução no tempo.  

 

Gráfico 10 - Número de documentos consultados por ano de publicação e por tema 
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Através da análise do gráfico podemos concluir que o conceito de Gestão de Edifícios surgiu uns 

anos antes do conceito de Gestão da Informação. Só com a evolução da Informática e o 

aparecimento do conceito de BIM é que se começaram a agregar estes dois conceitos. 

 

2.4.3. RELEVÂNCIA DOS CONTEÚDOS PARA O PRESENTE DOCUMENTO 

Nem todos os documentos consultados tinham informação relevante para o estudo aqui realizado. 

O conceito de cadastro tem muitas outras utilizações, não se referindo apenas à vertente de 

cadastro de edifícios. 
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3 

GESTÃO DA INFORMAÇÃO  

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Os dados, que correspondem a valores obtidos de uma dada atividade, têm as mais variadas fontes 

e são organizados em bases de dados que, posteriormente, são trabalhadas, dando origem a 

informação. Deve ser esta uma das características do cadastro. 

No âmbito desta dissertação, a Engenharia Civil e os edifícios, a informação pode ser variável ou 

invariável, dependendo da sua natureza.  

Vejamos o exemplo do projetista de uma dada habitação e o tipo de fechadura de uma porta que 

pode ser dessa mesma habitação. O projetista da habitação é uma informação invariável, pois com 

o tempo esta informação não sofre qualquer alteração. Por outro lado, temos a fechadura que pode 

ser trocada pelo utilizador, tornando-a uma informação variável que influência a gestão da 

manutenção da habitação. 

A informação contribui para o conhecimento de um dado bem, de todas as suas características 

técnicas, económicas e funcionais. O conhecimento em detalhe de todas estas informações 

permite uma gestão controlada e de menor risco. 

Com o decorrer da atividade de gestão surgem também dados que devem ser registados para que 

possam ser feitas análises pormenorizadas para fazer previsões e estudos de condição dos 

edifícios. 

Todas estas informações contribuem para uma gestão da manutenção dinâmica em que temos 

sempre dados de entrada que dão origem a novos dados de saída. Torna-se então uma gestão 

dinâmica de edifícios. 

 

 3.2. MODELO DE BASE DE DADOS COBIE 

3.2.1. INTRODUÇÃO 

O COBie surge nesta dissertação como demonstração de um exemplo de modelo de base de dados 

que é utilizado em vários países. Este modelo pode ser comparado com o cadastro, mais 

propriamente com o cadastro estático tal como é demonstrado no seguimento deste subcapítulo.  

Desde a fase de projeto até à fase de demolição de um edifício muitos são os trabalhadores 

envolvidos. Como tal, deve ser criada uma linguagem que seja compreendida por todos eles, de 

forma a facilitar a comunicação, quer entre intervenientes, quer na comunicação com a 

informática. 
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A palavra informática é proveniente da junção de outras duas, informação e automática. A 

informática é nem mais nem menos, que a sistematização de informação por meios automáticos.   

Para standardizar os conceitos relativos aos edifícios têm vindo a ser criadas várias linguagens 

para organização dos dados. Nos Estados Unidos nasceu o COBie, um Model View Definition 

(MVD) baseado nas especificações IFC (Industrie Foundation Classes). O COBie não é nenhuma 

regra que dite qual a informação necessária para um dado projeto, limita-se a organizá-la. 

O COBie no Reino Unido já esta normalizado. Em 2014 foi lançada a BS 1192-4 que tem como 

tema base a produção colaborativa de informação, nesta parte 4 foca-se o cumprimento de 

requisitos de troca de informação usando o COBie. 

 

3.2.2. REPRESENTAÇÃO DO MODELO 

A representação mais comum desta linguagem são as folhas de cálculo COBie. No entanto, há 

que ressalvar que a informação pode ter o formato que o utilizador achar necessário de acordo 

com a finalidade da mesma e de acordo com o sistema de transferência da informação. Nas várias 

folhas de cálculo, a cada coluna associamos a informação que o gestor entende necessária para a 

realização da sua atividade.  

O COBie está apenas preocupado com a estrutura dos dados e não propriamente com o seu 

conteúdo. O seu principal objetivo é criar um modelo de estruturação dos dados de forma a definir 

e cumprir os requisitos de troca de informação. 

Esta linguagem esta a ter um crescimento significativo pois é compatível com ferramentas de 

gestão da manutenção e de facility management, poupando ao utilizador a tarefa de introdução de 

dados no software que utilizam. 

A linguagem COBie como MVD tem por base conceitos como a formatação e a classificação. O 

COBie, como já foi referido, é um modelo de dados que facilita a integração com ferramentas e 

processos de projeto, construção e manutenção. Esta linguagem permite ao gestor utilizar 

diferentes formatos de dados. As suas folhas de calculo são simples, permitindo ao gestor poder 

trabalhar com elas sem qualquer conhecimento do modelo de dados que está por detrás delas 

(IFC).  

Existem diversos sistemas de classificação da construção que podem ser usados no COBie. Entre 

eles destacam-se os requeridos nos Estados Unidos (Omniclass) e no Reino Unido (Uniclass), que 

são os dois mais comuns.  

Os sistemas de classificação têm como principal finalidade uniformizar os termos que são 

utilizados de forma a não haver enganos na partilha de informação. Como exemplo podemos 

considerar um espaço de realização de conferências num dado edifício. O engenheiro responsável 

pelo projeto de estruturas chamou-lhe auditório e o engenheiro responsável pela mecânica 

chamou-lhe sala de espetáculos. O gestor de projetos quando fosse a juntar os diferentes projetos 

relativos àquele espaço iria ter problemas em identificá-los, pois, os projetistas atribuíram nomes 

diferentes ao mesmo espaço. Utilizando estes sistemas de classificação evitam-se estes 

inconvenientes, uniformizando a informação. 

O COBie pode ser associado a diferentes aplicações funcionando como base de dados. 

3.2.3. A ESTRUTURA DO MODELO 

O modelo COBie está dividido em três grandes áreas: o core, os elementos descritores dos tipos 

e os itens comuns (Figura 8).  

O core é a definição do edifício em Componentes, Tipos, Espaços, Zonas, Facilities, Pisos e 

Sistemas: 
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• Um Componente é a parte central do registo de ativos. São os equipamentos ao encargo 

do gestor, o seu fabricante, o distribuidor, o plano de manutenção, planos de inspeção, 

histórico de solicitações e ordens de trabalho. Nas folhas de cálculo do COBie o gestor 

pode adicionar, para os componentes, a cada coluna a informação que ache necessária 

para o desenrolar da sua atividade. 

• Os Tipos são as definições dos componentes de uma dada categoria de produto. É a 

informação comum entre componentes de uma dada categoria. Num edifício podemos 

colocar em diferentes divisões o mesmo tipo de pavimento todos eles têm o mesmo Tipo 

(têm o mesmo fabricante o mesmo número de série entre outras características). 

• Depois da definição do Tipo de Componente definem-se Espaços que são as divisões 

como quartos, salas, escritórios ou outras, mas também podem ser zonas dentro de 

grandes open spaces ou espaços exteriores. A definição de espaços é importante para 

podermos localizar Componentes, para fazer gestão de espaços e gestão de gastos. A 

todos os Componentes devem ser associados espaços assim como todos os espaços onde 

se encontram equipamentos devem estar definidos. 

• As Zonas são agrupamentos de Espaços. Tomando como exemplo um edifício 

habitacional as Zonas são as diferentes habitações, num hotel podemos definir as zonas 

de refeição, administração, zona de quartos e zona de receção. 

• Os Facilities são os próprios edifícios, que estão divididos em Pisos que são parte da 

estrutura espacial do edifício. 

• Os Sistemas são conjuntos de Componentes que se relacionam entre si e podem ser 

encarados como um elemento único para manutenção. 

Os elementos descritores dos Tipos são os trabalhos a desenvolver num dado tipo de componente, 

os recursos que eles consomem e que produzem, para além de todas as informações técnicas, 

económicas e funcionais dos diferentes Tipos. 

Por fim, tem-se os elementos comuns que podem ser associados a qualquer um dos conceitos 

anteriormente referidos. Entre eles tem-se os Contactos, os Documentos, os Atributos, 

Coordenadas, Impactes e Conexões. 

Figura 8 - A estrutura do modelo de dados COBie (adaptado de 
blog.areo.io/what-is-cobie) 



Cadastro de Edifícios – Influência do Processo de Gestão  

 

24  

O modelo COBie utiliza nas suas folhas de cálculo para introdução de dados um código de cores 

para a informação. A informação requerida existente no modelo aparece com a cor amarela; a 

referenciada noutras folhas, em cor de laranja; a requerida relacionada com algum software, com 

cor roxa e os dados que não são requeridos mas que são necessários por questões contratuais, a 

verde (Figura 9). 

3.2.4. UTILIDADE DO MODELO 

 O modelo COBie devido à sua adaptabilidade e à sua variedade de modelos de apresentação e 

arquivo tem as mais diversas utilidades. 

O COBie pode ser utilizado para: 

• Cadastro de elementos de edifícios; 

• Modelo de base de dados de Modelos BIM; 

• Sincronizar dados de projetos as-built com CMMS’s ( Computerised Maintenance 

Management System) ou outros softwares de apoio ao Facility Management; 

3.2.5. INTRODUÇÃO DE DADOS NO COBIE 

O COBie pode ser alimentado de diversas formas. Entre elas, a introdução manual de dados, a 

extração de atributos dos elementos de um dado modelo BIM para um ficheiro COBie compatível, 

através do uso direto de um software COBie-compliant (compatível com o modelo) ou exportando 

um ficheiro IFC com conjuntos de propriedades convenientemente estruturados (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Esquema de cores para a informação contida no modelo 

Figura 10 - Introdução de dados no COBie e sua utilização 



Cadastro de Edifícios – Influência do Processo de Gestão  

 

 25 

3.3. CADASTRO DE EDIFÍCIOS  

Neste subcapítulo inicia-se o estudo do conceito central desta dissertação, o cadastro. Este 

conceito é proposto pelo autor, portanto começa a parte mais original desde documento.    

3.3.1. FUNÇÃO 

O cadastro, tal como já foi referido no capítulo anterior, pode ser materializado por meio de um 

ficheiro onde se encontra toda a informação de um dado edifício. Essa informação encontra-se 

dividida em três grupos fundamentais: informação técnica (informação de construção, utilização, 

e relatórios diversos de avarias), informação económica (todos os dados do edifício que tenham 

a ver com movimento de valores monetários desde a sua conceção à utilização) e informação 

funcional (todos os dados referentes ao funcionamento do edifício, quer da gestão de pessoas, 

quer de bens). 

No cadastro encontra-se informação variável e não variável com o tempo. Há informação que 

permanece imutável ao longo do tempo de vida útil de um edifício como, por exemplo, a sua 

morada, a área do seu terreno/lote, mas também existe informação que está em constante 

atualização, como as rotinas de utilização de um dado equipamento ou os gastos efetuados num 

dado EFM. No cadastro, o grupo de informação que sofre mais alterações é a informação 

funcional pois está intimamente ligada à utilização do edifício. A informação técnica só sofre 

alterações caso haja alguma alteração das soluções existentes e a informação económica só é 

atualizada quando ocorre alguma atividade que tenha custos ou tenha rendimento económico.  

O cadastro pode então ser ativo ou passivo. Isto é, cadastro ativo em que a informação é atualizada 

e o documento é alimentado ao longo do tempo e cadastro passivo se apenas contem a informação 

imutável do edifício. Ambos são importantes, sendo o ativo mais completo. 

O cadastro devido à sua variedade de dados tem igualmente uma vasta gama de funcionalidades. 

No módulo da informação técnica o gestor pode:  

• Encontrar a divisão do edifício em espaços e a esses espaços encontra associados os 

equipamentos nele existentes. Entendamos por equipamentos todos os bens fixos que são 

sujeitos a manutenção, equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos, móveis fixos, 

entre outros.  

• Encontrar as informações construtivas de um dado EFM de forma a, aquando da 

manutenção corretiva, possa reproduzir a tecnologia antes existente sem que se percam 

características. 

• Criar uma base de dados de fichas de intervenções de forma a standardizar processos 

quando surge alguma necessidade de intervenção. Esta base de dados é útil para quando 

surgirem trabalhos semelhantes não haver retrabalho, ou seja, não haver a necessidade de 

refazer os planos de intervenção para o mesmo trabalho. Com esta funcionalidade os 

trabalhadores familiarizam-se com os processos e por sua vez leva a mais qualidade no 

trabalho. 

• Quando surge um dado problema num EFM, ser alertado para a necessidade de inspeção 

em todos os EFM com as mesmas características. Tomemos como exemplo uma 

cobertura. Ocorreu uma intempérie e num dos telhados do edifício partiram-se telhas, 

neste caso, quando o alerta de avaria é enviado para o gestor, este é igualmente avisado 

sobre a necessidade de verificar se o mesmo problema se verifica nos outros telhados com 

telha. 

• Verificar o estado de conservação dos EFM através de índices calculados através de dados 

recolhidos. 

• Criar calendários de manutenção para orientação dos técnicos e operários. 

• Arquivar os relatórios das intervenções efetuadas. 



Cadastro de Edifícios – Influência do Processo de Gestão  

 

26  

No módulo da informação económica o gestor pode: 

• Fazer gestão de custos, isto é, através da consulta do cadastro, consegue perceber quais 

os focos de maior despesa no edifício para poder fazer tomadas de decisão como mudança 

de equipamentos para alguma solução com maior rendimento (entenda-se por rendimento 

unidades de trabalho por valores gastos, quanto maior for o trabalho e menor o gasto 

maior o rendimento). 

•  Obter valores de referência para diferentes tipos de intervenções em EFM’s para utilizar 

em orçamentação. 

• Ter valores globais de manutenção e utilização do edifício para poder comparar com os 

demais à sua responsabilidade. 

No módulo referente à informação funcional o gestor pode:     

• Fazer a gestão de fluxos de pessoas de forma a verificar que edifícios são mais utilizadas 

e dentro de cada um deles que EFM’s é que necessitam de mais atenção devido á 

utilização. 

• Estudar a frequência de alertas: quem os faz com maior frequência, a relevância dos 

mesmos, os elementos a que se dá mais atenção. Esta função é importante pois por vezes 

existem utilizadores de um dado edifício que submetem alertas para o gestor de anomalias 

que não são significantes com alguma frequência. Através destes estudos o gestor pode 

fazer o levantamento desses utilizadores e dar menos importância a uns do que a outros. 

• Fazer a gestão de mudanças quer de pessoas quer de equipamentos. 

• Fazer uma caracterização do perfil social dos utilizadores para adaptar as suas 

intervenções aos requisitos deles. Vejamos a comparação entre um edifício habitacional 

de um bairro social e de um empreendimento de luxo, as exigências nos dois locais são 

muito diferentes, assim como a disponibilidade monetária para investimento. 

 

3.3.2. FLUXOGRAMAS DE TRABALHO 

3.3.2.1. ACESSO 

O acesso à informação do cadastro deve ser considerado uma parte importante da sua gestão. O 

cadastro tem muita informação a si agregada e essa mesma informação tem muitas fontes. Como 

tal, é necessário definir quem é que pode ter acesso a quê. Essa é uma das funções do gestor de 

cadastro. Cada vez que alguém pede acesso ao ficheiro este tem de definir qual a tipologia de 

acesso a atribuir.  

Podem definir-se as tipologias de acesso como: 

• Gestor de cadastro – tem acesso a toda a informação e pode editar todo o conteúdo; 

• Gestor económico – tem acesso a toda a informação e só pode atualizar a informação 

económica; 

• Técnico – tem acesso a toda a informação, mas só pode atualizar a área da sua 

responsabilidade e com permissão do Gestor de cadastro; 

• Operário – apenas tem acesso á informação da sua especialidade 

• Visitante – Pode ter acesso apenas a alguma informação das diferentes áreas (lista de 

EFM’s, indicadores de estado, lista de responsáveis por cada área, indicadores 

económicos e alguns fluxos de utilização). 

A Figura 11 resume o fluxo de acessos do cadastro que é proposto. 
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Figura 91 - Fluxo de permissões e acesso ao cadastro pelos diferentes tipos de utilizadores 
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3.3.2.2. ATUALIZAÇÃO 

Um cadastro de edifícios deve ser desenhado de forma a que a sua atualização seja obrigatória, 

de forma a ter a informação o mais atualizada possível, evitando falhas na manutenção. O 

fluxograma de atualização do cadastro varia de acordo com as atividades que se desenrolam. Os 

intervenientes no processo de gestão de um edifício têm todos um papel na manutenção do 

cadastro. 

Aqui são apresentados três exemplos de atividades que se desenrolam na gestão de um edifício e 

qual o desenvolvimento na atualização do cadastro durante as mesmas. 

• Em caso de avaria (Figura 12): 

1- Reporte de avaria (papel/telefonema/email/software) 

2- Gestor do edifício recebe notificação (nesta altura tem de atualizar o cadastro 

indicando que foi emitido um alerta de avaria só pode emitir o pedido de vistoria 

quando este passo estiver concluído) 

3- O gestor emite o pedido de vistoria (que é atualizado automaticamente no cadastro) 

4- O inspetor vai ao local e faz a vistoria, verifica se o alerta é verdadeiro, estabelece a 

prioridade da intervenção (no caso de ser um falso alarme regista-se no cadastro no 

alerta contribuindo para a estatística do funcionário ou utilizador que o fez. Caso seja 

verdadeiro o gestor é avisado e este emite uma ordem de trabalho que fica registada 

no cadastro na zona do respetivo EFM e no geral dos trabalhos) 

5- O Gestor faz o estudo do trabalho a realizar (caso seja uma avaria recorrente verificar 

a viabilidade da possibilidade de substituir pela mesma tecnologia, manter a solução 

existente fazendo trabalho de manutenção apenas ou alterar a tecnologia utilizada. 

Esse trabalho é realizado analisando os relatórios de intervenções no EFM e em 

EFM’s semelhantes) 

6- O técnico que ficou responsável pela intervenção verifica qual o plano para aquela 

avaria (consulta o histórico de intervenções do mesmo género no cadastro ou é 

informado pelo gestor pelo trabalho a realizar se for uma situação não considerada), 

verifica o material necessário (na gestão de stocks do cadastro) se houver material em 

stock dá baixa do mesmo (atualização do cadastro). Caso não haja em stock há que 

fazer um pedido de compra (já entramos na zona económica do cadastro há que 

verificar a disponibilidade de capital e temos também de verificar em cadastro qual 

os materiais a comprar de acordo com os usados em obra)   

7- A compra é registada (em stock caso tenha sido comprado em excesso para ficar de 

reserva, e na informação económica) 

8- O técnico segue para o local com a sua equipa, realiza o trabalho. Este só se da como 

concluído quando for entregue o relatório do trabalho e colocado em cadastro. 

9- O inspetor regressa ao local para avaliar o trabalho efetuado e emite o parecer para 

ser registado em cadastro. 
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• Caso se tenha optado por substituição mantendo a mesma tecnologia a utilização do EFM 

volta a zero (atualização de cadastro). Caso tenha sido alterada a tecnologia toda a 

informação do EFM tem de ser alterada pelo gestor (fichas técnicas, planos de 

manutenção, utilização, marca, modelo …) 

 

• Em caso de manutenção: 

1- Há medida que as tarefas de manutenção são abertas e cumpridas os relatórios e gastos 

tem de ser atualizados para que se possa realizar a atividade seguinte no mesmo EFM. 

Obrigando assim o gestor e os técnicos a atualizar o cadastro. 

▪ Esta tarefa é fundamental por diversas razões: controlo de custos, 

controlo de trabalho de técnicos, verificação da condição de estado dos 

EFM’s. 

• Utilização: 

1- Sempre que há uma troca de posto de trabalho de empregados, mudança de localização 

de equipamentos, a deslocação dos mesmos deve ser acompanhada da alteração da 

localização no cadastro. Se se mantiver no edifício, mas numa nova localização e se 

sair é necessário dar baixa do equipamento no cadastro para que não se programem 

atividades de manutenção num equipamento que já não existe.  

Figura 102 - Fluxo de dados do cadastro durante a resolução de uma avaria 
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2- É também importante monitorizar o comportamento dos equipamentos, qual a sua 

utilização diária, frequência, motivo e utilizador. 

3- Para se poder definir índices de stress do EFM é fundamental entender todos os aspetos 

referidos anteriormente. 

4- Definição de Índices de performance, verificação do cumprimento dos requisitos que 

um dado utilizador tem para um equipamento é feita através de medições com uma 

dada frequência que devem ser registadas no cadastro de forma automática através de 

ligação direta aos aparelhos de medida ou de forma manual pelo técnico que faz a 

leitura. 

 

3.3.2.3. PESQUISA 

Para um uso eficiente do cadastro este deve conter uma funcionalidade de pesquisa. Esta 

funcionalidade permite ao utilizador direcionar a sua pesquisa para o que realmente procura no 

cadastro, evitando perdas de tempo a descobrir a localização da informação.  

A pesquisa deve estar intimamente ligada às permissões de acesso definidas no subcapítulo 

3.3.2.1.. Na pesquisa, o utilizador apenas tem acesso à informação permitida pelo Gestor, que 

varia de acordo com sua função dentro da gestão do edifício.  

O utilizador pode pesquisar por um EFM em especifico ou por um dado tipo de EFM, utilizando 

o seu código ou recorrendo a palavras-chave como a sua marca, modelo, fornecedor ou 

localização, pode ainda pesquisar por data de aquisição. A pesquisa por relatórios de um dado 

trabalho, de uma dada atividade pode ser feita por data, por EFM, pelo técnico que o elaborou ou 

pelo técnico que realizou a tarefa. 

A pesquisa também pode ser feita através da planta do edifício onde encontramos todas as 

localizações. A elas está associada toda a informação de EFM, relatórios, alertas, utilizadores, 

utilização, o responsável pelo espaço, entre outra.  

 

3.3.3. PROPOSTA DE CADASTRO MODELO  

Para que seja mais claro o funcionamento de um cadastro foi elaborado um modelo onde se pode 

ver a informação nele presente. Este modelo é apenas uma versão de demonstração realizada no 

âmbito desta dissertação. 

O cadastro está dividido em três áreas distintas, a saber: a informação técnica, a informação 

económica e a informação funcional. 

A primeira página do cadastro é a da autenticação (ver anexo A.1-3). É a partir desta página que 

é filtrada a informação a que cada utilizador pode aceder. É composta por uma caixa de introdução 

de texto onde é requerido o nome de utilizador, a sua função (gestor de cadastro, gestor 

económico, técnico, operário ou visitante) e a palavra passe (Figura 13). 

 

Figura 13 - Menu de autenticação do cadastro modelo 
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Depois de proceder á autenticação, segue-se uma página de apresentação do edifício (ver anexo 

A.1-4) onde encontra-se uma fotografia geral do edifício e a sua informação básica como o nome, 

a morada, a função, a data de implantação e o nome do arquiteto responsável pela obra. É nesta 

página que aparecem também os acessos às diferentes áreas da informação. O utilizador, clicando 

no botão correspondente à informação que quer aceder, é direcionado para o menu especifico.  

No anexo A, encontram-se imagens das diferentes páginas do cadastro para melhor compreensão 

do seu funcionamento. 

 

3.3.3.1 INFORMAÇÃO TÉCNICA 

No menu relativo à informação técnica (ver anexo A.1-5) encontram-se cinco separadores (Figura 

14): 

• Edifício 

• Organização 

• Projetos 

• Elementos Fonte de Manutenção 

• Histórico de Intervenções e Relatórios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No separador Edifício (ver anexo A.1-6), encontra-se toda a informação básica do edifício. A 

informação relativa à sua localização (morada, freguesia, código postal, latitude, longitude), a 

informação do registo predial e número de processo, contratos de aquisição ou doação, as suas 

áreas (útil, do terreno onde está implantado), uma referência breve à sua organização, referindo 

número de pisos e de divisões. Uma vez que esta tese está ligada à gestão de património público, 

é também neste separador que aparecem os nomes dos responsáveis pelo edifício e as informações 

referentes a comodato ou arrendamento. 

No separador Organização (ver anexo A.1-7), encontra-se a divisão do edifício nas suas várias 

partes, criando uma hierarquia de organização: 

• Edifício 

o Piso 

▪ Espaço  

• Divisão 

o Zona  

Figura 114 - Ilustração da informação técnica 
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Um Espaço pode ter diferentes interpretações, dependendo da tipologia de edifício a que o 

cadastro se refere. Num edifício habitacional, os espaços são as habitações propriamente ditas, 

num edifício administrativo pode ser a divisão em espaço de escritórios, espaço de refeições, 

espaço de atendimento ao público.  

Uma Zona serve maioritariamente para fazer a divisão de grandes open spaces em que trabalham 

diferentes grupos ou empresas. Mas serve também para separar divisões de uma habitação em 

áreas distintas, uma sala que tem zona de estar e zona de refeições. Podemos ainda considerar o 

exemplo de um mercado que tem várias zonas dedicadas às diferentes categorias de produtos.  

No separador Projetos (ver anexo A.1-8), encontram-se listados todos os projetos relativos ao 

edifício, o nome do projetista, a empresa para que trabalha, caso seja aplicável, e qual a data de 

conclusão.  

No separador Elementos Fonte de Manutenção (ver anexo A.1-9), encontram-se links para as 

páginas de cada tipologia de EFM, onde encontramos a informação referente a cada um deles. 

Neste cadastro modelo, os EFM estão divididos em cinco subgrupos: elementos construtivos, 

revestimentos, instalações, componentes e equipamentos. 

- Nos elementos construtivos tem-se as paredes interiores e exteriores, a cobertura, os elementos 

estruturais e as escadas (ver anexo A.1-10 e 11).  

- Nos revestimentos tem-se os revestimentos de paredes interiores e exteriores, os pavimentos e 

os tetos (ver anexo A.1-12).  

- Nas instalações consideram-se: águas (drenagem e abastecimento), gás, eletricidade, ventilação 

e telecomunicações (ver anexo A.1-13 a 17). 

- Nos componentes consideram-se vãos e rodapés (ver anexo A.1-18). 

- Por fim tem-se os vários equipamentos (ver anexo A.1-19). 

Para maior facilidade em pesquisar/localizar EFM criou-se um código. Nesse código  referencia-

se o tipo de EFM e a sua localização. No Quadro abaixo (Quadro 4) associa-se a cada EFM o seu 

respetivo código. Para definir a localização codifica-se a hierarquia definida no cadastro, E(x) 

para o edifício, P(n) para o piso, E(x) para o espaço, D(x) para a divisão e Z(x) para a zona. Caso 

alguma destas definições não esteja atribuída não é necessário referi-la. Por exemplo, uma divisão 

não tem obrigatoriamente de ser dividida em zonas ou então o EFM não está associado a nenhuma 

divisão como, por exemplo, os panos de parede exteriores ou a cobertura. 

 

Tipo de EFM EFM Código 

Elementos Construtivos 

Paredes Interiores PI 

Paredes Exteriores PE 

Cobertura COB 

Fundações  FUN 

Pilares  PIL 

Vigas  VIG 

Lajes LAJ 

Escadas ESC 

Revestimentos 

Paredes Interiores REVPI 

Paredes Exteriores REVPE 

Pavimentos PAV 

Tetos TT 

Instalações 
Abastecimento de água AA 

Drenagem de águas residuais DRENAR 
Quadro 6 - Códigos de cadastro de EFM 
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Tipo de EFM EFM Código 

 

Instalações 

Drenagem de águas pluviais DRENAP 

Gás GAS 

Eletricidade ELEC 

Ventilação VENT 

Telecomunicação TELE 

Componentes 

Portas PORT 

Janelas JAN 

Rodapés ROD 

Frisos FRI 
Quadro 7 - Códigos de cadastro de EFM (continuação) 

Um exemplo de código pode ser: JAN3.E1.P3.E4.D2 que corresponde à janela numero três da 

divisão 2 do espaço 4 que se localiza no terceiro piso do edifício 1. 

Associa-se a cada tipo de EFM páginas de cadastro independentes, onde é apresentada a 

informação mais relevante acerca dos elementos desse tipo. É apresentada a localização do EFM, 

a sua composição, a indicação da sua ultima intervenção, o seu estado de conservação atual e os 

planos de manutenção e manuais de utilização para que possam ser consultados mais rapidamente. 

O estado de conservação neste modelo é apresentado através de um esquema de cores que é 

definido pelo gestor, através da conjugação de vários fatores que influenciam o seu estado, como 

medições de performance, utilização, e após inspeções. As cores e respetivas correspondências 

são as seguintes: 

• Verde – cumpre todas as suas funções  

• Amarelo – cumpre as suas funções, mas com algumas debilidades 

• Vermelho – não cumpre a sua função 

No separador Histórico de Intervenções e Relatórios (ver anexo A.1-20) encontra-se uma lista de 

todas as intervenções realizadas no edifício, que podem ser filtradas por EFM ou data. A cada 

intervenção esta associada uma breve descrição e o link para o relatório da intervenção. 

 

3.3.3.2 INFORMAÇÃO ECONÓMICA 

No menu relativo à informação económica (ver anexo A.1-21) encontram-se seis separadores 

(Figura 15): 

• Projeto e Construção 

• Manutenção Preventiva 

• Manutenção Corretiva 

• Utilização 

• Investimento 

• Relatórios de Contas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125 - Ilustração da informação económica 
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No separador Projeto e Construção (ver anexo A.1-22), encontram-se os custos previstos e 

efetivos de cada projeto nomeado na informação técnica, os orçamentos e relatórios de contas 

finais para essas atividades. Encontramos ainda uma explicitação dos custos da construção por 

materiais, equipamentos, subcontratação e mão de obra própria. 

No separador Manutenção Preventiva (ver anexo A.1-23), são descritos todos os gastos efetuados 

em atividades de manutenção preventiva. É apresentado um gasto total com este tipo de 

manutenção, o número de atividades efetuadas e um resumo destas, em que se mostra em que 

EFM se desenvolveu, a data de execução, o custo e é apresentado um relatório da mesma. 

No separador Manutenção Corretiva (ver anexo A.1-23), a informação é similar à do anterior só 

que para atividades de manutenção corretiva. 

No separador Utilização (ver anexo A.1-24), são apresentados os gastos efetuados com a 

utilização do edifício, entre eles luz, água, serviços de televisão, internet, gás. É também 

apresentado um valor global do ano transato e o valor do ano atual para haver um termo de 

comparação.   

No separador Investimento (ver anexo A.1-25), estão descritos todos os investimentos feitos no 

edifício. Neste separador estão considerados receções e pagamentos de rendas, alugueres de 

espaços para eventos, entre outros. 

No separador Relatórios de Contas (ver anexo A.1-26), são armazenados todos os relatórios de 

contas dos gastos com o edifício com a sua periodicidade, gastos e rendimentos.  

 

3.3.3.3 INFORMAÇÃO FUNCIONAL 

No menu relativo à informação funcional encontram-se cinco separadores (Figura 16): 

• Utilização 

• Registo de Acidentes 

• Perfil Social 

• Manuais de Utilização 

• Relatórios 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No separador da Utilização (ver anexo A.1-28), são efetuados os registos de utilização dos 

diferentes EFM (aqueles que é possível fazer o registo de utilização), Espaços e Divisões. É 

possível com estes registos calcular índices de stress para entender quais os que necessitam de 

mais atenção por parte das equipas de manutenção. 

Figura 136 - Ilustração informação funcional 
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No separador do Registo de Acidentes (ver anexo A.1-29), é feito o registo de todos os acidentes 

relatados pelos utilizadores, funcionários, técnicos ou gestores. Também é possível verificar o 

estado do acidente, se aguarda inspeção, se está resolvido, se está em resolução ou se não sofreu 

intervenção. Ao registo de acidentes é anexado o Relatório da respetiva intervenção. 

No separador do Perfil Social (ver anexo A.1-30), é feita uma caracterização do perfil social das 

pessoas que têm algum tipo de relação com o edifício. Os utilizadores podem ser de dois tipos 

diferentes: os que trabalham diretamente com o edifício como os funcionários e aqueles que 

usufruem dos serviços nele prestados, que são os utilizadores. 

Para cada um destes tipos pretende-se saber características diferentes, pois a influência no edifício 

também é diferente. Enquanto que os primeiros têm por objetivo satisfazer os segundos mantendo 

o bom funcionamento do edifício, os segundos apenas vão usar o edifício. No entanto são os 

utilizadores que alertam para as debilidades do edifício. Não é regra para todos os casos, mas, 

quanto mais elevado o estrato social dos utilizadores, maior será a exigência de qualidade. 

No separador Manuais de Utilização (ver anexo A.1-9), o utilizador do cadastro é redirecionado 

para a página dos EFM pois nas páginas de cada um deles encontram-se os respetivos manuais de 

utilização. 

No separador Relatórios de Atividades (ver anexo A.1-29) encontra-se listados todos relatórios 

de atividades realizadas no edifício. Nesta página são apresentados o nome e tipo da atividade,  a 

data em que ocorreu, uma breve descrição da ocorrência, quais os utilizadores presentes, pode 

ainda associar-se um ficheiro/relatório da atividade. 
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4 

ANÁLISE DE SOFTWARES DE 
GESTÃO DA MANUTENÇÃO  

 

 

4.1. INTRODUÇÃO AO CAPÍTULO  

Atualmente no mercado dos softwares de apoio à gestão de ativos que necessitam de manutenção 

existe uma grande variedade de oferta. Parte deles com uma grande representatividade e outros 

de menor dimensão, mas com funcionalidades que os destacam de entre os restantes.  Na tabela 

abaixo encontramos listada uma amostra desse software de onde serão escolhidos alguns para 

análise mais aprofundada.  

Software Breve Descrição 

Navia 

 

É uma plataforma de trabalho colaborativo que suporta todos os processos do dia-a-dia da operação 

e com a qual trabalha toda a equipa que está no terreno - de gestores a operadores.  
Todo o trabalho é definido, registado e controlado na aplicação e toda a informação é aqui preservada, 

tratada e consultada. 

Adicionalmente à informação registada diretamente no NAVIA™, este permite a integração de dados 
das diferentes plataformas informáticas que normalmente são utilizadas pelas entidades, 

transformando-se assim numa plataforma agregadora. 

Cypedoc. 

 

 

“O programa Cypedoc. Ficha técnica da habitação permite a impressão de fichas técnicas do edifício, 
de acordo com o Decreto-Lei 68/2004 e a Portaria 817/2004, e do Manual de utilização e manutenção 

do edifício. 

Disponibiliza ferramentas para um rápido preenchimento como a possibilidade de duplicar um tipo 
da fração, alterando depois apenas os dados necessários, ou a geração automática da numeração dos 

anexos e das respetivas folhas de rosto. Existe ainda a possibilidade de guardar determinada 

informação em bases de dados para utilização numa futura ficha técnica. 

Possui associado o Manual de utilização e manutenção do edifício, a inserir como anexo da Ficha 

técnica da habitação (…). Nesta base de dados, que pode ser ampliada e configurada pelo utilizador, 

descrevem-se as instruções de utilização e manutenção recomendáveis para cada elemento 
construtivo e instalação, proporcionando indicações de utilização e manutenção do edifício, 

nomeadamente: precauções, prescrições, proibições, manutenção a efetuar pelos utentes e 

manutenção a efetuar pelo pessoal qualificado.” 

Archibus 

 

“Com a solução ARCHIBUS, organizações de todos os tamanhos - abrangendo setores como 

finanças, educação, saúde, governo e industria - reduzem seus custos de infraestrutura e instalações 

usando o ARCHIBUS para tomar decisões informadas que otimizam o retorno sobre o investimento 
e diminuem o custo do ciclo de vida do ativo. Além disso, a gestão eficiente da instalação e 

infraestrutura fornece um ambiente de trabalho confortável que, em última instância, aumenta a 

satisfação dos funcionários e produtividade. 

As aplicações de negócios ARCHIBUS fornecem métodos direcionados e de melhores práticas para 

a coordenação de toda a gama de instalações e funções de infraestruturas. Essas aplicações são 

executadas num ambiente único que funde os recursos de banco de dados, CAD, Web, gestão de 
documentos e fluxos de trabalho num todo. Todo o pacote de aplicações é totalmente integrado, 

conduzido a partir de um dicionário de dados e pode ser completamente configurado para refletir os 

seus próprios processos de negócios e incorporar o ARCHIBUS em seus ambientes de 

desenvolvimento corporativo” 

Quadro 8 -  Listagem de algum do software de apoio à manutenção que existe no mercado 
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Software Breve Descrição 

Maintenance 

Connection 

 

“É um software com base na web para gestão de manutenção. Destina-se a organizações de gestão 

geral de instalações, saúde, indústria, governo, serviços públicos, armazéns, desenvolvimento 
energético, agências de viagens e outras industrias especializadas. 

O sistema otimiza o ciclo de vida dos ativos, controla e gere os custos de manutenção, fornece insights 

sobre possíveis falhas de equipamentos, agiliza os esforços de mão-de-obra e executa outras tarefas 
cruciais para atender todo o potencial de manutenção e gestão de instalações.” (em 

www.softwareadvice.com) 

IBM Maximo Asset 

Management 

 

“O Maximo Asset Management da IBM combina gestão de ativos com gestão de manutenção. A 

partir de um único sistema, as empresas podem monitorizar e gerir o ciclo de vida completo de seus 
ativos empresariais, incluindo instalações, comunicações, transporte, produção, infraestrutura e 

muito mais. Essa funcionalidade centralizada garante que os utilizadores tenham visibilidade e 

controle das condições e processos dos ativos, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de 

inatividade. 

Maximo é implantável na nuvem e em servidor próprio e é acessível de quase qualquer dispositivo. 

Não há nenhum software ou hardware para instalar ou manter e a administração dos sistemas e 

atualizações regulares estão incluídas no software. 

O Maximo inclui um conjunto completo de ferramentas, incluindo gestão de ativos e inventário, 
manutenção preventiva e getão de ordens de serviço. Recursos de suporte on-line e páginas de teste 

permitem aos utilizadores expandir os seus conhecimentos de produtos ao seu próprio ritmo. 

Relatórios, KPIs e Dashboards ajudam os administradores a colaborar e visualizar tendências.” (em 
www.softwareadvice.com) 

Infraspeak 

 

“É uma ferramenta web que tem um interface de gestão onde se fazem todo o planeamento e controlo 

do dia a dia das operações. Tem uma aplicação móvel para os técnicos e equipas de serviço doméstico 

no terreno. Assim, os gestores conseguem perceber o que é que os técnicos estão a fazer, que avarias 
há, se os planos estão a ser cumpridos ou não e porquê. É uma gestão centralizada, mais em tempo 

real do que acontecia antigamente, quando dependia mais do papel, chamadas e emails 

 Faz isso através de uma aplicação que dá acesso a uma série de informações que se guarda, como 
tempos, desempenhos, custos e com isso conseguimos gerar automaticamente relatórios operacionais 

e indicadores para a gestão” (adaptado do jornal O Observador) 

SMH 

 

“O SMH – Sistema de Manutenção de Habitações, é um programa informático já existente, onde é 

utilizado o Oracle para gestão de base de dados e foi desenvolvido em programação Delphi pelo Eng. 

Informático Nuno Serrano. O programa permite uma análise bastante detalhada do comportamento 
das habitações ao longo do tempo, baseando-se no registo das características do edifício, das 

patologias, intervenções e os custos que lhes são associados. 

Atualmente o programa é composto apenas pelo módulo referente ao cadastro.” 

FIIX 

 

“É uma solução de gestão de manutenção baseada em nuvem que ajuda os usuários a gerir as ordens 

de trabalho do dia-a-dia e trabalhar para estabelecer estratégias de manutenção preventiva. 

O sistema de gestão de manutenção computadorizada (CMMS) gere ativos físicos, agendas e mantém 

registos detalhados do desempenho dos ativos e do histórico de manutenção. 

Inclui também inventário, gestão de peças e suplementos, um calendário interativo, códigos QR 

imprimíveis para fácil tagging de ativos, relatórios personalizáveis, gestão de vários sites, integração 

com ERP e muito mais. 

Além disso, o Fiix trabalha na web, o que significa que o software é atualizado automaticamente. 

Todos os utilizadores também têm acesso ao CMM móvel do Fiix para que as solicitações de trabalho 
e as leituras do medidor possam ser enviadas remotamente. O sistema é compatível com sistemas 

operacionais Mac e Windows, bem como qualquer dispositivo móvel iOS ou Android.” (em 

www.softwareadvice.com) 

Facilities Management 

eXpress 

 

“É usado por uma variedade de indústrias, incluindo educação, gestão de propriedade e do governo. 
Com a FMX, os gestores de instalações podem ver suas atividades e custos associados, e os ocupantes 

dos prédios podem enviar solicitações de manutenção, eventos, transporte e tecnologia. 

FMX apresenta um calendário onde os gestores de instalações e pessoal pode visualizar ordens de 
trabalho, eventos agendados e tarefas de manutenção preventiva. Os funcionários das instalações são 

notificados quando uma ordem de serviço é enviada e os ocupantes do prédio podem ser notificados 

quando seus pedidos foram atualizados ou resolvidos. 

Os gestores de instalações podem inspecionar ativos e inventário e visualizar o histórico de 

equipamentos, construção e localização. Eles também podem acompanhar o desempenho do 

equipamento e da equipa através de relatórios interativos. 

A FMX oferece suporte ilimitado ao cliente e importação de dados. FMX é acessível a partir de 

qualquer browser da Web, inclusive em dispositivos móveis. Os dados do cliente estão hospedados 
de forma segura na nuvem e o FMX permite usuários ilimitados sem nenhum custo extra.” (em 

www.softwareadvice.com) 

Quadro 9 -  Listagem de algum do software de apoio à manutenção que existe no mercado (continua 
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Software Breve Descrição 

eMaint CMMS 

 

“A eMaint, uma empresa Fluke, é uma solução informática de gestão de manutenção (CMMS) que 

auxilia milhares de empresas em todo o mundo para gerenciar ativos corporativos, agilizar fluxos de 

trabalho, controlar inventário e agendar manutenção preventiva e preditiva. 

As principais funcionalidades incluem ferramentas para inspeção, gestão e controle de ordens de 

serviço e solicitações, inventário e peças para substituição, horários de trabalho e atribuição, 

monitorização da condição do equipamento e suporte à conformidade regulatória. 

A solução de software como serviço baseada na web da eMaint pode ser consultada em PCs, 

smartphones, tablets e qualquer outro dispositivo que possua um navegador. Cada pacote de 
assinatura eMaint inclui um Gestor de Sucesso de Clientes, serviço de suporte ilimitado (via telefone, 

e-mail e chat ao vivo), backup de dados diários e atualizações e aprimoramentos de software. 

Esta solução pode ser configurada para empresas de qualquer tamanho, desde pequenas organizações 
até corporações da Fortune 500, e é flexível o suficiente para atender uma variedade de indústrias, 

incluindo (mas não se limitando a) manufatura, gestão de instalações, frota, energia, saúde e 

universidades.” (em www.softwaresdvice.com) 

Quadro 10 -  Listagem de algum do software de apoio à manutenção que existe no mercado(continuação) 

 

Vão ser então analisados quatro exemplos de software diferentes que fazem a gestão de ativos 

com o objetivo de perceber qual o contributo que cada um deles dá para dinamizar o cadastro de 

uma edificação. São eles o IBM Maximo Asset Management, o Infraspeak, o Archibus e o SMH. 

Foram estes os escolhidos devido à facilidade de acesso e comunicação com os responsáveis. 

Outras empresas foram abordadas, mas, por razões comerciais, não foi possível avançar com o 

estudo. A função principal de cada um deles não é diretamente a criação de um cadastro de uma 

edificação, mas, no entanto, todos eles possuem informação relevante para que este se mantenha 

atualizado.  

Tenta-se com esta análise entender qual o estado atual do mercado no que ao cadastro de edifícios 

diz respeito e quais as necessidades para o futuro.   

 

4.2. IBM MAXIMO ASSET MANAGEMENT 

4.2.1. BREVE INTRODUÇÃO 

O IBM Maximo é um software de gestão de ativos (Asset management/AM) que surgiu em 2000 

desenvolvido por uma empresa chamada PSDI que na altura em que surge este software se passa 

a chamar MRO. No ano de 2006 a MRO foi adquirida pela IBM, passando esta a ser a detentora 

dos direitos do programa. 

O software permite acompanhar todo o ciclo de vida de ativos e fazer a sua manutenção durante 

este período. Os ativos geridos pelo software são ativos corporativos que podem ser subdivididos 

em ativos físicos, de infraestrutura, fixos, de tecnologias da informação e digitais. O software está 

dividido em seis módulos com as mais diversas funções: 

• Gestão de ativos; 

• Ordens de trabalho e Manutenção preventiva; 

• Gestão de serviço; 

• Gestão de contratos; 

• Gestão de recursos; 

• Compras. 

 

4.2.2. FUNCIONAMENTO 

No software IBM Maximo AM para iniciar os trabalhos numa dada empresa (Organization) é 

necessário fazer uma definição completa dos seus dados. É necessário definir a informação base 
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da empresa, o seu nome, definir um código, a moeda de trabalho, qual o tipo de stocks com que 

trabalham, os espaços onde se encontram e os edifícios existentes nesses mesmos espaços. A cada 

edifício associam-se os ativos a gerir. 

O Maximo AM é um conjunto de aplicações que têm finalidades diferentes, mas funcionam de 

maneira semelhante. As informações inseridas numa das aplicações são armazenadas como dados 

numa base de dados Maximo. Estes dados posteriormente podem ser exibidos de diversas 

maneiras dependendo da aplicação de onde os estamos a aceder. O Maximo suporta diferentes 

servidores de bancos de dados como o IBM DB2, o Oracle e o Microsoft SQL. 

O IBM Maximo suporta a importação e exportação de dados para as doze tabelas do COBie. 

Nestas estão incluídos os Facilities, os pisos, os espaços, as componentes, as zonas, os sistemas, 

os tipos, os contactos, os atributos, os documentos, os trabalhos, os recursos e o suporte para 

montagens. O Maximo permite ainda a fusão de dados do COBie com dados provenientes da 

atividade do software.  

Quando se fala em ativos refere-se a todos os bens associados a uma empresa. São exemplos de 

ativos o dinheiro, investimentos financeiros, imoveis, equipamentos, stocks e ações. 

É possível com este programa fazer análises dos ativos geridos, associar aos edifícios projetos 

BIM e ambientes de gestão em BIM, fazer gestão de contratos, relatórios financeiros, gestão de 

inventários, planeamento de atividades, planos de manutenção preventiva, compras, requisições 

de materiais, requisições de serviços, entre outras atividades. 

A gestão de todos os equipamentos de uma empresa é feita desde o seu lançamento em inventário. 

São definidas as especificações para cada um, são monitorizadas todas as suas deslocações no 

tempo e no espaço, são definidos planos de manutenção para calibração, limpeza e é feito o 

controle de custos. 

O IBM Maximo permite fazer uma gestão da manutenção, fazer o planeamento de atividades 

necessárias, quer estivessem previstas ou não. É possível fazer um planeamento a curto e longo 

prazo da manutenção preventiva e, no âmbito da manutenção corretiva, em especial reativa, é 

possível criar alertas através da criação de limites em certos parâmetros, como, por exemplo, a 

temperatura de uma arca frigorífica. 

No final da introdução dos dados e do desenvolvimento da atividade do cliente podemos ter 

acessos a variados relatórios. O Maximo fornece uma Open Architecture Reporting (OAR) 

projetada para atender às necessidades exclusivas de cada negócio. Cada cliente é único e 

necessita de diferente informação. Pode precisar de relatórios da sua industria, dos seus 

utilizadores, dos seus padrões corporativos ou outros fatores externos. Independentemente do 

motivo, a arquitetura do Maximo é flexível, fornecendo uma variedade de opções de análise de 

dados, juntamente com opções de relatórios integrados. O BIRT (Business Intelligence and 

Reporting Tools) é a ferramenta de elaboração de relatórios que vem incorporada no Maximo 

AM. Esta ferramenta possui relatórios padrão que cobrem várias das aplicações do software. Os 

relatórios podem atualizar o banco de dados, ligação a outros softwares para análises mais 

detalhadas e atualizar dados dinamicamente. Dentro destes relatórios podemos encontrar:  

• KPI’s – Key Performance Indicators são métricas que permitem monitorizar o 

desempenho de um negócio, indicando valores ideais, ótimos e desfavoráveis para 

qualquer parâmetro do qual estamos a estudar a performance;  

• Ad Hoc ou Query Based Reporting (QBR) – permite que os utilizadores criem os seus 

próprios relatórios personalizados a partir de qualquer aplicativo. Podem selecionar o tipo 

de relatório que desejam, os campos que querem que sejam mostrados e se deseja agrupar 

e classificar os resultados; 

• Application Exporting – permite exportar os dados do software para aplicações externas 

que fazem análise de dados como o Cognos. 
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4.2.3. FLUXO DE DADOS  

O Software Maximo na definição dos dados de um asset, distingue-os em principais e secundários. 

Os dados principais são todo o tipo de recursos que se deseja gerir, como, por exemplo, a definição 

de um material ou processo de produção. Os dados secundários são a informação referente aos 

utilizadores e economia. 

Como dados de entrada, o Maximo AM, pode receber: 

• Informação do Departamento Financeiro – registo de pagamentos de encomendas de 

serviços e/ou materiais, registos de receita; 

• Informação de Procurement – requisição de serviços externos; 

• Informação dos Recursos Humanos – gestão de contratos, fluxos de pessoas; 

• Informação de Pagamentos – pagamentos a funcionários; 

• Informação de Relação de Clientes – registo de clientes, atividades que desenvolvem e 

necessidades; 

• Informação do Negócio – informação base da empresa a gerir. 

Pode ainda receber informação de fontes externas como: 

• SCADA/Telemetry – Supervisory control and data acquisition; 

• DCS – Sistema digital de controle distribuído (controle de processos industriais); 

• GIS – Geographic Information System, sistema de hardware, software, informação 

espacial, procedimentos computacionais e recursos humanos que permite e facilita a 

análise, gestão ou representação do espaço e dos fenómenos que nele ocorrem; 

• Gestão de Projetos; 

• Gestão de Documentos/Arquivos; 

• Engenharia/BIM. 

Com esta informação de entrada, o Maximo AM, cria relatórios personalizados, de acordo com 

as necessidades do utilizador, logo é variável de acordo com quem o está a utilizar, não havendo 

um padrão. 

Como foi referido na alínea anterior sobre o funcionamento do software estes dados podem ser 

apresentados de diversas formas: KPI’s, QBR ou podem ser exportados para outros programas de 

análise de dados como o Cognos. 

 

4.2.4. ANÁLISE SWOT 

A presença deste software no mercado tem pontos positivos e negativos e, para tal, realiza-se uma 

análise SWOT, de forma a verificar quais os pontos fortes, fracos, quais as oportunidades de 

crescimento e quais as ameaças ao seu funcionamento que podem surgir. Os pontos referidos têm 

base na análise efetuada e na sensibilidade do autor. 

Pontos fortes: 

• Melhora a visibilidade, controlo e automação de processos de serviços de negócios e 

ativos; 

• Aumenta a resposta e receita da entrega de serviços de ativos; 

• Faz a verificação do cumprimento da legislação;  

• Possibilita o acompanhamento de todo o ciclo de vida dos ativos; 

• Permite ao gestor através de KPI’s verificar o estado dos seus ativos; 

• Tem uma aplicação mobile para facilitar trabalho em campo. 
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Pontos fracos: 

• Preço da licença elevado; 

• Layout pouco apelativo; 

• Complexidade elevada para tarefas de execução diária; 

Oportunidades: 

• O target do Maximo são as empresas de grande dimensão, no entanto a criação de uma 

aplicação mais simples para utilizadores de menor dimensão aproveitando assim outro 

mercado. 

Ameaças: 

• O mercado da manutenção está em expansão e como tal aparecem novas aplicações 

especializadas que retiram algum mercado ao IBM Maximo; 

• Essas novas aplicações estão no mercado com preços de licença acessíveis e que agradam 

aos investidores com menos poder económico. 

• Foca a gestão de equipamentos e não suporta a gestão de elementos fonte de manutenção 

da área da construção civil como paredes ou vãos. 

• O asset management ainda não é uma realidade muito presente na manutenção de 

edifícios (construção civil). 
 

 

4.3. INFRASPEAK 

4.3.1. BREVE INTRODUÇÃO 

O Infraspeak surgiu no desenvolvimento de uma tese de Mestrado na Faculdade de Engenharia 

da Universidade do Porto (FEUP) que tinha como objetivo o desenvolvimento de um software de 

gestão para a manutenção. Foi primeiramente aplicado aos edifícios da FEUP e devido ao seu 

sucesso e inovação integrou um programa de aceleração de startups do UPTEC (Parque de 

Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto).  

Neste momento a empresa Infraspeak, criada em abril de 2015, conta com 12 profissionais nas 

mais diversas áreas, desde a direção, ao desenvolvimento tecnológico e ao marketing. 

Este software destina-se ao Facility Management, Manutenção e Gestão de Infraestruturas. 

 

4.3.2. FUNCIONAMENTO 

No software Infraspeak os edifícios são subdivididos em Locais e Categorias. 

A cada edifício está associado um conjunto de informação: informação geral do edifício (Figura 

17), as suas propriedades, quem o opera e documentação extra que se ache conveniente associar.  

Os Locais em que os edifícios se podem dividir podem ser parametrizados de acordo com as 

necessidades do cliente. 

GERAL

• Nome

• Código

• Morada

• Código Postal

• Cidade

• Georeferência

• Cliente/Contactos

PROPRIEDADES

• Tipo de atividade

• População Média

• Horários de 
Funcionamento

OPERADORES

• Gestores

• Técnicos

DOCUMENTOS

• Todo o tipo de
documentos podem
ser associados a um
edifício. Entre eles
projetos, contratos,
etc.

Figura 147 - Informação Geral de um Edifício no Infraspeak 
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Tomando como exemplo um edifício de escritórios têm-se áreas com as mais diversas funções. A 

entrada, os escritórios, as casas de banho e as áreas técnicas possuem requisitos diferentes que 

tem de ser considerados. Pode haver mais do que um escritório no edifício, mas podemos 

considerar este como uma Tipologia de Local única pois os processos de manutenção são 

semelhantes entre eles, apenas podem variar os Equipamentos que neles se encontram que têm 

uma manutenção independente da do Local. 

A cada Tipologia de Local associam-se as Manutenções em Locais necessárias que são 

previamente parametrizadas. São definidas as Tarefas, atividades a desenvolver, quer sejam de 

correção, inspeção, limpeza, pró-ação ou substituição e as Intervenções que são conjuntos de 

tarefas. Esse conjunto de Tarefas é depois utilizado para geração de um plano de manutenção 

preventiva onde se definem com que periodicidade ocorrem. São associadas também as Medições 

que devem ser realizadas durante o processo. Nas Tarefas são definidos os técnicos que as devem 

realizar, qual a sua duração média e são selecionados quais as Medições a realizar em cada uma. 

Podemos ainda associar a cada Manutenção em Local documentos de apoio como Manuais ou 

Planos de Manutenção. 

Posteriormente definem-se as Categorias, que correspondem às especialidades da engenharia 

presentes na manutenção. Estão incluídas neste lote o AVAC, Civil, Eletricidade, Elevadores, 

Informática, Mobiliário, Piscinas, Incêndios, Grupos Motriz, entre outros que podem ser definidos 

consoante as Categorias existentes nos edifícios a gerir. 

Na ultima linha da árvore de conceitos encontram-se finalmente os Equipamentos. Para os 

Equipamentos são criados planos de manutenção preventiva que poderão ser associados a uma 

família de equipamentos ou a algum equipamento em particular pelas suas características únicas. 

O software, com toda a informação descrita anteriormente, permite fazer: 

• Gestão de ativos, quer sejam Locais ou Equipamentos - o gestor é capaz de aceder à 

ficha técnica de cada Local ou Equipamento, ao registo de intervenções realizadas, qual 

o plano de manutenções previsto para esse ativo, consultar os documentos associados e 

um resumo dos gastos com manutenção, reparação e aquisição fazendo assim uma 

análise dos custos operacionais; 

• Executar planos de trabalho - o gestor pode adicionar os trabalhos a realizar e verificar 

o seu estado, se está previsto, ativo ou finalizado; 

• Reporte de avarias – o gestor recebe os alertas de avarias e aprova ou não. Pode 

também ver o estado em que se encontram (a data em que foi reportada, a prioridade de 

cada uma, se já está resolvida ou não e qual a qualidade do trabalho); 

• Gestão de stocks – o gestor consegue fazer uma gestão dos stocks da empresa, verificar 

o que tem em armazém e o que está em falta; 

• Gestão de compras – o gestor pode fazer requisições de material; 

• Fazer análises: 

o Da manutenção efetuada (preventiva e corretiva); 

o De stocks; 

o De edifícios. 

Para apoiar a gestão dos edifícios, a empresa disponibiliza aos clientes a possibilidade de utilizar 

uma aplicação móvel que permite fazer a gestão da informação em qualquer lugar a partir de um 

dispositivo móvel e ainda disponibiliza a possibilidade de a cada Local ou Equipamento atribuir 

uma tag, um NFC (Near Field Communication) que permite ao técnico encostar o telemóvel na 

tag e abrir os dados do Equipamento na aplicação. Isto faz com que a identificação do 

equipamento seja inequívoca, rápida e comprova a presença do técnico no local, não sendo uma 

identificação replicável. Desta forma a equipa de gestão consegue ter noção dos fluxos de trabalho 

e fazer uma gestão do pessoal com mais rigor.   
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O gestor do edifício ou parque edificado pode ainda definir as permissões que cada utilizador tem 

dentro do programa, ou seja, um técnico de eletricidade pode ter acesso a informação que um 

técnico de limpeza não tem e vice-versa.  

4.3.3. FLUXO DE DADOS  

No esquema abaixo consegue-se perceber o fluxo de dados no programa Infraspeak onde se 

identifica os dados de entrada necessários para o correto funcionamento do software e os dados 

de saída que se pode obter após a realização das atividades definidas pelo gestor. 

 

 

4.3.4. ANÁLISE SWOT 

De forma a entender qual a posição deste software no mercado atual, tendo como base as 

necessidades de uma equipa de gestão de edifícios e o estado do mercado apresenta-se uma análise 

SWOT tal como realizada no software analisado no subcapítulo anterior. 

Pontos Fortes: 

• Layout atrativo; 

• Aplicação móvel; 

• Possibilidade de aos Locais e Equipamentos anexar documentação; 

• Apresentação de relatórios das atividades; 

• Sistema de priorização do tratamento das avarias; 

• Possibilidade de atribuir permissões diferentes a cada funcionário; 

• Possibilidade de parametrizar todas as atividades, informação e relatórios; 

• Possibilidade de exportar relatórios para outros formatos como excel ou pdf; 

• Utilização da tecnologia NFC para identificação dos equipamentos;  

Figura 158 - Fluxo de informação do software Infraspeak 
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Pontos Fracos: 

• A empresa fornecedora do software é muito recente; 

• Pouco enfase na manutenção de elementos de construção civil; 

• Base de dados de sistemas construtivos reduzida. 

Oportunidades: 

• Como o programa é totalmente parametrizável pode adaptar-se a qualquer tipo de 
manutenção, de edifícios, de espaços públicos, de vias, entre outros; 

• O programa é muito recente tem uma margem de progressão no mercado elevada; 

Ameaças: 

• Existem no mercado softwares capazes de realizar este trabalho e em paralelo 
oferecem mais funcionalidades ao utilizador 

• O software pode não conseguir acompanhar o crescimento da empresa onde está 
implantado.  

 

4.4. ARCHIBUS 

4.4.1. BREVE INTRODUÇÃO 

O Archibus é um software de Enterprise Information Modeling (EIM) que corresponde à gestão 

de uma empresa em todas as suas vertentes: gestão de espaços de trabalho, gestão de serviços e 

infraestruturas, gestão de operações e gestão de imoveis e propriedades (Figura 19). Em cada um 

destes domínios temos diferentes atividades que necessitam de controlo. O Archibus é 

considerado uma plataforma agregadora que integra diferentes tecnologias num único conceito. 

 

Figura 169 - Áreas de trabalho do Archibus 

As aplicações do Archibus utilizam métodos que permitem o FM de uma forma direta e dentro 

das melhores práticas. Estas aplicações são executadas num único ambiente que une bases de 

dados, CAD, planos de trabalho, Internet e gestão de documentação de uma forma coesa. Todo o 

pacote de aplicações é integrado, conduzido por um diretório de dados e pode ser totalmente 

configurado de forma a corresponder aos processos do negócio onde estão a ser utilizadas. 

O Software dá também ao cliente a possibilidade de realizar toda a sua tarefa de gestão a partir 

de aplicações móveis de fácil acesso. 

 

4.4.2. FUNCIONAMENTO E FLUXO DE DADOS 

• Gestão Ambiental e Riscos

• Gestão da Manutenção do 
edifício

• Portal de Serviços

• Gestão de Ativos

• Gestão de Carteira de 
Imóveis

• Gestão de Projetos e 
Orçamentos

• Gestão de Mudanças

• Planificação e Gestão 
de Espaços

Espaços de 
Trabalho

Imóveis e 
Propriedades

Operações
Serviços e 

Infraestrutura
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O Archibus tem diversas componentes: a central web, o Smart Client (que é usado para a gestão 

de dados), ferramentas de desenho (que são plug-ins para outras aplicações como AutoCAD ou 

Revit e uma aplicação interna), as aplicações acima referidas e uma versão Mobile do Software 

que permite trabalhar com ele a partir de qualquer dispositivo móvel. 

O software Archibus, como já foi referido, tem a si agregado uma coleção de aplicações com as 

mais diversas funções. Em modo de exemplo, apresenta-se aqui o funcionamento de uma delas, 

a Gestão da Carteira de Imóveis.  

Os edifícios representam um dos ativos mais significativos e valorizados de uma empresa, 

portanto, devem ser uma das principais preocupações dos seus gestores. Esta aplicação inclui uma 

interface de introdução de dados para cada edifício, estrutura ou terreno para que seja criado um 

portfolio para cada um deles. 

Para cada propriedade o gestor deve definir a morada, o nome, o valor, a data de construção, a 

data de inicio de utilização, a área, a estrutura do terreno e, em caso de ainda estar em processo 

de pagamento qual o valor da renda e com que periodicidade é paga. O gestor pode ainda inserir 

informação extra no caso de achar necessário, como uma fotografia da propriedade, relatório do 

registo predial, código postal, entre outras. 

No software Archibus as Localizações são consideradas como a hierarquia dos espaços 

começando no terreno, edifício, piso, espaço, sala e em certos casos vai até ao posto de trabalho. 

O fluxo de dados da aplicação é, normalmente, o apresentado no esquema abaixo. 

 

Figura 20 - Fluxo de trabalho e de dados na aplicação do Archibus Portfolio Management 

No plug-in de Administração de Arrendamentos é possível fazer a gestão dos edifícios/ partes de 

edifícios que estão arrendados. O proprietário antes de iniciar a utilização da aplicação deve 

definir: 

• O tipo de Facility; 

• Os arrendatários; 

• Os utilizadores do espaço; 

• A relação com o arrendatário; 

• O modelo de arrendamento; 

• O ano fiscal; 

• O modo de comunicação com o arrendatário; 
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• Os alertas que pretende receber; 

• As responsabilidades do arrendatário; 

• As datas de pagamento de rendas. 

No plug-in de previsão de cenários para a Carteira de Imóveis é possível fazer previsões de 

comportamentos futuros dos imóveis, de acordo com padrões criados após a análise de outros 

com características semelhantes. Aqui é necessário definir alguma informação extra, como o 

portfolio de cenários possíveis e o histórico do imóvel. 

A informação de entrada neste software é muito variada e vem de acordo com as necessidades de 

cada uma das suas diferentes aplicações. Já aqui foi referida a Gestão da Carteira de Imóveis, 

mas, no esquema abaixo, encontramo-las listadas com os diferentes plug-ins a si associados. 

 

Aplicação Plug-In 

Gestão da carteira de Imóveis 

Análise Financeira Estratégica 

Previsão de Evolução dos Imóveis 

Gestão do Portfolio 

Gestão dos Arrendamentos 

Gestão de Custos 

Financiamentos e Retornos 

Gestão de projetos e orçamentos 

Orçamentos 

Gestão de Projetos 

Avaliação da Condição 

Comissões 

Planificação e Gestão de Espaços 

Planificação Estratégica de Espaços 

Inventario e Performance de Espaços 

Pessoal e Ocupação 

Retornos com os Espaços 

Planeamento Estratégico 

Gestão de Mudanças Gestão de Mudanças na Empresa 

Gestão de Ativos 

Gestão de Ativos Empresariais 

Gestão de Ativos 

Portal dos Ativos 

Gestão de Mobiliário e Equipamentos 

Gestão de Telecomunicações e Cabelagem 

Gestão Ambiental e de riscos 

Avaliação de Sustentabilidade do Ambiente 

Gestão da Energia 

Green Building 

Gestão dos Desperdícios 

Preparação para Emergências 

Avaliação da Conformidade 

Limpeza 

Quadro 11 - Listagem das aplicações do Archibus 
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Aplicação Plug-In 

Gestão Ambiental e de Riscos 
Segurança e Saúde  

Materiais Perigosos 

Gestão da Manutenção do Edifício 

Planos de Trabalho 

Manutenção Preventiva 

Avaliação de Condição 

Call Center 

Portal de Serviços 

Reservas 

Balcão de Atendimento 

Hotelaria 

Gestão da Frota 

Quadro 12 - Listagem das aplicações do Archibus (continuação 

 

Em anexo (Anexo B) encontramos uma série de tabelas onde está descrita toda a informação que 

é possível extrair das aplicações, todos os resultados e relatórios consequentes da sua utilização. 

Esta informação será útil para perceber qual da informação é passível de estar presente no cadastro 

de um edifício. 

O Archibus possui modelos de bases de dados que são pré configurados para poderem trabalhar 

com o COBie de forma a atender aos seus requisitos deste standard para que sejam preenchidos 

campos extra que não se encontram especificados no software. Com o funcionamento do software 

as tabelas do COBie são automaticamente preenchidas.  

 

4.4.3. ANÁLISE SWOT 

Tal como para o software já analisado faz-se agora uma análise SWOT para entender qual a 

influência deste software no mercado atual. 

Pontos Fortes: 

• Variedade de Aplicações; 

• Elevado número de dados de saída (relatórios, índices, …); 

• É parametrizável á medida do utilizador; 

• Possui uma aplicação mobile que permite trabalhar a partir de qualquer espaço; 

• Discretização pormenorizada dos edifícios; 

• Cobre várias áreas da gestão de edifícios; 

• É uma tecnologia EIM. 

Pontos Fracos: 

• Operabilidade complexa para técnicos com reduzido nível académico; 

• O custo da licença é elevado.  

Oportunidades: 

• O cliente pode escolher apenas as aplicações do software que são úteis para o seu 

negócio o que o aproxima em termos de custo e operabilidade dos softwares de gama 

inferior; 
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Ameaças: 

• No mercado já existem pequenas startups que desenvolveram aplicações semelhantes às 

da Archibus com custos de licença muito mais reduzidos. 
 

4.5. SMH (SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO) 

4.5.1. BREVE INTRODUÇÃO 

O software SMH é dedicado à gestão de edificado habitacional que tal como o Infraspeak, surgiu 

no âmbito da realização de uma dissertação de mestrado na área de Informática na FEUP. Numa 

primeira fase, o criador dedicou bastante tempo ao seu desenvolvimento. No entanto com o 

aparecimento de novas oportunidades este projeto passou para segundo plano até hoje. 

Atualmente o software não se encontra no mercado e o que é apresentado nesta dissertação é 

apenas o que foi desenvolvido até então. 

 

4.5.2. FUNCIONAMENTO 

Para começar a utilizar o SMH na sua máxima rentabilidade tem de se passar por um processo de 

descrição do parque edificado. 

Começa-se pela Construção de Empreendimentos. Cria-se um empreendimento definindo o 

número de Lotes, o numero de Blocos por Lote, o número de Entradas por Bloco, o número de 

Pisos por Entrada e o número de Frações por Piso e define-se também a nomenclatura das Frações. 

É criada a árvore do empreendimento. 

Lote X 

• Bloco X 
o Entrada X 

▪ Piso X 

• Fração X 

Para cada Lote, Bloco ou Fração pode definir-se uma serie de parâmetros: 

• Processo de obras, 

• Licença de utilização, 

• Área de implantação de edifício,  

• Letra da fração,  

• Letra da garagem associada,  

• Permilagem da propriedade horizontal; 

• Descrição do registo predial, 

• Inscrição Matricial das finanças, 

• Área bruta da fração. 

No software é criada também uma base de dados das diferentes Tipologias de Referência que são 

os diferentes tipos de frações que encontramos, por exemplo, T1, T2, Escritório, entre outras. 

Para cada Tipologia define-se o Tipo de afetação (Habitação, Serviços, Garagem, Sala de 

condomínio, Comércio, Lugar de Garagem ou Arrumos), uma designação e uma breve descrição 

da fração. Para as frações de habitação é também necessário definir a sua tipologia. Define-se 

ainda os compartimentos existentes em cada uma, os Quartos, Salas, Cozinhas, Lavandarias, 

Quartos de Banho, Arrumos, espaços de Circulação, Varandas, Terraços, Escadas, Corredores e 

Marquises e para cada um deles o seu pé direito, a área útil e o perímetro. 

Depois de criada a base de dados de Tipologias de Referência, há que anexá-las às Frações criadas 

nos Empreendimentos. 
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Também é possível neste software criar um catálogo construtivo, isto é, criar uma base de dados 

de sistemas construtivos de EFM’s. No software os EFM’s são divididos em cinco categorias e 

cada uma dessas categorias com as suas subdivisões. Esta divisão é visível no quadro abaixo. 

 

Elementos Construtivos Revestimentos Componentes 

• Paredes 

• Envolvente 

• Divisórias 

• Resistentes 

• Lajes 

• Coberturas 

• Inclinadas 

• Terraço 

• Escadas 

• Interiores 

• Exteriores 

• Paredes Interiores 

• Zonas húmidas 

• Zonas secas 

• Paredes exteriores 

• Pavimentos interiores 

• Zonas húmidas  

• Zonas secas 

• Pavimentos exteriores 

• Tetos 

• Coberturas 

• Outros 

• Portas 

• Janelas 

• Soleiras/Peitoris 

• Aros de vãos 

• Rodapés 

• Caixas de estore 

• Elementos de proteção solar  

 

Instalações Equipamentos 

• Abastecimento de água 

• Canalização 

• Acessórios 

• Drenagem de águas residuais 

• Drenagem de águas pluviais 

• Abastecimento de gás 

• Elétricas 

• Ventilação 

• Intercomunicações 

• Telecomunicações 

• Outros 

 

• Esquentadores 

• Cilindros 

• Espelhos 

• Lavatórios 

• Bidés 

• Sanitas 

• Reservatórios de autoclismo 

• Banheiras 

• Bases de chuveiro 

• Chuveiros 

• Bancas de cozinha 

• Armários de cozinha 

• Pias lava-louça 

• Armários despenseiro 

• Armários embutidos 

• Estendais 

• Extratores 

• Exaustores 

• Elevadores 

• Bombas 

• Espaço comum 

• Candeeiros 

• Fossas sépticas 

• Outros 

 

Quadro 13- EFM no SMH 

 

A cada EFM da árvore é associado um Plano de Manutenção que serve como guia ao gestor. Por 

fim a cada Fração associa-se os EFM correspondentes para que o utilizador consiga fazer uma 

gestão do seu empreendimento de uma forma eficiente. 

4.5.3. FLUXO DE DADOS  

Neste software os únicos dados considerados são dados de entrada que correspondem a toda a 

informação que se deve introduzir para definir o empreendimento: a sua divisão, as Tipologias de 

referência e os EFM’s com os seus Planos de Manutenção. 

4.5.4. ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT deste software, que não se encontra no mercado, serve para tentar perceber qual 

a posição em que este se encontraria no panorama atual dos softwares de gestão de manutenção. 
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Pontos Fortes: 

• A possibilidade de criar uma base de dados de sistemas construtivos 

• Parametrização total do edifício 

• Planos de manutenção associados a cada sistema construtivo 

• Lista de EFM’s completa 

Pontos Fracos: 

• Está direcionado apenas para edifícios de habitação  

• Não permite a criação de relatórios de manutenção 

• Não permite a prática de manutenção reativa 

• Serve apenas como base de dados 

Oportunidades: 

• É dos poucos softwares no mercado que foca a manutenção de EFM da área da 

construção civil 

Ameaças: 

• A simplicidade do sistema pode não corresponder às necessidades dos clientes mais 

exigentes que são aqueles que tem mais poder económico. 

 

4.6. O SOFTWARE E O CADASTRO 

Todo o software estudado necessita de dados para alimentar o seu funcionamento, mas também 

fornece ao utilizador informação nova que é útil para quem os utiliza. Este subcapítulo serve para 

fazer um resumo da informação que o cadastro de um edifício pode fornecer a este software e 

vice-versa, isto é, que informação é que este software gera que pode ser benéfica para o atualizar.  

Neste subcapítulo é também feita uma análise comparativa entre o software estudado de forma a 

que, mediante as suas necessidades, um dado cliente opte pela melhor solução para a sua empresa.   

Muita da informação proveniente de software de gestão de manutenção é util para atualização do 

cadastro. No quadro 8 faz-se uma comparação entre o software analisado, verificando que 

informação presente no cadastro  disponibiliza ou necessita para o seu funcionamento.  

 

 
Software 

IBM MAXIMO INFRASPEAK ARCHIBUS SMH 

 Informação Técnica 

Divisão dos edifícios em EFM’s (limitado)* X (limitado)* X 

Sistemas construtivos dos EFM’s (civil) - - - X 

Autores de projetos - - X - 

Informações escritas e desenhadas do projeto X X X - 

Subdivisão em especialidades - X X X 

Reporte Histórico X X X - 

Índice de stress dos EFM’s X X X - 

Índice de performance de equipamentos X - X - 

*Não conseguimos definir EFM provenientes da construção civil (ex: Revestimentos de paredes, Pavimentos) 

Quadro 14 -Análise Comparativa de Software com Base nos Dados do Cadastro 
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Software 

IBM MAXIMO INFRASPEAK ARCHIBUS SMH 

 Informação Económica 

Custo de Construção - - X - 

Custos Fixos de Manutenção X X X - 

Custos de Manutenção X X X - 

Custos de Reabilitação X X X - 

Proveitos com Rendas - - X - 

Gestão de Stocks/Gastos  X X X - 

 Informação Funcional 

Definição do Perfil Social dos Utilizadores  - - - - 

Caracterização da Rotatividade  - - X - 

Registo e Caracterização dos Acidentes  X X X - 

Caracterização da Utilização  - X X - 

Gestão da Atividade  - - X - 

Gestão dos Recursos Humanos X - X - 

Quadro 15 -Análise Comparativa de Software com Base nos Dados do Cadastro (continuação) 

Podemos concluir através da análise desta tabela que cada software tem um foco de ação bem 

definido. É visível que o Archibus é o software mais completo, seguido do IBM Maximo. Isto é 

notório pois são dois softwares com grande representatividade e a sua função não é apenas a 

gestão de edifícios, mas sim a gestão de empresas no seu total.  
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 5 

CASO DE ESTUDO  

 

 

5.1. APRESENTAÇÃO 

A elaboração desta dissertação foi feita em regime empresarial, numa parceria com uma Câmara 

Municipal do nosso país, mais especificamente na divisão de Qualidade 100%, na subdivisão de 

conservação de Edifícios Municipais. Esta divisão tem como sua principal função garantir a 

manutenção e estado de conservação adequado nos edifícios municipais e ainda implementar 

eficiente e atempadamente medidas corretivas que se considerem necessárias.  

Este caso de estudo tem por objetivo aplicar o cadastro de edifícios ao contexto da administração 

municipal, verificar a sua aplicabilidade e mostrar quais as vantagens e desvantagens que tráz à 

tarefa de manter o parque edificado municipal, de acordo com o seu funcionamento atual. 

Para este caso de estudo recorreu-se a um edifício Municipal, situado na baixa da cidade. Trata-

se de um edifício antigo que tem como principal função albergar a Casa da Juventude da freguesia 

em que se insere. O edifício era um antigo palacete reabilitado no ano de 1997 pelo arquiteto 

Álvaro Siza Vieira. 

Neste edifício decorrem atividades direcionadas, tal como o nome indica, para a juventude do 

município: sessões de orientação vocacional, consultas psicológicas, apoio à empregabilidade, 

voluntariado, ocupação de tempos livres e animação, entre outras. Os munícipes mais jovens 

podem neste edifício aceder a informação, frequentar formações, ter aulas de apoio ao estudo, 

realizar atividades lúdicas.    

 

5.2. O FUNCIONAMENTO ATUAL 

A Divisão de Conservação dos Edifícios Municipais, nos dias de hoje, apenas realiza trabalhos 

de manutenção reativa, isto é, o responsável pelo edifício após verificar uma anomalia ou após 

ser alertado, para tal, notifica o gestor técnico responsável pelo edifício que por sua vez mobiliza 

uma equipa para responder ao pedido, caso este seja relevante. Para tal recorrem a várias folhas 

de cálculo onde a informação se encontra armazenada.  

A primeira folha de cálculo corresponde à ficha de pedido de intervenção que pode ser realizada 

pelo responsável pelo edifício (gestor de equipamento), quando esta é enviada por email, ou então 

pelo gestor técnico quando este é realizado por outro meio. Neste pedido, identifica-se o nome, 

divisão, departamento, divisão municipal e contacto de requerente. Define-se ainda a pessoa 

responsável a contactar no local, o seu contacto telefónico. Por fim é necessário descrever a 

ocorrência, a data do pedido, a data da ocorrência, o edifício onde se registou, a sua respetiva 

morada, a localização dentro do edifício, uma breve descrição da anomalia e são colocadas duas 
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simples questões para determinar a urgência da intervenção. A questão são se o EFM funciona 

efetivamente, se parece funcionar, se funciona mal ou se não funciona de todo. A segunda questão 

destina-se a saber se o facto de a anomalia ter ocorrido, condiciona o funcionamento do edifício 

e das atividades que aí se desenrolam. 

Depois de realizado o pedido e enviado para a Divisão de Conservação de Edifícios Municipais, 

o pedido é automaticamente importado para uma outra folha de cálculo onde estão armazenados 

todos os pedidos.  

Por fim, após rececionado e armazenado o pedido analisa-se a informação, a urgência de 

intervenção e emite-se um pedido de intervenção que é registado numa nova folha de cálculo. 

Nesta folha preenchem-se os seguintes campos: 

• Número de pedido; 

• Tipo de local onde decorre a intervenção (se é em edifício, espaço exterior, via 

pública,...); 

• Origem do pedido (email, verbal, telefonema, carta, etc.); 

• Nome do responsável; 

• Contacto; 

• Data da ocorrência; 

• Data da comunicação; 

• Local; 

• Nome do Técnico; 

• Descrição da ocorrência; 

• Urgência; 

• Se a intervenção é realizada por uma empresa externa ou não; 

• Equipa que vai realizar a intervenção; 

• Planeamento; 

• Duração; 

• Regulamentos que influenciam a atividade; 

• Data de execução caso já tenha sido realizada; 

• Data de Indicio; 

• Data de Fim; 

• Quem validou a execução da intervenção; 

• Quem foi o encarregado responsável; 

• Estado da intervenção (concluído eficaz, concluído não eficaz, pendente); 

• Tipo de edifício a ser intervencionado; 

• O pelouro; 

• Não fechado, sem classificação e concluído; 

• Tipo de intervenção (pichelaria, AVAC, transportes, eletricidade, eventos, entre outros) 

São também associados a este documento uma série de estatísticas para análise dos serviços 

prestados. Os dados analisados são: 

• Os dias decorridos entre o pedido e a realização da intervenção; 

• O tempo de execução; 

• O desvio em relação ao tempo planeado; 

• A percentagem de pedidos de intervenção concluídos eficazmente, não eficazmente e 

pendentes; 

• Os tempos de resposta e respetivas percentagens; 

• O número de intervenções por tipo de edifício. 

• O número de intervenções por pelouro; 
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5.2.1. O CADASTRO EXISTENTE  

Atualmente, no município onde se desenvolve este estudo não existe um ficheiro único onde se 

encontre toda a informação relativa ao edifício. Existem, no entanto, um conjunto de ficheiros 

com vária informação.  

Um deles contém a informação básica dos edifícios. Neste ficheiro encontra-se alguma da 

informação técnica dos edifícios municipais, entre ela: 

• Nº de identificação  

• Nº de inventário 

• Nome 

• Nome alternativo 

• Tipo  

• Pelouro 

• Vereador 

• Rua 

• Nº da porta 

• Freguesia 

• Agrupamento (no caso de se tratar de um edifício escolar) 

• Gestor técnico 

• Gestor de equipamento 

• Gestor de comodato 

• Encarregado de equipamento 

• Nº da ficha te atividade 

• Conta analítica 

• Comodato/arrendamento 

• Contrato  

• Latitude e Longitude 

Existe também outro ficheiro denominado cadastro, que contém informação adicional à existente 

no anterior. Entre ela o tipo de construção, o ano real de construção, o ano aproximado (no caso 

de não haver registo), a área de implantação, a área de terreno, a área útil e os serviços que aí se 

oferecem. 

No período de realização desta dissertação a câmara em questão encontra-se a realizar um trabalho 

de recolha de informação para o cadastro e criou uma matriz para facilitar o processo. Nessa 

matriz encontram-se as informações que consideram relevantes acerca dos elementos fonte de 

manutenção dos edifícios a seu encargo. A matriz está construída apenas para equipamentos. Na 

lista abaixo pode ver-se os equipamentos considerados e características a recolher: 

• Edifício  

• Elevador 

o Marca/Modelo 

o Nº de pisos 

o Carga máxima 

o Nº de pessoas 

• Escadas rolantes  

o Marca/Modelo 

o Altura entre pisos 

• Plataforma elevatória 

o Marca/Modelo 

o Nº de pisos 
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o Carga máxima 

• Depósitos sobre pressão 

o Marca/Modelo 

o Fluido 

o Volume 

o Pressão 

• Redes de líquido sobre pressão 

o Fluido 

• Sistema de drenagem 

o Águas residuais 

▪ Tipo de ligação à rede 

▪ Bomba 

o Águas Pluviais 

▪ Tubos de queda 

▪ Tipo de ligação à rede 

▪ Bomba 

• Sistema de distribuição de água 

o Água quente 

o Água fria 

o Retorno de água quente 

o Caldeira 

o Bomba  

o Filtro 

o Tratamento da água 

• Rede de sprinklers 

• Rede de incêndio armada 

• Meios de extinção 

o Extintores  

▪ Tipo 

o Manta de incendio 

o Outros líquidos 

• Sistema AVAC 

o Bomba 

o Bomba de calor 

o Chiller 

• Eletricidade 

o Rede elétrica 

o Iluminação de emergência 

o Deteção de incendio 

o Deteção de intrusão 

o Proteção contra raios 

o Sistema para avisos sonoros 

o Circuito fechado de vídeo 

o Aquecedores elétricos 

 

5.2.2. AS NECESSIDADES 

De acordo com o funcionamento atual da Câmara que se baseia fundamentalmente na manutenção 

corretiva reativa, a informação existente é suficiente, mas não a ideal.  

Para tornar o trabalho a realizar mais eficiente seria interessante que a câmara tivesse uma base 

de dados de intervenções realizadas anteriormente para um dado EFM. Se um dado problema 
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voltasse a ocorrer no mesmo elemento ou num com características semelhantes, o modo de 

intervenção, caso este tivesse tido resultados positivos, podia ser replicado nesta nova 

intervenção, evitando assim gastos de tempo excessivos no planeamento das tarefas. 

 

5.3. AS SOLUÇÕES EXISTENTES 

De acordo com o verificado no capítulo 4, a oferta de software de gestão de imóveis é muito vasta. 

No entanto há que verificar qual aquele que se enquadra melhor dentro da realidade da 

administração municipal e especificamente neste caso de estudo.  

Uma solução para verificar a aplicabilidade de cada software ao caso de estudo consiste em 

recorrer a uma matriz em que se encontra em coluna o software em estudo e em linha as 

necessidades da Câmara (Quadro 9). 

 
Softwares 

Necessidades IBM INFRA ARCHI SMH 

Tem um sistema de reclamações/alertas? X X X - 

Permite definir prioridades de execução de tarefas? X X X - 

Permite fazer estatísticas sobre a realização das tarefas? X X X - 

Permite gerir equipas de trabalho? X X X - 

Permite a divisão dos edifícios em EFM? ... X ... - 

Permite a verificação da condição de estado do EFM? X - X - 

Permite ter um histórico de intervenções num dado EFM? X X X - 

Permite definir o perfil social dos utilizadores do edifício? - - - - 

Quadro 16 - Necessidades da câmara e as funcionalidades de software 

De acordo com o estudo feito, três dos exemplos de software estudado corresponde às 

necessidades técnicas da Câmara. A possível escolha de alguma destas opções apenas dependerá 

da facilidade de trabalho e dos custos associados a cada uma delas. Esse estudo não é realizado 

nesta dissertação, no entanto é necessário para ser tomada uma decisão. 

 

5.4. PROPOSTAS DE MELHORIA 

Tendo em conta o funcionamento atual da câmara onde se desenvolveu este estudo de caso 

considera-se relevante apresentar algumas medidas que de acordo com o estudo realizado possam 

melhorar o funcionamento do serviço. 

Como tal, abaixo, apresenta-se uma lista de diversas sugestões de melhoria do serviço prestado e 

propostas de criação de novos serviços. 

Em primeiro lugar, como já foi referido no capítulo 2, a manutenção corretiva, neste caso em 

concreto a corretiva reativa, tem custos associados que são imprevisíveis, pois não sendo possível 

prever um acidente, apenas se pode trabalhar as probabilidades. Para reduzir esta 

imprevisibilidade de custos a sugestão será adotar uma política de manutenção integrada, ou seja, 

criar rotinas de manutenção preventiva reduzindo assim a probabilidade de ocorrência de 
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incidentes. E a mesmo tempo colocar a possibilidade da ocorrência de avarias, mas com muito 

menor frequência, mantendo assim em funcionamento o sistema de manutenção corretiva. Devem 

ser considerados serviços de manutenção preventiva para os EFM, rotinas de inspeção, limpeza, 

a realização de medições de forma a fazer um controlo de perto da condição de estado dos EFM.  

A criação de planos de manutenção detalhados ajuda a orientar os trabalhos da divisão, pois há 

estimativas de duração das tarefas que podem ser planeadas no tempo e a mobilização de equipas 

de trabalhadores que é organizada de acordo com o plano definido.  

Em segundo lugar, sugere-se a aglutinação da informação sobre os edifícios num único 

documento, mais elaborado, para que a informação não fique tão dispersa. Assim, em vez de 

termos a informação organizada por áreas de informação contendo informação de todos os 

edifícios (pedidos de intervenção, informação técnica dos edifícios, registos patrimoniais, 

relatórios de contas, entre outros) teríamos a informação organizada por edifício, tornando, deste 

modo a tarefa do gestor de um dado edifício mais orientada, não tendo de trabalhar em vários 

ficheiros, nem tendo de procurar a informação para o seu edifício no meio dos restantes. 

Tomando como exemplo o edifício em estudo, o objetivo desta medida seria juntar toda a 

informação referente ao edifício num só documento, tal como demonstrado no esquema abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, seria vantajoso criar uma plataforma de gestão de stocks (Figura 22), isto é, criar um 

local onde fosse possível ao gestor verificar automaticamente a disponibilidade de um dado 

material necessário para a sua atividade/intervenção no cadastro do edifício. Ao consultar a ficha 

de um dado EFM o gestor conseguiria verificar quantas peças de substituição para um dado 

componente do EFM é que tinha.  

A gestão de stocks permite uma redução nos orçamentos. A compra de materiais nas alturas mais 

favoráveis do mercado permite poupanças significativas. É de ressalvar também que a compra em 

quantidade por vezes também traz benefícios para o comprador reduzindo o preço unitário do 

produto. Por fim a criação de stocks permite ao comprador poupar nos custos de transporte, pois 

é menos dispendioso realizar uma compra de grande volume de uma só vez do que comprar 

volumes mais pequenos em diferentes ocasiões.  

Vejamos o exemplo de uma lâmpada que fundiu num candeeiro de um edifício administrativo 

afeto à Câmara. 

Cadastro 

Casa da 

Juventude 

“Cadastro” 

Câmara 
Ficha 

informação 

técnica 

Matriz 

Levantamento 

Cadastro 

Edifício 

Relatório de 

Contas ORIGENS 

DESTINOS 

INFORMAÇÃO 

Cadastro 

Edifício 

Cadastro 

Edifício 

Figura 21 – Mudança da localização da informação 
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5.5. O CADASTRO MODELO NO CASO DE ESTUDO 

5.5.1. RECOLHA DE DADOS 

Atualmente a Câmara não possui toda a informação que o cadastro pode albergar. Como tal, é 

necessário verificar qual a relevância dos dados existentes e quais os que são indispensáveis 

recolher para o correto funcionamento do cadastro. 

Para se perceber qual a relevância da informação existente nas bases de dados da Câmara e quais 

aquelas informações que necessário recolher para que o cadastro seja útil criou-se um indicador. 

O indicador do cumprimento da informação (ICI) é criado exclusivamente para esta dissertação, 

mas poderá ser utilizado noutras circunstâncias.  

O primeiro passo para a definição do ICI é perceber qual a informação mais e menos importante 

para a gestão do edifício. Para tal, atribuiu-se a cada campo de preenchimento do cadastro um 

peso (P) entre 1 e 5 em que 1 corresponde a “sem importância” e 5 a “fundamental”. No quadro 

abaixo, encontramos sintetizada a atribuição dos pesos e respetiva justificação. Os pesos definidos 

nesta tabela foram atribuídos de acordo com a sensibilidade do autor. No entanto, seria desejável 

ponderar estes valores fazendo inquéritos a responsáveis pela gestão de edifícios que lidam com 

esta informação diariamente. 

 

 Informação Peso (P) Justificação 

Informação Técnica 

1 Nome ●●●●● (5) Identificação do edifício no cadastro  

2 Morada ●●●●● (5) Localização do edifício para a realização 

dos trabalhos 

3 Código-postal ●●●○○ (3) Para envio de correspondência para o 

local 

4 Ano de construção ●●○○○ (2) Para identificação do tempo de vida útil, 

estimativa do estado de conservação. 

5 Registo Predial ●○○○○ (1) Comprovativo de propriedade 

6 Ano de entrada em funcionamento ●○○○○ (1) Para identificação do tempo de vida útil, 

estimativa do estado de conservação. 

7 Coordenadas ●●●○○ (3) Para localização GPS do edifício  

8 Tipo de edificado ●●○○○ (2) Para identificação do tempo de vida útil, 

estimativa do estado de conservação. 

9 Áreas (terreno, útil, construção) ●●●○○ (3) Para determinação de quantidades de 

trabalho e cálculo de índices 

10 Pelouro e Responsáveis pelo edifício ●●●●● (5) Identificação dos responsáveis pela 

conservação 

11 Organização espacial (edifícios, pisos, 

divisões, zonas) 
●●●●● (5) Localização dos EFM e de trabalhos a 

desenvolver 

Quadro 17 - Atribuição de pesos ao tipo de informação do cadastro 

Não Lâmpada fundiu 

Há lâmpadas 

em stock? 
Compra

r 

Sim 

Requisição 
Abastecimento de lâmpada 

Figura 172 - Utilização da gestão de stocks na mudança de uma lâmpada 
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 Informação Peso (P) Justificação 

Informação Técnica 

12 Dimensões das divisões ●●●●● (5) Quantificação de trabalhos 

13 Função das divisões ●●●●○ (4) Identificar problemas tipo  

14 Utilizadores das divisões ●●●●○ (4) Identificação do perfil social e de índice 

de stress 

15 Projetistas/ Construtores ●●○○○ (2) Para tirar algumas dúvidas que possam 

surgir na consulta dos projetos 

16 Divisão do edifício em EFM ●●●●● (5) Identificação dos elementos fonte de 

manutenção 

17 Localização dos EFM ●●●●● (5) Localização dos elementos fonte de 

manutenção para inspeção/ realização de 

trabalhos 

18 Descrição do sistema construtivo dos EFM 

(civil) 
●●●●○ (4) Identificação das medidas de intervenção 

num dado EFM 

19 Estado de conservação do EFM ●●●●● (5) Determinação da necessidade de 

intervenção 

20 Planos de Manutenção EFM ●●●●● (5) Definição de planos de manutenção de 

todo o edifício, distribuição das tarefas no 

tempo 

21 Registo das intervenções  ●●●●○ (4) Histórico de intervenções para fazer 

estudos  

 Informação Económica 

22 Custos de Projeto / Construção ●●○○○ (2) Fazer estimativas de custos anuais com 

manutenção 

23 Custos com Manutenção ●●●●○ (4) Relatórios de custos com manutenção 

24 Custos de Utilização ●●●●● (5) Controlo de custos com utilização 

25 Rendas / Pagamentos ●●●○○ (3) Controlo de receitas e despesas 

26 Relatórios de Contas ●●●●○ (4)  

 Informação Funcional 

27 Registo de utilização de espaços ●●●●● (5) Estimar índices de stress das divisões e 

estimar necessidade de intervenção 

28 Registo de Utilização de equipamentos ●●●●● (5) Estimar índices de stress dos 

equipamentos e estimar necessidades de 

intervenção 

29 Registo de Acidentes/Reclamações ●●●●○ (4) Histórico de reclamações para estudos de 

relevância, Histórico de Intervenções 

para estudos de possibilidade de 

substituição 

30 Perfil Social Utilizadores ●●●●○ (4) Definir o grau de exigência dos 

utilizadores 

31 Perfil Social Funcionários ●●●●○ (4) Definir o grau de qualidade dos serviços 

prestados 

32 Relatório de Atividades ●●●○○ (3) Verificar a frequência de utilização dos 

espaços 

Quadro 18 - Atribuição de pesos ao tipo de informação do cadastro (continuação) 

 

Depois de definidos os graus de importância da informação há que definir uma escala para o quão 

completa a informação é. Por exemplo se a morada está completa, se estão definidos todos, alguns 

ou nenhuns EFM, entre outros. Como tal cria-se um parâmetro (Q) que caracteriza esta quantidade 

de informação. O parâmetro pode variar entre 0 e 1 em que 0 corresponde a inexistente e 1 a 

informação completa.     

Assim, a fórmula final do cálculo do ICI é a seguinte: 

𝐼𝐶𝐼 =  
∑ 𝑃𝑖×𝑄𝑖

∑ 𝑃𝑖
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Em que, 

ICI – Indicador de Cumprimento da Informação 

P – Peso da Informação 

QI – Quantidade de Informação 

Procede-se agora ao cálculo do ICI para o edifício do caso de estudo. Este cálculo servirá para 

entender qual a necessidade de recolha de informação para completar o cadastro de forma a 

melhorar o trabalho de gestão. 

Informação Peso (P) Quantidade (Q)  Informação Peso (P) Quantidade (Q) 

1 5 1  21 4 0,5 

2 5 1  22 2 0 

3 3 0  23 4 0 

4 2 0  24 5 0 

5 1 0  25 3 0 

6 1 1  26 4 0 

7 3 0  27 5 0 

8 2 1  28 5 0,25 

9 3 0  29 4 0,75 

10 5 1  30 4 0 

11 5 1  31 4 0 

12 5 0  32 3 0,5 

13 4 0,5   

14 4 0  

15 2 0,5  

16 5 0  

17 5 0  

18 4 0  

19 5 0  

20 5 0  

Quadro 19 - Valores de P e Q para cálculo do ICI antes da recolha de informação 

Gráfico 11 - Peso e quantidade da diferente informação existente nos registos da câmara para abastecer o 
cadastro  
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𝐼𝐶𝐼(𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑑𝑒) =
∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑄𝑖

∑ 𝑃𝑖

=
33,75

121
=  0,2789 ≈ 28% 

Através da análise deste indicador verifica-se que há muita informação em falta. 

Para aumentar o valor deste indicador, de forma melhorar o desempenho do cadastro, pode fazer-

se o levantamento da informação no campo. Recorrendo a fichas de levantamento criadas também 

no âmbito desta dissertação (Anexo C.1), através de visitas ao edifício em estudo consegue-se 

recolher mais alguma informação para completar o cadastro.  

As fichas de levantamento de informação estão divididas em duas partes: a informação geral do 

edifício e a informação dos elementos fonte de manutenção por divisão/zona.  

Na primeira parte encontra-se informação como o nome, a localização do edifício, o nº do registo 

predial, a sua função, quem projetou. Encontramos também informação sobre a sua organização 

e dimensões, nº de divisões e dimensões de construção. É também nesta parte que se indicam os 

responsáveis pelo edifício e as caracterizações construtivas dos EFM que englobam todo o 

edifício, as coberturas e as fundações e estruturas. 

Na parte referente às diferentes divisões encontra-se informação como a sua localização espacial 

em planta, o piso, a sua função e as suas dimensões. É também nesta parte que se definem alguns 

EFM como as paredes, o seu revestimento e os vãos nelas existentes. Definem-se também o tipo 

de pavimento e teto e, no caso de existirem, respetivos rodapé e sanca. Nesta ficha encontramos 

também a listagem de todos os equipamentos que encontramos nesta divisão, sejam eles 

equipamentos mecânicos, eletrónicos, mobiliário, iluminação, aquecimento, apoio ao WC, entre 

outros. 

Após o preenchimento destas fichas (Anexo C.2) e pesquisas podemos voltar a calcular o índice 

ICI para verificar qual o atual cumprimento da informação.   

Informação Peso (P) Quantidade (Q)  Informação Peso (P) Quantidade (Q) 

1 5 1  21 4 0,5 

2 5 1  22 2 0 

3 3 1  23 4 0 

4 2 0  24 5 0 

5 1 0  25 3 0 

6 1 1  26 4 0 

7 3 0  27 5 0 

8 2 1  28 5 0,25 

9 3 0,75  29 4 0,75 

10 5 1  30 4 0 

11 5 1  31 4 0 

12 5 1  32 3 0,5 

13 4 1   
 

14 4 1  

15 2 0,5  

16 5 0  

17 5 1  

18 4 0,25  

19 5 0,25  

20 5 0  

Quadro 20 - Valores de P e Q para cálculo do ICI depois da recolha de informação 
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Gráfico 12 - Peso e quantidade da diferente informação para abastecer o cadastro, após levantamento 

𝐼𝐶𝐼(𝐶𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝐽𝑢𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑑𝑒) =
∑ 𝑃𝑖 ∗ 𝑄𝑖

∑ 𝑃𝑖
=

57,25

121
=  0,4731 ≈ 47% 

O valor do ICI aumentou para o dobro. No entanto, ainda é de notar a falta de informação referente 

ao funcionamento e ao registo económico. Este problema só deixará de se verificar quando este 

registo se iniciar pois só surge nova informação com a aplicação de medidas que fomentem rotinas 

de aquisição das mesmas.  

 

5.5.2. QUE PROBLEMAS SÃO SOLUCIONADOS  

Com a aplicação deste cadastro modelo ao caso de estudo numa primeira fase e, posteriormente, 

em desenvolvimentos futuros, a todo o parque edificado municipal, consegue criar-se uma 

plataforma de registo de informação contínuo, mantendo sempre a informação o mais atualizada 

possível. 

O cadastro modelo é capaz de albergar toda a informação disponibilizada pela Câmara num só 

documento, organizando-a por edifício e não por tema, tal como referido nas propostas de 

melhoria.   

Com o cadastro é também possível, tal como já foi referido no capitulo 3, associar planos de 

manutenção a cada EFM e definir a partir daqui planos de trabalhos de manutenção distribuindo 

as tarefas pelo tempo e por trabalhador criando assim um plano de manutenção preventiva.  O 

cadastro permite ainda, no final da execução das tarefas, o registo dos custos associados para 

consideração em relatórios de contas e para estudos de gastos com os diferentes EFM.  

Ainda no campo da manutenção e, tendo em conta que os acidentes são imprevisíveis, o cadastro 

permite o registo de reclamações, que devidamente avaliadas, podem ar origem à necessidade de 

intervenções que são incluídas no plano de trabalhos de manutenção corretiva, que, no final, 

também serão considerados custos para o relatório.  
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6 

CONCLUSÕES E 
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS  

 

 

Com o término do estudo do cadastro dos edifícios e aplicação a um caso de estudo surge a 

necessidade de fazer uma breve análise aos resultados obtidos e verificar se os objetivos traçados 

numa primeira fase (Capitulo 1) foram ou não cumpridos. Também se sugerem desenvolvimentos 

futuros para o projeto de forma a atingir outros objetivos que aqui não foram traçados. 

 

6.1. RESUMO DO TRABALHO EFETUADO 

O objetivo central desta dissertação é o de tentar perceber qual a influência de um cadastro na 

tarefa de gestão de um edifício. Para tal, investigaram-se quais as funções do gestor de edifícios, 

quais os desafios em que é colocado (Capitulo 2). Em seguida, seguiu-se o estudo do cadastro, 

quais as suas funções, que informação encontramos nele, de onde é proveniente e qual a sua 

utilidade (Capitulo 3).  

Depois de analisada a informação existente sobre estes temas, procedeu-se à criação de um 

modelo de cadastro ativo, isto é, um cadastro que acompanhasse o funcionamento do edifício, 

onde se pudesse registar toda a informação a si referente, a divisão em EFM, as características 

dos EFM, os planos de manutenção, o registo económico das atividades de manutenção realizadas 

pelo gestor e equipas a seu encargo no edifício, a utilização do edifício entre outras coisas.  

Definido o modelo foi necessário alimentá-lo com informação. Para tal foram analisado algum 

software de gestão que com a sua atividade dá origem a informação que pode ser aproveitada para 

o cadastro (Capitulo 4).  

Para verificar a aplicabilidade do cadastro recorreu-se a um caso de estudo (Capitulo 5), um 

edifício público de um município com representatividade no panorama nacional. Para esse 

edifício foi verificada a informação existente e qual a relevância da mesma. Para tal, foi criado 

um indicador o ICI, indicador de cumprimento da informação que corresponde a uma média 

ponderada em que são atribuídos pesos ao tipo de informação, obtendo no final um valor em 

percentagem, que serve como valor comparador.  

No caso de estudo foi também analisado o modo de trabalho da Câmara em que este se 

desenvolveu e foram propostas medidas de melhoramento com base na aplicação do 

funcionamento do cadastro.  
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6.2 RESULTADOS OBTIDOS 

A partir do estudo desenvolvido no Capítulo 3, é possível concluir que, atualmente, o conceito do 

cadastro que aqui se discute, já é em certa parte utilizado em vários países como o Reino Unido, 

em que já é obrigatório o uso do modelo de visualização de dados COBie, que funciona quase 

como um cadastro passivo, que contém a informação base do edifício. 

No entanto, a questão central desta dissertação refere-se a um cadastro ativo que contém não só 

os dados não mutáveis do edifício, mas também os referentes á sua utilização e intervenções 

realizadas nele, que devem estar em constante atualização. Para tal criou-se o cadastro modelo 

onde se engloba todo este tipo de informação.  

Então pode concluir-se que o cadastro ativo proposto: 

• Garante ao gestor que toda a informação relativa ao edifício a seu encargo se mantém 

atualizada pois os processos só se desenrolam após a introdução dos dados no ficheiro; 

• Permite ao gestor verificar todas as intervenções realizadas no edifício e com isso fazer 

tomadas de decisão de que tipo de trabalhos realizar num dado EFM, isto é, tendo o 

registo das intervenções consegue fazer um banco de fichas de trabalho baseadas em 

intervenções anteriores bem sucedidas que podem ser utilizadas em trabalhos futuros 

semelhantes; 

• Com os planos de manutenção associados aos EFM presentes no cadastro, permite ao 

gestor facilmente conseguir criar planos de trabalho de manutenção, pois tem uma lista 

dos trabalhos que é necessário realizar e a sua periodicidade, podendo assim distribui-los 

pelos funcionários contratados ou atribui-los a empresas subcontratadas; 

• Através do módulo de informação económica, dá a possibilidade ao gestor de fazer uma 

gestão dos gastos que são efetuados quer por EFM quer por tipo de trabalho facilitando 

assim a tomada de decisão em diversas situações. Decisões como manter ou substituir, 

tendo em conta o valor gasto num dado EFM; 

• Permite ao gestor através da conjugação de vários fatores como a utilização, os gastos e 

o número de intervenções efetuadas, perceber qual o estado de conservação de um dado 

EFM. Esse estado de conservação está transmitido no cadastro na escala de cores criada 

que mostra se o EFM está a cumprir a sua função, se está a cumprir com algumas 

deficiências ou se não cumpre de todo. Neste mesmo indicador estão transmitidos os 

KPI’s que são os Key Performance Indicators que transmitem a informação se o EFM 

cumpre um dado valor de um dado parâmetro para que foi dimensionado.  

 

Com a análise do software de gestão (Capítulo 4) conclui-se que todos são capazes de fornecer 

informação ao cadastro, mas nenhum deles, funcionando sozinho, consegue satisfazer todos os 

seus requisitos, tendo sempre de haver introdução de dados por outras fontes. 

Na aplicação do cadastro ao caso de estudo (Capitulo 5), verifica-se que atualmente, tendo como 

referência a Câmara onde se desenvolveu, a informação existente sobre os edifícios é muito 

escassa. Nesta dissertação recorreu-se ao ICI para constatar este facto. Verifica-se esta falta 

devido à idade das edificações, maioritariamente edifícios antigos dos quais não existe registo da 

sua construção ou de contratos pois estes são provenientes de cedências não registadas. Por vezes 

surgem edifícios que se pensam pertencer ao parque edificado da câmara e não o são e o contrário 

também acontece.   

A politica de gestão praticada na Câmara não considera a utilização dos espaços como um fator 

influente na manutenção dos edifícios, logo essa informação não é relevante. Mas com o 

funcionamento do cadastro este passa a ser relevante passando o registo destas informações a ser 

fundamental. 
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6.3 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS E DIFICULDADES ENCONTRADAS 

Neste subcapítulo, apresenta-se uma lista de orientações para trabalhos futuros a desenvolver na 

área de estudo desta dissertação. São apresentadas as dificuldades que serão encontradas na sua 

elaboração e processos que podem ser seguidos. 

O primeiro passo para o desenvolvimento do cadastro será a programação informática de todos 

os seus processos. Programar os acessos, as permissões de cada tipo de acesso e os processos de 

atualização. É necessário criar um projeto em que o gestor seja obrigado a atualizar os dados do 

cadastro antes de qualquer tarefa ser realizada.  

Outra possibilidade será associar este contexto de cadastro a algum software existente no mercado 

aproveitando as funcionalidades que têm e propondo adicionar aquelas que se julguem vantajosas. 

Esta dissertação desenvolveu-se em contexto teórico que terá de ser testado num contexto real 

onde é possível verificar se realmente o cadastro é funcional ou não. Neste processo as grandes 

dificuldades que podem surgir são: 

• A falta de informação existente sobre os edifícios; 

• A necessidade de formação dos utilizadores do cadastro para o seu funcionamento; 

• A informatização de toda a informação que ainda se encontra em papel é demorada; 

A criação de um módulo de gestão de stocks no cadastro é um desafio que se julga benéfico para 

complementar o trabalho efetuado. O módulo de gestão de stocks corresponde a um módulo onde 

os gestores conseguem registar o stock de materiais que têm. Esta funcionalidade é útil em termos 

económicos, pois é possível prever através de estudos de mercados a melhor altura para comprar 

determinado material o que pode trazer poupanças de grande valor quando utilizado em grandes 

quantidades. 

Utilizando o exemplo das lâmpadas dado na dissertação, que é um EFM com um tempo de vida 

útil na ordem dos 5 anos, podemos tirar conclusões interessantes. Como no parque edificado duma 

câmara municipal existe muitas lâmpadas, se a solução utilizada em todas elas for a mesma os 

ganhos neste tipo de ação são grandes. Fazendo um pequeno cálculo pode constatar-se isso. 

Imagine-se que em stock é conveniente ter ¼ das lâmpadas existentes no parque. Num parque 

edificado com 150 edifícios, cada um deles com uma média de 25 lâmpadas ao todo temos 3750 

lâmpadas o que indica quem em stock temos de ter cerca de 1000 lâmpadas. Se na compra de 

cada uma delas pouparmos 0,5 euros em relação ao preço de custo atual poupar-se-ão 500 euros 

em cada remessa. Se se transpuser isto para todos os EFM substituíveis pode-se ter grandes 

margens de poupança. Enquanto que no caso de não haver stock e apenas se comprar os elementos 

quando há necessidade pode se estar numa altura em que os preços deles estejam inflacionados 

devido ao mercado.  

As dificuldades que podemos encontrar nesta solução é a necessidade de um espaço de 

armazenamento de stocks e a necessidade de uniformizar soluções em todo ou parte do parque 

edificado. 

Nesta dissertação foi criado um indicador novo, o ICI (indicador de cumprimento da informação). 

Este índice tem por base duas variáveis o peso da informação e a quantidade, uma delas é 

facilmente determinada, a quantidade, mas os pesos forma definidos com base na sensibilidade 

do autor. O que se propõe para reduzir essa incerteza é a realização de vários inquéritos a 

especialistas na área que tenham uma noção mais clara das necessidades de um determinado tipo 

de informação. Outra sugestão ainda no âmbito do ICI é a realização de testes com outros edifícios 

com diferentes características: mais recentes, reabilitados, sem intervenção, de outra gestão que 

não a do caso de estudo. O objetivo é verificar a aplicabilidade do indicador e verificar se os 

valores obtidos são significativos. 
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INFORMAÇÃO TÉCNICA – EFM (Componentes) 
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INFORMAÇÃO TÉCNICA – EFM (Equipamentos) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadastro de Edifícios – Influência do Processo de Gestão  

 

A.1-20 
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INFORMAÇÃO ECONÓMICA 
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INFORMAÇÃO ECONÁMICA – PROJETO E CONSTRUÇÃO 
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INFORMAÇÃO ECONÓMICA – MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
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INFORMAÇÃO ECONÓMICA – UTILIZAÇÃO 
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INFORMAÇÃO ECONÓMICA – INVESTIMENTO 
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INFORMAÇÃO ECONÓMICA – RELATÓRIOS DE CONTAS 
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INFORMAÇÃO FUNCIONAL 
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INFORMAÇÃO FUNCIONAL – UTILIZAÇÃO 
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 A.1-29 

INFORMAÇÃO FUNCIONAL – ACIDENTES E RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 
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A.1-30 

INFORMAÇÃO FUNCIONAL – PERFIL SOCIAL  
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 A.2-1 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

A.2. Excertos cadastro Casa da 

Juventude 

Nota1: Nas tabelas os espaços que se encontram a amarelo correspondem a 

informação não existente 

Nota2: Não é apresentada informação económica nem Funcional porque não há 

registos das mesmas 

Nota3: Para consulta total do ficheiro consultar ficheiro Excel em anexo no CD 

que acompanha a dissertação 
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 A.2-3 

INFORMAÇÃO TÉCNICA – O EDIFÍCIO 

O Edificio

Nome:

Morada: nº

Freguesia:

Código Postal:

Ano de Construção:

Contrato de Aquisição:

Registado na Concervatória do Registo Predial de nº

Ano de Entrada em funcionamento:

Latitude:

Longitude:

Tipo de Edificado:

Área de Terreno:

Área Útil (m²):

Área de Construção:

Número de Pisos Acima do Solo:

Número de Pisos Abaixo do Solo

Numero de Divisões:

Anexos:

Pelouro:

Vereador:

Gestor Técnico:

Gestor de Equipamento:

Gestor de Comodato:

Encarregado de Equipamento:

Comodato/Arrendamento:

0

516,91

Casa da Juventude de Matosinhos

1997 (pós reabilitação)

4450-014 Matosinhos

Matosinhos

Carlos Silva

Av. D. Afonso Henriques 487

Matosinhos

não tem

Juventude

Maria de Lurdes Carvalho Gomes da Silva Queirós

Armandina Silva

Helena Soura

não tem

2

18

4
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 A.2-4 

INFORMAÇÃO TÉCNICA - ORGANIZAÇÃO 

Edifício Piso Espaço Divisão Código Zona Área (m²) Pé Direito(m)Função Utilizadores Equipamentos Associados

Principal P0 HALL ENTRADAHALL 21,60 5,6 Entrada

Principal P0 Receção REC 25,38 4 Entrada

Principal P0 Corredor 1CORR1 12,32 4 Acessos

Principal P0 WC D WCD 2,62 4 Casa de banho

Principal P0 WC M WCM 7,20 4 Casa de banho

Principal P0 WC F WCF 8,32 4 Casa de banho

Principal P0 AtendimentoATEND 30,87 4 Receção dos utilizadores

Principal P0 AdministraçãoADMIN 17,01 4 Escritório

Principal P0 Sala 1 SAL1 17,28 4 Receção da Sala de Formação, Sala de controle de rede , Sala de controle de da Vigilância

Principal P0 Sala 2 SAL2 32,00 4 Sala de formação

Principal P0 Corredor 2CORR2 13,26 4 Acessos

Principal P0 Sala 3 SAL3 52,26 4 Multifunções

Principal P0 Sala 4 SAL4 31,05 4 Entretenimento

Principal P0 Cozinha COZ 16,80 4 Cozinha

Principal P0 Dispensa DISP 6,76 4 Arrumos

Principal P1 Corredor 3CORR3 30,24 4 Acessos

Principal P1 Gabinete 1GAB1 21,60 4 Escritório Voluntariado

Principal P1 Gabinete 2GAB2 26,46 4 Escritório Gabinete Técnico

Anexo1 P0 29,76 [3,1-4,1] Arrumos

Anexo2 P0 Gabinete 1GAB1 19,20 2,83 Escritório do Gabinete de Desporto

Anexo2 P0 Gabinete 2GAB2 15,04 2,83 Escritório do Gabinete de Desporto

Anexo2 P0 Corredor 1CORR 8,04 2,83 Acessos

Anexo2 P0 WC 1 WC1 1,10 2,83 Casa de Banho

Anexo2 P0 WC 2 WC2 1,10 2,83 Casa de Banho

Anexo3 P0 Estufa EST 24,20 [3,1-4,1] Estufa

Anexo4 P0 Gabinete 1GAB1 39,04 2,8 Escritórios Orqestra de Jazz de Matosinhos  
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 A.2-5 

INFORMAÇÃO TÉCNICA - PANOS DE PAREDE EXTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo: 

Plano de Manutenção:

Pano de Parede Exterior Orientação Foto/Esquema Ultima Intervenção Estado de Conservação

PPE1 Norte

PPE2 Sul

PPE3 Este 

PPE4 Oeste

link para o documento

VOLTARPanos de Parede Exterior

Alvenaria de Pedra

Breve descrição da solução: Parede de alvenaria de pedra, com argamassa de recobrimento e 

pintura 
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 A.2-6 

INFORMAÇÃO TÉCNICA - PORTAS 

Tipo Edificio Piso Divisões Parede Foto/Esquema Ultima Intervenção Estado de Concervação

Porta de segurança de duas folhas  c/vitral superior E1 P0 HALL PAR_O

Porta de madeira simples 1 folha c/vitral sup E1 P0 REC/CORR1PAR_N

REC/ADMINPAR_N

REC/SAL1 PAR_S

REC/CORR2PAR_S

REC/SAL4 PAR_E

REC/SAL4 PAR_E

ATEND/ADMINPAR_S

ATEND/CORR1PAR_E

ATEND/CORR1PAR_E

ADMIN/CORR1PAR_E

CORR1/WCFPAR_E

CORR1/WCMPAR_E

SAL4/COZ PAR_N

COZ/DISP PAR_N

COZ/COZ ::::::::::::::::

SAL1/CORR2PAR_E

SAL2/CORR2PAR_E

CORR2/SAL3PAR_E

CORR2/SAL3PAR_E

P1 CORR3/GAB1PAR_E

CORR3/GAB1PAR_E

CORR3/GAB2PAR_O

CORR3/GAB2PAR_O

Porta de correr de vidro E1 P0 SAL1/SAL2PAR_S

Porta de madeira com vidroduas folhas E1 P0 CORR1/EXTPAR_N

SAL4/EXT PAR_E

SAL4/EXT PAR_E

CORR2/EXTPAR_S

P1 GAB2/varandaPAR_O

:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VOLTAR
Portas

Manual de Utilização

Plano de Manutenção

 

 

INFORMAÇÃO TÉCNICA - JANELAS 
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 A.2-7 

Tipo Edificio Piso Divisão Parede Foto/Esquema Ultima Intervenção Estado de Concervação

Janela de duas folhas E1 P0 ATEND PAR_N

ATEND PAR_N

ATEND PAR_O

ATEND PAR_O

WCF PAR_N

DISP PAR_N

DISP PAR_E

COZ PAR_E

SAL3 PAR_E

SAL3 PAR_E

SAL3 PAR_S

SAL3 PAR_S

SAL2 PAR_S

::::::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Plano de Manutenção

Manual de Utilização

Janelas
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 A.2-8 

INFORMAÇÃO TÉCNICA - RELATÓRIOS INTERVENÇÕES 

EFM Data de comunicaçãoData de execução Breve descrição Relatório

TT1.E1.P0.SAL1; TT1.E1.P0.SAL205/05/2017 09/05/2017 link para ficheiro

Porta (desconhecida qual) 05/04/2017 10/04/2017

…. 24/03/2017 …

E1.P0.ADMIN 24/03/2017 04/04/2017

….. 23/03/2017 24/04/2017

TT1.E1.P0.SAL2 22/03/2017 …

….. 16/03/2017 28/04/2017

QE.E1.P0.COZ 21/02/2017 …

Todos os ventilo-convectores21/02/2017 …

AVAC 16/02/2017 …

Eletricidade 10/02/2017 10/02/2017

… 08/02/2017 28/04/2017

TT.E1.P0.CORR1 06/02/2017 …

E1.PPE4 01/02/2017 03/04/2017

videoprojetor 01/02/2017 28/04/2017

Eletricidade 24/01/2017 26/01/2017

Laje exterior 24/01/2017 24/01/2017  

 



Cadastro de Edifícios – Influência do Processo de Gestão  

 

 B-1 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

Lista de Dados de Saída por Aplicação do Software 
Archibus   
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 B-2 

Gestão da Carteira de Imóveis 

Gestão do Portfolio Administração Arrendamentos Administração de Custos 
Edifícios / Estrutura / Terras por ... 
País / Região / Estado / Cidade / Sítio 
/ Propriedade 
 
Construção / Área de terra por ... País 
/ Região / Estado / Cidade / Site / Tipo 
de unidade / Propriedade / Edifício 
 
Construção / Área de Terra 
Disponibilidade por ... País / Região / 
Estado / Cidade / Site / Tipo de 
Instalação / Propriedade / Edifício 
 
Disponibilidade da Área de 
Construção / Área por Local e Tempo 
 
Edifício / Terra / Estrutura Líquido 
Capital Fluxo de Caixa por ... País / 
Região / Estado / Cidade / Site / Tipo 
de Instalação / Propriedade / Edifício 
 
Edifício / Terra / Estrutura Livro & 
Valor de Mercado por .. País / Região 
/ Estado / Cidade / Site / Tipo de 
Instalação / Propriedade / Edifício 
 
Espaços e Suites por Edifício 
 
Lotes por Estrutura / Terreno 
 
Documentos por Edifícios / Estrutura / 
Terreno 
 
Documentos por Arrendamento 
 
Contatos por Edifícios / Estrutura / 
Terra 
 
Contatos por locação 
 
Investimentos em portfólio 
 
Vendas da carteira 
 
Todas as transações de propriedade 
 
Todas as propriedades e seus valores 
de livro 
 
Todos os Edifícios e seus Valores de 
Livro 

Alertas de Arrendamentos 
 
Arrendamentos ou opções por data de 
vencimento 
 
Registo de arrendamentos 
 
Receitas Líquidas de Rendimento / 
Rendimento / Compromisso / 
Despesas de Aluguer Base por Mês 
ou Ano 
 
Número de arrendamentos que 
expiram por ano - Gráfico 
 
Propriedade / Edifício / Arrendamento 
Resumo Relatórios 
 
Estrutura / Terra / Construção / 
Arrendamento Detalhes Relatórios 
 
Amenidades por Propriedade / 
Construção / Arrendamento 
 
Arrendamentos por nome do 
proprietário / nome do inquilino / conta 
 
Arrendamento de Funcionários / 
Arrendamento de Funcionários por 
Edifício 
 
Melhorias em arrendamento 
 
Responsabilidades do Arrendatário e 
do Proprietário 
 
Área da Suite Não Atendida 
 
Destacar / Visualizar suítes vagas 
 
Destaque / Visualizar Suites para 
Locações Expiráveis 
 
Destaque Suites by Lease 
 
Ver Suites por Edifício / Andar / 
Arrendamento 

Relatório de custos 
 
Relatório de Fluxo de Caixa / 
Relatório de Fluxo de Caixa CAM 
 
Relatório de aluguel de linha reta 
 
Relatório de reconciliação CAM de 
concessão 
 
Custos Recorrentes / 
Programados / Reais por Edifício, 
Imóvel, Arrendamento ou 
Relatório de Conta 
 
Custos de aluguer base pelo 
relatório de locação 
 
Despesas de aluguer por relatório 
de locação 
 
Relatório Rent by Lease 

Retornos e Faturação Previsão do futuro dos Imóveis 

Custos reais por arrendamento, construção, propriedade, 
conta ou departamento 
 
Detalhes da fatura (detalhes de custo e pagamento por 
fatura) 
 
Contas recebidas 
 
Faturas de Arrendamentos, Edifícios, Propriedades ou 
Contas 
 
Contratos de retorno 
 
Pré-pagamentos 

 

Diagramas de barras 
 
Relatórios de análise de departamento 
 
Divisões por relatórios de matriz de construção 
 
Gráfico de análise da lacuna espacial 
 
Tabela de Projeção de Pessoal 
 
Alocação de Custos de Carteira para Unidades de 
Negócio - Retorno 
 
Divisões por relatórios de matriz de construção 
 
Gráficos de repartição de custos 
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Gestão de Projetos e Orçamentos 

Avaliação da Condição Orçamentação 

Marcadores de condição 
 
Estatísticas do Projeto de Avaliação por Local 
 
Resumo da Condição do Edifício 
 
Avaliações com classificações de condição maior que 25 
 
Questões de segurança abertas 
 
Resumo de Solicitação de Trabalho por Itens de Avaliação 
Ativos 
 
Estatísticas de Solicitação de Trabalho por Projeto de 
Avaliação 
 
Itens de Avaliação Inaceitáveis por Prioridade 
 
Custos e Ratings por Classificação ... relatórios 
 
Avaliação de Equipamentos por Nível 3 Classificação 
 
Destaque Edifícios e Quartos com Questões de .. relatórios 

Orçamento de capital 
 
Orçamento por tipo de programa 
 
Financiamento do Projeto Aprovado por Ano 
 
Perfil do projeto 
 
Cenários por Fundo ou Índice de Condições de 
Instalação 
 
Fundos do Programa Não Alocados 
 
Fundos de capital e despesas disponíveis 
 
Financiamento do Projeto por Fundo 
 

 

Comissões Gestão de Projeto 
Gestão de Projetos Ativos 
 
Requisitos do Projeto do Proprietário 
 
Contratos concedidos a agentes de comissão 
 
Envios de Projetos 
 
Especificações de Comissões Aprovadas 
 
Controlo de Comissões 
 
Gestão listas de verificação de construção 
 
Avaliação de Equipamentos por Nível de Classificação 
 
Realce Locais com Problemas de Comissão 
 
Comissão do Projeto Close-Out 
 
Livro de Normas de Equipamento 
 
Plano de equipamento 
 
Informação do equipamento 
 
Equipamento por Departamento / Piso 
 
Equipamento por garantias 
 
Equipamentos por Seguradoras 
 
Equipamento por apólices de seguro 

Marcadores de Projeto  
 
Estado do projeto 
 
Projetos por trás da programação / sobre o orçamento 
 
Marcos históricos do Projeto 
 
Análise de Projetos 
 
Métricas do projeto 
 
Custos por projeto 
 
Histórico de desempenho do fornecedor 
 
Faturas e Pagamentos 
 
Desvios da programação 
 
Ordens de Alteração 
 
Pacotes de Trabalho para Lance 
 
Financiamento do Projeto Aprovado por Ano 
 
Custos estimados de linha de base 
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Gestão e Planeamento do Espaço 

Inventário e Performance de Espaços Gestão dos retornos 

Relatórios de Penetração Vertical 
 
Relatórios da área de serviço 
 
Penetração vertical e área de serviço Planos CAD 
vinculados ao banco de dados ARCHIBUS 
 
Relatório de Análise de Desempenho de Edifícios 
(fornece área alugável, área utilizável, Razão Utilizável / 
Rentável, Razão Rentável / Usável) 
 
Listas de quartos 
 
Planos CAD de salas e grupos ligados à base de dados 
ARCHIBUS 
 
Planos de sala e de grupo destacados por departamento 
e padrão 
 
Relatórios por categoria, tipo, padrão e departamento 
 
Plano de pilha departamental 
 
Relatórios e gráficos de análise de departamento 
 
Relatório Área remanescente 
 
Relatórios de alocação, tendências e benchmarks 
 
Relatórios de análise de espaço e ocupação 
 
Principais métricas por localização 
 
Painel do espaço 
 
Consola do planeador de espaço 
 
Consola do gestor de espaço 

Relatórios de análise de retornos 
 
Demonstrações Financeiras por Divisão 
 
Relatório Prorata 
 
Relatório Área remanescente 

Pessoal e Ocupação 
Listas de Empregados 
 
Empregados por Divisão, Departamento e Padrão 
 
Relatórios de Localização de Empregado 
 
Relatórios de área média de funcionários 
 
Relatórios de análise do departamento de empregados 
 
Relatórios de disponibilidade e disponibilidade de quartos 
 
Planos de Ocupação 
 
Destaque das divisões disponiveis 
 
Localização Métrica 
 
Consola de planeamento espacial 
 
Relatórios de Alocação, Tendência e Benchmark 
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Gestão de Mudanças 
Formulários de solicitação de movimento na Web 
 
Formulários de edição de movimento baseados na Web 
 
Formulários de aprovação de movimentos baseados na Web 
 
Formulários de roteamento de movimentação baseados na Web 
 
Formulários de atualização de movimento baseados na Web 
 
Relatório de movimentos de grupo 
 
Relatório de movimentos individuais 
 
Folha de Cálculo de Movimento de Grupo 
 
Calendário de movimentos 
 
Cenário de Mudanças 
 
Estatísticas de movimentos por Localização 
 
Estatísticas de movimentos por Organização 
 
Gráfico de Estatísticas de movimentos por Organização 
 
Histórico de movimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestão de Ativos 

Equipamentos Mobiliário 

Plano de equipamento 
 
Jack Plan 
 
Equipamento por Departamento / Piso 
 
Equipamento por garantias 
 
Equipamento por apólices de seguro 
 
Relatório de Livros de Padrões de Equipamento 

Relatório de Livros de Padrões de Móveis 
 
Plano das divisões com mobiliário com identificação 
 
Mobiliário identificado por Departamento / Quarto 

Softwares Depreciação 
Padrões de Software 
 
Informações sobre o software 
 
Relatório de Software por Padrões 

Relatório diário de registo de Referência 
 
Relatório de Cronogramas de Depreciação 
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Operações nos Edifícios 

Manutenção Preventiva 
PM Previsão de Trabalho 
 
PM Previsão de requisição de recursos 
 
Horário de trabalho de PM de 52 semanas 
 
Horários atrasados da PM 
 
Equipamento Corrente, Peças de Equipamento, 
Garantias de Equipamento e Contratos de Serviço 
 
Horários dos equipamentos 
 
Análise de falhas de equipamentos 
 
Análise de substituição de equipamentos 
 
História de manutenção do equipamento 
 
Ferramentas atuais 
 
Relatórios de Status da Ferramenta e Histórico de Uso 
 
Histórico de uso de peças 
 
Relatórios de carga de trabalho, disponibilidade e 
desempenho 
 
Relatórios de Trabalho em espera, disponibilidade e 
desempenho do artesão 
 
Desempenho da equipa de trabalho 
 
Tempo de uso do artesão por tipo de trabalho 

 

Tempo de uso do artesão por data e hora 
 
Análise do Trabalho 
 
Locais de solicitações de trabalho 
 
Solicitações de trabalho para o mesmo equipamento ou 
local 
 
Solicitações de trabalho abertas 
 
Solicitações de trabalho abertas por problema e por tipo 
 
Solicitações de trabalho atrasadas 
 
Orçamento de Trabalho Orçamentos e Custos 
 
Horários e Custos de Solicitação de Trabalho 
 
Custos das Solicitações de Trabalho Concluídas 
 
Custos de Construção por Área e Ocupação 
 
Trabalho concluído Orçamento orçamentos e custos 
 
Custos das Solicitações de Trabalho Concluídas 
 
Solicitações de trabalho arquivadas 
 
Solicitações e recursos de trabalho arquivados 
 
Envelhecimento do Pedido de Trabalho 
 
Painel de Análise de Custos 

 

Ordens de Trabalho 

Equipamento Corrente, Peças de Equipamento, 
Garantias de Equipamento e Contratos de Serviço 
 
Horários dos equipamentos 
 
Análise de falhas de equipamentos 
 
Análise de substituição de equipamentos 
 
História de manutenção do equipamento 
 
Ferramentas atuais 
 
Relatórios de Status da Ferramenta e Histórico de Uso 
 
Histórico de uso de peças 
 
Relatórios de carga de trabalho, disponibilidade e  
Desempenho 
 
Desempenho da equipe de trabalho 
 
Tempo de uso do artesão por tipo de trabalho 
 
Tempo de uso do artesão por data e hora 
 
Análise do Trabalho 
 
Locais de solicitações de trabalho 
 
Solicitações de trabalho para o mesmo equipamento ou 
local 

 

Solicitações de trabalho abertas 
 
Solicitações de trabalho atrasadas 
 
Solicitações de trabalho abertas por problema e por tipo 
 
Orçamento de Trabalho Orçamentos e Custos 
 
Horários e Custos de Solicitação de Trabalho 
 
Custos das Solicitações de Trabalho Concluídas 
 
Custos de Construção por Área e Ocupação 
 
Trabalho concluído Orçamento orçamentos e custos 
 
Custos das Solicitações de Trabalho Concluídas 
 
Solicitações de trabalho arquivadas 
 
Solicitações e recursos de trabalho arquivados 
 
Envelhecimento do Pedido de Trabalho 
 
Painel de Análise de Custos 
 
Painel de Análise de Orçamento 
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Gestão Ambiental e de Riscos 

Preparação para Emergências Gestão da Conformidade Avaliação da sustentabilidade 
Ambiental 

Planos de Saída 
 
Planos de Materiais Perigosos 
 
Boletins Consultivos para 
Empregados 
 
Listas de Contatos de Emergência 
 
Informações de Emergência para 
Empregados 
 
Relatórios de status do funcionário 
 
Sistemas e Zonas Destaque 
Relatórios 
 
Relatórios de status do sistema, sala, 
equipamento e espaço 

Conformidade detalhada 
 
Regulamentos e Iniciativas 
 
Programas de Conformidade 
 
Requisitos de Conformidade 
 
Modelos de Notificação de 
Conformidade / Notificações de 
Evento de Conformidade 
 
Eventos perdidos e atrasados / 
Eventos perdidos e atrasados 
 
Conformidade Calendário de 
Eventos e Localizador de Eventos 
 
Biblioteca de documentos 
 
Permissões e licenças e licença 
expirada / contagem de licença 
 
Violação de Cumprimento / Violação 
de Conformidade Contagem e 
Resumo de Custos 
 
Edifícios / Estúdios com Programas 
de Conformidade 
 
Mapa de Violação de Mapa de 
Conformidade  
 
Regulação contagem por ... 
relatórios 
 
Requisitos de conformidade 
Contagens por ... relatórios 

Painel de Avaliação de 
Sustentabilidade Ambiental 
 
Estatísticas do Projeto de Avaliação 
por Local 
 
Sustentabilidade da Construção 
 
Avaliações com Ratings de 
Sustentabilidade maiores que 25 
 
Problemas de energia aberta 
 
Resumo de Solicitação de Trabalho 
por Itens de Avaliação Ativos 
 
Estatísticas de Solicitação de Trabalho 
por Projeto de Avaliação 
 
Itens de Avaliação Inaceitáveis por 
Prioridade 
 
Custos e Ratings por Classificação ... 
relatórios 
 
Avaliação de Equipamentos por Nível 
3 Classificação 
 
Destaque Edifícios e Quartos com 
Questões de .. relatórios 

Saúde e Segurança da 
Evolvente 

Treino pendente 
 
Monitorização Médica Pendente 
 
Renovações de EPI pendentes 
 
Relatório de acidentes da OSHA, 
formulário 301 
 
Mapa do Incidente 
 
Resumo do Incidente 
 
Solicitações de Serviço de Incidentes 
 
Contagem de incidentes 
 
Registo de Incidentes 
 
Detalhes do incidente 
 
Incidente por tipo, por local 
 
Incidentes Recentes 
 
Relatórios de restrição de trabalho 
 
Relatórios de monitoramento médico 
 
Relatórios do Programa de 
Treinamento 
 
Treino, PPE e Monitorização Médica 
por Categoria de Trabalho / 
Funcionário 

Gestão dos Desperdícios 

Resumo do Armazenamento de 
Resíduos 
 
Armazenamento de Resíduos 
Perigosos 
 
Remessas de resíduos 
 
Resíduos 
 
Reciclagem / descarte de resíduos 
recentemente 
 
Buscador de Remessas 
 
Perfis de resíduos por categoria 
 
Perfis de Resíduos por Código 
Regulamentado 
 
Etiquetas de Recipientes de Resíduos 
 
Manifesto de resíduos 
 
Quantidades de resíduos na faixa de 
datas 
 
Quantidades de Resíduos por 
Categoria 
 
Resumo de Resíduos 
 
Totais de resíduos por categoria 
 
Totais de resíduos por categoria e 
manipuladores 
 
Mapa de Gestão de Resíduos 

Limpeza 

Gráfico de Resumo de Avaliação de 
Perigos 
 
Painel de Avaliação de Perigos 
 
Resumo dos itens de avaliação de 
riscos 
 
Avaliações de Perigos por Local  
 
Contagem de Avaliação de Perigos 
por Local, Ano, Projeto 
 
Todos os itens de avaliação de 
perigo 
 
Resumo da atividade do projeto 
 
Resumo da Aplicação de Perigos 
 
Edifícios e salas por projeto 
 
Edifícios e Quartos com Avaliações 
 
Planos com avaliações de perigos 
 
Avaliações de Perigos por 
Construindo o Mapa 
 
Áreas de perigo e itens de avaliação 
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Gestão Ambiental e de Riscos (Continuação) 

Gestão da Energia Green-Buildings 
Calendário de contas 
 
Contas arquivadas e itens de linha 
 
Contas e itens de linha 
 
Relatório de Fluxo de Caixa 
 
Cenários "E se" 
 
Mapa temático de Energia 
 
Métricas 
 
Métricas de utilitários 
 
Medição e Verificação 
 
Análise de Portfólio 

Relatórios da pegada de carbono: 
 
Resumo da pegada 
Gráfico de Resumo da Pegada 
Categoria Pegada por Origem 
Pegadas por Fonte Detalhe 
Pegadas por espaços e Edifícios 
Comparação de Pegadas 
Pegada por ano 
Comparação de Pegadas por Ano 
Pegada total por ano 
 
Relatórios de pontuação: 
 
Pontuação do edifício 
Avaliação de notas e documentos do projeto 
Avaliação Período de retorno do projeto 
Gráfico do período de retorno do projeto de avaliação 
Pontuações por Projeto de Rating e Categoria 
Resumo de construção por padrão 
Certificações por ano 
Resumo do Status de Certificação 
Avaliação do Projeto 
Painel de pontuação 

 

 

Gestão de Serviços 

Balcão de Atendimento Reservas Hotelaria 
Resultados do Inquérito de 
Satisfação 
 
Custos de solicitações de serviço 
abertas / arquivadas 
 
Solicitações de serviço escalonadas 
 
Desempenho do prestador de 
serviços 
 
Tipo de solicitação de serviço 
Desempenho 

Número de reservas de quarto / 
recurso por mês / por dia 
 
Ocupação de quarto por mês / por 
dia 
 
Uso de recursos por mês / por dia 
 
Utilização da Capacidade de Quarto 
por Mês 
 
Custos por Divisão / Departamento 
por Mês 
 
Utilização de Arranjos por Mês 
 
Rejeições por quarto / recurso por 
mês 
 
Cancelamentos de quarto / recursos 
por mês 
 
Lista de Verificação para 
Aprovações Tardias 
 
Número de reservas de quartos por 
dia 
 
Custos por Div. E Dept. - Detalhes 

Reservas para um intervalo de datas 
Quartos sem reservas para uma 
faixa de datas 
Reservas por Empregados 
Reservas por Departamento 
Realçar reservas para um intervalo 
de datas 
Destacar quartos sem reservas 
Custos Impostos por Divisão 
Utilização Geral por Departamento 
Utilização global por quarto 
Utilização Hoteleira por 
Departamento 
Utilização Hoteleira por Quarto 
Economia de hotel por 
departamento 
Quartos sem reservas para uma 
faixa de datas 
Reservas por Empregados 
Reservas por Departamento 
Realçar reservas para um intervalo 
de datas 
Custos Impostos por Divisão 
Utilização Geral por Departamento 
Utilização global por quarto 
Utilização Hoteleira por 
Departamento 
Utilização Hoteleira por Quarto 
Economia de hotel por 
departamento 
Poupança do hotel por edifício 
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ANEXO C 

C.1. Fichas de Levantamento de edifício 
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FICHA DE LEVANTAMENTO DE EDIFÍCIO 

O EDIFÍCIO 

NOME  

Foto 

MORADA  

FREGUESIA  

Nº REGISTO PREDIAL  

PROJETISTA  

FUNÇÃO  

 

1. DIVISÃO 

Nº DE EDIFICIOS  

Nº DE DIVISÕES  

ÁREA TERRENO  

ÁREA EDIFICADA  

ÁREA CONSTRUÇÃO  

 

2. RESPONSÁVEIS 

GESTOR TÉCNICO  

GESTOR DE EQUIPAMENTO  

GESTOR DE COMODATO  

ENCARREGADO DE EQUIPAMENTO  

COMODATO/ARRENDAMENTO  

 

CARACTERIZAÇÃO CONSTRUTIVA 

COBERTURA 

TIPOLOGIA  

MATERIAIS  

  

 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

TIPO DE FUNDAÇÕES  

TIPO DE ESTRUTURA  
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Divisões 

Piso: _____________________________ Função: ___________________________________ 

Localização Espacial: 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 

 

 

Dimensões 

Base (LxL)  

Pé Direito  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

   

   

   

   

Pavimento: __________________________________________________________________ 

Teto: _______________________________________________________________________ 

Rodapé: ____________________________________________________________________ 

Sanca: ______________________________________________________________________ 

Equipamentos 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FOTOGRAFIA 

 

PLANTAS DO EDIFÍCIO 
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 C.2-1 

  

 

 

 

 

ANEXO C 

C.2. – Fichas de Levantamento da Casa 

da Juventude 
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FICHA DE LEVANTAMENTO DE EDIFÍCIO 

O EDIFÍCIO 

NOME Casa da Juventude de Matosinhos 

 

MORADA Av. D. Afonso Henriques nº 483 

FREGUESIA Matosinhos 

Nº REGISTO PREDIAL  

PROJETISTA Álvaro Siza Vieira (Renovação) 

FUNÇÃO Casa da juventude 

 

1. DIVISÃO 

Nº DE EDIFICIOS 5 

Nº DE DIVISÕES 27 

ÁREA TERRENO  

ÁREA CONSTRUÇÃO 368 (edifício principal) +  

ÁREA ÚTIL 517 

 

2. RESPONSÁVEIS 

GESTOR TÉCNICO Armandina Silva 

GESTOR DE EQUIPAMENTO Helena Sousa 

GESTOR DE COMODATO ------ 

ENCARREGADO DE EQUIPAMENTO Carlos Silva 

COMODATO/ARRENDAMENTO ------- 

 

CARACTERIZAÇÃO CONSTRUTIVA 

COBERTURA 

TIPOLOGIA 
Inclinada/ revestimento telha cerâmica / estrutura de 
madeira 

MATERIAIS Telha cerâmica / Asnas de madeira 

 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

TIPO DE FUNDAÇÕES Fundações superficiais diretas 

TIPO DE ESTRUTURA Paredes em alvenaria de pedra resistentes 
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Divisões 

Piso: Piso 0                                                         Função: Hall de Entrada 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto:  

 

Dimensões 

Base (LxL) 5,4 x 4,0 

Pé Direito 5,6 

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Azulejo + reboco + tinta branca X 

S Azulejo + reboco + tinta branca X 

E Azulejo + reboco + tinta branca Arcada (3arcos) + Escada de pedra 

O Azulejo + reboco + tinta branca Porta de Entrada (2folhas+vitral) 

Pavimento:  Pedra granito______________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Pedra granito_________________________________________________________ 

Sanca: Gesso_____________________________________________________________ 

Equipamentos 
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Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função: Receção____________________________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

         

Dimensões 

Base (LxL) 5,4 x 4,7 

Pé Direito 4,0 

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + Reboco + Tinta 2 Portas c/ vidro superior 

S Gesso cartonado + Reboco + Tinta 2 Portas c/ vidro superior 

E Gesso cartonado + Reboco + Tinta 2 Portas c/vidro superior 

O Gesso cartonado + Reboco + Tinta Arcada com três vãos + Escada 

Pavimento: Soalho de Madeira__________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso_________________________________________________________________ 

Equipamentos 

Escada em caracol c/estrutura em madeira guarda corpos metálico e corrimão de madeira 
2 mesas de apoio de madeira 

2 placares publicitários 
1 Candeeiro de pé/ 1 Extintor 
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Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  Corredor___________________________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

 

 

 

 

Dimensões 

Base (LxL) 7,7 x 1,6 

Pé Direito 4,0 

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + reboco + tinta  Porta p/ exterior c/ vidro 2 folhas 

S Gesso cartonado + reboco + tinta Porta de madeira (c/ vidro sup) 

E Gesso cartonado + reboco + tinta 2 Portas madeira simples + 1 porta de 
madeira em fole (c/ vidro sup) 

O Gesso cartonado + reboco + tinta 3 portas de madeira simples (c/ 
vidro sup) 

Pavimento: Soalho de Madeira__________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso_________________________________________________________________ 

Equipamentos 

2 candeeiros de parede 

Quadro elétrico 

Contadores (água e luz) 

1 radiador de pavimento 
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Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  WC deficientes______________________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 1,58 x 1,66 

Pé Direito 4,0 

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Azulejo cerâmico  - 

S Azulejo cerâmico - 

E Azulejo cerâmico - 

O Azulejo cerâmico Porta de madeira em fole 

Pavimento: Azulejo mármore___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Não tem_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

1 bacia de retrete / 1 pia lava mãos 

1 espelho com ponto de luz / Dispensador de sabonete 

Dispensador de papel 

2 Apoios para pessoas com mobilidade reduzida 

Ponto de luz no teto 
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Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  WC masculino______________________ 

Localização Espacial: 

N 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 2,4 x 3,0 ( com 2 cabines 1,1x 1,2) 

Pé Direito 4,0 (cabines 2,5) 

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Azulejo cerâmico  - 

S Azulejo cerâmico - 

E Azulejo cerâmico - 

O Azulejo cerâmico Porta de madeira simples 

Pavimento: Azulejo mármore___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Não tem_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

2 bacias de retrete / 2 pias lava mãos 

2 espelhos com ponto de luz / Dispensador de sabonete 

Dispensador de papel 

2 Urinóis 

2 pontos de luz no teto das cabines/2 portas de madeira simples para as cabines 
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C.2-8 

Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  WC feminino______________________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 2,6 x 3,2 ( com 2 cabines 0,9x 1,5) 

Pé Direito 4,0 (cabines 2,5) 

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Azulejo cerâmico  Janela c/duas folhas (madeira) 

S Azulejo cerâmico - 

E Azulejo cerâmico - 

O Azulejo cerâmico Porta de madeira simples 

Pavimento: Azulejo mármore___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Não tem_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

2 bacias de retrete / 2 pias lava mãos 

2 espelhos com ponto de luz / Dispensador de sabonete 

Dispensador de papel / Móvel de madeira de apoio 

2 portas de madeira simples para as cabines 

2 pontos de luz no teto das cabines + 2 pontos de luz na zona comum 
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 C.2-9 

Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  Atendimento______________________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 6,3 x 4,9 

Pé Direito 4,0  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + reboco + tinta  2 janelas duas folhas (madeira) 

S Gesso cartonado + reboco + tinta 1 Porta de madeira simples (c/ vidro 
sup) 

E Gesso cartonado + reboco + tinta 2 portas de madeira duas folhas (c/ 
vidro sup) 

O Gesso cartonado + reboco + tinta 2 janelas duas folhas (madeira) 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

3 computadores ( 2 de acesso publico + 1 atendimento) 

5 estantes de madeira ( 2 c/ porta de vidro) 

2 stands publicitários 

3 candeeiros de pé 

3 radiadores de pavimento 
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C.2-10 

Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  Administração______________________ 

Localização Espacial: 

N 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 6,3 x 2,7 

Pé Direito 4,0  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + reboco + tinta  1 porta de madeira simples (vidro sup) 

S Gesso cartonado + reboco + tinta 1 porta de madeira simples (vidro sup) 

E Gesso cartonado + reboco + tinta 1 porta de madeira simples (vidro sup) 

O Gesso cartonado + reboco + tinta 1 Janela duas folhas (madeira) 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

 2computadores de secretária 

3 secretárias / 3 estantes de madeira 

2 candeeiros de pé 

1 Radiador de pavimento 
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 C.2-11 

Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  Receção sala de formação_____________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 2,7 x 6,4 

Pé Direito 4,0  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + reboco + tinta  1 Porta de madeira simples (c/ vidro 
sup) 

S Gesso cartonado + reboco + tinta 1 Porta de vidro de correr 

E Gesso cartonado + reboco + tinta  1 porta de madeira duas folhas (c/ 
vidro sup) 

O Gesso cartonado + reboco + tinta 1 janela duas folhas (madeira) 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

3 sofás 1pax / 1 mesa de centro 

1 secretária  

1 centro de controlo de rede / 1 computador (vigilância) 

1 extintor 

1 radiador de pavimento / 5 caixas alimentação elétrica de pavimento 
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C.2-12 

Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  Sala de formação_____________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 5,0 x 6,4 

Pé Direito 4,0  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + reboco + tinta  1 Porta de vidro de correr 

S Gesso cartonado + reboco + tinta 2 janelas duas folhas (madeira) 

E Gesso cartonado + reboco + tinta  1 porta de madeira duas folhas (c/ 
vidro sup) 

O Gesso cartonado + reboco + tinta 2 janelas duas folhas (madeira) 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

3 candeeiros de pé 

4 radiadores de pavimento 

Secretárias e cadeiras de apoio às formações (numero variável) 

5 caixas de alimentação elétrica de pavimento 
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 C.2-13 

Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  Corredor___________________________ 

Localização Espacial: 

N 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 7,7 x 1,7 

Pé Direito 4,0 

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + reboco + tinta  Porta de madeira simples c/ vidro sup 

S Gesso cartonado + reboco + tinta Porta p/ exterior c/ vidro 2 folhas 

E Gesso cartonado + reboco + tinta 2 portas de madeira simples (c/ vidro 
sup) 

O Gesso cartonado + reboco + tinta 2 portas de madeira simples (c/ vidro 
sup) 

Pavimento: Soalho de Madeira__________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso_________________________________________________________________ 

Equipamentos 

1 candeeiro de parede 

1 radiador de pavimento 
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C.2-14 

Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  Sala multiusos_____________ 

Localização Espacial: 

N 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 6,5 x 7,8 

Pé Direito 4,0  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + reboco + tinta  - 

S Gesso cartonado + reboco + tinta 2 janelas duas folhas (madeira) 

E Gesso cartonado + reboco + tinta 2 janelas duas folhas (madeira) 

O Gesso cartonado + reboco + tinta 2 portas de madeira simples (c/ vidro 
sup) 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

1 Lareira  

1 Piano de cauda / 1 extintor 

4 candeeiros de pé 

4 estantes de madeira / 5 sofás 1 pax / 2 mesas de centro 

4 radiadores de pavimento 
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 C.2-15 

Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  Sala de entretenimento_____________ 

Localização Espacial: 

N 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 5,4 x 5,8 

Pé Direito 4,0  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + reboco + tinta  1 porta de madeira simples  

S Gesso cartonado + reboco + tinta - 

E Gesso cartonado + reboco + tinta 2 Portas p/ exterior c/ vidro 2 folhas 

O Gesso cartonado + reboco + tinta 2 portas de madeira simples (c/ vidro 
sup) 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

1 televisão / 1 computador 

1 consola de videojogos / 1 mesa de ténis de mesa 

2 mesas / 4 cadeiras / 1 estante tv 

1 extintor / 1 radiador de pavimento 

3 candeeiros de pé 
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C.2-16 

Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  Cozinha_______________________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

 

Sem foto 

 

Dimensões 

Base (LxL) 3,8 x 4,8 (casa máquinas 0,7 x 1,6) 

Pé Direito 4,0  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Azulejo + tinta  1 porta de madeira simples  

S Azulejo + tinta 1 porta de madeira simples 

E Azulejo + tinta 1 janela duas folhas (madeira) 

O Azulejo + tinta 1 porta de madeira simples (casa 
máquinas) 

Pavimento: Azulejo cerâmico___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Marmore_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

2 pias lava louça / 1 máquina lavar a louça 

1 fogão / 1 forno / 1 chaminé 

Maquina café / micro-ondas  

2 arcas frigorificas 

Bomba de calor 

1 ponto de iluminação teto 
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 C.2-17 

Divisões 

Piso: Piso 0________________________ Função:  Dispensa_______________________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

 

Sem foto 

 

 

Dimensões 

Base (LxL) 2,6 x 2,6  

Pé Direito 4,0  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Azulejo + tinta  1 janela duas folhas (madeira) 

S Azulejo + tinta 1 porta de madeira simples 

E Azulejo + tinta 1 janela duas folhas (madeira) 

O Azulejo + tinta - 

Pavimento: Azulejo cerâmico___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Marmore_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

3 estantes de madeira  
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C.2-18 

Divisões 

Piso: Piso 1________________________ Função:  Corredor_______________________ 

Localização Espacial: 

N 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 5,6 x 5,4  

Pé Direito 4,0  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + reboco + tinta  1 janela duas folhas (madeira) 

S Gesso cartonado + reboco + tinta 1 janela duas folhas (madeira) 

E Gesso cartonado + reboco + tinta 2 portas de madeira simples (c/vidro 
sup) 

O Gesso cartonado + reboco + tinta 2 portas de madeira simples (c/vidro 
sup) 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

Escada  

Guarda-corpos 

2 mesas de apoio de madeira 

Divisões 
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 C.2-19 

Piso: Piso 1________________________ Função:  Gabinete Voluntariado_______________ 

Localização Espacial: 

N 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 4,0 x 5,4  

Pé Direito 4,0  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + reboco + tinta  1 janela duas folhas (madeira) 

S Gesso cartonado + reboco + tinta 1 janela duas folhas (madeira) 

E Gesso cartonado + reboco + tinta 2 portas de madeira simples (c/vidro 
sup) 

O Gesso cartonado + reboco + tinta 1 porta de vidro para varanda + 2 
janelas laterais 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

3 computadores / 4 estantes de madeira / 3 secretárias de madeira  

4 caixas de alimentação elétrica de pavimento 

2 candeeiros de pé 

1 radiador de pavimento 
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C.2-20 

Divisões 

Piso: Piso 1________________________ Função:  Gabinete técnico_______________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 4,9 x 5,4  

Pé Direito 4,0  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Gesso cartonado + reboco + tinta  1 janela duas folhas (madeira) 

S Gesso cartonado + reboco + tinta 1 janela duas folhas (madeira) 

E Gesso cartonado + reboco + tinta 2 portas de madeira simples (c/vidro 
sup) 

O Gesso cartonado + reboco + tinta 2 janelas duas folhas (madeira) 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado_________________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Gesso________________________________________________________________ 

Equipamentos 

4 computadores / 4 secretárias 

2 candeeiros de pé / 1 extintor 

4 caixas de alimentação elétrica no pavimento 

3 radiadores de pavimento 
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 C.2-21 

Divisões 

Piso: Anexo 1 (Piso 0)__________________ Função:  Arrumos_______________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 9,3 x 3,20  

Pé Direito [3,1-4,1]  

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Reboco + Tinta - 

S Reboco + Tinta - 

E Reboco + Tinta Porta de madeira simples 

O Reboco + Tinta - 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Reboco + Tinta (inclinado)__________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Não tem________________________________________________________________ 

Equipamentos 
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C.2-22 

Divisões 

Piso: Anexo 2 (Piso 0)__________________ Função:  Gabinete de Desporto_______________ 

Localização Espacial: 

N 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 1. (3,20x6,0)   2. (2,2x3,2)    3. (4,7x3,2)   
4. 2x(1,1x1,0)  

Pé Direito 2,83 

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N 1/2/3 Reboco + Tinta 4 Azulejo 1. 2 janelas (madeira)    2. Porta de 
vidro     3. 2 Janelas (madeira)   

S 1/2/3 Reboco + Tinta 4 Azulejo - 

E 1/2/3 Reboco + Tinta 4 Azulejo 1.Porta de madeira simples   2.Porta de 
madeira simples  3. - 

O 1/2/3 Reboco + Tinta 4 Azulejo 1.Janela (madeira) 2.Porta de madeira 
simples    3.Porta de madeira simples 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Gesso cartonado + tinta__________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Não tem________________________________________________________________ 

Equipamentos 

1. 2 Computadores/ 2 secretarias/ 2 candeeiros de pé / 2 candeeiros de parede / 1 radiador de pavimento 
2. 1 contador de água e eletricidade/ 1 candeeiro de pé / 1 mesa de madeira de apoio 

3. 1 computador/ 1 secretária / 1 candeeiro de pé/ 2 candeeiros de pé / 1 radiador de pavimento 
4. WC’s – 1 bacia de retrete / 1 pia lava mãos / 1 espelho c/ ponto de luz / Dispensador de papel e sabonete 
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 C.2-23 

Divisões 

Piso: Anexo 4 (Piso 0)__________________ Função:  Gabinete da Orquestra de Jazz _______ 

Localização Espacial: 

N 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 1.(3,2x12,2)   2.(3,2x2,0) 

Pé Direito 2,8 

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Azulejo + reboco + tinta - 

S Azulejo + reboco + tinta 1.4 portas de vidro (madeira) 2.1porta 
de vidro (madeira) 

E Reboco + tinta 2.1 porta de vidro (madeira) 

O Azulejo 1.1 janela 

Pavimento: Soalho de madeira___________________________________________________ 

Teto: Madeira ( 2 claraboias )__________________________________________________ 

Rodapé: Madeira_____________________________________________________________ 

Sanca: Não tem________________________________________________________________ 

Equipamentos 

Mobiliário : 1. 8 estantes de madeira + 5 secretárias + 7 cadeiras + 4 sofás 1 pax  2. 3 estantes 
madeira + 3 cadeiras 
3 computadores  

3 pontos de luz no teto / 3 candeeiros de pé 
1 candeeiro de parede 
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C.2-24 

Divisões 

Piso: Anexo 3 (Piso 0)__________________ Função:  Estufa___________________________ 

Localização Espacial: 

N 

 

Foto: 

 

Dimensões 

Base (LxL) 4,4 x 5,5 

Pé Direito 2,8 

Paredes 

Orientação Revestimento Vãos 

N Alvenaria de perda à vista - 

S Alvenaria de pedra à vista + vidro Vidro de estufa 

E Alvenaria de pedra à vista + vidro Vidro de estufa 

O Alvenaria de pedra à vista + vidro Vidro de estufa 

Pavimento: Terra______________________________________________________________________ 

Teto: Vidro + Estrutura Metálica__________________________________________________________ 

Rodapé: Pedra________________________________________________________________________ 

Sanca: Não tem________________________________________________________________ 

Equipamentos 

Fonte decorativa 
Sistema de rega 

Estantes de madeira  
Mesa de pedra 

 


