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RESUMO 

 

O atual contexto, de elevada competitividade, do mercado da construção civil, leva a que as empresas 

procurem ter um alto nível de eficiência e produtividade. Para tal, cada empresa deve garantir aos seus 

clientes um produto com uma excelente qualidade final, com o menor preço e tempo possível de 

produção. No entanto, falhas e atrasos na construção ocorrem devido a diversas causas que podem afetar 

a qualidade final do produto, impossibilitando, por vezes, o cumprimento do orçamento inicialmente 

acordado. 

É neste contexto que, no desenvolvimento da dissertação, se desenvolve um método que permita de uma 

forma simples, averiguar as falhas que têm impactos tanto a nível financeiro como temporais. Este 

método consiste no estudo de tarefas onde ocorreram falhas, na análise da ação corretiva tomada para 

mitigar a falha e do custo e duração desta. No fim, comparam-se os valores planeados inicialmente tanto 

de custo como de prazos e os valores reais da tarefa. 

Os resultados obtidos, através da aplicação deste modelo, permitem concluir que 2,99% do orçamento 

total das oito obras estudadas foi despendido em ações corretivas. 9,68% do tempo total das oito obras 

foi gasto em ações corretivas, devido a falhas. E, por fim, foi possível averiguar que 54,17% das falhas 

ocorrem em tarefas de cariz estrutural, sendo a causa raiz mais comum, erros de projetista que 

corresponde a 32% do total destas causas. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade, Orçamentação, Controlo de Prazos, Controlo de Custos 
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ABSTRACT  

 

The current highly competitive context of the construction market leads companies to achieve a high 

level of efficiency and productivity. In order to achieve this, a company has to guarantee that the 

costumer receives a quality product at the lowest possible price and production time. However, failures 

and delays in construction occur due to multiple causes that can affect the quality of the end product and 

increase the initial budget. 

Due to this, a method is developed that allows, in a simple way, to study failures that have impact both 

financially and time wise. This method consists on the study of tasks where failure has occurred, and 

then analyzes the corrective measure taken to mitigate it and its cost and duration. In the end, the planned 

values of both cost and time are compared with the real values of the task. 

The results obtained, through the application of this method, allows to conclude that 2,99% of the total 

budget of the eight construction sites studied was spent on corrective actions. 9,68% of the total duration 

of the eight construction sites studies was spent on corrective actions, due to failures. To conclude, it 

was possible to verify that 54,17% of the failures occur in tasks of structural nature, the most common 

root cause being design errors, that corresponds to 32% of the total of the root causes. 

KEYWORDS: Quality, Budgeting, Deadline Control, Cost Control 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 ENQUADRAMENTO 

Na sociedade atual tem se vivido um crescimento acentuado quer seja a nível de mercado, com a sua 

maior globalização quer seja a nível tecnológico, devido ao crescente grau de exigências dos clientes. 

Estes fatores contribuem para um mercado cada vez mais competitivo, onde as empresas tentam utilizar 

o menor valor de recursos despendidos para obter o melhor produto possível. 

O setor da construção civil não é diferente. Trata-se de um setor que tem um vasto campo de aplicação, 

quer seja a nível de planeamento urbano, infraestruturas de comunicação, obras hidráulicas entre outros, 

em que o objetivo principal será sempre desenvolver o melhor produto final com a maior economia quer 

em tempo e custo.  Considerando que o setor da construção civil é um setor que, neste momento, se 

encontra em crescimento, a FEPICOP (FEPICOP, 2019b) prevê um crescimento de 5,5% para o total 

do ano de 2020 (previsão pré-COVID), sendo esperado o aparecimento de um maior nível de 

concorrência.  

Em face deste crescimento, três fatores críticos de distinção para que uma empresa seja bem-sucedida 

neste mercado globalizado são a qualidade das obras realizadas, os seus custos e o cumprimento de 

prazos. É por isso importante realizar um controlo adequado destes fatores e perceber as relações que se 

estabelecem entre eles. 

 

 PROBLEMÁTICA E MOTIVAÇÃO 

Tendo em atenção o estado atual de elevada competitividade no mercado de construção civil, uma 

empresa tem de quantificar o seu sucesso a nível de negócios através de valores monetários, 

normalmente através de margens de lucro. No entanto, como referido anteriormente, a qualidade dos 

produtos desenvolvidos e o cumprimento de prazos também revelam ter uma importância significativa 

para o sucesso da empresa.  

Se não existir um controlo assíduo e eficaz desses elementos a competitividade da empresa, no mercado 

da construção, vai reduzindo. Esta redução deve-se, aos numerosos custos que advêm das falhas, durante 

a execução de tarefas, e que, pelos seus pequenos valores não apresentam grande visibilidade. No 

entanto, se estes efluírem em grandes quantidades de pequenos desvios, originam na globalidade, perdas 

financeiras avultada(Capricho Lina Isabel de et al., 2007).  O controlo dos prazos também é essencial, 
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pois permite à empresa dar uma estimativa viável da duração da obra ao cliente e determinar as tarefas 

críticas onde se devem evitar falhas que possam afetar toda a obra. 

Na Figura 1, encontra-se uma notícia alusiva às maiores derrapagens temporais e financeiras em obras 

públicas portuguesas. Através da sua leitura, será possível perceber a importância de um controlo 

adequado de custos, prazos e qualidade. 

 

Figura 1- Noticia referente à Derrapagem Temporal e Financeira em Obras Públicas [Retirado de (RTP, 2009)] 

Torna-se importante então, criar um método que permita não só averiguar quais os custos e atrasos, nas 

obras, impostos pelas falhas, mas também identificar as suas causas de origem com o intuito de 

determinar quais as medidas preventivas que devem ser utilizadas para eliminar tais falhas. 

O facto de a dissertação ser desenvolvida com o apoio de uma empresa de construção, completamente 

imersa no mercado portuense, quer pelas suas obras de reabilitação quer pelas de construção nova, vai 

ao encontro do desejo do autor de poder aplicar o conhecimento teórico adquirido num ambiente prático. 

Para além disso, permite o desenvolvimento de uma dissertação com um propósito mais prático e não 

meramente teórico, que permitirá tirar conclusões com base na realidade da construção portuguesa. 

 

 OBJETIVOS E ÂMBITO  

Dado que a dissertação apenas acompanha, maior parte das obras, durante o seu período de execução, 

não vão ser consideradas possíveis queixas referentes a falhas que podem ter origem após o fim destas 

e durante o seu período de garantia. Importante realçar que as conclusões tiradas nesta dissertação são 

baseadas nos casos de estudo indicados e que não têm caracter universal, sendo limitadas a tarefas 

semelhantes em obras de natureza idêntica e, a empresas com dimensão semelhante à empresa caso de 

estudo. Não obstante, o método aplicado pode ser alargado a diversas tarefas e tipos de obras desde que 

seja realizada a devida adaptação. 

O objetivo principal deste documento é a criação de um modelo de análise de causas e consequências 

de falhas na fase de obra, na ótica do empreiteiro, com a finalidade de recolher e analisar as falhas que 

ocorreram em diversas tarefas, para assim ser possível determinar o impacto destas a nível financeiro e 

de prazos em obras novas e de reabilitação. 

Com esta dissertação pretende-se que seja possível obter resposta à seguinte “research question”: 

“Quais as consequências das falhas ao nível dos custos e prazos?”  
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Para obter uma resposta concreta à pergunta anterior, divide-se essa em três questões, apresentadas de 

seguida: 

• Qual a percentagem de orçamento gasto em ações corretivas, devido a falhas? 

• Qual a percentagem de tempo gasto em ações corretivas, devido a falhas? 

• Quais as tarefas onde ocorrem mais falhas e quais as causas que mais se repetem? 

 

 ENQUADRAMENTO FORA DO AMBIENTE CIENTÍFICO  

Na indústria “comum”, são aplicados processos idênticos e sistemáticos, ao contrário do que acontece 

na indústria da construção civil, onde se tem maioritariamente casos e processos únicos e onde a 

produção não é contínua. Dado a não automatização deste setor, é necessária mão-de-obra formada e 

especializada, o que muitas vezes não é o caso em Portugal, fazendo com que a qualidade dos produtos 

produzidos sofra uma redução substancial de qualidade e surjam falhas que, por necessitarem da 

aplicação de medidas corretivas, originam custos extra e aumento dos prazos das tarefas 

É importante que exista um controlo económico eficaz nas empresas do setor da indústria da construção 

para que estas sejam economicamente rentáveis. Esta importância advém do peso que o setor da 

construção e obras públicas tem na economia portuguesa, equivalendo a 2,4% do produto interno bruto, 

e pelo emprego de 307 mil trabalhadores em 2018, segundo valores apresentados pela 

FEPICOP(FEPICOP, 2019a). Tendo em conta estes valores percebe-se a relevância deste setor para a 

economia portuguesa e a necessidade de ser bem-sucedido. 

 

 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

A investigação baseia-se no levantamento, triagem e análise de informação para, deste modo, ser capaz 

de contruir uma resposta às questões que estão na génese da sua motivação. A fim de elaborar um 

trabalho com valor e precisão, é essencial que exista uma metodologia bem definida e estruturada, de 

forma que seja possível obter um trabalho com resultados fidedignos e com conclusões pertinentes.   

A presente dissertação foi realizada em parceria com a empresa ENCORE-Engenharia, Construção e 

Reabilitação, de forma a que o modelo criado pudesse ser aplicado numa situação real (casos de estudo 

que foram analisados ao longo de 4 meses) e, dessa forma, realizar a validação do modelo em causa 

através do controlo de tarefas.       

Este estudo pode ser dividido em seis fases distintas. Na primeira será definida a questão a ser 

investigada, ou seja, determinação da problemática. A segunda fase, focar-se-á na pesquisa bibliográfica 

e exposição de estudos e métodos com relevância para com o tema em causa, com a apresentação de 

definições essenciais para o seu entendimento. A terceira fase, consistirá na criação de um modelo para 

realizar um controlo dos custos das falhas de forma a determinar onde houve perdas ou não em custos e 

prazos e como a qualidade da tarefa influenciou esses resultados. A quarta fase, será a implementação 

deste modelo em obra, através da análise de diversas tarefas onde se irá recolher e organizar a 

informação, para que se consiga adaptar o modelo ao mundo laboral e, assim, sair de um campo 

meramente científico e teórico para um campo prático onde se consiga legitimar o modelo escolhido. A 

quinta fase compreenderá o tratamento dos dados obtidos, para que se consiga obter uma resposta às 

questões iniciais. Por fim, na sexta e última fase proceder-se-á ao levantamento das conclusões deste 

trabalho com o propósito de obter respostas para as perguntas indicadas em 1.3. 

Seguindo esta metodologia, será possível obter uma recolha de dados uniformes que contribua para uma 

obtenção de resultados exatos e rigorosos de forma criteriosa e sistemática.  
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Figura 2- Metodologia de Investigação 

 

 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

A dissertação apresenta-se organizada em cinco capítulos: 

Capítulo 1- Introdução: realizar-se-á o enquadramento da dissertação, abordar-se-á a problemática e os 

fatores que motivaram o seu desenvolvimento, os objetivos que pretende atingir e o âmbito em que foi 

aplicado. Descreve ainda a metodologia e o enquadramento fora do ambiente científico; 

 Capítulo 2- Síntese de Conceitos Utilizados: Será realizada uma introdução aos temas essenciais, para 

que haja uma perceção clara dos capítulos seguintes. É um capítulo informativo, essencial para a 

fundamentação teórica da dissertação; 

Capítulo 3- Metodologia Implementada para Abordagem da Problemática: Neste capítulo demonstrar-

se-á como foram desenvolvidos o método e os documentos que servem de suporte para este. 

Capítulo 4- Casos de Estudo: Ao longo deste capítulo será efetuada uma breve introdução à empresa, e 

serão descritas as obras em que o modelo é aplicado; 

Capítulo 5- Análise Casos de Estudo: Neste capítulo proceder-se-á à aplicação do método aos casos de 

estudo apresentados; 

Capítulo 6- Análise de Dados e Proposta de Medidas Corretivas: Serão apresentados os resultados 

obtidos pela aplicação do método, e analisados estatisticamente de forma a facilitar o levantamento de 

conclusões; 

Capítulo 7- Conclusões: Apresentar-se-ão as conclusões da dissertação após análise dos resultados e 

serão abordados os futuros desenvolvimentos e dificuldades encontradas no processo.  
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SÍNTESE DE CONCEITOS UTILIZADOS 

 

 

 INTRODUÇÃO  

Devido ao crescimento e globalização do mercado da construção civil nos últimos anos, que originou 

um aumento da competitividade, tornou-se inevitável realizar um controlo adequado e preciso de custos, 

qualidade e prazos para que a empresa se possa manter competitiva.  

Numa sociedade onde existe um acesso constante a todo o tipo de informação, é importante realizar uma 

pesquisa organizada, metódica e coerente, de forma a que se consiga estudar e usar informação válida. 

Sendo assim, o presente capítulo, consiste numa exposição dos conceitos necessários à compreensão da 

dissertação e dos conhecimentos e estudos feitos na área de determinação das causas e custos de erros 

na construção, área cujo estudos a nível nacional são escassas e pouco acessíveis, sendo por isso mais 

uma motivação para realizar esta dissertação. Para além desta exposição, também é realizada uma 

análise bibliométrica. Para facilitar a organização e leitura optou-se pela divisão deste capítulo em seis 

subcapítulos. No primeiro aborda-se a temática de custos e o controlo destes, de seguida, foca-se na 

qualidade e a importância do seu controlo na construção civil. No terceiro subcapítulo apresenta-se 

métodos de avaliação de falhas. Relativamente ao quarto subcapítulo, descreve-se como é feito o 

controlo e gestão de prazos e analisa-se a relação entre as falhas e os custos e prazos. Por fim, apresenta-

se uma síntese dos conceitos que vão ser usados ao longo desta dissertação. 

É importante mencionar que para o entendimento desta dissertação, o leitor já se deve encontrar 

familiarizado com os conceitos base dos tópicos abordados. Para tal, e caso o leitor pretenda realizar um 

estudo mais detalhado ou reforçar o conhecimento base é sugerido que o faça através da leitura dos 

documentos mencionados nas múltiplas referências bibliográficas, referidas ao longo deste capítulo. 

 

  CUSTOS 

 “O custo está entre as principais considerações ao longo do ciclo de vida de gestão do projeto e pode 

ser considerado como um dos parâmetros mais importantes de um projeto e a força motriz do sucesso 

deste”(Azhar et al., 2008) 

Pode-se definir custo como o preço dos recursos utlizados para se atingir um certo objetivo. É importante 

realizar um controlo do custo de forma a que se consiga atingir os objetivos de forma lucrativa. 

Considera-se, por exemplo, uma despesa a compra de matéria prima. Esta pode ser definida como, a 

aplicação de fundos monetários para obter meios produtivos.(Correia, 2012)  
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 Controlo 

Pode-se definir controlo como o ato de inspecionar, verificar o bom funcionamento ou ação de controlar 

ou dominar. Aplicando este conceito no mundo da construção civil, pode-se considerar o controlo como 

o ato de acompanhar os eventos que vão ocorrendo na obra e compará-los com os objetivos e metas 

estabelecidos a priori. 

(Ritz, 1994) define controlo como trabalho de restrição, coordenação e regulação de acordo com os 

planos de forma a atingir objetivos específicos. Este considera que o controlo é um ciclo, como se mostra 

na figura 3. Este ciclo começa com a medição da performance atual, que de seguida é comparada com 

os objetivos e performance planeados. Caso haja alguma variação, devem-se analisar as causas que 

originam tal desvio. Se o desvio for negativo, ou seja, prejudicial para atingir os objetivos planeados 

devem ser aplicadas ações corretivas para reverter a situação.  

 

Figura 3- Ciclo de controlo [baseado em (Ritz, 1994)] 

Ainda de acordo com o referido autor, há certos aspetos chave que devem ser restringidos, coordenados 

e regulados de forma a que se conseguiam atingir os objetivos do projeto ou obra planeados. 

 Estes são: 

• O orçamento do projeto ou obra; 

• Cronograma do projeto ou obra; 

• Padrões de qualidade; 

• Recursos materiais e fornecimento destes; 

• Projeções de fluxo de caixa. 

 

Já (Reis, 2005), considera que os sistemas de controlo se devem basear nos seguintes critérios: 

• Observação; 

• Comparação dos resultados obtidos com os objetivos pretendidos; 

• Se aplicável, nas ações corretivas. 
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Para (Kerzner, 2003) um sistema eficaz de controlo deve incluir diversos passos: 

• Estimativa adequada de mão-de-obra, custos e tempo; 

• Indicações claras do que se pretende que se realize na tarefa; 

• Monitorização cuidada da evolução da tarefa e dos seus gastos; 

• Reavaliações periódicas do tempo e custos para completar o trabalho; 

• Comparação frequente e periódica do progresso e despesas reais com o estimado. 

 

Estas informações, apresentada nos estudos previamente apresentados são úteis para o desenvolvimento 

do modelo proposto no capítulo 3. 

 

 Controlo de Custos 

Para uma empresa que atua unicamente ou maioritariamente na área de obras públicas e construção civil 

é crucial que esta lucre em cada obra realizada, visto que os seus resultados económicos provêm 

unicamente deste setor de obras. Para tal, é essencial que haja um controlo rigoroso e eficaz dos custos.  

Na ótica do empreiteiro, pode-se considerar controlo de custos como a realização da comparação entre 

os custos reais da execução de cada tarefa, com os respetivos custos previstos na fase de orçamentação. 

Para a determinação dos custos reais é necessário calcular as quantidades de recursos consumidos, quer 

seja mão-de-obra, materiais ou equipamentos e multiplicar pelos respetivos custos unitários. Caso se 

verifiquem desvios significativos, deve-se proceder à sua análise, com o intuito de perceber se tal se 

deve à deficiente orçamentação ou à forma de produção. Caso se deva a uma deficiente orçamentação, 

deve-se sensibilizar os responsáveis por esta área, para assim ser possível corrigir estes desvios. Se for 

devido à forma de produção deve procurar-se corrigir a execução dos trabalhos, dando especial atenção 

à possibilidade desse desvio assumir valores negativos. O controlo de custos pode ser feito de forma 

exaustiva, através de amostragens, a toda a realização da obra ou ocasionalmente. 

O controlo de custos insere-se numa das quatro grandes áreas de controlo de obra. Este controlo pode 

ser efetuado de diversas formas: 

• Sem fator tempo/Controlo Global; 

• Controlo com decomposição de tarefas; 

• Inclusão do fator tempo; 

• Situação financeira da obra; 

 

No entanto, a forma com a maior importância para o desenvolvimento desta dissertação é o controlo 

com decomposição em tarefas, que será aplicado com base na metodologia desenvolvida pelo professor 

José Faria (Faria, 2013). 

Através da análise da Figura 4, propõe-se comparar o que está a suceder na realidade com o que foi 

planeado. Também permite realizar a comparação do custo real das tarefas com as previsões feitas. 

Através destas comparações pode-se determinar a variação entre o real e o estimado.   
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Figura 4- Controlo com decomposição de tarefas [baseado em (Faria, 2013)] 

No entanto, segundo (Westney, 1997) para um projeto estar sob controlo é preciso que quatro elementos 

básicos estejam sob controlo: 

• Horários: Planos com escala temporal para a execução de um projeto; 

• Progresso: Medida do desenvolvimento feito na execução dos planos; 

• Orçamentos: Quantidade de fundos alocados para a realização de uma determinada quantidade de 

trabalho; 

• Custos incorridos: Aborda a medição do consumo destes fundos. 

 

Para (Adebayo et al., 2014), o controlo de custos é aplicado através de uma variedade de técnicas, tais 

como o controlo de stocks, controlo de qualidade, controlo de custos de material, controlo de custos de 

mão-de-obra, controlo de produção, controlo orçamentário, entre outros. Também, de acordo com o 

mesmo autor, existem diversas vantagens para a aplicação de controlo de custos: 

• Otimização da utilização de recursos; 

• Ajuda na redução dos preços; 

• Ajuda a manter a empresa competitiva no mercado; 

• Aumento a capacidade de lucro do negócio. 
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Já (Kerzner, 2003) considera que o controlo de custos não se baseia apenas em monitorizar os custos e 

adquirir dados, mas também em analisá-los para que se possam tomar previamente ações corretivas. 

Afirma ainda que o controlo de custos implica a sua boa gestão. Para isso, é importante: 

• Estimativa de custos; 

• Fluxo de caixa do projeto; 

• Fluxo de caixa da empresa; 

• Custo de mão-de-obra; 

• Incentivos, penalizações e partilha de lucros; 

 

(Reis, 2005) indica que um sistema de controlo de custos permite a identificação das atividades cujos 

custos permanecem dentro de valores aceitáveis e das restantes atividades, relativamente às quais se tem 

que tomar medidas de correção. A maioria dos sistemas de controlo de custos precisam de tempo para 

encontrar soluções próprias e, por isso, indicam o que aconteceu na semana ou mês anterior. Visto que 

as tarefas na construção civil variam conforme os projetos, existe a possibilidade de reunir informações 

com um valor moderadamente relevante.  

 

 O Orçamento como Ferramenta de Controlo de Custos  

O orçamento pode ser considerado como “uma expressão quantitativa de um plano para um período de 

tempo definido. Pode incluir volumes e receitas de vendas projetadas, quantidades de recursos, custos 

e despesas, ativos, passivos e fluxos de caixa" (Ross, 2008). Ou seja, orçamentar pode ser considerado 

como o processo de prever os custos e materiais necessários para uma determinada tarefa ou atividade 

ao longo de um certo período. Ainda de acordo com o mesmo autor os principais propósitos de 

orçamentar relacionam-se com o planeamento, controlo e com o apoio à realização de planos 

estratégicos para: 

• Traduzir o plano a longo prazo num programa de trabalho anual; 

• Coordenar os vários departamentos da organização para assegurar que há conformidade entre eles;  

• Um orçamento exige que os gestores considerem a relação entre as suas operações e as de outros 

departamentos; 

• Comunicar os planos àqueles que serão responsabilizados. Cada departamento ou indivíduo deve 

compreender o papel que desempenha para ajudar a organização a alcançar os seus planos. 

 

Ainda segundo o mesmo autor, o processo de desenvolvimento de um orçamento consiste em quatro 

passos: 

• Priorização dos objetivos identificados no processo de planeamento; 

• Avaliação e quantificação dos recursos totais disponíveis, tanto financeiros como não financeiros; 

• Identificação e quantificação dos recursos e processos necessários para o cumprimento dos objetivos 

declarados e dos recursos financeiros associados. No estabelecimento de orçamentos, deve ser 

considerada a inclusão de um elemento de contingência não alocado. A fim de ter em conta as 

alterações que não possam ser razoavelmente previstas em tempo ou valor; 

• Atribuição de proporções aos recursos totais necessários para adquirir/gerir mão-de-obra ou 

materiais para alcançar os objetivos declarados.  

 

Realizar um orçamento é uma forma eficaz de controlo de custos, pois este permite à administração 

planear e organizar sistematicamente a empresa, alocando recursos económicos e humanos nas áreas 
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onde se espera que haja uma maior recompensa do ponto de vista financeiro. Os orçamentos ajudam a 

coordenar os vários setores de empresa para que se consiga atingir os objetivos estipulados.  Controlo 

de orçamentos é importante e eficaz para uma gestão adequada dos negócios da empresa. Sendo que 

com isto uma empresa consegue aplicar o controlo de custos de uma forma sistemática , que permite 

uma revisão dos recursos que a empresa aloca para atingir o seu objetivo principal, que é 

lucrar.(Adebayo et al., 2014). 

Seguindo (Faria, 2013), os conceitos fundamentais na aplicação do orçamento no mundo da construção 

civil são: 

• Artigo de orçamento: Atividades ou tarefas autónomas que são necessárias realizar em obra e que 

consomem recursos; 

• Tarefa elementar: Atividade técnica elementar necessária para a realização de uma tarefa (artigo 

de orçamento). Por outras palavras, sub-tarefa que em conjunto com outras sub-tarefas originam 

uma tarefa; 

• Recurso: Fator de produção elementar necessário à realização de uma sub-tarefa. Este conceito 

pode ser utilizado para referir mão-de-obra, materiais, equipamentos ou subempreitadas. 

 

Para que se consiga realizar o orçamento de uma obra de construção civil , com o fim de realizar um 

controlo de custos rigoroso, é essencial elaborar um mapa de trabalhos e quantidades, que permite 

decompor a obra em tarefas e medir, segundo as regras do LNEC, as quantidades necessárias de 

recursos. Determinar os preços de venda das tarefas, sendo este o preço que o empreiteiro pretende 

vender a tarefa e por fim realizar uma folha com toda esta informação.  

Por vezes, é necessário alterar o orçamento inicial, ou seja, realizar uma reorçamentação. O reorçamento 

possibilita prever, com maior fidedignidade, os proveitos, custos e resultados das obras e averiguar os 

afastamentos existentes em relação ao orçamento inicial, determinando assim o novo objetivo 

económico para a obra.(Meira, 2012) 

De forma a controlar o controlo de custos, tendo por base as informações apresentadas pelos artigos 

mencionados neste subcapítulos, cria-se o mapa de controlo de custos (MCC) que se encontra explicado 

em 3.3.1.2. 

 

 QUALIDADE EM GERAL 

“A qualidade dos produtos e serviços de uma organização é determinada pela aptidão para satisfazer 

os clientes e pelo impacto, pretendido ou não, sobre outras partes interessadas relevantes. A qualidade 

dos produtos e serviços inclui não só as funções e o desempenho pretendidos, mas também os 

correspondentes valor percecionado e beneficio para o cliente”(Portugal Instituto Português da, 2015) 

A definição acima referida de qualidade é exposta na norma ISO 9000:2015, sendo que este documento 

descreve e especifica a terminologia de Sistemas de Gestão de Qualidade. Para uma empresa ou produto 

conseguir atingir a definição de qualidade deve basear-se numa outra norma ISO 9001:2015, onde se 

especifica os requisitos de um sistema de gestão de qualidade a utilizar sempre que uma organização 

tem o desejo de melhorar o desempenho global e satisfazer os requisitos dos clientes assim como os dos 

regulamentos aplicáveis. 

Philip Crosby(British Library, 2014) , defende que a qualidade não é imensurável nem intangível. Para 

este, qualidade, é um imperativo estratégico que pode ser quantificado e usado para melhorar o resultado 

final. Crosby indica que não há boa, má, baixa ou alta qualidade, sendo que estes são conceitos sem 
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sentido e que qualidade é conformidade com os requisitos. Produtos ou tarefas são classificados(as) 

como não conformes se a gestão falhou em controlar e especificar. Para este autor, a ênfase deve ser 

dada na prevenção e não na inspeção e correção. O propósito é atingir os objetivos estipulados à 

primeira, zero erros, sendo que a principal responsabilidade para tal acontecer reside na gestão. 

Importante realçar que, zero defeitos, não significa ausência de falhas, mas sim que as empresas não 

devem começar com metas abaixo dos padrões e com expectativas de existência de falhas. O trabalho 

deve ser visto como uma série de processos ou atividades, delineados por requisitos objetivos e claros, 

para que se consiga atingir os objetivos estipulados. Crosby, indica que 20% a 35% das receitas de uma 

empresa são gastas em realizar, pela segunda vez, trabalhos que inicialmente falharam em cumprir os 

requisitos. O trabalho de Crosby pode ser caracterizado pela existência de quatro princípios: 

• A definição de qualidade é conformidade com os requisitos; 

• O sistema da qualidade deve ser baseado na prevenção; 

• O padrão de desempenho é zero defeitos; 

• A medição da qualidade é o preço da não conformidade. 

 

De acordo com(Reis, 2005) a qualidade consiste em: 

• Especificações e parâmetros definidos, estabelecidos pelo cliente e com o conhecimento geral de 

todos os membros da empresa, que estejam em constante revisão para que se consigam aproximar 

ao máximo às necessidades reais; 

• Conformidade com as espectativas da procura e com as especificações estabelecidas; 

• Conformidade com as exigências de segurança, saúde, ordenamento, ambiente, conforto, entre 

outras). Qualidade na Construção  

Considera-se que a qualidade na construção é o encontro das necessidades do dono de obra, através da 

construção conforme, seguindo um conjunto de plano e especificações. Para obter esta conformidade e 

para que a qualidade de construção possa ser objetivamente válida, é necessário realizar um processo de 

controlo de qualidade. Um programa bem estruturado para controlo de qualidade, que inclui checklist 

de verificação de qualidade, aumenta significativamente a probabilidade de os construtores realizarem 

uma construção de qualidade.(Trechsel et al., 2009) 

(Reis, 2005) aborda o tema do controlo de qualidade, indicando que este pretende garantir que a obra 

possua as características pré-estabelecidas. Para tal, o controlo de qualidade deve começar no momento 

da decisão de construir e terminar apenas algum tempo depois da obra ter sido concluída. Não se deve 

considerar apenas a qualidade do produto final, mas sim de todo o processo que a ele o conduziu. 

(Hall, 1994) recomenda a aplicação de um programa de qualidade de construção que se baseia na 

autoinspeção para empreiteiros e subempreiteiros. Este sistema tem o intuito de prevenir deficiências 

para reduzir os erros de trabalho e apontar a minimizar os defeitos. O programa tem como pontos 

fulcrais: 

• Pragmático e não demasiado oneroso para empreiteiros; 

• Contratar mão-de-obra capaz e qualificada para as tarefas em causa; 

• Planear e gerir o programa de qualidade para que vá ao encontro dos objetivos inicialmente 

estipulados. O plano deve ser então mensurável e objetivo e não dependente de opiniões pessoais 

sobre o que constitui um trabalho aceitável; 

 

De forma a ir ao encontro das ideias apresentadas em 2.3 e , para garantir a conformidade com os 

requisitos indicam-se medidas preventivas que devem ser tomadas antes da realização de certos 

trabalhos. Estas medidas encontram-se em 6.6. 
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 ANÁLISE DE FALHAS  

A metodologia aplicada nas fases seguintes, especialmente no desenvolvimento das ficha de controlo 

de falhas, onde se dissecam diversas tarefas e se verifica a existência de problemas que afetam os custos 

e os prazos, tem por base o método de análise de modos de falha e efeitos, que permite analisar com 

facilidade uma cadeia de causa-efeito. Neste subcapítulo desenvolver-se-á uma breve introdução à 

metodologia de avaliação de riscos, enumerando os diferentes de métodos de avaliação e, por fim será 

explicado o que aborda o método de análise de modos de falhas e efeitos (FMEA) e análise por árvore 

de falhas (FTA). 

 Métodos de Avaliação 

Existem diversos métodos para análise de falhas e avaliação de riscos. Estes podem ser métodos de 

avaliação qualitativos, quantitativos ou semi-quantitativos. 

• Métodos de avaliação qualitativos: Têm como fundamento o histórico dos dados estatísticos de 

cada risco profissional ou a opinião de funcionários experientes quanto ao esperado relativamente a 

certo risco profissional; 

• Método de avaliação quantitativo: Procuram uma reposta numérica da magnitude do risco, sendo 

que, o cálculo da probabilidade utiliza como recurso técnicas aprimoradas de cálculo que implicam 

o uso de dados sobre o comportamento das variáveis em estudo. É uma avaliação com um grau de 

complexidade elevado e dispendioso pela necessidade de bases de dados experimentais fiáveis e 

representativas; 

• Método de avaliação semi-quantitativos: Aplicada normalmente quando os métodos de avaliação 

qualitativos são insuficientes para a valoração do risco e quando não se justifica, devido aos custos 

associados, a aplicação de métodos quantitativos. 

 

O método FMEA, pode ser considerado como qualitativo e semi-quantitativo, já a análise por árvore de 

falha é considerado um método qualitativo e quantitativo. (Mendonça, 2013)  

 

 FMEA- Método de Análise de Modos de Falha e Efeitos 

“A Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) (Análise de Modos de Falha e Efeitos) é uma 

metodologia elaborada para identificar possíveis modos de falha de produtos ou processos antes de 

ocorrerem os problemas, avaliar os riscos associados a esses modos de falha e identificar e aplicar 

medidas que minimizem as consequências dos modos de falha”(Alves et al., 2004).  

Os modos de falha podem ser considerados como condições, que quando ocorrem, podem pôr em causa 

a possibilidade de atingir as metas estipuladas pela empresa. O FMEA permite então a divisão do 

complexo em partes mais simples.(Magalhães-Mendes et al., 2012) 

A base deste método foi desenvolvida pelo exército norte-americano, em 1949. Com o propósito de 

garantir o sucesso das suas missões, sendo que este era denominado de Procedures for Perfoming a 

Failure Mode, Effects and Critcality Analysis. Nos anos setenta foi utilizado pela primeira vez por uma 

organização, fora da indústria aeroespacial, Ford Motor Company, tanto a nível de operações internas 

de otimização na área de projeto quer a nível externo, via incentivo da sua aplicação às empresas 

fornecedoras. Em 1988, a Ford Motor Company junta-se com Chrysler Corporation e General Motors 

Corporation e criam uma Task Force, com o intuito de unificar os padrões de qualidade destes três 

gigantes da indústria automóvel. Desta Task Force surge então o Failure Mode and Effect Analisys, em 
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1992-1994. Hoje em dia, as normas ISO 9000 indicam que se deve implementar sistemas de gestão da 

qualidade que atuem de forma preventiva, sendo a aplicação do método FMEA uma das formas de 

otimizar estes sistemas.(Silva, 2016) 

Segundo (Alves et al., 2004), para realizar uma análise aplicando o método FMEA é necessário seguir 

um conjunto de procedimentos, que consistem em: 

• Objeto: Definir o objeto de estudo; 

• Função: Identificar as funções que o objeto em causa tem de desempenhar; 

• Falhas: Identificar possíveis falhas que impeçam o objeto de desempenhar as suas funções 

corretamente; 

• Efeitos da falha: Reconhecer os potenciais efeitos que poderão decorrer de cada falha; 

• Causas de falha: Definir e analisar as causas de cada falha; 

• Mecanismo de controlo: Identificar ou examinar os mecanismos de controlo a serem postos em 

prática para eliminar a ocorrência de falhas; 

• Ações recomendadas: Identificar e aplicar ações corretivas para eliminar ou mitigar o risco 

associado a cada falha; 

• Prioridades: Estabelecer prioridades para as ações corretivas segundo um conjunto de critérios 

consistentes. 

 

Este método, FMEA, tem a possibilidade de ser complementado via análise de parâmetros semi-

quantitativos, passando a denominar-se por FMECA- Failure Mode, Effectt and Critically 

Analysis(Raposo et al., 2006)-  e por conseguinte, a englobar as seguintes fases: 

• Severidade: Avaliar a gravidade do modo de falha, normalmente numa escala de 1 a 10, sendo 1 

equivalente a sem efeito e 10 a efeito perigoso; 

• Ocorrência: Averiguar a probabilidade do evento se sucedo, neste caso ocorrência de falha ou erros. 

O método FMEA prossupõe que, se a causa ocorre, a falha ocorre também; 

• Deteção: Determinação da probabilidade do mecanismo de controlo não detetar o modo ou causa 

da falha, antes de chegar ao cliente. 

 

Segundo o mesmo autor, este é um método que tem uma aplicação diversa, uma vez que pode ser 

aplicado tanto na fase de conceção, projeto, construção e exploração como nos diferentes subsistemas 

do empreendimento. Uma das principais vantagens de aplicação do método FMEA é a sistematização e 

análise, de caracter metódico, dos diversos subsistemas, respetivos estados de funcionamento, modos 

de falha e consequências destas, que contribuem para o desenvolvimento de um estudo fundamentado 

sobre as formas de deteção, prevenção e mitigação dos respetivos efeitos. No entanto, este método 

também apresenta limitações, sendo os custos de aplicação e a sua lentidão, duas das principais. 

 Na Figura 5, apresenta-se um fluxograma onde se explica quais os passos a seguir durante a aplicação 

de o método FMEA ou FMECA, sendo que apenas é relava ente para esta dissertação a aplicação do 

método FMEA. 
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Figura 5- Fluxograma de análise FMEA ou FMECA [Retirado de (Raposo et al., 2006)] 

 

 FTA- Árvore de Falha 

“O conceito fundamental da análise por árvore de falha consiste na tradução da falha ou do erro num 

diagrama visual e modelo lógico. A existência de um diagrama fornece um modelo visual que facilmente 

representa relações do sistema e caminhos da falha de raiz. A parte lógica do modelo fornece um 

mecanismo para uma análise a nível qualitativo e quantitativo. Este método baseia-se na teoria da 

confiabilidade, álgebra Booleana e teoria das probabilidades. Um simples conjunto de regras e 

símbolos permite ao mecanismo analisar sistemas complexos e relações complexas”(Ericson II, 1999).  

Segundo Ericson, esta metodologia foi desenvolvida por H.A.Watson para os laboratórios Bell 

Telephone em conjunto com a força aérea norte americana, nos anos sessenta. A Boeing após ver o 

sucesso inicial deste método começou a aperfeiçoar e a aplicar o método da Árvore de Falha em diversos 
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projetos aeronáuticos. Atualmente, este método continua a ser aplicado em diversos países e indústrias, 

tendo sido desenvolvidos programas para computador que permitem obter uma aplicação do método de 

análise de arvore de falha de elevada qualidade. 

O Método FTA, é considerado qualitativo devido ao uso da estrutura da árvore para decompor as falhas 

ao nível do sistema em combinações de eventos de nível inferior e por usar portas lógicas (portas 

Booleanas) para modelar as suas interações. Este método, como referido previamente, também pode ser 

considerado quantitativo visto que, o modelo de probabilidades é utilizado para analisar 

quantitativamente a árvore de falhas. Utiliza-se o cálculo de Poisson e distribuição Normal para explorar 

as distribuições obtidas a partir dos eventos indesejados no nosso estudo(Swarna et al., 2014).  

O objetivo de executar uma análise por árvore de falha tem como princípio a identificação dos eventos 

básicos que causam a ocorrência dos eventos intermédios que originam o evento perigoso de topo. Por 

consequência da aplicação deste método cria-se uma lista de combinações com um número mínimo de 

falhas, tanto ao nível de equipamentos como de falhas humanas suficientes para causar a falha (evento 

perigoso de topo) e um conjunto de ações preventivas para a evitar. A autora, divide a metodologia FTA 

em cinco fases, que consistem em (Mendonça, 2013): 

• Seleção do evento perigoso de topo e limites do sistema; 

• Construção da árvore de falhas; 

• Análise da árvore para concluir quais as combinações mínimas de falhas para ocorrer o acidente e 

estabelecimento de prioridades; 

• Quantificação da probabilidade de ocorrência do acidente; 

• Recomendação de ações preventivas. 

 

Como é possível observar na Figura 6, a estabelecer relações entre os diversos eventos temos as portas 

lógicas. Estas são representadas através de simbologia própria, assim como os diferentes tipos de 

eventos. Os valores indicados na figura correspondem às probabilidades dos eventos decorrerem. Na 

Tabela 1, apresenta-se a simbologia utilizada para construir uma árvore de falhas. 

 

Figura 6- Exemplo de uma análise por árvore de falhas [Retirado de (Goel et al.)] 
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Tabela 1- Simbologia utilizada para construção da árvore de falhas [Baseado em (Mendonça, 2013)] 

 

Operador “ou” 
Cumpre qualquer um dos 

eventos de entrada 

 
Operador “e” 

Cumpre todos os eventos de 

entrada 

 

Retângulo Evento intermédio 

 

Losango 

 

Evento intermédio sem 

desenvolvimento por falta de 

informação. 

 

Círculo 

Evento básico ou elementar. 

Falha primária de um ramo ou 

série. 

 

Triângulo 

Referência de saída ou entrada 

para o desenvolvimento do 

evento noutro local 

 

A aplicação deste método tem diversas vantagens tais como:  

• Determinar com que probabilidade o evento perigoso de topo é influenciado pela probabilidade dos 

vários fatores contribuintes, para conseguir determinar as ações corretivas ou preventivas a adotar; 

• Possibilita revelar falhas críticas e um conhecimento mais aprofundado dos sistemas em analise; 

• Passa um sistema físico para um digrama lógico estruturado; 

• Determina a sequência mais critica; 

• Permite encontrar a(s) combinação(ões) principal(ais) que precisa(m) de ser prevenida(s); 

• Permite avaliar uma ampla gama de falhas; 

• Não necessita obrigatoriamente de ser levada até à análise quantitativa; 

No entanto apesar da existência destas vantagens este método estima probabilidades, mas não estabelece 

prioridades e necessita de conhecer dados estatísticos.  

A aplicação deste método é fundamental para o modelo apresentado nesta dissertação, sendo utilizado 

ao longo do capítulo 5. 
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 PLANEAMENTO E GESTÃO DO TEMPO 

“O planeamento é uma das mais importantes responsabilidades da construção. A chave que permite 

obter lucros, com êxito, em qualquer companhia, é possuir bons planeamentos. O planeamento, 

desempenha um papel regulador, permitindo atuar por forma a manter a atuação prevista, desde que 

se possa lançar mão dos recursos necessários para fazer face às situações que se apresentem. Conclui-

se que convém adaptar um método de representar a planificação que conduza a um registo gráfico 

”(Reis, 2005) 

A gestão do planeamento na construção envolve desafios multifacetados devido à quantidade de 

entidades envolvidas, tais como o dono de obra, empreiteiro, subempreiteiros, vendedores, fornecedores 

de materiais, entre outras. Alguns fatores que aumentam a complexidade do planeamento de uma obra 

são: 

• Uma extensa quantidade de tarefas e as suas durações que precisam de ser agendadas, tais como 

instalação de equipamento e materiais, submissão de contratos, aprovações, inspeções de 

desempenho, processo de concurso público e extensões de contrato; 

• Relação entre atividades com desfasamento negativo e atrasos, e relação entre disponibilidade de 

materiais e a sequência de atividades; 

• Integração de horários das diversas partes envolvidas que estão quer diretamente ou indiretamente 

envolvidas na obra; 

• Contingências e restrições impostas que levam a potenciais atrasos resultado de condições 

meteorológicas adversas, problemas com instalação de materiais ou outras situações imprevistas; 

• Monitorizar e controlar atividades de construção e administrativas para todas as partes envolvidas. 

 

A complexidade do planeamento, as dependências e interligações entre atividades na construção e a 

necessidade de interpretar e entender o processo faz com que a gestão de planeamento na construção 

seja diferente do processo de planeamento noutras indústrias devido a uma necessidade de este ser mais 

detalhado e de aplicar técnicas de análise mais desenvolvidas.  Planear no setor da construção é um 

esforço sério e complicado devido ao fator “tempo é dinheiro”. Caso a obra não seja completada no 

espaço de tempo indicado no contrato, existirão consequências para as partes envolvidas na obra. 

Existem diversos fatores a ter em conta aquando da realização de um planeamento(Project Management, 

2016): 

• Número e tipo de matérias necessário para cada tarefa da obra; 

• Condições e regulamentações ambientais impostas para a realização da obra; 

• Condições meteorológicas adversas; 

• Método de planeamento; 

• Considerações e potenciais impactos sobre intervenientes externos e grupos sociais; 

• Restrições de tempo e de trabalho para evitar impactos ambientais e satisfazer os requisitos 

regulamentares requisitos; 

• Restrições impostas por terceiros, tais como licenças e aprovações de desenhos e modelos; 

• Disponibilidade e tempo de contratação para empreiteiros especializados, equipamento e material; 

• Requisitos para mão-de-obra, material e equipamento; 

• Regulamentos locais, nacionais e internacionais.  

 

Conclui-se então que durante esta fase de planeamento pretende-se, determinar e listar as atividades a 

realizar e o seu encadeamento, os recursos necessários, as suas durações e os seus custos para a 
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elaboração de um plano de trabalhos. De realçar que o plano de trabalhos não se mantém igual durante 

toda a obra pelo que é importante recolher informação da obra em curso, não só para realizar 

balizamentos que permitam atualizar este plano em vigor, mas também para fornecer informação útil 

para o desenvolvimento futuro da obra.(Faria, 2013) 

 

Figura 7- Metodologia para a elaboração do plano de trabalhos 

 Plano de Trabalhos 

O planeamento das várias tarefas ou trabalhos de uma obra materializa-se em planos de trabalhos, sendo 

este um modelo de simulação do acontecimento da obra intrinsecamente ligado aos prazos. O Decreto 

de Lei n.º18/2008 de 29/01, artigo 361º indica que o plano de trabalho tem o propósito , com respeito 

pelo prazo de execução da obra, à fixação da sequência e dos prazos parciais de execução de cada uma 

das espécies de trabalhos previstas e à especificação das formas com que o empreiteiro se propõe a 

executa-los, bem como à definição do correspondente plano de pagamentos. 

Existem diversos programas para a elaboração de planos de trabalho, sendo que o mais usado entre 

empreiteiros e consultores é o Microsoft Project que será aplicado no desenvolvimento desta dissertação. 

Relativamente a métodos de planeamento, os dois mais aplicados são o método de Gantt, também usado 

nesta dissertação e o Critical Path Method (CPM).(Olawale et al., 2015). O método de Gantt é útil para 

a ilustração dos diversos trabalhos, duração do tempo estimado e a sua posição no trabalho previsto. 

Para projetos mais complexos, é difícil, identificar as inter-relações entre as atividades e não há 

indicação da importância de cada uma no controlo da duração da obra. O desenvolvimento do método 

CPM fornece a base para uma aproximação mais formal e sistemática ao projeto de gestão. 
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 Work Breakdown Structures (WBS) 

Na elaboração do plano de trabalhos é fulcral que se perceba bem quais são as atividades para que se 

crie uma listagem destas. A atividade pode ser considerada como um elemento básico da rede que 

representa um trabalho a realizar, que consome recursos (humanos e/ou materiais) e, por conseguinte, 

dinheiro, segundo M. Silva citado em (Abreu, 2007).  

Para organização das atividades, ou seja, realizar a listagem destas, deve-se proceder à criação de um 

WBS (“Work Breakdown Structure”). Podemos considerar WBS como uma estrutura de subdivisão de 

tarefas que permite uma visão organizada, através da criação de pacotes de trabalho mais facilmente 

gerenciáveis e com diretrizes precisas para alcançar os objetivos.(Project Management, 2016; Ribeiro, 

2019) 

 

 

Figura 8- Exemplo de WBS do projeto de um viaduto [retirado de (Abreu, 2007)] 

 Encadeamento das tarefas 

De seguida é importante perceber o encadeamento das tarefas, as suas interligações, destacando as 

dependências, precedências e os tempos de cada uma ou conjunto destas. As tarefas devem estar 

sequenciadas de forma lógica, com as atividades precedentes e sucessoras determinadas onde a sua 

duração deve ser caracterizada por início e fim. Tendo esta informação por base, é possível considerar 

quatro formas de ligação entre tarefas, existindo a possibilidade de estas ligações conterem 

desfasamentos, atrasos ou avanços (Faria, 2013; Project Management, 2016) 

• Fim-Início (Tarefa B inicia quando a tarefa A estiver concluída) 

 

 

 

B

 

A
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• Fim-Fim (Tarefa B termina x unidades de tempo após fim da tarefa A) 

                     

 

 

• Início-Início (Tarefa B inicia x unidades de tempo após a tarefa A iniciar) 

 

 

 

• Início-Fim (O conjunto das tarefas A e B dura até x unidades de tempo) 

 

 

 

 

 Duração das tarefas 

Cada uma das atividades é expressa em termos temporais, com base no momento do seu começo (início) 

e do momento de conclusão (fim). As estimativas de duração indicam o número de períodos de trabalho 

necessário para completar uma tarefa com base nos recursos previstos antecipadamente e nas 

particularidades da obra. Estes períodos de trabalho são representados, normalmente, em semanas, dias 

ou horas. As estimativas de duração de uma tarefa podem ser obtidas de diversas formas, tais como: 

• Com base na experiência de trabalho; 

• Técnicas baseadas apenas em cálculos; 

• Combinação entre experiência e cálculos; 

 

Conforme o grau de complexidade e incerteza de existência de riscos numa tarefa, podem ser 

considerados fatores de estimativa adicionais para permitir ações de atenuação ou contingência.(Faria, 

2013; Olawale et al., 2015; Project Management, 2016) 

 

 Recursos para realização das tarefas 

O empreiteiro estima os recursos necessários para completar cada tarefa. Estes recursos podem ser 

materiais, equipamento ou mão-de-obra. Por norma os empreiteiros usam registos passado juntamente 

com a experiência de um elemento da equipa para estimar os recursos necessários para cada tarefa. Outra 

forma de realizar esta estimativa passa pela leitura de publicações que fornecem estimativas de recursos 

A

 

B

 

A

 
B

 

A

 

B 
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de forma paramétrica.  Ao determinar os recursos necessários, regista-se cada um destes (mão-de-obra, 

equipamento ou materiais) em tabelas apropriadas e evidenciando a data de mobilização e 

desmobilização de cada recurso. Realizando este procedimento, no final da elaboração do plano de 

trabalho, existirá o correspondente a um cronograma dos diversos recursos necessários à obra, que 

futuramente poderá de servir de base para obras semelhantes.(Project Management, 2016; Ribeiro, 

2019) 

 

 Diagrama de Gantt 

O conceito de diagrama de Gantt foi desenvolvido no fim de seculo XIX e início do século XX pelo 

americano Henry L. Gantt, que, juntamente com o seu colega Frederick Taylor, criaram um método para 

descrever o planeamento da produção e abastecimento de recursos para fábricas e oficinas. Na realidade, 

os primeiros gráficos de Gantt assemelhavam-se mais a tabelas do que gráficos, embora este fosse um 

dos primeiros exemplos do conceito “entrega versus tempo”. O sucesso da aplicação deste método foi 

tão grande que começou a ser utilizado para controlo de trabalho, fornecendo dados relativamente ao 

que deveria ter sido feito. 

 

Figura 9- Aplicação do conceito inicial de diagrama de Gantt num Departamento Estenográfico [Retirado de 

(Wilson, 2003)] 

Atualmente, com a evolução da tecnologia consegue-se, sem dificuldade, programar um gráfico de Gantt 

e apresentá-los em diversas plataformas, conforme a intenção do utilizador. Outro fator que mantém 

estes gráficos tão populares é a sua clara  interface que permite ao utilizador definir problemas, 

compreendê-los melhor e aceitar soluções.(Wilson, 2003) 

A Association for Project Management (APM) considera um diagrama de Gantt como uma ferramenta 

de gestão de projetos que assiste no planeamento e calendarização de projetos de todas as dimensões. 

Os prazos e tarefas são convertidos num gráfico de barras horizontal, em que é possível observar as 

datas de início e fim, assim como as dependências, calendarização e prazos e a percentagem da tarefa 

que está concluída. 
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Antes de se proceder ao desenvolvimento deste tema, é essencial apresentar algumas definições que são 

vitais para a compreensão do funcionamento do diagrama de Gantt (Reis, 2005): 

• Caminho: Conjunto de atividades que se sucedem, ou seja, que se localizam em série ou em 

sequência, com um encadeamento lógico de sucessão. As atividades que se localizam em caminhos 

diferentes são independentes do ponto de vista lógico; 

• Atividades críticas: Atividades limitadas, no seu início e no seu fim, em termos de tempo e que 

formam uma sequência desde o início do projeto até à sua conclusão. São elas que no seu conjunto, 

definem o prazo final de execução do projeto; 

• Caminho critico: Caminho formado pelas atividades críticas. Permite determinar a duração mínima 

do projeto; 

• Folga livre: Atraso máximo que uma tarefa pode ter na sua realização sem aumentar o prazo de 

execução do projeto e sem influenciar outra atividade; 

• Folga total: Atraso máximo que é possível ter na sua realização, sem aumentar o prazo de execução 

do projeto, mas perturbando todas as atividades do caminho em que esta está inserida, tornando este 

o caminho critico. 

 

Como exemplificado na representação gráfica, cada atividade é representada por uma barra retangular 

horizontal, cujo comprimento corresponde, à escala, ao tempo necessário para a sua execução. No 

traçado do diagrama de Gantt ligam-se, com linhas verticais, certas tarefas, para traduzir as relações de 

dependência lógica entre elas e introduzindo assim limitações à tarefa, no seu começo ou fim como 

exemplificado no capítulo 2.5.1.2. As tarefas que ao traçar um caminho formam uma sequência, desde 

o início do projeto até à sua conclusão, definem o prazo final de execução do projeto. Por outras palavras, 

a dilatação do tempo de execução de qualquer uma delas provoca o aumento do prazo de execução do 

projeto. Por essa razão, as tarefas são denominadas como atividades críticas, que originam o caminho 

critico. 

 

 

Figura 10- Exemplo diagrama de Gantt com caminho critico evidenciado 
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Pelo contrário, existem outras atividades, isoladas ou em grupo que não fazem parte do caminho critico, 

que só estão limitadas no que se refere ao tempo de conclusão. De modo semelhante outras apenas estão 

limitadas, no tempo no que se refere ao começo. Para o primeiro caso, se possível podem ser antecipadas 

(deslocadas no gráfico, para a esquerda) e, nas segundas pode a data do seu começo ser adiada.  

Existe folga nestes dois últimos tipos de atividades, ou seja, nas que não são críticas, o que significa, 

que podemos iniciar certas atividades mais cedo e outras mais tarde. A aplicação desta liberdade, não 

trará consequências para o cumprimento do prazo enquanto não for excedida a folga que se dispõe para 

a execução das respetivas atividades. No entanto, as atividades críticas terão folga nula. Como referido 

no início deste capítulo existem dois tipos de folga, total e livre. A primeira é considerada mais 

importante, mas o seu conhecimento só dá uma ideia otimista a respeito do atraso de uma tarefa, no 

sentido em que o seu uso, que é sempre possível, tem um certo grau de risco porque torna críticas as 

restantes atividades do mesmo caminho. Por outro lado, o conhecimento da folga livre dá uma ideia 

pessimista do grau de liberdade das atividades de um caminho.(Reis, 2005) 

 

 INFLUÊNCIA DAS FALHAS NOS CUSTOS E PRAZOS NA CONSTRUÇÃO 

A consulta da bibliografia permite concluir que no setor da construção existem diversos conceitos usados 

para descrever imperfeições em edifícios tais como, erro, falha, defeito, desvio de qualidade, não 

conformidade e retrabalho. Estes conceitos têm significados diferentes que podem variar de pessoa para 

pessoa, no entanto todos eles indicam que o cliente não está satisfeito com a solução final.(Forcada et 

al., 2017). (Mills et al., 2009) indicam que a falta de diferenciação entre estes termos pode originar 

imprecisões, orçamentações e estratégias inapropriadas para reduzir a sua ocorrência. 

Em diversos artigos é possível encontrar definições que os autores dão a alguns dos conceitos acima 

indicados numa tentativa de os diferenciar. Devido à importância que alguns desses conceitos e outros 

não mencionados previamente têm, no desenvolvimento dessa dissertação, torna-se significativo 

perceber as definições existentes apresentadas por autores que desenvolveram trabalhos na área da 

influência das falhas nos custos e prazos: 

• Não conformidade , de acordo com (Portugal Instituto Português da, 2015), é a não satisfação de 

um requisito.  

• Segundo Atkinson citado em (Mills et al., 2009), falha (failure) é um afastamento das boas práticas, 

que pode ou não ser corrigida antes da conclusão da obra; 

• Um defeito (defect) é uma quebra de desempenho que se manifesta quando o edifico está numa fase 

operacional; 

• (Love et al., 2010) indica que existem diversas interpretações e definições de retrabalho que 

originam uma falta de uniformidade relativamente ao seu significado. No entanto, este em, (Love, 

2002) define-o como “o esforço desnecessário de refazer um processo ou atividade que foi 

implementada incorretamente na primeira vez”.  

• (Burati et al., 1992) define erro como qualquer item ou atividade que é executada de forma incorreta 

e que origina um desvio. Um erro requere uma avaliação para determinar qual a ação corretiva a 

tomar; 

• Considera-se como consequência, todas as que tiveram génese devido a uma falha que inclui tanto 

a consequência quer a nível do produto quer  a nível do processo.(Josephson et al., 1999) 

• (Josephson et al., 1999) definem ações corretivas, como todas as ações que visam a completa ou 

parcial remediação das falhas e das suas consequências.(Josephson et al., 1999) 
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Na Figura 11, apresenta-se um fluxograma onde se demonstra o processo para a determinar se existe a 

necessidade de retrabalho ou se é apenas necessário aplicar ações corretivas que não o envolvam . O 

fluxograma apresenta também os passos que devem ser seguidos quando há a necessidade de realizar 

retrabalho. A figura teve como base um fluxograma que se encontra num estudo desenvolvido por Zhang 

(Zhang et al., 2012). 

 

Figura 11- Processo para determinação da necessidade de ações corretivas [Baseado em (Zhang et al., 2012)] 

 Causas das Falhas 

Considera-se “causa” como uma razão comprovada para a existência de um defeito. Frequentemente 

existem múltiplas causas para a mesma ação errónea. Pode haver tanto uma combinação, como uma 

cadeia de causas que levaram à origem da falha. É esta a razão pela existência do termo “causa raiz”, 

que é utilizado para identificar a razão mais básica que levou à falha. Se esta causa for eliminada ou 

corrigida, evitará a ocorrência da falha. As causas diretas das falhas, normalmente, são atribuídas a 

indivíduos. No entanto cada ação destes é influenciada por condições, que podem estar em falta e dar 

origem a falhas.(Josephson et al., 1999) 

Falhas podem acontecer por diversas causas, (Anjum et al., 2019) indica que estas podem surgir devido 

à falta de controlo de qualidade, falta de manutenção, contratação de operários não qualificados, 

aplicação de ferramentas erradas, entre outros. Estas falhas resultam na necessidade de realizar ações 

corretivas, o que causa distúrbios na produtividade e por conseguinte, nos custos, prazos e qualidade 

final da obra. Ainda neste estudo, realizado por Anjum, foi determinado que 46% das falhas que levam 

a ações corretivas foram causados por empreiteiro, ou seja, falhas por causas internas. Os restantes 54% 
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devem-se a causas externas, sendo que desta percentagem, 37% dos casos atribui a culpa ao dono da 

obra, enquanto que nos restantes 17%, esta recai sobre o grupo de consultores. 

De acordo com Patterson and Ledbetter citado em (Frank Boukamp, 2004) a natureza das falhas é 

diversa , no entanto, 20% a 40% destas têm origem durante a fase de construção. No mesmo artigo e 

segundo Opfer, 54% das falhas na construção são provenientes de erros humanos. 

Segundo (Josephson et al., 1999) existem cinco causas diretas que originam falhas, sendo estas,  

conhecimento, informação, motivação, stress e risco. 

 50% dos custos das causas diretas de uma falha provêm da falta de motivação do operário. Os autores, 

dividem a motivação em três níveis diferentes: 

• Esquecimento: Falhas provocadas de forma involuntária e inconsciente. 55% das falhas causadas 

pela falta de motivação pertencem a este grupo; 

• Descuido: Falhas causadas de forma involuntária e inconsciente, mas sem serem tomados os 

cuidados necessários. 40% das falhas por falta de motivação são devidas a este fator; 

• Dolo: Falhas cometidas intencionalmente e conscientemente. Roubos e danos causados por pessoas 

não empregadas pertencem a este nível. 5% das falhas de motivação pertencem a este nível. 

 

Cerca de 29% dos custos das falhas têm origem na área do conhecimento, sendo que os autores 

subdividem esta categoria também em três níveis: 

• Falta de conhecimento, que equivale a mais de metade das falhas desta categoria; 

• Falta de competência, deu origem a cerca de 25% das falhas da categoria; 

• Falta de experiência, causou aproximadamente 15% das falhas totais na área do conhecimento. 

 

Por fim, aproximadamente 12% dos custos das falhas deve-se à falta de informação e 9% dos custos 

das falhas provém de stress e do risco. 

 
 

Figura 12- Causas possíveis para origem de falhas segundo nível (Josephson et al., 1999) 
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Ainda no mesmo estudo os autores identificam possíveis causas raízes ou evento básico possível para 

falhas, que podem passar pelas seguintes: 

• Falta de estabilidade na empresa cliente- Pessoas chave são frequentemente alteradas. A organização 

do projeto perde tempo e conhecimento com estas trocas; 

• Mau controlo do projeto por pate do cliente- Cliente visita a obra já nas fases finais da construção e 

dá os seus pontos de vista tarde demais; 

• Pressão do tempo- Empreiteiros trabalham sob pressão constante o que pode originar falhas; 

• Composição da equipa de organização de obra- Equipas novas e recém-formadas sem experiência 

previa de trabalho em conjunto têm maior dificuldades na organização de uma obra; 

• Pressão dos custos- Aceitar a oferta mais baixa pode nem sempre ser a melhor solução dada a forte 

possibilidade de serem cometidas falhas; 

• Fraco apoio à equipa em obra- O gabinete do empreiteiro não fornece apoio suficiente à equipa em 

obra; 

• Falta de motivação de pessoal- Inexistência de atividades destinadas a motivar os operários. 

 

No capítulo 6, irão ser calculadas percentagens semelhantes às apresentadas neste subcapítulo, referente 

às causas analisadas nos casos de estudo.  

 

 Custos das Falhas  

As falhas e suas consequências, levam à necessidade de aplicação de ações corretivas. Tanto as 

consequências, como as ações corretivas implicam custos, podendo ser considerados como custos das 

falhas.(Josephson et al., 1999; Love et al., 2010). 

Como referido previamente, valores referentes a retrabalho e ações corretivas são sempre difíceis de 

obter devido às diferentes definições dadas por cada autor e por uma falta de uniformidade na forma 

como é recolhida  a informação.(Forcada et al., 2017). Pode-se tomar como exemplo, (Josephson et al., 

1999) que indicam que o custo das falhas no setor da construção residencial, industrial e comercial 

durante a construção, está entre 2% a 6% do custo total do contrato. Já, Love e Li num estudo 

semelhante, citado em (Forcada et al., 2017), indicam que esse custo em obras residenciais é de 3,15% 

do valor total do contrato e para obras industriais é de 2.40%.  Burati and Farrington, citados em (Frank 

Boukamp, 2004), concluem que entre 6% a 15% dos custos da construção são desperdiçados em ações 

corretivas de falhas detetadas em fases finais da construção. (Josephson et al., 1999) determinaram que 

durante a fase de manutenção os custos das falhas rondam os 3% e 5% do valor do contrato.  

Em estudos mais recentes (Oyewobi et al., 2011) concluíram que o custo médio de retrabalho em 

edifícios de construção nova, toma o valor de 5,06% do valor do contrato. Já em edifícios que foram 

sujeitos a reabilitação, esse valor equivale a 3,23% do valor global do contrato. Por sua vez, (Anjum et 

al., 2019) determinaram que os custos de ações corretivas numa obra de construção residencial tiveram 

o valor de 30.454,00€ tendo a obra um custo de 1.650 milhões de €, ou seja  1,85% deste valor foi gasto 

ações corretivas. 

De acordo com(Josephson et al., 2002), num estudo onde analisaram sete obras, foram detetadas 2.789 

falhas na construção, que resultaram num custo estimado de 6.65 milhões de euros, o que equivale a 

4.4% do valor total de construção. Tendo em conta que a margem de lucro de uma empresa no setor da 

construção na Suécia é de cerca de 2%, é notório o quão inaceitáveis são estes valores de retrabalho. 

Numa análise idêntica a esta, (Mills et al., 2009) demonstraram que os custos das falhas no sector da 

construção residencial nova ou de reabilitação em Victoria,  na Austrália representam 4% do valor do 
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contrato inicial. Considerando que, o volume de negócios do setor de construção residencial em Victoria 

é de 18 mil milhões de dólares australianos, os custos de retrabalho equivalem a quase mil milhões de 

dólares australianos. Por fim, (Love et al., 2018) num estudo em que analisaram 346 obras de um 

empreiteiro entre 2009 e 2015, foi revelado que o lucro médio anual deste foi reduzido em 28% devido 

a eventos relacionados com retrabalho. 

Tendo por base estes valores, consegue-se perceber que é importante que na indústria se tente 

compreender as causas que originam a necessidade de implementar ações corretivas e consequentemente 

determinar as medidas preventivas a tomar para reduzir estes custos desnecessários. 

 

 Atrasos devido a Falhas 

Retrabalho é uma das principais causas do aumento de custos e prazos na construção de edifícios.(Love 

et al., 2010). Em (Anjum et al., 2019) analisa-se um caso de estudo e 22 obras por via de questionários. 

Nas 22 obras a percentagem média de tempo desperdiçada em retrabalho, considerando apenas o tempo 

de construção da estrutura em betão armado, é de 5,2% do período de construção. Por sua vez, o caso 

de estudo analisado neste artigo, escrito por Anjum, teve um desperdício de 4,1% do tempo total da 

construção em retrabalho.  

Segundo (Zhang et al., 2012) que realizaram um estudo com três empresas construturas, onde analisaram 

doze obras entre 2006 e 2008, decorreram 3800 ocorrências de retrabalho.  Em média, nestes três anos, 

foram despendidas 65,2 horas laborais por retrabalho. 

 

 CONCEITOS ESSENCIAIS 

Neste subcapítulo, será apresentado e definido o léxico a ser usado na aplicação da metodologia de 

forma a haver uma clara distinção entre os termos aplicados, tendo por base as definições apresentadas 

em 2.6. 

• Falha, afastamento das boas práticas durante a execução de uma atividade, que causa uma não 

conformidade; 

• Do ponto de vista do empreiteiro, considera-se como falha por causas internas, uma falha na 

execução da tarefa ou atividade durante a fase de construção, apesar de o projeto estar bem definido 

e especificado, que obrigado a realização de ações corretivas; 

• Falha por causa externa, é uma tarefa ou atividade que é bem executada em obra, no entanto houve 

falha a nível de projeto que leva à necessidade de realizar esta de novo; 

• Erro: Atividade que é executada de forma incorreta, que origina uma falha causada por terceiros; 

• Ação corretiva, todas as ações que visam a completa ou parcial remediação das falhas e das suas 

consequências. Trabalhos a mais e retrabalho encontram-se dentro desta definição; 

• Retrabalho, ato de refazer um processo ou trabalho que foi executado incorretamente na primeira 

vez. É considerado como uma ação corretiva; 

 

 BIBLIOMETRIA 

Com o propósito de demonstrar a procura de conhecimento elaborada sobre o tema em estudo, efetuou-

se uma pesquisa bibliométrica com todos os artigos científicos, livros, dissertações e outros tipos de 

documentos selecionados pelo autor. Foram analisados no total trinta e oito documentos para a 

elaboração deste estudo e esse estudo bibliográfico encontra-se apresentando na Tabela 2. 
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Tabela 2- Estudo Bibliográfico 

Ano Título Ref. 

1992 
Causes of Quality Deviations in Design 

and Construction 
(Burati et al., 1992) 

1994 
Rules of Thumb for Chemical Engineers 

(5th Edition) 
(Hall, 1994) 

1994 Total Construction Project Management (Ritz, 1994) 

1997 The Engineer´s Cost Handbook (Westney, 1997) 

1999 Fault Tree Analysis-A history (Ericson II, 1999) 

1999 

The causes and costs of defects in 

construction: A study of seven building 

projects 

(Josephson et al., 1999) 

2002 

Illustrative Benchmarking Rework and 

Rework Costs in Swedish Construction 

Industry 

(Josephson et al., 2002) 

2002 

Influence of Project Type and 

Procurement Method on Rework Costs in 

Building Construction Projects 

(Love, 2002) 

2003 

PROJECT MANAGEMENT-A Systems 

Approach to Planning, Scheduling, and 

Controlling 

(Kerzner, 2003) 

2003 Gantt charts: A centenary appreciation (Wilson, 2003) 

2004 

Estratégia de gestão de obras de arte 

baseada numa análise de risco segundo 

a FMEA 

(Alves et al., 2004) 

2004 

Towards Automated Defect Detection: 

Object-oriented Modeling of Construction 

Specifications 

(Frank Boukamp, 2004) 

2005 Organização e gestão de obras (Reis, 2005) 

2006 
Metodologia FMEA e Sua Aplicação à 

Construção de Edifícios 
(Raposo et al., 2006) 

2007 
Sistema integrado de prazos, custos e 

qualidade 
(Abreu, 2007) 

2008 
Cost Overrun Factors In Construction 

Industry of Pakistan 
(Azhar et al., 2008) 
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2008 Budgeting (Ross, 2008) 

2009 Defect Costs in Residential Construction (Mills et al., 2009) 

2009 
Moisture Control in Buildings - The Key 

Factor in Mold Prevention (2nd Edition) 
(Trechsel et al., 2009) 

2010 
Rework in Civil Infrastructure Projects: 

Determination of Cost Predictors 
(Love et al., 2010) 

2011 

The effect of project types on the 

occurrence of rework in expanding 

economy 

(Oyewobi et al., 2011) 

2012 
Orçamentação e controlo de custos: 

estudo de caso 
(Correia, 2012) 

2012 
Análise de Risco em Investimentos do 

Tipo Parcerias Público-Privadas 

(Magalhães-Mendes et 

al., 2012) 

2012 
Direção de obra - preparação Individual a 

internacionalização 
(Meira, 2012) 

2012 
Metodologia de gestão de obras de 

reabilitação em centros urbanos históricos 
(Oliveira, 2012) 

2012 
Construction Small-Projects Rework 

Reduction for Capital Facilities 
(Zhang et al., 2012) 

2013 
Apontamentos de Gestão de Obras e 

Segurança 
(Faria, 2013) 

2013 

Métodos de avaliação de riscos: 

contributo para a sua aplicabilidade no 

setor da construção civil 

(Mendonça, 2013) 

2014 

Budgetary Control: A Tool for Cost 

Control in Manufacturing Companies in 

Nigeria 

(Adebayo et al., 2014) 

2014 
Fault Tree Analysis in Construction 

Industry for Risk Management 
(Swarna et al., 2014) 

2015 

Construction project control in the UK: 

Current practice, existing problems and 

recommendations for future improvement 

(Olawale et al., 2015) 

2015 

Sistemas de gestão da qualidade 

fundamentos e vocabulário (ISO 9000: 

2015) NP EN ISO 9000: 2015 

(Portugal Instituto 

Português da, 2015) 

2016 
Project Schedule Management in 

Construction 

(Project Management, 

2016) 
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2016 

Controlo de qualidade plano de controlo 

de equipas e análise de imponderáveis 

em mão de obra de betão armado 

(Silva, 2016) 

2017 
Factors Affecting Rework Costs in 

Construction 
(Forcada et al., 2017) 

2018 
Revisiting Quality Failure Costs in 

Construction 
(Love et al., 2018) 

2019 
Time and Cost Impacts of Rework in 

Building Construction Projects 
(Anjum et al., 2019) 

2019 
Organização e Gestão de Obras-Otimizar 

Resultados 
(Ribeiro, 2019) 

 

Na Figura 13, apresenta-se um gráfico que organiza os documentos, citados nesta dissertação, por ano. 

 

Figura 13- Número de Documentos por Ano 

Através do gráfico de barras exibido na Figura 13, verifica-se que existem mais estudos sobre o impacto 

das falhas nos custos e nos prazos e da importância da qualidade no setor da construção após a crise de 

2008 do que antes desta data.  
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METODOLOGIA PROPOSTA PARA ABORDAGEM DA PROBLEMÁTICA 

 

 

 INTRODUÇÃO 

Para que se consiga dar resposta à problemática apresentada no primeiro capítulo, desenvolveu-se uma 

metodologia, explicada ao longo deste capítulo, que aborda os três tópicos críticos desta dissertação, 

custos, qualidade e prazos. 

O presente estudo vai determinar as consequências ao nível dos custos e dos prazos relativamente às 

falhas na ótica do empreiteiro. Para tal, inicialmente foram realizadas diversas entrevistas aos 

engenheiros responsáveis para determinar as falhas existentes em obras da empresa em causa. 

Durante as entrevistas, de modo a facilitar a recolha e tratamento da informação desenvolveram-se, 

“fichas de controlo das falhas” (FCF) e um “mapa de controlo de custos” (MCC) referente a todas as 

falhas das oito obras estudadas. 

Para além das fichas de controlo das falhas e do mapa de controlo de custos para aplicação no controlo 

e tratamento da informação relativa à qualidade e custos, foi pedida a cedência aos empreiteiros dos 

mapas de trabalho, de forma a que fosse possível a realização do controlo de prazos. Visto que estes se 

encontravam em ficheiros Microsoft Excel, optou-se por realizar uma adaptação destes utilizando a 

ferramenta informática Microsoft Project para uma maior facilidade de leitura e análise da informação. 

Foram, no total, reprogramadas as oitos obras. 

Tendo então o apoio desta base de dados, pretende-se determinar a percentagem de custos e tempo 

despendido em ações corretivas das falhas estudadas, relativamente à tarefa e obra que está a ser 

analisada. 

Para além disso, associam-se medidas preventivas às falhas existentes de forma  que num futuro ideal a 

necessidade de recorrer a medidas de ações corretivas seja cada vez menor, Seguindo a ideologia de 

Crosby, indicada em 2.3, a ênfase deve ser dada  na prevenção e não na inspeção e correção, procurando 

assim a otimização e melhoramento da eficiência  das obras e, por conseguinte, um menor custo e uma 

maior margem de lucros para as empresas de construção civil. 
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Este capítulo será divido em quatros partes abordando os elementos principais desta metodologia. Sendo 

estes: 

• Método para Abordagem da Problemática; 

• Recolha de Informação; 

• Tratamento de Informação; 

• Análise de Dados e Implementação de Medidas Preventivas. 

 

 MÉTODO PARA ABORDAGEM DA PROBLEMÁTICA 

O método aplicado tem por base a recolha e tratamento de informação através de fichas e mapa de 

controlo e planos de trabalho. Estes elementos, vão ser descritos e explicados com um maior detalhe no 

decorrer deste capítulo, tendo como propósito final a criação de uma base de dados onde serão 

identificadas as falhas mais comuns e as suas causas assim como medidas preventivas. 

As fichas de controlo de falha, mapa de controlo e os planos de trabalho, que dão origem à base de dados 

desta dissertação, estão disponíveis na sua totalidade nos anexos 1,2 e 3 respetivamente. 

O processo em causa é constituído por três etapas principais. A primeira consiste na recolha de 

informação, via entrevista aos engenheiros responsáveis pelas obras analisadas, sobre as falhas e as 

implicações destas nos custos e nos prazos. 

Na segunda fase, através da informação previamente recolhida, são determinadas as causas raiz e diretas 

das falhas e analisados os custos e prazos. 

Na terceira etapa, estuda-se os dados anteriormente tratados através de uma análise estatísticas, sendo 

possível determinar, os efeitos das falhas nos custos e prazos e identificar as medidas preventivas 

adequadas. 

Na Figura 14, apresenta-se um fluxograma que identifica as distintas etapas existentes no desenvolver 

da metodologia, assim como as fases que constituem cada uma.  

 

Figura 14-Etapas aplicadas na metodolgia 
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No fundo, a metodologia tem como fonte de inspiração o ciclo de controlo de Ritz, Figura 3, explicado 

no segundo capítulo. Numa primeira fase, procede-se à medição do desempenho real. De seguida, é 

efetuada uma comparação com os valores planeados. Por fim, são determinadas as causas da variância 

entre o real e o planeado e escolhidas as medidas corretivas para atingir os objetivos planeados.  No 

entanto a metodologia, como já mencionado, tem o propósito final de indicar medidas preventivas de 

forma a evitar falhas e aplicação de medidas corretivas. 

 

 1ª ETAPA-RECOLHA DE INFORMAÇÃO 

A primeira etapa tem por base a recolha de informação, por meio de entrevista, das falhas existentes e 

dos seus efeitos nas diferentes tarefas analisadas nas múltiplas obras da empresa empreiteira, que se 

encontram explicadas no capítulo seguinte. 

No processo da entrevista, procura-se inicialmente identificar as características da obra em causa que se 

desenvolvem em 4.3 , sendo estas as seguintes: 

• Obra nova/Reabilitação(ligeira/média/profunda) - Determinar se a obra a analisar é construção nova 

ou obra de reabilitação. Dentro da reabilitação tentar identificar se esta é (Oliveira, 2012): 

o Reabilitação ligeira- Quase todas as soluções existentes nas obras são mantidas, 

pequenas reparações apenas e beneficiações de alguns elementos construtivos e das 

instalações sanitárias e cozinhas; 

o Reabilitação média- Intervenções que envolvem casos mais específicos que o ligeiro, 

por exemplo reparação ou substituição de carpintaria danificada, reforço pontual de 

elementos estruturais, ampliação de compartimentos entre outros; 

o Reabilitação profunda- Intervenções mais profundas que as médias, especialmente a 

nível estrutural. Estado de conservação com muitos elementos degradados, profundas 

alterações a nível espacial com distribuição e organização de compartimentos, 

instalação de equipamentos e reparação de elementos construtivos deteriorados e em 

risco. 

• Local da empreitada; 

• Orçamento da obra; 

• Tipologia do edifício; 

• Número de habitações/frações; 

• Área de construção; 

• Idade do edifico; 

• Uso do edifício. 

 

Esta informação torna-se importante para identificar e caracterizar os casos de estudo, obras, onde será 

aplicada a metodologia. 

 Registo da informação em fichas de controlo de falhas e mapas de custo 

Como referido a primeira etapa consiste na recolha e registo da informação. Após reunida a informação 

necessária para caracterizar as diferentes obras, que serão os casos de estudo desta dissertação, transita-

se para a parte da entrevista sobre as tarefas onde ocorreram falhas. 

Para auxílio do registo da informação foram desenvolvidas fichas de controlo de falhas (FCF) e mapas 

de controlo de custos (MCC) para garantir uma recolha de dados uniforme que leva a uma obtenção de 
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resultados potencialmente rigorosos e exatos de uma forma sistemática. Tantos as fichas como os mapas 

foram desenvolvidos através da ferramenta Microsoft Excel. 

 Fichas de Controlo de Falhas 

Na Figura 15, encontra-se a ficha de controlo de falhas na sua totalidade. Estas são divididas em quatro 

partes principais e tiveram como princípio o método FMEA, apresentando em 2.4.2. 

.  

 

Figura 15-Ficha de Controlo de Falhas 

A primeira parte da ficha, Figura 16, onde se apresenta o cabeçalho desta equivale aos dois pontos 

iniciais do método FMEA, objeto e função. Neste local, é apresentada uma breve descrição do objeto de 

estudo e da tarefa a ser analisada. 
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Figura 16- Cabeçalho da FCC 

• Local- Localização da obra; 

• Obra- Identificar a tipologia do edifício e o número de habitações; 

• Tarefa- Atividade em análise onde decorreu uma falha. 

 

A segunda parte, Figura 17, corresponde ao terceiro ponto do método Análise de Modos de Falhas e 

Efeitos. Nesta identifica-se a falha que impediu que a tarefa se realizasse corretamente à primeira. 

 

 

Figura 17-Segunda parte da FCC  

• Falha: Identificação da falha que originou não conformidade entre o planeado e o real; 

• Data de deteção: Indicar a data na qual a falha foi detetada; 

• Detetado por: Apontar o responsável pela deteção da falha. 

 

O terceiro segmento, Figura 18, tem como alicerce os pontos efeitos da falha e causas destas do método 

FMEA.  Esta secção tem como princípio o reconhecimento dos efeitos que decorreram da falha e a 

definição da causa direta desta.  

 

Figura 18- Terceiro segmento da FCC 

• Descrição da falha: Pormenorizar o que falhou ao certo na tarefa; 

• Causa da falha: Identificação da causa direta da falha e avaliação da sua origem (interna ou externa 

ao empreiteiro). 

• Consequência da falha: Efeitos na tarefa e/ou na obra que decorreram do acontecimento da falha. 
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De seguida, tem-se o quarto segmento da FCC, Figura 19, que aborda os princípios dos mecanismos de 

controlo e ações recomendadas tendo, também por base o método FMEA. Este segmento das fichas tem 

como função indicar as ações necessárias para contrariar os efeitos da falha, o seu custo e o efeito da 

falha a nível de prazos. 

 

Figura 19-Quarto segmento da FCC 

• Ações corretivas: Ações que visam a completa ou parcial remediação das falhas e das suas 

consequências; 

• Custo da Correção: Custo não planeado, que acresce ao valor inicial da tarefa, que se destina ao 

pagamento das ações corretivas; 

• Atrasos: Valor, em termos temporais, da diferença entre a duração real da tarefa-incluindo duração 

da ação corretiva- e a duração prevista da tarefa. 

 

 Mapa de Controlo de Custos (MCC) 

Após completar as FCF, o passo seguinte na metodologia passa pelo preenchimento dos mapas de 

controlo de custos que, à semelhança das FCF foram desenvolvidos através da ferramenta Microsoft 

Excel. Estes mapas são preenchidos com a informação recolhida quer via entrevista, quer pela cedência 

dos orçamentos por parte da empresa. Outra razão, para o desenvolvimento destes mapas foi a 

necessidade de ter a informação organizada de forma simples e sistemática o que facilita o trabalho nas 

etapas seguintes.  

Como mencionado em 2.2.2 , o controlo de custos na ótica do empreiteiro é a comparação entre os custos 

reais de execução da tarefa e os respetivos custos planeados, sendo que um dos principais propósitos 

dos MCC passa por isso. Por esse motivo, no desenvolvimento destes foi tido em conta a Figura 4, que 

aborda o controlo com decomposição de tarefas.  

Serviram também como alicerces para o desenvolvimento destes mapas de controlo de custos, as 

ideologias de Westney, Adebayo e Kerzner indicadas no subcapítulo 2.2. (Adebayo et al., 2014; 

Kerzner, 2003; Westney, 1997) 

Devido à necessidade de partir a informação obtida relativa aos custos, o MCC é constituído por três 

parcelas, Cabeçalho, Custo Orçamentado e Custo Real. O cabeçalho, Figura 20 , faz uma breve 

introdução ao que está a ser estudado, assinala a tarefa que se encontra a ser analisada, refere a obra que 

está a ser estudada e o custo total desta, em euros. 
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Figura 20-Cabeçalho MCC 

• Tarefa- Indica a atividade onde correu uma falha que se encontra a ser analisada; 

• Obra- Designa a obra que é estudada; 

• Orçamento Global da Obra- Valor global da obra, em euros.  

 

Na segunda parcela, Figura 21 ,encontram-se descritos, quer a nível global quer organizados conforme 

os insumos, os valores inicialmente orçamentados pelo empreiteiro, antes de ocorrer a falha.  

 

Figura 21- Parcela do MCC relativa ao Custo Orçamentado 

• Custo Orçamentado (Material)- Valor, em euros, despendido nos materiais, inicialmente 

programado pelos empreiteiros; 

• Custo Orçamentado (Mão-de-Obra) - Valor, em euros, inicialmente programado pelos 

empreiteiros do gasto da mão de obra; 

• Custo Orçamentado (Equipamento)- Valor, em euros, inicialmente programado pelos 

empreiteiros do gasto dos equipamentos.  

• Custo Total Orçamentado- Soma das três células anteriores. Valor total, em euros, orçamentando 

inicialmente pelos empreiteiros. 

 

Concluindo, temos a terceira parcela que é constituída pelos custos reais da tarefa, ou seja, o valor 

reorçamentado de todos os custos da tarefa, que incluem os valores despendidos em ações corretivas 

que tiveram origem devido à falha decorrida durante a realização da tarefa. 

 

Figura 22-Parcela do MCC realtiva ao Custo Real 

• Custo Real (Material)- Valor, em euros, do gasto real em materiais usados na realização da tarefa 

e ações corretivas/retrabalho; 

• Custo Real (Mão-de-Obra) - Valor, em euros, do gasto real em mão-de-obra usados na realização 

da tarefa e ações corretivas/retrabalho; 

• Custo Real (Equipamento)- Valor, em euros, do gasto real para materiais usados na realização da 

tarefa e ações corretivas/retrabalho; 

• Custo Total Real- Soma das três células anteriores. Valor total, em euros, da reorçamentação da 

tarefa, incluindo todos os insumos com os valores de retrabalho/ações corretivas. 
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Existe a possibilidade de não aparecerem os custos discriminados nestes mapas devido a falta de 

informação ou por serem atividades desenvolvidas por subempreitadas onde apenas se disponibiliza o 

custo composto da tarefa. 

 

 Plano de Trabalhos 

De forma a concluir a primeira etapa e obter toda a informação necessária para, numa fase posterior, ser 

aplicada nas etapas seguintes da metodologia, passa-se à recolha dos planos de trabalhos.  

Os planos de trabalhos disponibilizados, apesar de terem sido desenvolvidos com recurso à ferramenta 

Microsoft Excel e apresentarem o método de Gantt, que se encontra explicado em 2.5.2, apresentam 

diversas formas e características. É possível distinguir três tipos de planos diferentes: 

• Completo- É possível identificar claramente relações entre tarefas, assim como o caminho critico. 

Existe apenas um plano inicial e outro atualizado após falha, que apesar de desenvolvido noutra 

folha Excel, permite a comparação entre o planeado e o real. É possível passar diretamente para 

Microsoft Project para uma análise mais eficaz e metódica nas etapas seguintes; 

• Incompleto- Não é possível identificar claramente a relação entre tarefas e o caminho critico. Existe 

apensa um plano inicial sem balizamentos e o atraso da tarefa foi indicado pela empresa empreiteira 

durante a entrevista. Podem também não conter a totalidade das tarefas realizadas na obra. Ao passar 

para formato Microsoft Project criam-se relações entre a tarefa onde decorreu a falha e a tarefa 

precedente e sucessora; 

• Inexistente- Não foi desenvolvido o programa para a obra a estudar, podendo, no entanto, existir, 

mas com pouca utilidade para o levantamento de conclusões da dissertação. De um ponto de vista 

tecnológico, reconstrói-se a programação para garantir o carácter sistemático da metodologia.  

 

De realçar que tecnologicamente os planos de trabalhos foram desenvolvidos sem folgas. O empreiteiro 

gere a obra colocando uma margem global final. 

Na Figura 23, encontra-se um excerto de um plano de trabalhos incompleto, cedido pela empresa, 

referente a uma obra estudada nos capítulos seguintes. Verifica-se então a inexistência de relações de 

precedência e sucessão, assim como de um caminho crítico. A cor verde é utilizada para identificar as 

tarefas realizadas pela empresa e a cor azul as tarefas realizadas por subempreiteiros.  

Como nesta primeira fase o objetivo é a recolha de informação e organização desta, o autor optou por 

adaptar os planos de trabalho cedidos aplicando a ferramenta Microsoft Project. Na Figura 24, encontra-

se o plano exibido na Figura 23 adaptado por intermédio do Microsoft Project. 
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Figura 23- Excerto de Plano de Trabalhos Incompleto cedido pela empresa empreiteira 

 

Figura 24- Adaptação Plano de Trabalhos Incompleto em Microsoft Project 

 

 2ª ETAPA- TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO 

Após concluída a primeira etapa, é necessário realizar o tratamento e análise de toda a informação 

recolhida e organizada ao longo do MCC, FCF e planos de trabalho. Esta etapa, é no fundo um estudo 

aprofundado da informação obtida com o intuito de facilitar o levantamento de conclusões, na etapa 

final da metodologia. 

Inicialmente analisa-se as FCF para um estudo aprofundado da falha. Nesta parte da análise, procura-se 

compreender melhor a causa da falha e qual a sua origem, recorrendo ao método FTA. 

De seguida, procede-se à análise das informações relativas aos custos, que se encontram organizadas 

nos mapas de controlo de custos. Nesta reflexão sobre os dados adquiridos, pretende-se determinar o 

valor excedente entre o custo inicial da tarefa e o custo real, assim como o valor de dois indicadores de 

custos que se encontram explicados posteriormente, em 3.4.2, úteis para desenvolver conclusões claras 

e rigorosas. 

Por fim, estuda-se a informação adquirida sobre os prazos, sendo as datas previstas de início e fim da 

tarefa examinadas e comparadas com as datas iniciais e finais reais. Além disso, é também analisado o 

efeito e influência que o atraso da tarefa, originado pela falha, teve nas restantes tarefas e no global da 

obra. Por fim, é criado também um indicador, com o objetivo de viabilizar um levantamento de 

conclusões com uma maior facilidade e clareza. 
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 Árvore de Falhas (FTA) 

A segunda etapa da metodologia começa com uma análise da falha com o intuito de descobrir a causa 

raiz. A causa direta da falha, aquela que efetivamente causa a falha, é determinada na primeira etapa, no 

preenchimento da FCF.  

Para a determinação da causa raiz, o autor apoia-se no método Árvore de Falha, explicitado no 

subcapítulo 2.4.3. As árvores de falha desenvolvidas para esta dissertação encontram-se divididas em 

três níveis distintos. Aquando da análise de casos específicos, capítulo 5, nas árvores de falha encontra-

se o caminho critico evidenciado a vermelho. Na Figura 25, exemplificam-se os dois primeiros níveis 

da FTA. 

 

Figura 25- Exemplo dos primeiros dois niveis da Árvore de Falhas (FTA) 

. Estes dois primeiros níveis, exibidos na Figura 25,  têm as seguintes características:  

• 1º Nível- O primeiro nível é considerado como a causa direta ou, evento perigoso de topo. Este 

aparece denominado na árvore como causa externa ou interna conforme o caso que se aplique. 

o Causa externa: Conforme referido no capítulo dois, entendesse como causa alheia ao 

empreiteiro e sua equipa; 

o Causa interna: Seguindo o indicado no segundo capítulo, considera-se causa interna 

quando ocorre uma falha na construção apesar do projeto estar correto. 

• 2º Nível- O segundo nível classifica-se como evento intermédio, ou causa intermédia. Estas causas 

podem ser: 

o Humanas: Consideramos que uma falha se deveu a causa humana quando, ocorre a não 

execução de uma tarefa específica - ou execução de uma ação proibida- que possa levar 

à interrupção das operações programas ou resultar em danos materiais (Dhillon et al., 

2006); 

o Técnicas: Uma falha ocorre devido a causas técnicas, quando há uma irregularidade ou 

lapso dos sistemas baseados em tecnologia; 

o Económicas:  Quando uma falha decorre devido a razões de cariz financeiro. 
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• 3º Nível- Neste nível identificamos, o evento básico ou causa raiz. Causa esta, que se for 

corrigida/eliminada evitará a ocorrência da falha. Dentro das causas intermédias, temos diversos 

eventos que podem ser considerados como a origem da falha. 

Na Figura 26, são apresentadas as causas raiz que têm origem em falhas humanas. Estas têm os seguintes 

atributos: 

o Falta de experiência: Operário não tem alicerces práticos suficientes para a realização 

da tarefa, causando uma falha nesta; 

o Falta de conhecimento: Falta de fundamentos teóricos por parte do operário para 

realizar a tarefa de acordo com as normas indicadas, pelo que origina uma falha;   

o Comunicação ineficiente: Comunicação inócua entre as partes envolvidas na 

construção, resultando na transmissão de informação errada ou inconclusiva que 

permite a ocorrência de falhas; 

o Saúde/Stress e Motivação: Causas que entram no ramo da psicologia e medicina 

saindo da área da engenharia civil, pelo que a análise destas causas deve ser efetuada 

por alguém especializado na área. 

 

Figura 26- Causas raíz com origem em falhas Humanas 

 

Na Figura 27, exibem-se as causas raiz que têm origem em falhas técnicas que têm as seguintes 

características: 

• Erros: Atividade que é executada por terceiros de forma incorreta que origina uma falha, só é 

aplicada quando a causa da falha é externa; 

• Informação Insuficiente: Carência de dados ou pobre organização da informação, quer em peças 

escritas ou desenhadas, que levam à falha. Por exemplo, legenda mal efetuada; 

• Limitações do local de trabalho: Restrições físicas no local de trabalho que não permitem a correta 

execução da tarefa; 

• Omissões: Inexistências de peças desenhadas ou escritas, cruciais para a boa execução da tarefa. 

Por exemplo, ausência da especificação de um produto. 
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Figura 27- Causas raiz com origem em falha Técnicas 

Na Figura 28, exibem-se as causas raiz que têm origem em falhas de cariz económico, que têm os 

seguintes atributos: 

• Falta de fundos: Inexistência de recursos monetários para a correta execução da tarefa; 

• Orçamento mal definido: Sobrestimação ou subestimação dos valores exibidos no orçamento 

dando origem a falha;   

• Não realizar orçamentos: Falha acontece devido à não existência de orçamentos. 

 

 

Figura 28- Causas raiz com origem em falhas Económicas 
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Na Figura 29, encontra-se a árvore de falhas global onde se apresenta todas as causas dos diferentes 

níveis. 

 

Figura 29- Árvore de Falhas Global 

 

 Estudo de Custos 

O tratamento da informação relativa aos custos, que se encontram planificados no MCC, tem como 

objetivo proporcionar uma resposta a uma das questões essenciais que esta dissertação pretende 

responder, qual a percentagem de orçamento gasto em ações corretivas devido a falhas? 

Para tal, criaram-se dois indicadores de custo, indicador de custo global (ICG) e indicador de custo de 

tarefa (ICT). O primeiro, ICG, consiste na razão entre o custo excedente, ou seja, o valor das ações 

corretivas, e o orçamento global da obra (1). O segundo, ICT, é a razão entre os custos excedentes e o 

orçamento final da tarefa, ou seja, valor da tarefa após o reorçamento ter sido elaborado já incluindo os 

valores das ações corretivas (2). Estes valores dos indicadores são apresentados em percentagem. 

 𝐼𝐶𝐺 = (
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑂𝑟Ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑂𝑏𝑟𝑎
) ∗ 100 (1) 

 

 𝐼𝐶𝑇 = (
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑂𝑟Ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎)
) ∗ 100 (2) 

 

Para viabilizar a consulta desta informação de forma clara e simples, desenvolveu-se a Tabela 3, onde 

se encontra toda a informação essencial para uma análise de custos metódica e rigorosa que, será 

utilizada para obter os valores que se revelarão úteis na etapa das conclusões. 
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Tabela 3-Tabela de análise de custos 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

      

Conforme o atraso da tarefa, o valor de ICG pode ser dividido em três níveis diferentes: 

• Índice de Custo Baixo: Valor de ICG até 3,15%; 

• Índice de Custo Médio: Valor compreendido entre 3,15% a 6,35%; 

• Índice de Custo Alto: Valor entre 6,35% a 9,07%. 

 

É importante realçar, que os custos estudados são suportados pelas várias identidades envolvidas em 

obras consoante o caso. Ou seja, há casos que o custo adicional pode ser suportado pelo dono de obra e 

noutros pelo empreiteiro,  

 Estudo de Prazos 

Este estudo de prazos baseia-se numa análise aprofundada dos planos de trabalho, que passa por perceber 

se a tarefa onde ocorre a falha influência os prazos de outras tarefas e se tem impacto total no atraso da 

obra. Ao tratar a informação também se pretende obter uma resposta para uma das perguntas chaves que 

estão na génese desta dissertação, qual o tempo despendido em ações corretivas devido a ocorrência de 

falhas? 

Para tratar da informação referente ao objetivo do estudo dos planos de trabalho recorreu-se, à 

ferramenta Microsoft Project. Nesta, como se pode observar na   Figura 30 , é possível comparar as datas 

inicialmente planeadas com as datas reais e os valores da derrapagem da tarefa.  Atendendo a esta 

informação torna-se possível compreender as implicações que o atraso numa tarefa teve nas restantes e 

o consequente atraso global da obra. Conforme o atraso da tarefa, este pode ser dividido em três níveis 

diferentes: 

• Índice de Atraso Baixo: Até um valor igual a 5,3%; 

• Índice de Atraso Médio: Valor compreendido entre 5,3% a 10,61%; 

• Índice de Atraso Alto: Valor de IAG entre 10,61% e 15,15%. 

 

 Aplica-se então uma metodologia semelhante a esta para todas as falhas analisadas. 

 

Figura 30- Exemplo de Plano de Trabalhos Genérico 

Na Figura 30, está representada a simulação de quatro tarefas genéricas, A, B, C e D onde ocorreu um 

atraso de dois dias no início da tarefa A. A derrapagem consiste numa linha, representada na Figura 30  

a cor preta, que representa o atraso sofrido pelas tarefas em relação ao planeamento base. O planeamento 

inicial ou base está representado pela barra laranja. Os dados apresentados pela cor azul representam o 

novo planeamento, com as datas atualizadas após balizamento. 
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Para responder à questão exposta no início deste subcapítulo, desenvolveu-se a Tabela 4, onde se criaram 

dois indicadores, indicador de atraso global (IAG) e indicador de atraso de tarefa (IAT). O IAG indica 

a razão entre a duração das ações corretivas e a duração total da obra (3), o IAT mostra a razão entre a 

duração de retrabalho/ações corretivas e a duração real da tarefa (4). 

 

 𝐼𝐴𝐺 = (
𝐷𝑢𝑟𝑎ÇÃ𝑜 𝐴ÇÃ𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐷𝑢𝑟𝑎ÇÃ𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑂𝑏𝑟𝑎
) ∗ 100 (3) 

 

 𝐼𝐴𝑇 = (
𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝐴çã𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑖𝑣𝑎

𝐷𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑇𝑎𝑟𝑒𝑓𝑎
) ∗ 100 (4) 

 

Tabela 4- Tabela de análise de prazos 

Duração 

Total da 

Obra (dias) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias) 

Duração Real da 

Tarefa (dias) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

      

 

 3ª ETAPA- ANÁLISE DE DADOS E IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS  

Nesta etapa final da metodologia proposta pretende-se obter conclusões para as questões colocadas no 

primeiro capítulo, através de uma análise estatística. É importante também organizar os dados obtidos 

ao longo das duas últimas etapas e criar uma base de dados para que a empresa possa facilmente 

consultar quais as causas raiz mais recorrentes que originam falhas e o impacto destas tanto a nível 

temporal como financeiro.  Pretende-se também, realizar uma comparação com os valores indicados no 

capítulo 2.6 e perceber a diferença e evolução dos valores ao longo do tempo e em regiões geográficas 

diferentes. Para além desta comparação, é através desta informação que se torna possível concluir quais 

as medidas preventivas que necessitam de uma aplicação mais urgente de forma a prevenir a repetição 

destas falhas.  

 Análise de Custos 

Tal como referido em 2.6.2, as falhas e as suas consequências implicam custos, sendo que o estudo dos 

dados tratados anteriormente permite tirar conclusões relativas a obras  de construção nova ou de 

reabilitação localizadas na zona do Porto e obter resposta à questão qual o valor gasto 

desnecessariamente em ações corretivas? 

Para tal aplicam-se os indicadores de custos para determinar a percentagem de dinheiro alocada para 

ações corretivas em comparação com o custo total da tarefa e da obra. Nesta análise usam-se os dados 

de custos tratados também, para perceber os diferentes níveis de impacto financeiro que as falhas têm 

na empresa. Para auxiliar a determinar esses impactos nos custos, desenvolvem-se diversos gráficos de 

análise estatística relacional, descritiva e probabilística.  

Os indicadores também nos permitem comparar dados com estudos feitos em outras zonas geográficas 

e em datas diferentes e contrastar o estado do mercado de construção portuense nos últimos três anos 

com os diferentes mercados e tempos indicados nos estudos em 2.6.2. Essa comparação é feita em 7.4. 
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  Análise de Prazos 

Em 2.6.3 refere-se que uma das principais causas de aumento dos prazos na construção de edifícios é o 

retrabalho. Nesta parte da metodologia vai-se determinar qual o tempo total despendido em ações 

corretivas aliada a uma análise estatística relacional, descritiva e probabilística como suporte, para 

determinar os diferentes níveis de impacto que os atrasos têm nas obras. 

Aplicando os indicadores de prazos desenvolvidos anteriormente, é possível de realizar uma comparação 

com dados obtidos noutro estudo, indicados em 2.6.3 

 

 Medidas Preventivas  

Para concluir a metodologia, vão-se determinar medidas preventivas para as falhas mais comuns e mais 

críticas que possam ocorrer durante a realização de tarefas. Este método permite, de uma forma 

sistemática, estabelecer quais as medidas preventivas que devem ser adotadas consoante a tarefa e falha 

em causa. 
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CASOS DE ESTUDO                    

 

 INTRODUÇÃO  

Ao longo deste capítulo, faz-se a apresentação da empresa de construção responsável pelas empreitadas 

caso de estudo que são oito obras. Inicialmente é realizada uma introdução da empresa empreiteira, onde 

se apresentam alguns elementos que a caracterizam, tais como o seu tempo de atuação no mercado de 

construção, a área predominante dos seus trabalhos, os tipos de obra que esta desenvolve e a sua 

estrutura. Posteriormente, procede-se à introdução das oito obras que foram analisadas e servem como 

casos de estudo. O principal objetivo desta secção é apresentar os elementos característicos e distintivos 

de cada obra, pois torna-se relevante para as conclusões perceber quais os atributos específicos de cada 

obra onde decorreram as falhas. 

 

 EMPRESA CASO DE ESTUDO 

A empresa caso de estudo, ENCORE-Engenharia, Construção e Reabilitação, fundada em 2018, atua 

predominantemente no setor da reabilitação, construção civil e projetos de engenharia. Esta opera na 

região do Grande Porto especializando-se em obras de cariz privado e conta com cerca de quinze 

funcionários de obra, recorrendo para grande parte dos trabalhos a subempreiteiros os quais procura 

fidelizar, seja por questões financeiras ou de garantia de qualidade do trabalho. 

 

Figura 31-Estutura Empresa  
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 CASOS DE ESTUDO 

Como referido, neste subcapítulo são apresentadas oitos obras diferentes que constituem os casos de 

estudo e dos quais se abordam as características especificas. Estas consistem na determinação do tipo 

de reabilitação (ligeira, média, profunda) as suas localizações, o orçamento global da obra sem IVA, a 

tipologia do edifício, e o número de habitações/frações, a área de construção, idade e uso principal. 

Todas as obras analisadas são localizadas na região do grande Porto, sendo todas as obras privadas. 

 Obra A 

O primeiro caso estudo trata-se de uma obra de reabilitação média de um edifício dos anos 40, localizado 

na Rua da Boa Nova, Porto, com um orçamento global de 525.000,00€. É um edifício para habitação 

multifamiliar composto por sete fogos, de tipologia T1 e T2, distribuídos por cinco pisos, com um 

elevador, que ocupa uma área de construção total de 709 m2, incluindo arranjos exteriores 

Solução Construtiva Original:  

• Estrutura: Lajes de estrutura em madeira ou em betão armado; 

• Cobertura: Tradicional em madeira revestida a telha; 

• Paredes: Paredes exteriores em alvenaria de granito e interiores executadas em tabique ou tijolo; 

• Revestimentos Interiores: Gesso e pintura; 

• Revestimentos Exteriores: Cerâmicos; 

• Revestimento de Pavimentos: Soalho e cerâmicos; 

• Caixilharias:  Em madeira. 

 

Nova Solução Construtiva:  

• Estrutura: Mantem-se a estrutura em betão, no entanto a estrutura de madeira é substituída, mas 

mantendo a localização; 

• Cobertura: Execução de nova cobertura em madeira, replicando a original e execução de sistema de 

revestimento com OSB3 de 15mm, tela para-vapor, XPS 10 mm, tela ripa, corta-ripa e telha;  

• Paredes: Montagem de paredes divisórias e forras interiores em gesso cartonado. Execução de 

paredes exteriores simples compostas por blocos térmicos ou tijolos cerâmicos vazados; 

• Revestimentos Interiores: Execução de reboco projetado e assentamento de cerâmicos nas paredes 

interiores das casas de banho; 

• Revestimentos Exteriores: Sistema ETICS; 

• Revestimento de Pavimentos: Assentamento de lajetas de betão branco e de seixo branco rolado no 

pavimento exterior. Enchimento de pavimentos interiores com betonilha tradicional. Assentamento 

de pavimento flutuante em madeira, cerâmicos, marmorite e mosaico hidráulico; 

• Caixilharias: Execução e montagem de vãos exteriores em caixilharia de alumínio com vidro duplo 

e corte térmico; 

 

A obra em causa ainda se encontra a decorrer, e tem como data de entrega 26 de outubro de 2020. 

Verificam-se três falhas em tarefas, pichelaria, aplicação de gesso projetado-Seral e montagem de 

paredes em gesso cartonado-Pladur. 
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                   Figura 32- Execução de Trabalhos na Obra A 

 

 Obra B 

Esta obra caso de estudo localiza-se na rua São Bernardo, Porto, e trata-se de uma obra de construção 

nova com um valor orçamentado de 326.000,00€. É um edifico para habitação unifamiliar, com três 

pisos, de tipologia V4, que tem uma área útil de construção de aproximadamente 316m2. 

Solução Construtiva: 

• Estrutura: Estrutura porticada e lajes de betão armado; 

• Cobertura: Cobertura plana, não acessível invertida; 

• Paredes: Alvenaria de tijolo e em bloco térmico, isolamento térmico pelo exterior com sistema 

ETICS; 

• Revestimentos Interiores: Execução de reboco estanhado pintado nas paredes interiores ou aplicação 

de cerâmicos. Tectos em gesso cartonado. 

• Revestimentos Exteriores: ETICS e reboco com acabamento areado nos muros do jardim; 

• Revestimento de Pavimentos: Assentamento de soalho em madeira maciça ou cerâmico retificado 

nos pavimentos interiores. Aplicação de deck em madeira e relva sobre terra vegetal nos pavimentos 

exteriores; 

• Caixilharias:  Em alumínio. 

 

À semelhança da obra anterior, esta ainda se encontra em execução com a data de entrega para 26 de 

junho de 2020. Identificam-se cinco falhas, que ocorreram, principalmente, devido a problemas com 

cotas, fundações e alvenarias. 

 



Modelo de Análise de Causas e Consequências de Falhas em Fase de Obra 

 

50 

 

   

Figura 33- Realização de Trabalhos na Obra B 

 

 Obra C 

A obra em causa localiza-se na avenida da Boavista, e consiste na reabilitação ligeira de dois 

apartamentos de tipologia T3. Estes situam-se num edifício, dos anos 1940/1950, multifamiliar de uso 

exclusivo para habitação, com cinco pisos. Um dos apartamentos localiza-se no piso 1, com 108.63 m2 

de área, e outro no terceiro piso do respetivo edifício, com 153.5m2 de área, não existindo qualquer tipo 

de ligação entre eles. A requalificação destes dois tem um valor orçamentado de 95.000,00€. 

Solução construtiva inicial:  

• Estrutura: Estrutura porticada e lajes betão armado; 

• Cobertura: Tradicional em madeira revestida a telha; 

• Paredes: Paredes exterior de alvenaria de granito e interiores de tijolo; 

• Revestimentos Interiores: Gesso e pintura; 

• Revestimentos Exteriores: Reboco e pintura; 

• Revestimento de Pavimentos: Soalho e cerâmicos 

• Caixilharias:  Exteriores em madeira e vidro simples. Interiores em alumínio e vidro simples. 

Consideram-se “caixilharias interiores” aquelas que são voltadas para o interior do edifício. 

 

Nova solução construtiva: Devido a esta ser uma reabilitação ligeira, não se vão proceder a grandes 

alterações.  

• Estrutura: Não foi alvo de intervenção; 

• Cobertura: Não foi alvo de intervenção; 

• Paredes: Mantém-se as exteriores e alguns interiores. Montagem de paredes divisórias com Pladur-

gesso cartonado. 

• Revestimentos Interiores: Montagem de tetos falsos com painéis de gesso cartonado-Pladur.  

Paredes interiores em marmorite polida, pedra mármore. 

• Revestimentos Exteriores: Não foi alvo de intervenção; 

• Revestimento de Pavimentos: Execução de pavimentos interiores em pedra mármore, marmorite 

polida e restauro do soalho existentes; 

• Caixilharias: Substituição de caixilharia de madeira por umas novas com vidro duplo, semelhantes 

às originais. 
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Ao contrário das obras prévias, esta já se encontra concluída, sendo que uma das falhas ocorreu após a 

conclusão da obra, devido a problemas com a marmorite e a outra surgiu ainda com a obra em curso, 

tendo origem na aplicação de caixilharia. 

 

                                                                      

Figura 34- Obra em curso no 1ºpiso 

 

 Obra D  

O edifício localizado na rua Monte da Bela, Porto foi sujeito a uma reabilitação profunda. Foi necessário 

realizar a remoção de um entulho existente no interior resultante do colapso e um reforço das paredes 

perimetrais. É um edifício unifamiliar de três pisos, que no final da obra será de tipologia V3. A obra 

tem um orçamento global de 188.000,00€. 

Solução construtiva inicial: Existência apenas de paredes permitais em alvenaria de granitos. 

Nova solução construtiva:  

• Estrutura: Execução de uma estrutura nova de betão armado; 

•  Cobertura: Estrutura metálica, revestida com sistema de OSB 3 de 15mm, XPS 10 cm, tela 

transpirante, ripa, contra-ripa e telha; 

• Paredes: Mantêm-se as paredes exteriores de granito, com reforços estruturais metálicos. A solução 

para paredes interiores passa pelo uso de alvenaria de tijolo. Divisórias interiores executadas em 

gesso cartonado-Pladur. 

• Revestimentos Interiores: Tectos do edifico serão executados em gesso cartonado. Assentamento de 

azulejo e de pastilha cerâmica nas paredes das casas de banho. Restantes paredes pintadas; 

• Revestimentos Exteriores: Mantém-se as paredes exteriores em cantaria de granito, nas quais se 

realiza limpeza geral e revisão de todas. Paredes revestidas a sistema ETICS; 

• Revestimento de Pavimentos: Soalho de pinho maciço ou colocação de pavimento cerâmico. Para 

o exterior aplicar-se-á lajetas de betão; 

• Caixilharias: Alumínio com corte térmico e vidro duplo. 
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Esta obra ainda se encontra a decorrer, e ao longo da sua execução sucederam algumas falhas na 

execução dos trabalhos.  

   

   

Figura 35- Instalação Cobertura Metálica e Fachada do Edifico 

 

 Obra E 

Neste caso de estudo analisa-se um edifício a ser requalificado de forma profunda com um orçamento 

de 263.411,63€, localizado na rua da Aliança, Porto. O edifício trata-se de uma habitação unifamiliar, 

construído originalmente dos anos 1930/1940, de tipologia V4 com uma área útil de construção de cerca 

de 220m2. 

A obra ainda se encontra a ser executada, sendo que decorreram falhas nas tarefas de construção de um 

lanço de escadas, na escavação e no reforço da fachada. 

Solução construtiva inicial:  

• Estrutura:  Paredes perimetrais em alvenaria de granito. Laje do primeiro piso em betão armado e 

laje do segundo piso em madeira; 

• Cobertura: Tradicional em madeira revestida por telha; 

• Paredes: Exteriores de alvenaria de granito. Interiores em tabique; 

• Revestimentos Interiores: Gesso, pintura e cerâmicos nas casas de banho;  

• Revestimentos Exteriores: Cerâmicos e reboco; 

• Revestimento de Pavimentos: Soalho e cerâmicos; 

• Caixilharias: Em madeira. 
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Nova solução construtiva: Como se vai realizar uma reabilitação profunda, poucos elementos do 

edifício original manter-se-ão. 

• Estrutura: Mantém-se a fachada e a laje do primeiro piso. Execução de lajes metálicas no piso 2 e 

de laje colaborante no acrescento; 

• Cobertura: Estrutura metálica inclinada, revestida com sistema de OSB 3 de 15mm, XPS 10 cm, 

tela transpirante, ripa, contra-ripa e telha 

• Paredes: Uso de blocos de cimento ou LSF revestido a Aquapanel e chapa. Aplicação de gesso 

cartonado em paredes interiores; 

• Revestimentos Interiores: Execução de reboco projetado. Assentamento de mármore e aplicação de 

microcimento nas paredes interiores. Tetos falso executados a gesso cartonado. 

• Revestimentos Exteriores: Revestido a Aquapanel e chapa perfilada nos recuados. ETICS nas 

fachadas; 

• Revestimento de Pavimentos: Assentamento de lajetas de betão nos pavimentos exterior. 

Assentamento de pavimento multicamadas em nogueira, de pedra mármore e aplicação de 

microcimento nos pavimentos interiores; 

• Caixilharias: Em alumínio com corte térmico e vidro duplo. 

 

         

Figura 36-Fachada do Edifico e Execução de Estrutura Metálica           

                                

 Obra F 

À semelhança do caso de estudo anteriormente apresentado, esta é uma obra de reabilitação profunda 

onde apenas se manteve a fachada. O edifício situa-se na rua Conde Alto Mearim, a sua construção 

original data os anos 30, em Matosinhos e a sua requalificação teve um orçamento de 149.995,20€. 

Trata-se de uma habitação unifamiliar tipologia V3, com uma área de construção útil de 148.70 m2. 
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Solução construtiva inicial: 

• Estrutura: Lajes em estrutura de madeira; 

• Cobertura: Tradicional em madeira revistada por telha; 

• Paredes: Paredes resistentes em alvenaria de granito. Paredes interiores em tabique; 

• Revestimentos Interiores: Gesso e pintura. Cerâmicos nas casas de banho e cozinha; 

• Revestimentos Exteriores: Reboco areado; 

• Revestimento de Pavimentos: Soalho e cerâmicos; 

• Caixilharias: Vãos exteriores em madeira; 

 

Nova solução construtiva:  

• Estrutura: Lajes em madeira de pinho com OSB3 de 22cm; 

• Cobertura: Estrutura de madeira, revestida com sistema de OSB 3 de 15mm, XPS 10 cm, tela 

transpirante, ripa, contra-ripa e telha; 

• Paredes: Interiores novas em geso cartonado para criação de divisórias e forras. Exteriores mantem-

se; 

• Revestimentos Interiores: Teto falso e revestimento das paredes realizado por gesso cartonado-

Pladur. Cerâmicos nas casas de banho e pintura no restante. 

• Revestimentos Exteriores: Mantém-se. Aplicação de nova pintura na fachada da frente; 

• Revestimento de Pavimentos: Pavimento interior composto por soalho de pinho maciço ou 

cerâmicos nas casas de banho. Colocação de pavimento deck para exterior em composite; 

• Caixilharias: Em PVC com vidro duplo; 

 

Todos os trabalhos já estão concluídos. Ocorreram três falhas que tiveram origem em problemas com 

cotas e na instalação de um deck de madeira. 

       

Figura 37- Fachada do Edifico  e Aplicação de Cerâmico 
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 Obra G 

Caso de estudo localizado na rua Pedro Teixeira, Porto onde se realiza uma reabilitação ligeira. O 

edifício originalmente foi construído nos anos 60, e o objetivo da obra é transformar a moradia numa 

residência para estudantes, com dez quartos, três pisos e uma área útil de construção de cerca de 320m2. 

A requalificação deste edifício teve um orçamento de 190.000,00€. 

 

Solução construtiva inicial:  

• Estrutura: Uma porção das lajes em estrutura de madeira e outra porção em betão armado; 

•  Cobertura: Cobertura tradicional em madeira revistada a telha; 

• Paredes: Fachada do edifico construída em alvenaria de pedra de granito amarelo. Paredes interiores 

constituídos por tijolo de uma canelura, gesso cartonado ou tabique; 

• Revestimentos Interiores: Gesso e pintura; 

• Revestimentos Exteriores: Reboco exterior; 

• Revestimento de Pavimentos: Soalho e cerâmicos; 

• Caixilharias: Vãos exteriores em madeira com vidro simples. 

 

Nova solução construtiva: Como é uma reabilitação ligeira muitas das soluções originais vão se 

manter. 

• Estrutura: Mantém-se; 

• Cobertura: Mantém-se; 

• Paredes: Paredes interiores divisórias executadas em gesso cartonado. Restantes paredes mantem-

se; 

• Revestimentos Interiores: Tetos falsos em gesso cartonado. Execução de gesso projetado nas 

paredes existentes; 

• Revestimentos Exteriores: Sistema Reboco delgado armado; 

• Revestimento de Pavimentos: Substituição do soalho no piso 0 por soalho novo de piso maciço. 

Soalho retirado é aproveitado para remates no piso 1. Aplicação de novo cerâmico nas casas de 

banho e piso -1; 

• Caixilharias: Montagem de vãos exteriores em PVC com peitoril em alumínio. 

 

Esta é uma obra já dada por concluída e entregue em janeiro de 2020 ao dono de obra.  No entanto, no 

decorrer do processo surgiram três falhas. Estas ocorreram devido a problemas com cotas e saneamento. 
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Figura 38- Realização de Tectos em Gesso Cartonado e Fachada do Edificio pós reabilitação 

                  

 Obra H  

Para concluir a enumeração dos casos de estudo, descreve-se uma obra de reabilitação média de um 

edifício dos anos 50, com um orçamento global de 155.000,00€. O edifício em causa trata-se de uma 

habitação unifamiliar de tipologia V4, com cerca de 292 m2. 

Solução construtiva inicial:  

• Estrutura: Lajes de betão armado; 

• Cobertura: Cobertura tradicional em madeira revestida por telha; 

• Paredes: Exteriores em alvenaria granito. Interiores em tijolo; 

• Revestimentos Interiores: Gesso e pintura; 

• Revestimentos Exteriores: Reboco exterior e pintura; 

• Revestimento de Pavimentos: Soalho e cerâmicos; 

• Caixilharias: Vãos exteriores em madeira. 

 

Nova solução construtiva:  

• Estrutura: Reforço de laje de betão existente com perfis metálicos no local onde se retiraram paredes 

estruturais; 

• Cobertura: Mantém-se, tendo sido feita uma revisão e substituída algumas telhas; 

• Paredes: Construção de paredes divisórias interiores em gesso cartonado 

• Revestimentos Interiores: Tetos falsos de gesso cartonado. Execução de reboco estanho e 

assentamento de material cerâmico; 

• Revestimentos Exteriores: Revestimento da fachada com sistema reboco delgado armado; 

• Revestimento de Pavimentos: Assentamento de materiais cerâmicos ou taco de pinho para 

revestimento dos pavimentos interiores. Assentamento de cerâmico tipo deck no exterior; 

• Caixilharias: Mantém-se. 

Tal como o caso de estudo anteriormente apresentando, esta obra já se encontra terminada e foi entregue 

a 25 de novembro passado ao dono de obra. No decorrer desta obra verificou-se a existência de duas 

falhas, devido a problemas com o projeto de estruturas e de instalação de gás. 



Modelo de Análise de Causas e Consequências de Falhas em Fase de Obra 

 

57 

 

 

Figura 39-Reforço da laje com perfis metálicos e Fachada do Edifico 

 

 QUADRO SÍNTESE 

Tabela 5-Quadro Síntese das Obras Analisadas 

Obra 

Tipo de 

Reabilitação/ 

Construção Nova 

Orçamento (€) 

(S/IVA) 
Área (m2) 

Características 

funcionais 

A Média 525.000,00 709,00 

Habitação 

multifamiliar, 7 

fogos de tipologia 

T1 e T2 

B Construção Nova 326.000,00 316,00 

Habitação 

unifamiliar, 

tipologia V4 

C Ligeira 95.000,00 262,13 
2 apartamentos, 

tipologia T3 

D Profunda 188.000,00 200,00 

Habitação 

unifamiliar, 

tipologia V3 
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E Profunda 263.411,63 220,00 

Habitação 

unifamiliar, 

tipologia V4 

F Profunda 149.995,20 148,70 

Habitação 

unifamiliar, 

tipologia V3 

G Ligeira 190.000,00 320,00 

Residência 

universitária, 10 

unidades de 

alojamento 

H Média 155.000,00 292,00 

Habitação 

unifamiliar, 

tipologia V4 
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ANÁLISE CASOS DE ESTUDO 

 

 

 INTRODUÇÃO 

No presente capítulo vai ser analisada e tratada a informação recolhida de cada obra e tarefa, onde 

ocorreram falhas, com a aplicação da metodologia descrita no capítulo 3. 

Para além disso, vão também ser analisadas oito obras com um total de 24 falhas, com o objetivo de 

ficar a conhecer as falhas mais comuns no género de obras analisadas, o impacto destas nos custos e 

prazos e a origem das suas causas.  

Para tal, e como já referido, utilizam-se as FCF e os MCC, que se podem consultar na sua totalidade, 

nos anexos 1 e 2, respetivamente. Além destes elementos, recorreu-se à análise dos planos de trabalho 

para verificar os impactos nos prazos, como se pode observar no anexo 3. 

Os resultados obtidos neste capítulo, serão analisados no capítulo seguinte e revelar-se-ão fundamentais 

para o desenvolvimento de conclusões que visam responder às questões que estão na génese desta 

dissertação. 

Este capítulo encontra-se repartido em oito subcapítulos, excluindo a introdução. Nestes irá ser indicado 

o número de falhas que ocorreram na tarefa e realizar-se-á uma breve descrição geral destas. Por último, 

analisar-se-ão as falhas individualmente. 

 

 OBRA A 

Como referido em 4.3.1, esta obra trata-se de um edifício multifamiliar de reabilitação média com 7 

fogos que ainda se encontra a ser reabilitado. Apesar de a obra ainda não estar completa, foram detetadas 

três falhas na realização da tarefa de execução do seral, na ligação do gesso cartonado com gesso 

projetado e na tarefa de tubagem. O planeamento cedido pela empresa empreiteira encontrava-se 

incompleto pelo que o autor teve de fazer certas suposições.  A obra de reabilitação iniciou-se no dia 13 

de janeiro de 2020 e tem como data de entrega 30 de outubro de 2020, tendo então uma duração de 200 

dias úteis, descontando já os dez dias de descanso entre 24 de agosto de 2020 e 04 de setembro do 

mesmo ano. Existe uma folga global de 20 dias no planeamento que se encontra no anexo 3.1. As FCF 

e MCC encontram-se nos anexos 1.1 e 2, respetivamente. 
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 Gesso Projetado 

Devido ao curto prazo de execução da obra, apenas 200 dias úteis, o encadeamento de trabalhos surge 

como algo de elevada importância, pelo que se teve de realizar ajustes ao plano inicialmente concebido, 

exibido no anexo 3.1, e antecipar certas tarefas. Assim, após a alteração do plano de trabalhos, cuja nova 

versão pode ser consultada no anexo 3.1.2, a sequência de tarefas ficou a seguinte, após a abertura de 

roços nas paredes de alvenaria de granito seguia-se a passagem das instalações necessárias e 

posteriormente o tapamento dos roços e projeção de gesso nas paredes-Seral. Em virtude das alterações 

a abertura de roços no último piso coincidiu com a execução do gesso projetado-Seral nos primeiros 

pisos o que levou à sua fissuração. 

A falha foi originada pela execução de gesso projetado-Seral durante a abertura de roços, originando 

fissuras neste. Considera-se como causa direta da falha as vibrações nas paredes de alvenaria de pedra 

causada pela abertura de roços. Uma vez que a decisão de realizar a tarefa antecipadamente foi tomada 

pela empresa empreiteira, considera-se que o primeiro nível de falha é uma causa interna. Dado que a 

decisão de iniciar a tarefa de Seral sem que a abertura de roços estivesse concluída foi tomada por parte 

da empresa, conclui-se que o 2º nível da falha deveu-se a causas humanas. Por fim, averigua-se que a 

causa raiz da falha se deve à pressão gerada pelo curto prazo de execução da obra. Na Figura 40, estão 

evidenciados os três níveis da falha, sendo que o caminho delineado a vermelho indica o caminho crítico. 

 

Figura 40- Árvore de Falhas da tarefa Seral 

A falha teve como consequência principal custos extra para o empreiteiro, que foram necessários para a 

realização de ações corretivas. Estas ações consistiram na realização de picagem e nova aplicação de 

gesso nas zonas fissuradas. A tarefa inicial do seral e rebocos interiores foi executada por uma empresa 

subcontratada com um custo total de 6852,73€, no entanto, as ações corretivas foram efetuadas pela 

empresa empreiteira. Estas ações tiveram uma duração de três dias, com um custo de mão-de-obra de 

600€ e de 49€ em material, totalizando um custo de 649€. Procede-se à apresentação desta informação 

na Tabela 6. 

O custo excedente, 649€, tem uma baixa influência no orçamento, tanto a nível da tarefa do gesso 

projetado-Seral, tratando-se apenas de 8,65% do custo inicial da tarefa, como no valor global da obra, 

equivalendo apenas a 0,12% do valor desta. 

 



Modelo de Análise de Causas e Consequências de Falhas em Fase de Obra 

 

61 

 

Tabela 6- Análise de custos da tarefa Seral 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

525 000 6 853 649 7502 0,12 8,65 

 

Como foi necessário realizar atualizações ao plano de trabalhos inicialmente exposto no anexo 3.1.1, 

estudar-se-á o plano atualizado que está no anexo 3.1.2. Este plano, onde certas tarefas foram 

antecipadas, encontra-se simplificado para facilitar a sua leitura. 

Estava previsto que a tarefa de execução do gesso projetado tivesse a duração de vinte dias. Uma vez 

que a abertura de roços nos últimos pisos decorreu ao mesmo tempo que a execução do gesso projetado-

Seral, ocorreu a fissuração do último. Para solucionar esta situação, foi necessário recorrer a picagem e 

nova aplicação de gesso que teve uma duração de três dias. Como a tarefa que sucede esta, instalação 

de placas de pladur-gesso cartonado, pode ser realizada ao mesmo tempo que as ações de retrabalho, 

nos locais onde não há fissuras, o caminho critico não será afetado. Existiu, como se pode observar, um 

atraso de apenas três dias na tarefa do gesso projetado, usados para reparar as fissuras.. Este atraso é 

analisado na Tabela 7 e o plano de trabalhos referente a este encontra-se no anexo 3.1.3.  

Tabela 7- Análise de prazos da tarefa Seral 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

200 20 23 3 13% 1,5% 

 

Pela análise da Tabela 7, constata-se que o atraso nesta tarefa não foi muito influente tanto a nível da 

tarefa como da obra, equivalendo apenas a 13% e 1,5% do tempo, respetivamente, de cada uma. 

 

 Ligação Pladur/Seral 

Estava previsto no projeto de arquitetura, para a nova compartimentação, a criação de novas paredes em 

gesso cartonado-Pladur na continuidade das paredes existentes. Nestas últimas, era suposto proceder à 

aplicação de gesso projetado-Seral. Para além disto, a nova parede seria a da porta da entrada dos 

apartamentos. Tendo as paredes executadas e emassadas, bem como o gesso projetado sido aplicado, 

verificou-se que a zona de ligação, apesar de reforçada com rede de fibra de 160 gr/m2, começou a 

apresentar problemas de fissuração.  

Considera-se então que houve uma falha na ligação do gesso projetado-Seral e gesso cartonado-Pladur.  

A causa direta da falha foi a ligação dos dois materiais que não apresentava rigidez suficiente para as 

vibrações que estava sujeita, e por isso, considera-se o primeiro nível como causa externa devido à falha 

se dever a um erro de projeto. Como esta teve génese num erro de projeto, considera-se o segundo nível 

da falha como uma causa técnica. A causa raiz foi a escolha errada do material por parte do projetista. 



Modelo de Análise de Causas e Consequências de Falhas em Fase de Obra 

 

62 

 

Na Figura 41, encontra-se a árvore de falhas desta tarefa sendo que a vermelho está evidenciado o 

caminho critico da falha. 

 

Figura 41- Árvore de Falhas Pladur/Seral 

Como consequência da falha resultaram custos acrescidos que, numa situação normal seriam cobertos 

pelo projetista, no entanto foram suportados pelo dono de obra. Para solucionar esta falha foi necessário 

proceder à aplicação de forras em gesso cartonado-Pladur na continuidade das novas paredes para 

revestir a parede existente. Existiu, por isso, apenas ação corretiva sem a necessidade de realizar 

retrabalho. O dono de obra teve ainda, como grande vantagem, o isolamento térmico e acústico das 

novas forras, obtido através da colocação de lã de rocha 70 kg/m2. 

A área onde será realizada a execução de forras em gesso cartonado-Pladur tem 60m2. Este material 

tem um custo de 27€/m2 e a ação corretiva de 1620€, preço composto. Na Tabela 8 procede-se à análise 

dos custos da ação corretiva. Importante realçar que esta é apenas uma ação corretiva e que não há a 

necessidade de retrabalho, por isso considera-se como um trabalho a mais. 

Tabela 8- Análise de custos ação corretiva Pladur/Seral 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

525 000  - 1 620 - 0,31 - 

 

Pela análise do valor do ICG, conclui-se que esta ação corretiva teve uma influência muito baixa no 

orçamento global da obra, equivalendo apenas a 0,31% do valor deste. 

A ação corretiva teve uma duração de quatro dias de trabalho. Apesar da existência de uma tarefa 

sucessora-pinturas- não surgiu quaisquer implicações no prazo, pois há uma folga entre o início da ação 

corretiva, que tem o seu início a 9 de março e a tarefa sucessora que só está planeada começar em abril, 

aliada também à possibilidade das restantes artes poderem seguir o planeamento sem atrasos ou desvios. 

Tendo isto em conta não há a necessidade de adaptar o plano de trabalhos com a inserção desta tarefa, 

pois esta não influencia o caminho crítico nem qualquer outra atividade que não esteja neste. Na Tabela 
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9, estuda-se a influência da duração deste trabalho a mais na duração global da obra através do cálculo 

do Indicador de atraso global. Visto de que se trata de um trabalho a mais, os valores planeados e reais 

da tarefa não existem. 

Tabela 9- Análise de prazos ação corretiva Pladur/Seral 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

200 - - 4 - 2 

 

Devido à curta duração, quatro dias, da realização da ação corretiva, e ao facto de esta tarefa poder ser 

realizada sem haver a necessidade de parar os restantes trabalhos, o impacto em termos de atrasos é 

muito reduzido, sendo que a ação corretiva ocupa apenas 2% do tempo total da obra. 

 

 Gesso Cartonado/Tubagem 

Como se sucede em todas as obras, em determinadas zonas é necessário proceder à passagem de 

tubagem entre pisos. De entre todas, as mais complexas são os tubos de queda de saneamento, pelo facto 

de não serem flexíveis e por serem os de maior diâmetro, neste caso diâmetro 90. Para economizar 

espaço, a especialidade de arquitetura previu a execução de algumas paredes de gesso cartonado com 

estrutura de 90mm e assim dispensa algumas coretes. Não existindo folga entre o diâmetro e a dimensão 

da estrutura qualquer milímetro de desaprumo da parede gera uma imperfeição na placa de revestimento, 

o que, neste caso sucedeu. 

Determina-se que a falha é a passagem de tubos em zonas demasiado estreitas. A causa direta é a 

formação de pequenos desaprumos na parede causados pela inexistência de folga entre a tubagem e a 

parede, resultado do pobre estudo da obra efetuado pela área de arquitetura.  

Considera-se então o primeiro nível da FTA como sendo uma causa externa.  O segundo nível é uma 

causa técnica, pois o erro teve origem no projeto de arquitetura. Por fim, a causa raiz considera-se como 

um erro do projetista que não considerou uma folga. Na Figura 42, está exibida a FTA deste caso com 

o caminho critico assinalado a vermelho. 

As consequências diretas da ocorrência da falha foram custos extra em mão-de-obra para o empreiteiro, 

perda de tempo em obra, e necessidade de retrabalho. Foi então necessário proceder à desmontagem e 

remontagem das paredes desaprumadas, de forma a solucionar esta falha. Com esse objetivo, foi 

necessária uma equipa com um custo de 25€ por hora ao longo de dois dias de trabalho, resultando num 

custo total de 400€. Foi necessário refazer 60m2 de parede constituída por pladurs tendo um custo de 

40€ por m2. €. O valor do de orçamento da tarefa inicial no local onde há passagem de tubagem é de 

2400€. Na Tabela 10, é demonstrada essa informação. 
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Figura 42- Árvore de Falhas da tarefa de Tubagem 

Pelo estudo da Tabela 10, é possível constatar que o custo de retrabalho nesta tarefa teve um peso quase 

insignificante no orçamento global da obra, equivalendo apenas a 0,08%. Relativamente à tarefa, o seu 

custo teve um peso mais considerável, utilizando 16,67 % do orçamento inicial. 

Tabela 10- Análise de custos tarefa Pladur 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

525 000  2400 400 2800 0,08 16,67 

 

O processo de retrabalho durou dois dias, com implicações no caminho crítico, atrasando principalmente 

a entrada dos pintores. A tarefa estava programada, inicialmente, para durar 20 dias, no entanto, devido 

à necessidade de retrabalho, aumentou para 22. A folga existente de 20 dias foi reduzida para 18 dias, 

como se pode consultar no plano de trabalhos. Estuda-se então estes dados na Tabela 11. 

Tabela 11- Análise de prazos tarefa Pladur 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

200 20 22 2 10 1 

 

Relativamente aos valores calculados de IAT e IAG, conclui-se que apesar do pouco tempo despendido 

no retrabalho desta tarefa, 2 dias, estes equivalem a 10% do tempo total inicialmente planeado da tarefa 

e 1% do tempo total da obra, respetivamente. Sendo esta uma obra com reduzida margem para falhas, 

qualquer uma vai influenciar o caminho crítico e diminuir a folga sendo uma razão para preocupação. 
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 OBRA B 

Esta obra trata-se de uma construção nova com um orçamento de 326.000,00€. Até à data, foram 

detetadas cinco falhas em cinco tarefas distintas. A primeira, ocorreu durante o desvio de ribeiro no 

terreno para a implantação do edifício. A seguinte, surge na execução das fundações pois previa-se que 

estas fossem diretas, mas tal se verificou ser impossível. Seguidamente, estuda-se a implantação da obra 

e as razões pelas quais esta foi mal executada.  Analisa-se a tarefa de alvenarias e a sua execução, que 

apresentou grandes falhas. Por fim, perscruta-se a falha relacionada com as cotas da varanda. O 

planeamento de trabalhos cedido, encontrava-se incompleto, pelo que o autor teve de fazer algumas 

suposições. Este planeamento tem uma folga global de 110 dias e encontra-se no anexo 3.2. As FCF 

encontram-se no anexo 1.2 e o MCC no anexo 2. 

 Desvio do Ribeiro 

A tarefa inicial consistia no desvio de um ribeiro para a implantação da moradia. Os trabalhos foram 

iniciados na zona do terreno onde o ribeiro seria intercetado, no local mais a montante do lote. Após a 

escavação até à cota de 57.75, 1 metro abaixo da alegada localização do coletor indicada no cadastro 

das Águas do Porto, não foi possível encontrá-lo, tal como se pode observar na Figura 43. 

 

 

Figura 43- Escavação inicial para interceção do ribeiro 

Podemos considerar que a falha é a não localização do coletor, uma não conformidade entre o que se 

encontra em cadastro e a realidade. Aplicando a metodologia da árvore de falhas, indicada na Figura 44  

, e entrevistando o empreiteiro, conclui-se que a falha foi originada por uma causa externa , sendo esta 

uma causa técnica que teve a sua génese num erro por parte das entidades licenciadoras, neste caso um 

lapso no cadastro das Águas do Porto referente à cota e traçado do coletor. 
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Figura 44- Árvore de Falhas da tarefa de desvio do ribeiro 

Esta falha causou múltiplas consequências, principalmente a interrupção dos trabalhos e a necessidade 

de um novo projeto. Outra consequência que adveio desta falha foi a necessidade de escoramento dos 

muros vizinhos. 

Tanto as consequências como as ações corretivas têm custos não planeados. Após cedência dos valores 

iniciais e finais por parte do empreiteiro foi possível constatar que o orçamento final da tarefa, 

13.500,00€, excedeu em 3.875,00€ o orçamento inicialmente planeado, 9.625,00€. Procede-se então ao 

tratamento desta informação na Tabela 12. 

Tabela 12- Tabela de análise de custos da tarefa de desvio do ribeiro 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

326 000 9625 3875 13 500 1,79 28,70 

 

Conclui-se que, o custo excedente, 3.875,00€, é cerca de 1,19% do orçamento total da obra e 

aproximadamente 28,7% do custo total da tarefa que se encontra a ser analisada, um valor um pouco 

elevado equivalendo quase a 30% do custo inicial da tarefa. 

Estudando agora o plano de trabalhos, indicado no anexo 3, foi possível averiguar que esta tarefa, desvio 

do ribeiro, foi a primeira atividade a ser desenvolvida nesta obra com início a 5 de novembro de 2018, 

sendo que mais nenhuma tarefa pode iniciar sem esta estar concluída. A tarefa de desvio do ribeiro 

engloba as sub-tarefas de escavação, interceção do ribeiro e aterro. O planeamento inicial da obra, previa 

que esta tarefa durasse 15 dias de trabalho.  

Em consequência da falha, foi necessário parar os trabalhos, reunir com as Águas do Porto e realizar 

novamente o trabalho após determinada a localização correta do coletor. Uma vez que esta é uma tarefa 

crítica, nenhuma outra tarefa pôde iniciar sem esta terminar, o que afetou o caminho crítico e, por 

conseguinte, originou atrasos globais na obra. Esta falha implicou um atraso de cinco semanas, desde o 
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início da tarefa até ao início da repetição desta na localização e cota correta. Nestas cinco semanas 

ocorreram reuniões com as Águas do Porto, sondagens para localizar o coletor e execução do trabalho. 

Tabela 13- Tabela de análise de prazos da tarefa de desvio do ribeiro 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

403 15 40 25 62,5% 6,2% 

 

Concluindo, a realização correta da tarefa iniciou a 10 de dezembro de 2018 e terminou a 08 de janeiro 

2019, reduzindo assim a folga. Dado que a duração da obra é de 403 dias úteis, o tempo despendido na 

realização da ação corretiva foi 62,5% do total da tarefa e 6,2% do tempo da obra foi gasto nestas ações. 

A folga total da obra foi reduzida de 115 dias para 90. O plano de trabalho atualizado com o atraso da 

tarefa encontra-se no anexo 3.2. neste plano optou-se por reduzir o número de tarefas e agrupá-las numa 

célula denominada de “Restantes Tarefas” para permitir ao leitor uma análise e leitura do plano mais 

clara. 

 

 Fundações 

Inicialmente, estava prevista a utilização de fundações diretas, no entanto, durante a abertura das valas 

para a realização dos trabalhos, com o objetivo de desviar o ribeiro, verificou-se que o solo não tinha 

capacidade para receber fundações diretas. Esta conclusão foi confirmada através de ensaios SPT. 

Pode-se observar que a falha é a não previsão das fundações indiretas. Esta deve-se diretamente à 

inexistência de um estudo geológico-geotécnico. Visto que o projetista de estruturas não indicou a 

necessidade de realizar algum estudo geológico, o primeiro nível da FTA é considerado como uma causa 

externa ao empreiteiro, o seguinte como causa técnica e a causa raiz é um erro com génese no projetista. 

Na Figura 45, encontra-se a FTA desta falha com o caminho critico indicado a vermelho. 

 

 

Figura 45- Árvore de Falhas da tarefa de execução de fundações 
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Em virtude desta falha surgiram diversas consequências, nomeadamente custos extra para o dono de 

obra e atrasos na obra. De forma a corrigir esta falha foi necessária a aplicação de micro-estacas, que 

teve um custo de 20.000€. Tendo em conta que, não houve necessidade de retrabalho, mas sim de realizar 

trabalhos a mais, não se consideram acréscimos de custos à tarefa inicial. Na Tabela 14, é apresentada 

uma análise dos dados relativos aos custos da tarefa. 

Tabela 14- Análise de custos da ação corretiva micro-estacas 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

326 000 - 20 000 - 6,13  

 

Através da observação da tabela, é possível concluir que correção da falha equivale a 6,13% do 

orçamento global da obra. Apesar de ser um valor significativo a construção de micro-estacas revelou 

ser obrigatória para a correta realização da obra. 

Como se verificou que o solo não tinha capacidade de receber fundações diretas durante as escavações, 

foi possível realizar atempadamente ensaios e a encomenda do material para a execução de micro-

estacas. No entanto foi necessário aplicar micro-estacas, como trabalho a mais, realizada a priori das 

fundações. Visto que esta precede a de “sapatas e lintéis de fundação-infraestruturas”, entra no caminho 

crítico. Esta tarefa teve uma duração de 10 dias. Posto que se trata de um trabalho a mais e não de uma 

ação de retrabalho, os prazos da duração da tarefa inicial não aumentam, ao contrário da duração da 

obra. Ou seja, ocorreu um atraso total da obra de 10 dias, o que reduziu a folga existente de 90 para 80 

dias. O efeito deste atraso na obra é estudado Tabela 15. 

Tabela 15- Análise de prazos da ação corretiva micro-estacas 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

403 - - 10 - 2,48 

 

A necessidade, motivada pela falha, de realizar um trabalho extra ocupa um total de 2.48% do tempo 

total na obra. À semelhança do plano de trabalhos da tarefa anterior, este também foi simplificado por 

motivos de sintetização de forma a permitir uma leitura mais clara, o qual se encontra no anexo 3.3. 

 

 Implantação da Obra 

Estava planeado que a obra fosse implantada de forma a que a cota final do piso 0 ficasse 3 centímetros 

acima da cota do passeio. Contudo, já com a estrutura concluída, verificou-se que a cota da laje do piso 

0, ficou 20 centímetros acima. Conclui-se, portanto, que houve uma falha na execução da estrutura. 

Através da entrevista ao diretor de obra, não foi clara a identificação da causa raiz, mas a análise do 

autor permite imputar a responsabilidade ao encarregado, proveniente do stress causado pelos prazos. A 
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causa direta desta falha foi a determinação errada das cotas de implantação por parte do encarregado. 

Visto que se trata de uma falha com origem num funcionário da empresa deduz-se que o primeiro nível 

da FTA é uma causa interna. Aquando da execução desta tarefa, a obra já tinha sofrido atrasos 

consideráveis devido ao desvio do ribeiro, e perante todos estes problemas e pressões relacionadas com 

prazos, o funcionário não conseguiu executar a tarefa corretamente.  Na Figura 46, encontra-se a árvore 

de falhas relativa à tarefa de levantamento de cotas. 

 

 

Figura 46- Árvore de Falhas da tarefa de levantamento de cotas 

Em virtude desta falha, foi necessário proceder à alteração da arquitetura. Esta alteração, consiste na 

realização de um aterro, em duna, desde o portão da rua até à entrada de casa. Esta ação corretiva teve 

um custo de 400€. Dado que neste caso não foi necessária a realização de retrabalho, ou seja, não houve 

necessidade de proceder ao abaixamento de cotas, mas apenas de implementar uma ação corretiva, não 

se assume custos adicionais à tarefa inicial. Considera-se então, a existência de trabalho a mais com 

custos adicionais para a correção de uma falha. 

Tabela 16- Análise de custos da ação corretiva aterro em duna 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

326 000 - 400 - 0,12 - 

 

 Dado que neste caso não foi necessária a realização de retrabalho, ou seja, não houve necessidade de 

proceder ao abaixamento de cotas, mas apenas de implementar uma ação corretiva, não se assume custos 

adicionais à tarefa inicial. Considera-se então, a existência de trabalho a mais com custos adicionais para 

a correção de uma falha. 

Tabela 16, conclui-se que esta ação corretiva teve um impacto muito reduzido a nível de custos na obra, 

equivalendo apenas a 0,12% do orçamento global da obra. 
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Visto que a ação corretiva consiste apenas na realização de um aterro de pequenas dimensões, pode ser 

realizada enquanto os restantes trabalhos decorrem, sem qualquer implicação nas outras tarefas e 

caminho crítico. Esta ação teve apenas uma duração de dois dias. 

Tal como na análise de custos, nesta análise de prazos não se assume que a ação corretiva esteja 

englobada numa tarefa, pois não há necessidade de a refazer, mas considera-se como um trabalho a 

mais. 

Tabela 17- Análise de prazos ação corretiva da má implantação da obra 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

413 - - 2 0,48 - 

 

Em consequência da curta duração da realização da ação corretiva, juntamente com facto de esta tarefa 

poder ser realizada sem haver a necessidade de parar os restantes trabalhos, o seu atraso equivale apenas 

0,48% do tempo total da obra. Posto isto, não houve a necessidade de realizar um plano de trabalhos 

para verificar o impacto desta tarefa extra na restante obra, já que esta não entra no caminho critico e 

não tem influência sobre qualquer outra tarefa. 

 

 Cotas-Varanda 

Numa revisão por parte da empresa empreiteira ao projeto de estruturas, detetou-se que a laje da varanda, 

no projeto de estruturas, estava marcada à mesma cota da laje interior. Tal não deve ser admissível, dado 

a necessidade adicional de escoamento de águas, a cota da laje da varanda deveria ter ficado a uma cota 

inferior do que cota da laje interior.  

Esta falha decorre por duas causas, uma externa e outra interna ao empreiteiro. A primeira, deve-se ao 

projeto estar errado, tendo como causa raiz um erro nos desenhos por parte do projetista. A FTA 

referente a esta causa está indicada na Figura 47. A segunda, deve-se diretamente a uma falta de 

preparação de obra, que tem origem num desleixo por parte do diretor de obra e a sua FTA está 

representada na Figura 48.    

Devido a esta falha, foi necessário proceder à alteração do pormenor técnico por parte do projetista. Esta 

mudança consistiu na troca do isolamento térmico previsto para permitir ganhar cota. Uma vez que a 

falha foi detetada a tempo, não existe implicações quer no preço ou no prazo, pelo que a fases restantes 

da metodologia não serão aplicadas.  
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Figura 47- Árvore de Falhas Externa da Cota da Laje 

 

Figura 48- Árvore de Falhas Interna da Cota da Laje 

 

 Alvenarias 

Por fim, a última tarefa analisada desta obra, onde ocorreu uma falha, trata-se da tarefa de alvenarias. 

Durante os trabalhos de execução de alvenarias, verificaram-se falhas na execução destas o que forçou 

a substituição do subempreiteiro e a correção o trabalho.  

Seguindo o caminho, evidenciado na Figura 49, é possível verificar que esta é uma causa externa devido 

à falha ter sido causada por um subempreiteiro. Por intermédio da entrevista com o diretor de obra, 

concluiu-se que esta ocorreu devido à falta de competência técnica do subempreiteiro. 
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Figura 49- Árvore de Falhas da tarefa de Alvenaria 

Esta falha, da responsabilidade do subempreiteiro, resultou na rescisão do seu contrato e em atrasos na 

obra, com a necessidade de contratação de novo subempreiteiro, para a realização de retrabalho. Estas 

ações consistem na retificação de certas paredes, ou demolição e reconstrução das paredes que não 

davam para retificar. Todo este processo teve um custo de 975€, que foram descontados ao 

subempreiteiro inicial, resultando num aumento do orçamento da tarefa de 3.000€ para 3.975€. 

Tabela 18- Análise de custos da tarefa de alvenaria 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

326 000 3 000 975 3 975 0,30 24,5 

 

Verifica-se, pela análise da Tabela 18, que a falha do subempreiteiro inicial, teve um custo que equivale 

a 24,5% do valor total da tarefa e a 0,30% do orçamento global da tarefa. O retrabalho teve pouca 

influência no orçamento global da obra, no entanto o mesmo já não se pode concluir relativamente à 

tarefa de alvenaria visto que esta assume um valor significativo, comparativamente ao orçamento inicial 

da tarefa. No entanto a nível do empreiteiro, não tem muita significância visto que o custo foi suportado 

pelo subempreiteiro inicial. 

Uma vez que a substituição do subempreiteiro e o retrabalho tiveram a duração de vinte dias, a duração 

real da tarefa contabilizou um total de trinta dias de trabalho. Como esta tarefa se encontra no caminho 

crítico, será inevitável o surgimento de um atraso nas tarefas seguintes, reduzindo a folga existente de 

80 para 60 dias. 
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Tabela 19- Análise de prazos da tarefa de alvenaria 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

413 10 30 20 66,67 4,84 

Através de uma análise da Tabela 19, é possível constatar que o retrabalho e ações corretivas tiveram 

um grande impacto na duração da tarefa, aproximadamente 66,67% do tempo da tarefa foi despendido 

em retrabalho. Já a níveis globais de atrasos, estas ações de retrabalho e corretivas tomaram 4,84% do 

tempo total da obra. 

 

 OBRA C 

Esta obra, como apresentado em 4.3.3, trata-se de uma reabilitação ligeira de dois apartamentos de 

tipologia T3 com um orçamento global de 95.000€, iniciada a 18 de setembro de 2018 e, com entrega a 

10 de dezembro desse mesmo ano. Nesta obra, que já se encontra concluída, ocorreram duas falhas 

comuns aos apartamentos. A primeira, com a obra ainda em curso, resultou de uma falha na aplicação 

da caixilharia. Já a segunda, com a obra praticamente concluída, teve origem na fissuração da marmorite. 

O planeamento de trabalhos inicial encontrava-se incompleto pelo que o autor teve de supor algumas 

ligações entre tarefas. Este planeamento, que se encontra apresentado no anexo 3.3.1, refere-se às duas 

obras, que foram tratadas como sendo só uma durante o processo e tem uma folga global de dez dias. 

Tendo como base esta informação, e o facto de as falhas serem comuns nos dois apartamentos o autor 

sente que não há necessidade de realizar uma distinção entre os dois apartamentos neste subcapítulo.  

As FCF e MCC estão disponibilizados na íntegra nos anexos 1.3 e 2, respetivamente. 

 Aplicação de Caixilharia  

Já com a caixilharia de madeira instalada, verificou-se que esta tinha uma pingadeira com maior 

expressão do que a antiga, que não tinha pingadeira. Esta nova pingadeira, apesar de colidir com os 

estores existentes, não podia ser retirada, dada a necessidade técnica de conduzir a água. 

Admite-se que existe uma falha no alinhamento da nova caixilharia. A causa direta foi a ausência de 

compatibilização de projetos e de pormenores. No entanto, esta ausência deveria ter sido identificada no 

momento de preparação de obra. Conclui-se então, que o primeiro nível na FTA é tanto uma causa 

externa como uma causa interna.  

Através da análise da causa externa, é possível depreender que a falha teve origem na fraca 

compatibilização de projetos e pormenores, resultado da inexistência de comunicação eficiente entre 

especialidades. Conclui-se então que o segundo nível da FTA é uma causa humana e a causa raiz externa 

é a comunicação ineficiente entre especialidades.  Na Figura 50, encontra-se a árvore FTA, relativa à 

causa externa, com o caminho critico indicado a vermelho. 

Passando agora ao estudo da causa interna, assim como na causa externa, o segundo nível da FTA é 

causa humana. Isto deve-se, ao facto, desta falha ter origem nos responsáveis da empresa empreiteira 

por não captarem esta falha durante a preparação da obra. Determina-se, por fim, que a causa raiz interna 

foi o desleixo por parte do dono de obra aquando da preparação da obra, pois não verificou a 

compatibilização entre projetos e pormenores. Na Figura 51, está representada a árvore de falhas alusiva 

à causa interna, com o caminho critico assinalado a vermelho, 
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Figura 50- Árvore de Falhas da tarefa de Aplicação de Caixilhaira, Causa Externa 

.  

 

Figura 51- Árvore de Falhas da tarefa de Aplicação de Caixilhaira, Causa Interna 

Esta falha teve como principal consequência custos extra para o empreiteiro, que foram usados para a 

realização de retrabalho. O retrabalho consistiu na desmontagem da caixilharia e alinhamento desta mais 

atrás, tendo um custo de 480€ de mão-de-obra efetuado pelo empreiteiro. O orçamento para a tarefa das 

caixilharias, que tiveram de sofrer retrabalho era inicialmente de 10.816.40€, sendo que este foi 

realizado por uma empresa subempreiteira aparecendo apenas como preço composto. Procede-se à 

análise destes dados na Tabela 20. 

Tabela 20- Análise de custos da tarefa de Aplicação de Caixilharia de Madeira 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

95 000 10 816,40 480 11 296,40 0,51 4,44 
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Pelo estudo da Tabela 20, é possível determinar que os custos de retrabalho não causaram grande 

prejuízo ao empreiteiro, equivalendo apenas a 4,44% do valor do orçamento da tarefa inicial e a 0,51% 

do valor global do orçamento da obra. 

Devido ao retrabalho, a tarefa de aplicação de caixilharia de madeira teve uma duração extra de dois 

dias. Como esta tarefa se encontrava no caminho crítico, o atraso nesta teve repercussões nas restantes 

tarefas e originou um atraso global na obra. De seguida, estes valores serão apresentados valores na 

Tabela 21. 

Tabela 21- Análise de prazos da tarefa de Aplicação de Caixilharia de Madeira 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

70 5 7 2 40 2,86 

 

Conforme os valores indicados na Tabela 21, o retrabalho teve uma influência significativa no atraso da 

tarefa, dado que o tempo desperdiçado em retrabalho corresponde a 40% do tempo planeado desta. 

Apesar de o retrabalho apenas equivaler a 2,86% do tempo total da obra, visto que há uma margem de 

dez dias que ficou reduzidas a oito após a falha, esta teve um efeito considerável nos prazos.  

 

 Marmorite 

Já com a obra praticamente concluída, começaram a ser cada vez mais percetíveis as pequenas fissuras 

que a marmorite, aplicada nos WC, começava a apresentar em toda a área. 

A fissuração da marmorite deu-se devido à falta de rigidez do suporte. Durante a execução da obra o 

empreiteiro alertou o dono de obra que a aplicação da marmorite sobre uma base pouco rígida-OSB 

sobre vigas de madeira-iria originar fissuração, dada a rigidez da marmorite e a falta de rigidez da base. 

No entanto, o dono de obra optou por avançar com esta solução, mesmo conhecendo os seus possíveis 

riscos. Visto que a decisão inicial de aplicar marmorite sobre uma base pouco rígida que causou 

diretamente a falha foi tomada pelo projetista, o primeiro e segundo nível da FTA são causa externa e 

causas técnicas, respetivamente. A causa raiz da falha, considera-se um erro de conceção do projetista 

por apresentar uma solução que não é indicada para o tipo de suporte existente. Na Figura 52, está 

representada a FTA com o caminho critico indicado a vermelho. 

Visto que a única forma de solucionar esta falha seria a remoção da marmorite e aplicação de outro 

sistema, opção que o dono de obra rejeitou não existe uma ação corretiva para ser analisada. Como esta 

não existe, não ocorrem implicações quer no preço ou no prazo, pelo que a fases restantes da 

metodologia não serão realizadas 
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Figura 52- Árvore de Falhas da tarefa de Aplicação de Caixilhaira 

 

 OBRA D 

Esta obra trata-se de uma reabilitação profunda a um edifico unifamiliar, com um orçamento global de 

188.000,00€. A execução da obra teve início dia 13 de maio de 2019 e foi programada de forma a que 

todos os restantes trabalhos findassem até dia 10 de julho de 2020, tendo uma duração total de 215 dias 

de trabalho úteis e uma folga global de 25 dias. Como o plano de trabalhos cedido se encontra 

incompleto, o autor não consegue datar exatamente o início das demolições. Por isso, supõe-se que estas 

tenham iniciado no dia 13 de maio de 2019 e na tarefa designada como Estrutura, encontra-se englobado 

os trabalhos de demolição, escavação e betão armado. No decorrer da empreitada foram detetadas, até 

ao momento, quatro falhas.  A primeira aconteceu devido à falta de estabilidade das paredes perimetrais 

e à não previsão de escoramento. De seguida, decorreu uma falha que teve origem na solução de 

revestimento da cobertura.  Seguidamente, surgiu uma outra falha relativa às forras pelo interior das 

alvenarias. Por fim, verificou-se uma última falha que ocorreu nas tarefas de fundações.  As FCF, MCM 

e planos de trabalhos encontram-se nos anexos 1.4, 2 e 3.4 respetivamente. 

 Estabilidade de paredes perimetrais  

Como quase em todas as obras, o início dos trabalhos deu-se pelas demolições e posterior escavação. 

Durante a execução destes trabalhos, verificou-se que as paredes perimetrais, em alvenaria de granitos, 

começavam a demonstrar sinais de movimentos.  

Neste caso, a falha deveu-se à falta de estabilidade das paredes perimetrais, resultado da inexistência de 

previsão de escoramento no projeto de estruturas (causa direta). Esta é uma causa de falha externa ao 

empreiteiro, determinando assim o primeiro nível da FTA. O segundo nível da FTA é causa técnica, 

graças à falha ter génese no projeto de estruturas. Por fim, o terceiro nível da FTA e causa raiz da falha 

é um erro de cálculo do projetista que não previu a necessidade de escoramento. Na Figura 53, encontra-

se a FTA desta falha, estando identificado o caminho crítico a vermelho. 
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Figura 53- Árvore de Falhas da Estabilidade das Paredes Perimetrais 

A ausência de escoramento no projeto de estrutura, forçou a paragem de todos os trabalhos da obra e 

originou custos extra para o dono de obra. A interrupção foi necessária para executar a medida de ação 

corretiva, que consiste no escoramento das paredes em questão e enchimento de todos os espaços vazios 

entre as pedras. Como não há necessidade de realizar retrabalho, considera-se como um trabalho a mais 

pelo que não entrará no orçamento da tarefa Estrutura. 

A ação corretiva teve um orçamento total de 650€, sendo que 250€ foram gastos em material-escora- e 

400€ em mão-de-obra. Na Tabela 22, são apresentados os valores com o intuito de avaliar o prejuízo 

financeiro que esta ação corretiva provocou. Este custo foi suportado pelo dono de obra. 

Tabela 22- Análise de custos da ação corretiva Escoramento 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

188 000  - 650 - 0,36 - 

 

Pela análise da Tabela 22,  conclui-se que o prejuízo financeiro causado por este trabalho extra não teve 

grande impacto a nível de custo global, ocupando apenas 0,36% dos fundos alocados para conceção da 

obra. 

Graças à necessidade da ação corretiva, foi necessário proceder à suspensão total dos trabalhos durante 

dois dias. Como esta foi implementada, durante o decorrer da tarefa de Estrutura, esta última terá uma 

quebra para a realização da ação corretiva, ficando dividida em duas partes. Como referido, o 

escoramento é um trabalho a mais e não retrabalho, pelo que não será necessário analisar os prazos da 

tarefa de Estrutura, mas sim proceder ao estudo da influência da ação corretiva no contexto geral da 

obra. Na Tabela 23, encontra-se esse estudo. 
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Tabela 23- Análise de prazos da ação corretiva Escoramento 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

295 - - 2 - 0,68 

 

Apesar do escoramento se encontrar no caminho crítico e prorrogar a obra em dois dias, reduzindo assim 

a folga global de vinte cinco dias para vinte e três dias, a ação corretiva ocupa apenas 0,68% do tempo 

demonstrando o pouco peso que ocupa no atraso global da obra. O plano de trabalhos atualizado, 

incluindo já o escoramento, encontra-se no anexo 3.4.2. 

 

 Cobertura 

O sistema de cobertura previsto incluía, sobre a estrutura, a aplicação de um painel sandwich com lã de 

rocha, sobre a o qual seria aplicado ripado e telha cerâmica. Verificou-se que a única fábrica que 

produzia o painel previsto não teria a capacidade de o fornecer a tempo, dado que o mesmo painel estava 

a ser utilizado numa obra cuja exigência era superior à capacidade de produção da fábrica. Sendo assim, 

foi necessário alterar a composição da solução de revestimento da cobertura. 

Considera-se então como falha, a falta do material prescrito, causada diretamente pela indisponibilidade 

do painel sandwich. Devido a esta ser uma causa alheia ao empreiteiro com origem num erro técnico de 

um terceiro, o primeiro nível da FTA é considerado como causa externa e o segundo é causa técnica. 

Como os fornecedores aceitaram a encomenda do painel sandwich apesar de a sua capacidade de 

produção não conseguir dar resposta à procura, a causa raiz da falha é um erro do fornecedor. Sendo 

este um caso único nos casos de estudo analisados, foi necessário proceder a algumas adaptações na 

FTA exibida na Figura 54. Nesta alterou-se o evento “Erro Identidades Licenciadoras” por “Erro 

Fornecedores” de modo a ir ao encontro da causa raiz deste caso peculiar. 

 

Figura 54- Árvore de Falhas da Tarefa Cobertura 
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Devido à necessidade de realizar uma alteração à solução de revestimento de cobertura, a solução 

corretiva passa pela modificação da composição de revestimento para OSB de 22cm, membrana de 

polietileno, XPS de 10 cm, tele impermeável à água, mas permeável ao vapor, ripa e contra-ripa de 

madeira e telha cerâmica. 

Estava previsto que a instalação da cobertura fosse efetuada por uma empresa subempreiteira, com um 

orçamento de 3.025,34€. Apesar da necessidade de alteração, o custo da tarefa manteve-se, ainda que o 

material novo a ser usado tenha passado ser mais dispendioso, o empreiteiro optou por realizar o trabalho 

com pessoal próprio, muito habituado a este sistema. Relativamente a prazos, não houve atraso uma vez 

que a falta de material foi detetada a tempo, o trabalho pode ser executado conforme o planeado.  

Como não há implicações quer no preço ou no prazo, não é possível aplicar as restantes fases da 

metodologia para um estudo mais aprofundado do efeito da falha nos preços e nos prazos.  

 

 Forras pelo Interior 

Numa parte importante das paredes de alvenaria de pedra existentes estava previsto o revestimento com 

gesso projetado e posterior pintura. Tendo-se verificado em obra que as paredes tinham desaprumos 

entre 4 e 7 cm, é possível concluir que, com o revestimento previsto, não era possível corrigir. 

Considera-se esta falha como sendo a impossibilidade de execução de paredes aprumadas devido a um 

impedimento proveniente do revestimento de paredes. Esta falha foi causada diretamente pela 

impossibilidade de verificação das paredes em momento de projeto, que significa que o primeiro nível 

da FTA, indicada na Figura 55, seja causa externa ao empreiteiro. Visto que a falha teve origem num 

erro cometido pela equipa de projeto, falta de verificação das condições iniciais do edifício, o segundo 

e terceiro níveis da FTA são causa técnica e erro de projetista, respetivamente.  

Face às consequências negativas da falha, ou seja, a perda de espaço interior e o surgimento de custos 

excedentes que tiveram de ser suportados pelo dono de obra, foi necessário proceder à alteração da 

solução de revestimento da parede. Os custos excedentes tiveram como propósito o pagamento da ação 

corretiva que consiste no revestimento das paredes por forras em gesso cartonado. 

 

Figura 55- Árvore de Falhas da Tarefa Forras pelo Interior 
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Tendo como base o custo de 12€ por metro quadrado de gesso cartonado, ao ser aplicado ao longo de 

uma área de 250 metros quadrados, o custo composto desta ação corretiva, que irá substituir a tarefa 

inicial de gesso projetad, é de 3.000,00€. Esta tarefa é apenas uma ação corretiva, sem a necessidade de 

realizar retrabalho, que substitui a tarefa inicial. Será apenas estudado apenas o peso desta ação corretiva 

no contexto geral da obra e não será comparado com a tarefa de gesso projetado inicialmente planeada.  

Na Tabela 24, procede-se à análise destes valores.  

Tabela 24- Análise de custos da ação corretiva Forras em gesso cartonado 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

188 000  - 3 000 - 1,60 - 

 

A execução desta tarefa teve um custo de 3.000,00€ para o dono de obra, que equivale a 

aproximadamente a 1,60% do orçamento total da obra. Através destes valores, pode-se constatar que 

não há um prejuízo significativo no orçamento da obra devido à realização desta ação corretiva. 

Ao contrário do que seria de esperar, os trabalhos desta ação corretiva não provocaram atrasos e ainda 

permitiram que o trabalho fosse elaborado de forma mais célere devido ao facto de não ser necessária a 

execução de roços, o que permitiu aumentar a rapidez de elaboração das forras de gesso cartonado. Em 

virtude deste fator, não se irá realizar a etapa seguinte da metodologia. 

 

 Fundações 

O projeto de arquitetura previa que o piso -1 ficasse, no final da obra, com um pé-direito de 2,50m o 

que implicava uma escavação de cerca de 1,30cm. No início dos trabalhos conclui-se que o terreno era 

pedra, ao contrário do saibro que tinha sido considerado em orçamento. Uma vez que as paredes de 

pedra de alvenaria estavam pouco sólidas, optou-se por não escavar mais e, em alternativa, subir toda a 

cota da casa cerca de 1m. 

Relativamente a esta falha, podemos concluir que se trata de uma caracterização errada do solo, causado 

diretamente pela ausência de estudo geológico-geotécnico. Determina-se então que o primeiro nível da 

FTA é uma causa externa ao empreiteiro. Tanto quanto foi possível indagar, a responsabilidade da falha 

é da equipa projetista, que devia ter proposto um estudo geológico-geotécnico. Na Figura 56, encontra-

se exemplificada a FTA, com o caminho critico a vermelho.  

Devido à caracterização errada do solo, foi necessário realizar um aditamento ao projeto na Câmara 

Municipal do Porto e, por conseguinte, paragem na obra. Neste caso não há ação corretiva, o que 

significa que que não existiu qualquer alteração nos custos da obra, uma vez que todos os elementos se 

mantêm. Os pequenos ajustes necessários não foram contabilizados, dado que existiam trabalhos a mais 

e trabalhos a menos e os envolvidos assumiram a manutenção do que tinha sido previamente acordado. 
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Figura 56- Árvore de Falhas da Tarefa de Estrutura (Fundações-Aumento da Cota) 

Devido ao pedido de aditamento foi necessário parar a obra durante 15 dias. Devido a este atraso a tarefa 

Estrutura teve um aumento de duração de 85 para 100 dias, reduzindo assim a folga de 23 dias para 8. 

Estas alterações podem ser consultadas no mapa de trabalhos que se encontra no anexo 3.4.3.  Na Tabela 

25, analisa-se os efeitos desta paragem na obra. 

Tabela 25- Análise de prazos da Tarefa Estrutura (Fundações-Aumento da Cota) 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

295 85 100 15 17,65 5,01 

 

O atraso nesta tarefa teve um impacto significado quer a nível desta, 17,65% do tempo da tarefa foi 

passado com o trabalho parado, quer a nível da obra, passando 5,01% do tempo total desta em completa 

paragem. Esta suspensão total dos trabalhos também reduziu substancialmente o tempo de folga 

existente, sobrando apenas 8 dias de folga para as restantes tarefas. 

 

 OBRA E 

Este caso aborda uma obra de reabilitação profunda com um orçamento de 263,411.63€, com uma 

duração de 205 dias, com início a 6 de janeiro e término previsto a 16 de outubro de 2020, com uma 

folga de quinze dias. Até ao momento, no decorrer da obra existiram três falhas nos trabalhos. A primeira 

ocorreu durante a escavação exterior. Durante o reforço da fachada detetou-se outra falha com origem 

na falta de comunicação entre especialidades. Por fim, identificou-se uma falha durante a execução de 

um lanço de escada. O plano de trabalhos cedido encontra-se incompleto, tanto a nível de relações entre 

tarefas como a nível de demonstração dos trabalhos, pelo que, pelo que o autor teve de fazer certas 

suposições. Como existe a ausência das tarefas de demolições, escavação, lajes mistas, alvenaria 

estrutural e estrutura da cobertura o autor agrupou-as todas numa tarefa denominada de Estrutura com 
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início a 6 de janeiro de 2020. As FCF, MCC e planos de trabalho desta obra encontram-se nos anexos 

1.5, 2 e 3.5 respetivamente 

 Escavação Exterior 

A escavação exterior previa a remoção de 50cm de terra, para que o jardim, que originalmente tinha três 

degraus à saída, ficasse à cota do piso 0. Essa escavação foi executada tendo ficado à mostra as 

fundações dos muros dos vizinhos verificando-se que não se conseguia garantir a segurança dos 

mesmos. 

 

Figura 57- Degraus à saida do jardim 

Considera-se a falha como a exposição das fundações dos muros dos vizinhos durante a escavação 

exterior, causada diretamente pelo desconhecimento das fundações vizinhas. Posto que tal informação 

deveria ter sido discutida na preparação de obra, o primeiro nível da FTA é causa interna. Além disso, 

em virtude das falhas no estudo e na recolha de informação das fundações vizinhas por parte da empresa 

empreiteira, o segundo e terceiro nível da FTA são, respetivamente, causa técnica e informação 

insuficiente. Na Figura 58, encontra-se a FTA desta tarefa com o caminho critico evidenciado a 

vermelho. 

A ação corretiva passa pela execução de lintel em betão armado a toda a volta do jardim, com um custo 

composto de 1.672,12€. Uma vez que não há retrabalho, mas sim a execução de um trabalho a mais, irá 

ser analisado apenas o impacto deste no orçamento global da tarefa e não no orçamento da tarefa de 

escavação exterior. Na Tabela 26, estuda-se esse impacto. 
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Figura 58- Árvore de Falhas da Tarefa de Escavação Exterior 

Tabela 26- Análise de custos da ação corretiva lintel em betão armado 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

263 411,63  - 1 672,12 - 0,63 - 

 

Como é possível confirmar pela observação da Tabela 26, o custo da ação corretiva apenas equivale a 

0,63% do orçamento global da obra. Pela análise deste dado, conseguimos concluir que, apesar de se 

tratar de um trabalho que poderia ter sido evitado, não revela ter um peso significativo no orçamento da 

obra. 

Dada a paragem forçada que a ação corretiva causou nas tarefas seguintes à escavação, ocorreu um 

atraso global de 3 dias. Com este atraso, a folga global de 15 dias ficou reduzida apenas a doze dias. Tal 

como na análise de preços, uma vez que não há retrabalho e apenas a execução de um trabalho a mais, 

irá ser analisado somente o impacto deste na duração total da obra na  

Tabela 27. 

Tabela 27- Análise de prazos da ação corretiva lintel em betão armado 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

205 - - 3 - 1,46 

Apesar de o trabalho a mais apena corresponder a 1,46% do tempo total da obra o facto de reduzir o 

tempo de folga, que já é curto, para apenas 12 dias é algo preocupante que os empreiteiros devem ter 

em conta. 
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 Reforço da Fachada 

A especialidade de arquitetura considerou a alteração dos vãos exteriores nas paredes de pedra 

existentes. Considerou ainda a inserção de caixa de estores. Este trabalho implica o corte e demolição 

de pedras de granito com 30 cm de profundidade sem que para isso estivessem considerados reforços. 

 

Figura 59- Vãos exteriores inicias  

A não consideração de reforços estruturais na fachada para alteração das posições dos vãos, foi causada 

diretamente pela falta de compatibilização entre o projeto de arquitetura e o projeto de estruturas. Pode-

se então concluir que o primeiro nível da FTA é uma causa externa. A falta de compatibilização entre 

especialidades teve origem na má comunicação entre estas, fazendo com que o segundo nível da FTA 

seja causas humanas e a causa raiz da falha, comunicação ineficiente. Na Figura 60, está apresentada a 

árvore de falhas referente à tarefa de reforço da fachada, com o caminho critico assinalado a vermelho. 

Esta falha obrigou à realização de trabalhos a mais, que se traduz em custos para o dono de obra. Este 

consiste numa ação corretiva, com um preço composto de 785€, que passa pela aplicação de perfis 

HEB200 em todos os vãos. Como não existe a necessidade de retrabalho, estuda-se apenas o impacto 

deste trabalho a mais no orçamento global da obra. Através da Tabela 28 analisar-se-á esse impacto. 

 

 

Figura 60-Árvore de Falhas da Tarefa de Reforço da Fachada 
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Tabela 28- Análise de custos da ação corretiva aplicação de perfis HEB200 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

263 411,63  - 785 - 0,30 - 

 

O impacto financeiro desta ação corretiva no orçamento global da obra é residual, equivalendo apenas 

a 0,30% do orçamento total disponível para esta. 

A ação corretiva teve uma duração de 10 dias, e, como vai entrar no caminho critico, por interromper os 

trabalhos que decorrem na tarefa Estrutura, vai atrasar a obra toda na mesma ordem de dias. Tal como 

na análise de preços, uma vez que não há retrabalho e apenas a execução de um trabalho a mais, vai ser 

analisado apenas o impacto deste na duração total da obra na Tabela 29. 

Tabela 29- Análise de prazos da ação corretiva aplicação de perfis HEB200 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

205 - - 10 - 4,87 

 

Apesar desta ação corretiva apenas ocupar 4,87% do tempo despendido na obra, o atraso que provoca 

tem um efeito preocupante pois reduz a folga global de doze dias para apenas dois, e, por conseguinte, 

dificulta o cumprimento da data de entrega da obra. 

 

 Escada 

No projeto estava prevista a manutenção do primeiro troço da escada, entre o piso 0 e o piso -1 e a 

execução de uma nova escada do piso 1 para cima. Estava também prevista a aplicação de perfis 

metálicos HEB 200 para reforçar as lajes existentes no piso 1 e a execução de tetos falsos no piso 0 que 

tapariam os perfis. A descida da cota do teto faz com que a distância entre os degraus e o teto passasse 

a ser inferior a 1,80 metros. 

A falha em questão deveu-se, ao facto de a escada projetada não permitir a passagem das pessoas, 

causada diretamente pela falta de coordenação entre projetos. Considera-se então o primeiro nível da 

FTA como sendo uma causa externa ao empreiteiro. A falta de coordenação entre projetos deve-se a 

uma comunicação ineficiente entre especialidades, fazendo com que esta seja a causa raiz da falha e o 

segundo nível da FTA uma causa humana. Na Figura 61, encontra-se a FTA desta falha, com o caminho 

crítico indicado a vermelho. 
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Figura 61- Árvore de Falhas da Tarefa Escada 

Como consequência da falha, o dono de obra teve de suportar os custos extra, alocados para o pagamento 

da ação corretiva, que consiste na demolição da escada existente, transporte dos resíduos a vazadouro e 

construção da nova escada. Ou seja, a ação corretiva, que vai englobar retrabalho, foi realizado pela 

empresa subempreiteira com um custo composto de 952,50€. O orçamento inicial para a tarefa era de 

2.347,50€, preço composto, estando prevista ser realizada por uma empresa subempreiteira. Realiza-se 

o estudo destes valores na Tabela 30. 

Tabela 30- Análise de custos da tarefa Escada 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

263 411,63  2 347,50 952,50 3 300,00 0,36 40,58 

 

Apesar de o custo da ação corretiva ter uma fraca influência no orçamento global da obra, 

correspondendo apenas a 0,36%, o mesmo já não sucede relativamente ao custo da tarefa. O custo da 

ação corretiva tem um peso bastante considerável quando comprado com o orçamento inicial da tarefa, 

equivalendo a 40,58%. 

Os trabalhos desta ação corretiva não provocaram atrasos, uma vez que o problema foi identificado com 

tempo suficiente para se resolver sem que a tarefa entrasse no caminho crítico. Em virtude deste dado, 

não se irá realizar a etapa seguinte da metodologia. 

 

 OBRA F 

A obra F consistia numa reabilitação profunda com um orçamento total de 149.995,20€, tendo início dia 

27 de maio de 2019 e fim a 20 de dezembro de 2020 com uma folga de seis semanas entre a data 

programada inicialmente para o fim dos trabalhos e a data de entrega ao dono de obra.  No decorrer da 

obra sucederam três falhas que serão analisadas posteriormente. A primeira a ser estudada ocorreu 
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durante a execução das betonilhas de regularização. De seguida, vai ser analisada a tarefa de execução 

do tecto falso em gesso cartonado-pladur, onde uma falha teve origem por causa da cota deste. Para 

concluir, será estudada a tarefa de aplicação de pavimento exterior em deck onde decorreu a última falha 

da obra. As FCF, MCC e planos de trabalho relativos a esta obra encontram-se nos anexos 1.6, 2 e 3.6. 

 Cota pavimento térreo 

As betonilhas de regularização são executadas para, sobre estas, ser aplicado o revestimento final. Dada 

a diferença de espessuras dos cerâmicos, com 1 cm e soalho com 2cm mais 4 cm de ripa, a betonilha 

tem de absorver estas alterações nas diferentes divisões.  

Ocorreu uma imprecisão nas cotas das betonilhas de regularização, devido a um equívoco por parte de 

um membro da equipa de trabalho. Como foi um funcionário da empresa empreiteira que causou a falha 

o primeiro e segundo níveis da FTA são causa interna e causas humanas, respetivamente. Não é possível 

continuar a árvore FTA e indicar a causa raiz, pois a informação disponível não permite identificar o 

terceiro nível desta árvore. Na Figura 62, está representada a árvore de falhas deste caso com o caminho 

critico assinalado a vermelho. 

 

Figura 62- Árvore de Falhas da Tarefa Betonilhas de Regularização 

Esta falha deu origem a custos acrescidos para o empreiteiro, sendo necessário proceder à demolição e 

execução de nova betonilha como ação corretiva. A demolição e o retrabalho tiveram um custo composto 

de 95€, pois a falha só se encontra nas zonas de transição entre cerâmico e soalho. A tarefa inicial de 

execução das betonilhas de regularização para a totalidade dos pavimentos interiores teve um custo de 

1.429,04€. Na Tabela 31, analisa-se os custos da tarefa. 

Tabela 31- Análise de custos da tarefa Betonilhas de Regularização 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

149 995,20 1 429,04 95 1 524,04 0,06 6,65 

 

Como apenas se teve de corrigir a betonilha de regularização nas zonas de transição entre diferentes 

tipos de pavimento, o seu custo comparativamente ao orçamento inicial da tarefa é bastante reduzido 
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apresentando um ICG de apenas 0,06% e um ICT de 6,65%. Em suma, esta ação corretiva tem uma 

influência mínima nos encargos financeiros do empreiteiro e no orçamento da obra.  

A demolição da betonilha e realização de retrabalho tiveram uma duração de dois dias. Inicialmente 

estava previsto que a tarefa de execução de betonilhas de regularização tivesse a duração de cinco dias. 

Como a tarefa se encontra no caminho critico há um atraso nas tarefas sucessoras a esta, e na obra toda. 

A folga global sofre uma redução de trinta dias para vinte e oito dias. Na Tabela 32, estuda-se o efeito, 

nas datas, que este atraso teve na obra. No anexo 3.6.2 encontra-se o plano de trabalhos atualizado desta 

obra, com esta falha incluída, que foi simplificado para facilitar a leitura. 

Tabela 32- Análise de custos da tarefa Betonilhas de Regularização 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

150 5 7 2 40 1,33 

 

Apesar de este atraso ter um grande peso na duração da tarefa, equivalendo a 40% do tempo inicialmente 

previsto para esta, o mesmo já não sucede relativamente ao atraso da obra. O IAG é de apenas 1,33% e 

a redução da folga de apenas dois dias, sobrando 28 dias de folga global, o que contribuiu para o peso 

pouco significativo do atraso a nível global da obra. 

 

 Placagem e Emassamento  

O projeto de águas residuais previa a recolha deste líquido num coletor suspenso, tubo PVC DIN 125, 

que estaria localizado numa posição inferior relativamente às vigas de madeira que estruturavam o piso 

1. No piso 0 o teto falso estava projetado pela arquitetura como sendo executado junto às vigas, uma 

vez que o pé direito disponível era muito reduzido. 

Considera-se a falha como a cota de teto falso não permitir tapar o coletor suspenso das águas residuais. 

Uma vez que esta falha foi causada diretamente pela falta de coordenação entre o projeto de arquitetura 

e o projeto de drenagem de águas residuais, o primeiro nível da FTA é classificado como uma causa 

externa. A falta de coordenação entre projetos advém de uma comunicação ineficiente entre 

especialidades, sendo esta a causa raiz da falha. Na Figura 63, apresenta-se a árvore de falhas desta 

tarefa como caminho crítico evidenciado a vermelho. 

Relativamente às consequências que advieram desta falha, devem ser identificadas, a necessidade de 

proceder à alteração do projeto de arquitetura e o pagamento de custos extra por parte do empreiteiro, 

visto que a obra era uma pareceria entre o arquiteto e o empreiteiro com preço fechado. De forma a 

corrigir esta falha foi necessário realizar trabalhos a mais, que consiste na execução de sanca para tapar 

o tubo e, a pedido da arquitetura, execução de teto curvo para ligação da sanca ao teto falso. Esta ação 

corretiva teve um custo composto orçamentado de 312,15€.  Como não existe a necessidade de 

retrabalho, é apenas estudado o impacto deste trabalho a mais no orçamento global da obra na Tabela 

33. 
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Figura 63- Árvore de Falhas da Tarefa Pladur-Placagem e Emassamento 

 

Tabela 33- Análise de custos da ação corretiva Sanca para tapar tubo 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

149 995,20 - 323,15 - 0,22 - 

 

O peso desta ação corretiva no orçamento global é muito reduzido, traduzindo-se em apenas 0,22% do 

seu valor total. No entanto, apesar de ser um trabalho a mais, os custos foram suportados pelo 

empreiteiro.  

A duração destes trabalhos a mais, que antecedem a segunda parte da tarefa de placagem e emassamento 

do pladur, tem uma duração de 6 dias. Como a segunda parte da tarefa de placagem e emassamento se 

encontra no caminho critico e esta não pode ocorrer sem que seja executado o teto curvo para futura 

ligação da sanca ao teto falso, há um atraso global na obra reduzindo a folga global. Na Tabela 34, 

analisa-se o impacto destes trabalhos a mais nos prazos da obra. 

Ainda que a ação corretiva tenha apenas tomado 4% do tempo total da obra, a redução da folga global 

de 28 para 22 dias pode vir a ter um impacto considerável caso surjam atrasos em tarefas posteriores.  

 

Tabela 34- Análise de prazos da ação corretiva Sanca para tapar tubo 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

150 - 6 - - 4 
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  Pavimento Exterior-Deck 

Devido à dificuldade de cotas existentes não foi possível, sobre a betonilha com pendente para 

escoamento da água, execução de mestras em argamassa de cimento sobre as quais seriam aplicadas as 

ripas do deck. Assim, quando o aplicador colocou o deck, este ficou inclinado, o que não foi aceite pela 

arquitetura.  

Considera-se a falha como sendo a aplicação do deck mantendo a inclinação da laje. Esta ocorreu devido 

à falta de diálogo entre o diretor de obra e o subempreiteiro, fazendo com que o primeiro nível da FTA 

seja causa interna.  O segundo nível da FTA é classificado como causas humanas por partir de um lapso 

do diretor de obra. Por fim, a causa raiz da falha é uma comunicação ineficiente entre este e o 

subempreiteiro. Na Figura 64, encontra-se a árvore de falhas desta tarefa com o caminho critico 

evidenciado a vermelho. 

 

Figura 64- Árvore de Falhas da Tarefa Pavimento Exterior-Deck 

De forma a corrigir esta falha foi necessário proceder à desmontagem e remontagem calçando as ripas 

do deck. O orçamento desta ação corretiva, incluindo o retrabalho, tem um preço composto de 325€. O 

preço inicial da colocação do pavimento deck para exterior era de 735,70€. Na . 

Tabela 35, são apresentados estes valores com o intuito de avaliar o prejuízo financeiro que a 

necessidade de retrabalho causou. 

Tabela 35- Análise de custos da Tarefa Pavimento Exterior-Deck 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

149 995,20 735,70 325 1 060,70 0,22 44,18 

Neste caso, a ação corretiva vai ter um impacto significativo no custo da tarefa, equivalendo a 44,18% 

do seu orçamento inicial. O empreiteiro tem de pagar quase metade do preço inicial da tarefa para a 

repetir. No entanto, o peso desta tarefa, comparativamente ao custo total da obra, equivale apenas a 

0,22%, que demonstra o reduzido impacto no orçamento inicia.  

Apesar de, em condições normais, o trabalho necessário para executar a ação corretiva ocupar apenas 

dois dias, devido à indisponibilidade imediata do aplicador, foi necessária uma duração total de 12 dias. 

A tarefa inicial, aplicação de pavimento exterior, estava programada com uma duração de 5 dias e não 



Modelo de Análise de Causas e Consequências de Falhas em Fase de Obra 

 

91 

 

se encontra no caminho critico. Sendo assim, é possível observar que existiu um atraso de 12 dias, 

apenas na tarefa. Na Tabela 36, analisa-se os efeitos que este atraso causou. 

Tabela 36- Análise de prazos da Tarefa Pavimento Exterior-Deck 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

150 5 17 12 240 8 

Apesar de ter existido um atraso nesta tarefa que equivaleu a 8% do tempo total da obra, uma vez que 

esta tarefa não se encontra no caminho crítico, o IAG não teve grande importância neste caso, pois o 

atraso não teve qualquer influência nos prazos totais da obra. O tempo para desmontagem e realização 

retrabalho corresponde a 240% do tempo inicialmente programado da tarefa, um IAT excessivo e 

preocupante, pois despendeu-se mais tempo na ação corretiva do que na tarefa inicialmente planeada 

 

 OBRA G 

Esta obra trata-se de uma reabilitação ligeira, com um orçamento de 190.000,00€ e uma duração de 125 

dias úteis. Teve início a 29 de julho de 2019 e término a 31 de janeiro de 2020, com uma interrupção 

entre 23 dezembro de 2019 e 3 de janeiro de 2020, e folga global de dez dias. Durante esta obra, 

decorreram duas falhas no decorrer dos trabalhos. A primeira falha a ser analisada surgiu durante a tarefa 

de pavimento térreo, e deriva do facto de as fundações se localizarem a uma cota mais superficial do 

que o esperado. A segunda falha acontece durante a tarefa de saneamento devido à não previsão da 

bombagem do saneamento. O plano de trabalhos cedido encontrava-se incompleto pelo que o autor teve 

de fazer certas suposições nas relações entre tarefas.  As FCF, MCC e plano de trabalho encontram-se 

disponíveis, na integra, nos anexos 1.7, 2, 3.7. 

 Pavimento Térreo-Fundações 

Ainda que tenha sido previsto um rebaixamento do pavimento térreo de 50cm -mais 30cm para execução 

do novo pavimento- para aumento do pé direito no piso -1, quando se executou o trabalho verificou-se 

que o topo da fundação das paredes de alvenaria de pedra se encontrava, em média, a 45 cm de 

profundidade.  

A falha, fundações mais superficiais do que expectado, foi causada diretamente pelo desconhecimento 

da cota das fundações por parte do empreiteiro. Este desconhecimento, pelo que foi possível indagar, 

deve-se a uma ausência de informação na preparação de obra. Como resultado, o primeiro nível da FTA 

é uma causa interna, o segundo uma causa técnica e por fim a causa raiz avaliada como informação 

insuficiente. Na Figura 65, apresenta-se a árvore de falhas da tarefa de pavimento térreo-fundações. 
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Figura 65- Árvore de Falhas da Tarefa Pavimento Térreo-Fundações 

Como consequência desta falha, foi necessário proceder a alterações no projeto de arquitetura. Para além 

destas alterações não houve necessidade de aplicar qualquer medida corretiva, visto que a arquitetura 

aceitou que as fundações ficassem à vista. Como não existiram medidas corretivas, não existem custos 

relativos à correção nem atrasos, não sendo necessário proceder com as restantes etapas da metodologia. 

 

 Saneamento 

Não estava previsto no projeto de arquitetura a bombagem do saneamento, apesar de a caixa que o 

recebia estar abaixo da cota da rua. 

A não previsão da bombagem do saneamento do piso enterrado, deveu-se à inexistência de projetos de 

especialidades, sendo, por isso, possível classificar o primeiro nível da FTA como uma causa externa 

ao empreiteiro. A ausência de projeto de especialidades, deveu-se a um erro por parte do arquiteto 

enquanto gestor de projeto, que deve ser considerada causa raiz da falha. Sendo este um caso peculiar 

comparativamente aos casos de estudo já analisados, foi necessário proceder a algumas alterações na 

FTA representada na Figura 66. Nesta foi alterado, o evento “Erro Identidades Licenciadoras” por “Erro 

Gestor de projeto” de modo a ir ao encontro da causa raiz da falha especifica deste caso. 

Devido a esta falha do arquiteto, o dono de obra assumiu o pagamento dos custos excedentes que foram 

alocados para o pagamento da ação corretiva. Ou seja, o saneamento dos pisos 0 e 1 liga-se por gravidade 

à caixa final que, por sua vez, liga à caixa de ramal de ligação. O saneamento do piso -1 liga-se a um 

poço de bombagem que, depois de descomprimido, liga à caixa final.  Esta ação teve um custo de 

2.788,14€, que será acrescentado ao custo inicial da tarefa, apesar de não ser retrabalho O orçamento 

considerado inicialmente para a tarefa de saneamento foi de 6.497,61€. Na Tabela 37, avalia-se o 

impacto financeiro desta ação. 
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Figura 66- Árvore de Falhas da Tarefa Saneamento 

 

Tabela 37- Análise de custos da Tarefa Saneamento 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

190 000,00 6 497,61 2 788,14 9 285,75 1,47 42,91 

 

O ICG ter um valor de 1,47%, é a prova do baixo impacto financeiro da ação corretiva quando 

comparado com o orçamento global da obra. O mesmo já não se sucede quando equiparado com o 

orçamento inicial da tarefa. Tendo o ICT um valor de 42,91%, um cenário diferente do anterior, é 

apresentado, em que esta ação tem um peso financeiro considerável sobre o orçamento inicial da tarefa. 

Uma vez que esta falha foi detetada com tempo, o caminho crítico não foi influenciado e, por 

conseguinte, não se geraram atrasos, pelo que não se aplica a parte seguinte da metodologia. 

 

 OBRA H 

Como último caso de estudo, analisa-se uma obra de reabilitação média com um orçamento global de 

155.000,00€ com início a 8 de abril 2019 e fim a 20 de dezembro de 2019, tendo ocorrido uma 

interrupção entre 5 de agosto de 2019 e 30 de agosto de 2019 e uma folga global de 40 dias. Durante a 

execução dos trabalhos nesta obra, ocorreram duas falhas. A primeira ocorre devido à inexistência do 

projeto de estruturas. A segunda aconteceu pela inexistência da tarefa de instalação de gás na cozinha. 

O plano de trabalhos cedido pelo empreiteiro encontrava-se incompleto pelo que o autor teve de fazer 

certas suposições para conseguir aplicar a metodologia. As FCF, MCC e planos de trabalho referentes a 

esta obra encontram-se disponíveis nos anexos 1.8, 2 e 3.8 respetivamente.  
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 Projeto de Estruturas 

A empreitada consistia numa reorganização espacial de uma antiga moradia, com paredes em alvenaria 

de pedras, e lajes em betão. A arquitetura achou que não era necessário projeto de estruturas. No 

arranque das demolições, através de sondagens, foi constatado que as lajes estavam apoiadas nas paredes 

a demolir. 

 

Figura 67- Instalação de Escoras para apoio a laje 

A não previsão de uso de perfis metálicos para conter a laje foi causada diretamente pala ausência de 

projeto de estruturas, o que leva à classificação do primeiro nível da FTA de causa externa ao 

empreiteiro. O segundo nível da FTA é considerado uma causa técnica, com a causa raiz a ser o erro de 

gestão de projeto cometido pelo arquiteto por não considerar necessário a existência de um projeto de 

estruturas. À semelhança do caso explicado em 5.8.2, também vai haver uma alteração na FTA 

evidenciada na Figura 68. 

Devido à falha do gestor de projeto, o dono de obra assumiu os custos extra necessários para correção 

do erro. A ação corretiva consiste na realização de um projeto de estruturas que indica ser imperativo a 

colocação de perfis metálicos aparafusados às paredes perimetrais a conter a laje existente. Como o 

projeto de estruturas foi pago diretamente pelo dono de obra, não havendo acesso a esse custo, vai-se 

estudar apenas a influência do custo da colocação dos perfis metálicos, que tem um custo de 14.066,00€. 

Como não há a necessidade de realizar retrabalho será apenas estudado o impacto financeiro desta ação 

no orçamento global da obra na Tabela 38. 

A necessidade de colocação de perfis metálicos corresponde a 9,07% do orçamento inicial. Cerca de 

10% do orçamento total para a obra, foi alocado para uma única tarefa, devido a uma decisão errada do 

gestor de projeto 
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Figura 68- Árvore de Falhas da Inexistência de Projeto de Estruturas  

 

Tabela 38- Análise de custos da ação corretiva Estrutura Metálica 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

155 000,00 - 14 066,00 - 9,07 - 

 

Esta ação corretiva teve uma duração de 40 dias, dois meses, onde durante 25 dias a obra esteve 

interrompida para a realização do projeto de estruturas. Os restantes 15 dias foram dedicados para a 

colocação de perfis metálicos aparafusados as paredes perimetrais e retoma dos trabalhos de demolição 

.Visto que a única parte desta ação corretiva que afeta o caminho critico é a de execução do projeto, que 

tem uma duração de 25 dias, vai se estudar o impacto deste tempo na duração total da obra.  

Tabela 39- Análise de prazos da ação corretiva Estrutura Metálica 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

165 - - 25 - 15,15 

 

Pela análise dos valores indicados na Tabela 39, aproximadamente 15,15% do tempo total da obra foi 

ocupado por uma paragem. Esta causou uma redução da folga global da obra de 40 dias para 15 dias. 

Mostrando assim, a considerável influência da realização do projeto de estruturas após a obra ter iniciado 

teve nos prazos da obra. 
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 Gás 

O dono de obra apercebeu-se, já com a obra na pintura, que não estava previsto gás na cozinha apesar 

de não ser essa a sua vontade. 

A ausência de gás na cozinha foi causada diretamente pelo facto de o dono de obra ser inglês e, apesar 

de se tentar expressar em português, nem sempre conseguia compreender na totalidade a mensagem. 

Tomando como base esta informação, pode-se concluir que o primeiro nível da FTA é uma causa 

externa. Dado que a falha provém da inaptidão do dono de obra se conseguir expressar em português, o 

seguinte nível da FTA são causas humanas e por fim, como causa raiz da falha, tem-se comunicação 

ineficiente entre o dono de obra e o diretor de obra.  Na Figura 69, encontra-se a FTA desta falha com 

o caminho critico evidenciado a vermelho. 

 

Figura 69- Árvore de Falhas da Ausência de Gás  

Como consequência da inexistência de gás na cozinha, o dono de obra teve de suportar custos extra para 

corrigir essa situação. A ação corretiva passa pelo levantamento do taco, já aplicado e envernizado, 

abertura de roço na parede e colocação de tubo de gás na cozinha, seguido de reaplicação de taco e 

emassamento da parede. Esta ação tem um orçamento de 1.480,50€ e como é um trabalho a mais irá 

apenas ser estudado, na Tabela 40, o impacto financeiro deste no orçamento global da obra. 

Tabela 40- Análise de custos da ação corretiva Instalação de Gás 

Orçamento 

Global da 

Obra (€) 

Orçamento 

Inicial da 

Tarefa (€) 

Custo 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (€) 

Orçamento 

Final da 

Tarefa (€) 

Indicador 

Custo Global 

(%) 

Indicador 

Custo Tarefa 

(%) 

155 000,00 - 1 480,50 - 0,96 - 

 

Verifica-se que o impacto financeiro dos trabalhos requeridos para a instalação de gás na cozinha é 

mínimo quando comparado com o orçamento global da obra, refletindo uma percentagem de ICG de 

0,96%. 
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Devido à ação corretiva, que teve uma duração de treze dias, foi necessária interrupção da tarefa de 

pinturas, que afetou o caminho crítico e atrasou a obra. Avalia-se o peso destes trabalhos nos prazos 

globais da obra na Tabela 41. 

Tabela 41- Análise de prazos da ação corretiva Instalação de Gás 

Duração 

Total da 

Obra (dias 

úteis) 

Duração 

Planeada da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração Real da 

Tarefa (dias 

úteis) 

Duração 

Retrabalho/Ações 

Corretivas (dias 

úteis) 

Indicador de 

Atraso da 

Tarefa (%) 

Indicador de 

Atraso da 

Global (%) 

165 - - 13 - 7,88 

 

O tempo despendido nesta ação corretiva, equivale a 7,88% do tempo total da obra, um valor 

considerável tendo em conta que a folga global vai sofrer uma redução de 13 dias, passado de 15 para 2 

dias. 
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ANÁLISE DE DADOS E PROPOSTA DE MEDIDAS CORRETIVAS 

 

 

 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo irá ser efetuada uma análise estatística dos dados obtidos no quinto capítulo. Para além 

disso, será também elaborado um resumo que consiste em três quadros sínteses. O primeiro refere-se às 

causas das falhas e encontra-se dividido em cinco colunas, sendo estas, a obra estudada, a tarefa 

analisada e os três níveis de causas da falha presentes na FTA.  De seguida, será apresentado um quadro 

síntese relativo aos custos das falhas, decomposto em quatro colunas.  As primeiras duas são idênticas 

à do quadro anterior, a terceira define o valor do ICT, quando nesta se coluna se encontra “-”  reflete 

que nessa tarefa não houve a necessidade de retrabalho, não existindo valor de ICT e a última coluna 

mostra os valores do indicador de custo global e o valor total despendido em ações corretivas, em 

percentagem . O terceiro, e último, quadro síntese refere-se aos prazos. As primeiras duas colunas são 

idênticas às dos quadros anteriores, no entanto, as colunas três e quatro apresentam os valores do IAT e 

IAG, na última é indicado se o índice de atraso é baixo, médio ou alto  

Após estes quadros síntese, seguem-se cinco subcapítulos. No primeiro é realizada uma análise 

estatística das causas, custos e prazos, que tem como apoio gráficos produzidos com o auxílio da 

ferramenta Microsoft Excel. De seguida, é efetuada uma análise estatística probabilística usando o 

programa SPPS. Ainda com a aplicação do programa realiza-se uma análise relacional e uma análise 

descritiva entre categorias. Na quinta parte, irão ser apresentadas diversas medidas preventivas para as 

causas das falhas mais comuns.  

 

 Quadro Síntese Causas 

Tabela 42- Quadro Síntese de Causas das Falhas 

Obra 

 

Tarefa 

Causa 

Externa/Interna 

(1º Nível) 

Causa 

Humana/Técnica/Económica 

(2º Nível) 

Causa Raiz 

(3º Nível) 

A 

Seral Interna Humana 
Prazos 

(Saúde/Stress) 

Pladur/Seral Externa Técnica Erro Projetista 

Pladur/Tubagem Externa Técnica Erro Projetista 



Modelo de Análise de Causas e Consequências de Falhas em Fase de Obra 

 

100 

 

B 

Desvio do Ribeiro Externa Técnica 
Erro Identidade 

Licenciadora 

Fundações Externa Técnica Erro Projetista 

Implantação da 

Obra 
Interna Humana 

Prazos                

(Saúde/Stres) 

Cota-Varanda 
Externa e 

Interna 

Técnica-Externa 

Humana-Interna 

Erro nos 

Desenhos- 

Externa 

Desleixo-Interna 

Alvenarias Externa Humana 
Falta de 

Experiência 

C 

Aplicação de 

Caixilharia 

Externa e 

Interna 

Humana-Externa 

Humana-Interna 

Comunicação 

Ineficiente-

Externa 

Desleixo-Interna 

Marmorite Externa Técnica Erro Projetista 

D 

Estabilidade 

Paredes 

Perimetrais 

Externa Técnica 
Erro Cálculo-

Projetista 

Cobertura Externa Técnica 
Erro 

Fornecedores 

Forras pelo 

Interior 
Externa Técnica Erro Projetista 

Fundações Externa Técnica Erro Projetista 

E 

Escavação 

Exterior 
Interna Técnica 

Informação 

Insuficiente 

Reforço das 

Fachadas 
Externa Humana 

Comunicação 

Ineficiente 

Escada Externa Humana 
Comunicação 

Ineficiente 

F 

Cota Pavimento 

Térreo 
Interna Humana - 

Pladur-Placagem 

e Emassamento 
Externa Humana 

Comunicação 

Ineficiente 

Pavimento 

Exterior-Deck 
Interna Humana 

Comunicação 

Ineficiente 
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G 

Pavimento 

Térreo-

Fundações 

Interna Técnica 
Informação 

Insuficiente 

Saneamento Externa Técnica 
Erro Gestor de 

Projeto 

H 

Projeto de 

Estruturas 
Externa Técnica 

Erro Gestor de 

Projeto 

Gás Externa Humana 
Comunicação 

Ineficiente  

 

 Quadro Síntese Custos  

Tabela 43-Quadro Síntese de Custos 

Obra 

 

Tarefa 

Indicador Custo          

Tarefa                        

(ICT) 

Indicador Custo        

Global                            

(ICG) 

Índice de Custos 

Baixo/Médio/Alto 

A 

Seral- Retrabalho 8,65% 0,12% Baixo 

Pladur/Seral - 0,31% Baixo 

Pladur/Tubagem-

Retrabalho 
16,67% 0,08% Baixo 

Total Tarefas  0,51%  

B 

Desvio do Ribeiro-

Retrabalho 
28,70% 1,79% Baixo 

Fundações - 6,13% Médio 

Implantação da 

Obra 
- 0,12% Baixo 

Cota-Varanda - - - 

Alvenarias-

Retrabalho 
24,5% 0,30% Baixo 

Total Tarefas  8,34%  

C 

Aplicação de 

Caixilharia-

Retrabalho 

4,44% 0,51% Baixo 

Marmorite - - - 

Total Tarefas  0,51%  
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D 

Estabilidade 

Paredes Perimetrais 
- 0,36% Baixo 

Cobertura - - - 

Forras pelo Interior - 1,60% Baixo 

Fundações - - - 

Total Tarefas  1,96%  

E 

Escavação Exterior - 0,63% Baixo 

Reforço das 

Fachadas 
- 0,30% Baixo 

Escada-Retrabalho 40,58% 0,36% Baixo 

Total Tarefas  1,29%  

F 

Cota Pavimento 

Térreo- Retrabalho 
6,65% 0,06% Baixo 

Pladur-Placagem e 

Emassamento 
- 0,22% Baixo 

Pavimento Exterior-

Deck-Retrabalho 
44,18% 0,22% Baixo 

Total Tarefas  0,50%  

G 

Pavimento Térreo-

Fundações 
- - - 

Saneamento-

Retrabalho 
42,91% 1,47% Baixo 

Total Tarefas  1,47%  

H 

Projeto de 

Estruturas 
- 9,07% Alto 

Gás - 0,96% Baixo 

Total Tarefas  10,03%  

 

 Quadro Síntese Prazos 

Tabela 44-Quadro Síntese de Prazos 

Obra 

 

Tarefa 

Indicador Atraso 

Tarefa                    

(IAT) 

Indicador Atraso         

Global                        

(IAG) 

Índice de Atraso 

Baixo/Médio/Alto 

A Seral- Retrabalho 13% 1,5% Baixo 
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Pladur/Seral - 2% Baixo 

Pladur/Tubagem-

Retrabalho 
10% 1% Baixo 

Total Tarefas  4,5%  

B 

Desvio do Ribeiro-

Retrabalho 
62,5% 6,2% Médio 

Fundações - 2,48% Baixo 

Implantação da 

Obra 
- 0,48% Baixo 

Cota-Varanda - - - 

Alvenarias-

Retrabalho 
66,67% 4,84% Baixo 

Total Tarefas  14%  

C 

Aplicação de 

Caixilharia-

Retrabalho 

40% 2,86% Baixo 

Marmorite - - - 

Total Tarefas  2,86%  

D 

Estabilidade 

Paredes Perimetrais 
- 0,68% Baixo 

Cobertura - - - 

Forras pelo Interior - - - 

Fundações 17,65% 5,01% Baixo 

Total Tarefas  5,69%  

E 

Escavação Exterior - 1,46% Baixo 

Reforço das 

Fachadas 
- 4,87% Baixo 

Escada-Retrabalho - - - 

Total Tarefas  6,33%  

F 

Cota Pavimento 

Térreo- Retrabalho 
40% 1,33% Baixo 

Pladur-Placagem e 

Emassamento 
- 4% Baixo 

Pavimento Exterior-

Deck-Retrabalho 
240% 8% Médio 
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Total Tarefas  13,33  

G 

Pavimento Térreo-

Fundações 
- - - 

Saneamento-

Retrabalho 
- - - 

Total Tarefas  0%  

H 

Projeto de 

Estruturas 
- 15,15% Alto 

Gás - 7,88% Médio 

Total Tarefas  23,03%  

 

 ANÁLISE DESCRITIVA DE CAUSAS, CUSTOS E PRAZOS 

Foram analisadas 24 tarefas em oito obras no capítulo 5 e de forma a realizar uma análise simples e clara 

dos valores presentes nos quadros exibidos na Tabela 42, Tabela 43 e Tabela 44, que são um resumo do 

capítulo anterior, o autor optou por agrupar as tarefas em sete grupos de acordo com a sua natureza. 

Estes são:  

• Instalações; 

• Pavimentos; 

• Revestimento Interior; 

• Estrutura; 

• Alvenarias; 

• Caixilharia. 

 

De realçar que existem tarefas onde ocorreram falhas devido a causas externas e internas. A razão pela 

qual no gráfico presente na Figura 73, a soma das causas dá 26, deve-se ao facto de ocorrerem, em duas 

tarefas distintas, falhas originadas tanto por causas externas como internas ao empreiteiro. O mesmo é 

verificado no estudo do número de causas de 2.º nível. Na determinação das causas de terceiro nível, 

aparecem 25 em vez de 26 causas, devido a não ser possível concluir qual a causa raiz de uma das falhas. 

 

 Análise Descritiva de Causas das Falhas 

Inicialmente vai-se analisar quais os grupos mais impactados pelas falhas assim como quais as causas 

das falhas mais comuns às oito obras estudadas.  

Passa-se então ao estudo dos grupos onde ocorreram mais falhas no total das oitos obras analisadas e 

dos custos e durações das ações corretivas de cada grupo. Os gráficos que ilustram estes estudos estão 

representados na Figura 70, Figura 71 e Figura 72. 

Pela análise do gráfico exibido na Figura 70, determina-se que o grupo de tarefas onde ocorrem mais 

falhas é o grupo relacionado com as tarefas de estrutura. Num total de 24 falhas, 13 tiveram origem 

numa tarefa alusiva à parte estrutural da obra. Como a parte estrutural da obra se realiza no início da 

obra, pode-se também concluir que maior parte das falhas sucedem no início da obra.  
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Através da Figura 71, é possível constatar que o grupo de tarefas que necessita de uma maior quantidade 

de fundos para a realização de ações corretivas é o grupo de tarefas estruturais, seguido pelo grupo de 

tarefas “Revestimento Interior”. Pelo estudo do gráfico presente na Figura 72, verifica-se que as ações 

corretivas com maior duração encontram-se no grupo de tarefas estruturais sendo que em segundo lugar 

com maior duração tem-se o grupo “Alvenarias”, apesar de só ter uma falha. 

 

Figura 70- Gráfico sobre grupos de tarefas onde ocorream as falhas 

 

 

Figura 71- Gráfico sobre custo das ações corretivas por grupo de tarefa 
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Figura 72- Gráfico referente à duração das ações corretivas por grupo de tarefas 

De seguida, estuda-se qual o primeiro nível da FTA, causa externa ou interna, que mais se repete ao 

longo da das oito obras e os custos e durações das ações corretivas de cada causa. Os gráficos usados 

para ilustrar estes estudos encontram-se na Figura 73, Figura 74 e Figura 75. 

 

Figura 73- Gráfico referente ás causas externas e internas das falhas 

Como é possível constatar pela observação do gráfico presente na Figura 73, o primeiro nível de causas 

das falhas mais comum nas obras estudadas são as causa externas ao empreiteiro. Num total de 24 falhas, 

18 destas ocorreram devido a uma causa externa a este. 

 

15
12

95

20

2 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Revestimento

Interior

Pavimentos Estrutura Alvenarias Caixilharia Instalações

D
u
ra

çã
o

 G
lo

b
al

 d
as

 A
çõ

es
 C

o
rr

et
iv

as
 (

d
ia

s)

Grupo de Tarefas

Duração das Ações Corretivas por Grupo de Tarefas

8

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Interna Externa

F
re

q
u
eê

n
ci

a

Causas do 1º Nível

Número de Causas Externa/Interna



Modelo de Análise de Causas e Consequências de Falhas em Fase de Obra 

 

107 

 

 

Figura 74- Gráfico referente aos custos das ações corretivas das causas de 1º nível 

Pela análise das Figura 74 e Figura 75 constata-se que as causas externas têm um maior impacto quer a 

nível de custos, 51.395,29€ dedicados para ações corretivas nesse tipo de causas, quer a nível de prazos, 

135 dias foram gastos em ações corretivas em falhas com origens em causas externas. 

 

Figura 75- Gráfico alusivo à duração, em dias, das ações corretivas das causas de 1º nível 

Efetua-se agora uma análise referente as causas do segundo nível da árvore de falhas nas obras 

estudadas. Vai-se determinar qual destas causas, humana, técnica ou económica, é mais frequente na 

origem das falhas nas tarefas e quais os custos e efeitos nos prazos que estas tiveram, com o auxílio dos 

gráficos presentes nas Figura 76, Figura 77 e Figura 78. 
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Figura 76- Gráfico relativo ás causas humanas, técnicas e económicas das falhas 

Como se pode averiguar pela leitura do gráfico presente na Figura 76, em 24 tarefas analisadas 14 destas 

têm falhas devido a causas técnicas. Importante realçar, que em oito obras nenhuma falha ocorreu devido 

a causas económicas. 

 

Figura 77- Gráfico sobre o custo das ações corretivas das causas de 2º nível 

Através dos gráficos exibidos na Figura 77 e Figura 78, determina-se que a causa de segundo nível que 

tem um maior impacto, nas oito obras estudadas, tanto a nível de custos como de prazos é a técnica. O 

custo das ações corretivas das causas técnicas são aproximadamente 7,5 vezes superiores que o custo 

das ações corretivas das causas humanas. O mesmo já não acontece em termos de prazos, onde a 

diferença de valores de duração das ações corretivas é menor. 
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Figura 78- Gráfico sobre a duração das ações corretivas das causas de 2º nível 

Por fim, determina-se quais as causas raiz mais comuns em todas as obras assim como o impacto 

financeiro e nos prazos de cada causa raiz, com recurso aos gráficos exibidos na Figura 79. 

 

Figura 79- Gráfico alusivo as causas raiz das falhas 

Tendo por base o gráfico anteriormente apresentado, conclui-se que a causa raiz mais comum nas obras 

estudadas é o erro do projetista, englobando erros de desenhos e cálculo por parte deste. Importante 

referenciar que a comunicação ineficiente também foi uma causa raiz que originou múltiplas falhas. 
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Figura 80- Gráfico do custo das ações corretivas das causas de 3º nível 

Através do estudo do gráfico presente na Figura 80, conclui-se que o erro de projetista é a causa raiz 

que implica um maior custo de correção, ao longo das oito obras. A causa “erro de gestor de projeto”, 

apesar de só acontecer duas vezes, encontra-se em segundo lugar das causas que implicam um maior 

custo de correção. 

 

Figura 81- Gráfico da duração das ações corretivas das causas de 3º nível 
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Pelo gráfico presente na Figura 81, determina-se que a causa raiz que ao longo das oito obras necessitou 

de mais tempo para a realização de ações corretivas é a comunicação ineficiente, seguido da causa “erro 

projetista”. 

 

 Análise Estatística de Custos das Falhas 

Vai-se proceder agora à análise estatística do impacto financeiro que as falhas tiveram ao nível da obra., 

de forma a determinar qual o valor gasto em ações corretivas. Inicialmente vai-se fazer uma abordagem 

mais geral mostrando a percentagem do orçamento gasto de cada obra em ações corretivas. De seguida, 

vai-se estudar o impacto financeiro que as causas tiveram em cada obra. 

Através da análise do ICG total de cada obra vai-se estudar o impacto financeiro que as ações corretivas 

tiveram em cada uma e determinar quais as obras em que foi necessário alocar mais fundos para o 

pagamento de tais ações e quais as causas que mais que envolvem mais custos. É usado como apoio o 

gráfico exibido na Figura 82 para o desenvolvimento desse estudo. 

 

Figura 82- Gráifco referente à percentagem do orçamento gasto em ações corretivas 

Pela análise do gráfico representado na Figura 82, conclui-se que as obras em que se despendeu mais 

fundos para pagamento de ações corretivas foram as obras H e B, respetivamente. Na obra H cerca de 

10% do orçamento total da obra foi gasto em ações corretivas. Tendo em conta a discrepância de valores 

das obras B e H, vão-se estudar duas médias. A média dos “altos” referente às obras B e H e a média 

dos “baixos” alusiva às restantes obras. A média da percentagem do orçamento gasto em ações corretivas 

nas obras B e H é de 9,19%. Embora este valor ser bastante superior ao das restantes obras não existe 

qualquer tipo de correlação entre estas duas que permita justificar tal valor. Já a média das restantes 

obras toma o valor de 1,04%. 

Com base nestes valores, quando se está em obra é de antever que possam acontecer falhas com um 

custo médio equivalente a 1,04% do orçamento global da obra, no entanto podem ocorrer situações em 

que esse valor é mais elevado e se encontra na casa dos 9%. 
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Fazendo agora uma análise mais pormenorizada de cada obra, realiza-se um estudo meramente 

descritivo sobre os impactos financeiros em cada uma. 

• Obra A:  

• Grupo de tarefas mais afetado: Revestimento Interior-0,51% do custo da obra foi gasto em ações 

corretivas em tarefas neste grupo; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa- Um valor equivalente a 0,39% do orçamento da obra 

dedicado a ações corretivas para falhas com origem nestas causas; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Técnica-Um valor correspondente a 0,39% do orçamento da obra 

foi dedicado a pagar ações corretivas para falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Erro Projetista-. Estes erros equivalem a 0,39% do orçamento total 

da obra. 

Tabela 45- Quadro de custos das tarefas da obra A 

Tarefa Grupo de Tarefas ICG (%) 

Seral 

Revestimento Interior 0,51 Pladur/Seral 

Pladur/Tubagem 

 

Tabela 46- Quadro de custos das causas da obra A 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
ICG (%) 

1º Nível 

Interna (1) 0,12 

Externa (2) 0,39 

2º Nível 

Humana (1) 0,12 

Técnica (2) 0,39 

3º Nível- Causa Raiz 

Prazos (1) 0,12 

Erro Projetista (2) 0,39 
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• Obra B:  

• Grupo de tarefas mais afetado: Estrutura-8,04% do custo da obra foi gasto em ações corretivas 

em tarefas neste grupo; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa- Um valor equivalente a 8,22% do orçamento da obra foi 

dedicado a ações corretivas para falhas com origem nestas causas; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Técnica- Um valor correspondente a 7,92% do orçamento da obra 

foi dedicado a pagar ações corretivas para falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Erro Projetista- Estes erros equivalem a 6,13% do orçamento total 

da obra. 

Tabela 47- Quadro de prazos das tarefas da obra B 

Tarefa Grupo de Tarefas ICG (%) 

Desvio do Ribeiro 

Estrutura 8,04 

Fundações 

Implantação da Obra 

Cota-Varanda (Causa Externa) 

Cota-Varanda (Causa Interna) 

Alvenaria Alvenarias 0,30 

 

Tabela 48- Quadro de prazos das causas da obra B 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
ICG (%) 

1º Nível 
Interna (2) 0,12 

Externa (4) 8,22 

2º Nível 
Humana (3) 0,42 

Técnica (3) 7,92 

3º Nível- Causa Raiz 

Prazos (1) 0,12 

Erro Projetista (1) 6,13 

Erro Projetista-Desenhos (1) 0 

Desleixo (1) 0 

Falta de Experiência (1) 0,3 

Erro Identidade Licenciadora 

(1) 
1,79 
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• Obra C:  

• Grupo de tarefas mais afetado: Caixilharia-0,51% do custo da obra foi gasto em ações corretivas 

em tarefas neste grupo; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa e Interna- A falha que ocorreu durante a tarefa de aplicação 

de caixilharia, tanto se deveu a uma causa externa como interna. Estas causa são, então, responsáveis 

por 0,51% do custo total da obra; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Humana- Um valor correspondente a 0,51% do orçamento da obra 

foi dedicado a pagar ações corretivas para falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Comunicação Ineficiente e Desleixo- Estas falhas equivalem a 

0,51% do orçamento total da obra. 

Tabela 49- Quadro de custos das tarefas da obra C 

Tarefa Grupo de Tarefas ICG (%) 

Aplicação de Caixilharia 

(Causa Externa) 
Caixilharia 0,51 

Aplicação de Caixilharia 

(Causa Interna) 

Marmorite Pavimentos 0 

 

Tabela 50- Quadro de custos das causas da obra C 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
ICG (%) 

1º Nível 

Interna (1) 0,51 

Externa (2) 0,51 

2º Nível 

Humana (2) 0,51 

Técnica (1) 0 

3º Nível- Causa Raiz 

Comunicação Ineficiente (1) 0,51 

Desleixo (1) 0,51 

Erro Projetista (1) 0 
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• Obra D:  

• Grupo de tarefas mais afetado: Estrutura-0,36% do custo da obra foi gasto em ações corretivas 

em tarefas neste grupo; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa- Um valor equivalente a 1,96% do orçamento da obra foi 

dedicado a ações corretivas para falhas com origem nestas causas; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Técnica- Um valor correspondente a 1,96% do orçamento da obra 

foi dedicado a pagar ações corretivas para falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Erro Projetista- Estes erros equivalem a 1,6% do orçamento total 

da obra. 

Tabela 51- Quadro de custos das tarefas da obra D 

Tarefa Grupo de Tarefas ICG (%) 

Estabilidade Paredes 

Perimetrais 

Estrutura 0,36 
Cobertura 

Fundações 

Forras pelo Interior Revestimento Interior 1,6 

 

Tabela 52- Quadro de custos das causas da obra D 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
ICG (%) 

1º Nível Externa (4) 1,96 

2º Nível Técnica (4) 1,96 

3º Nível- Causa Raiz 

Erro Projetista-Cálculo (1) 0,36 

Erro Fornecedores (1) 0 

Erro Projetista (2) 1,6 
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• Obra E:  

• Grupo de tarefas mais afetado: Estrutura-1,29% do custo da obra foi gasto em ações corretivas 

em tarefas neste grupo; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa- Um valor equivalente a 0,66% do orçamento da obra foi 

dedicado a ações corretivas para falhas com origem nesta causa; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Técnica- Um valor correspondente a 0,93% do orçamento da obra 

foi dedicado a pagar ações corretivas para falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Comunicação Ineficiente- Esta falha equivale a 0,66% do 

orçamento total da obra. 

Tabela 53- Quadro de custos das tarefas da obra E 

Tarefa Grupo de Tarefas ICG (%) 

Escavação Exterior 

Estrutura 1,29 Reforço das Fachadas 

Escada 

 

Tabela 54- Quadro de prazos das causas da obra E 

Níveis Causas (Nº tarefas afetadas) ICG (%) 

1º Nível 

Interna (1) 0,63 

Externa (2) 0,66 

2º Nível 

Humana (1) 0,36 

Técnica (2) 0,93 

3º Nível- Causa Raiz 

Comunicação Ineficiente (2) 0,66 

Informação Insuficiente (1) 0,63 
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• Obra F:  

• Grupo de tarefas mais afetado: Revestimento Interior e Pavimento-0,44% dos custos da obra foi 

gasto em ações corretivas em tarefas nestes grupos; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Interna- Um valor equivalente a 0,28% do orçamento da obra foi 

dedicado a ações corretivas para falhas com origem nesta causa; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Humana- Um valor correspondente a 0,50% do orçamento da obra 

foi dedicado a pagar ações corretivas para falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Comunicação Ineficiente- Esta falha equivale a 0,44% do 

orçamento total da obra. 

Tabela 55- Quadro de custos das tarefas da obra F 

Tarefa Grupo de Tarefas ICG (%) 

Cota Pavimento Térreo Estrutura 0,06 

Pladur-Placagem e 

Emassamento 
Revestimento Interior 0,22 

Pavimento Exterior- Deck Pavimentos 0,22 

 

Tabela 56- Quadro de custos das causas da obra F 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
ICG (%) 

1º Nível 

Interna (2) 0,28 

Externa (1) 0,06 

2º Nível Humana (3) 0,50 

3º Nível- Causa Raiz Comunicação Ineficiente (2) 0,44 
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• Obra G: 

• Grupo de tarefas mais afetado: Instalações-1,47% dos custos da obra foi gasto em ações corretivas 

em tarefas nestes grupos; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa- Um valor equivalente a 1,47% do orçamento da obra foi 

dedicado a ações corretivas para falhas com origem nesta causa; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Técnicas- Um valor correspondente a 1,47% do orçamento da obra 

foi dedicado a pagar ações corretivas para falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Erro Gestor de Projeto- Esta falha equivale a 1,47% do orçamento 

total da obra. 

Tabela 57- Quadro de prazos das tarefas da obra G 

Tarefa Grupo Tarefa ICG (%) 

Saneamento Instalações 1,47 

Pavimento Térreo-

Fundações 
Estrutura 0 

 

Tabela 58- Quadro de custos das causas da obra G 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
ICG (%) 

1º Nível 

Externa (1) 1,47 

Interna (1) 0 

2º Nível Técnica (2) 1,47 

3º Nível- Causa Raiz 

Erro Gestor de Projeto (1) 1,47 

Informação Insuficiente (1) 0 
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• Obra H: 

• Grupo de tarefas mais afetado: Estrutura-9,07% dos custos da obra foi gasto em ações corretivas 

em tarefas nestes grupos; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa- Um valor equivalente a 9,07% do orçamento da obra foi 

dedicado a ações corretivas para falhas com origem nesta causa; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Técnicas- Um valor correspondente a 9,07% do orçamento da obra 

foi dedicado a pagar ações corretivas para falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Erro Gestor de Projeto- Esta falha equivale a 9,07% do orçamento 

total da obra. 

Tabela 59- Quadro de custos das tarefas da obra H 

Tarefa Grupo Tarefa ICG(%) 

Projeto de Estruturas Estrutura 9,07 

Gás Instalações 0,96 

 

Tabela 60- Quadro de custos das causas da obra G 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
ICG(%) 

1º Nível Externa (2) 9,07 

2º Nível 

Humana (1) 0,96 

Técnica (1) 9,07 

3º Nível- Causa Raiz 

Erro Gestor de Projeto (1) 9,07 

Comunicação Ineficiente (1) 0,96 
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 Análise Estatística de Prazos das Falhas 

De forma a determinar quanto tempo foi gasto em ações corretivas, vai-se realizar uma análise estatística 

do tempo das falhas em relação ao tempo total da obra. À semelhança do que acontece em  6.2.2 realiza-

se inicialmente uma abordagem mais geral mostrando a percentagem de tempo gasto de cada obra em 

ações corretivas. De seguida, vai-se estudar o impacto nos prazos que as causas tiveram em cada obra e 

analisa-se qual o mês de obra em que ocorreram mais falhas. 

Pela análise do IAG total de cada obra vai-se estudar o efeito dos atrasos que as ações corretivas tiveram 

em cada uma e determinar quais as obras em que foi necessário gastar mais tempo e quais as causas que 

causam maiores atrasos .É usado como apoio o gráfico exibido na Figura 83 para o desenvolvimento 

desse estudo. 

 

Figura 83- Gráifco referente à percentagem do tempo de obra despendido em ações corretivas 

Pela análise do gráfico presente na Figura 83, a obra onde foi consumido mais tempo em ações corretivas 

foi a H com 23,03% do tempo despendido nestas. As obras B e F também tiveram um valor considerável 

de tempo gasto em ações corretivas, com 14% e 13,33% do tempo gasto nestas, respetivamente. 

Vai-se realizar uma análise obra a obra sobre os impactos nos prazos das tarefas devido à realização de 

ações corretivas, de forma a determinar quais as causas responsáveis pela maior percentagem de tempo 

gasto em ações corretivas.  

• Obra A:  

• Grupo de tarefas mais afetado: Revestimento Interior-4,5% do tempo de obra gasto em ações 

corretivas; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa- 3% do tempo de obra dedicado a ações corretivas para 

falhas com origem em causas externas; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Técnica- 3% da obra foi ocupada com ações corretivas para falhas 

com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Erro de Projetista- responsável por falhas que originaram ações 

corretivas que equivalem a 3% do tempo total da obra. 
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Tabela 61-Quadro de prazos das tarefas da obra A 

Tarefa Grupo de Tarefas IAG (%) 

Seral 

Revestimento Interior 4,5% Pladur/Seral 

Pladur/Tubagem 

 

Tabela 62- Quadro de prazos das causas da obra A 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
IAG (%) 

1º Nível 
Interna (1) 1,5 

Externa (2) 3 

2º Nível 
Humana (1) 1,5 

Técnica (2) 3 

3º Nível- Causa Raiz 
Prazos (1) 1,5 

Erro Projetista (2) 3 

 

• Obra B:  

• Grupo de tarefas mais afetado: Estrutura-9,16% do tempo de obra gasto em ações corretivas; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa- 13,52% do tempo de obra dedicado a ações corretivas 

para falhas com origem em causas externas; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Técnica- 8,68% da obra foi ocupada com ações corretivas para 

falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Erro Identidade Licenciadora- responsável por falhas que 

originaram ações corretivas que equivalem a 6,2% do tempo total da obra. 

Tabela 63- Quadro de prazos das tarefas da obra B 

Tarefa Grupo de Tarefas IAG (%) 

Desvio do Ribeiro 

Estrutura 9,16 

Fundações 

Implantação da Obra 

Cota-Varanda (Causa 

Externa) 

Cota-Varanda (Causa 

Interna) 

Alvenaria Alvenarias 4,84 
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Tabela 64- Quadro de prazos das causas da obra B 

Níveis Causas (Nº tarefas afetadas) IAG (%) 

1º Nível 
Interna (2) 0,48 

Externa (4) 13,52 

2º Nível 
Humana (3) 5,32 

Técnica (3) 8,68 

3º Nível- Causa Raiz 

Prazos (1) 0,48 

Erro Projetista (1) 2,48 

Erro Projetista-Desenhos (1) 0 

Desleixo (1) 0 

Falta de Experiência (1) 4,84 

Erro Identidade Licenciadora (1) 6,2 

 

 

• Obra C: 

• Grupo de tarefas mais afetado: Caixilharia-2,86% do tempo de obra gasto em ações corretivas; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa e Interna- A falha que ocorreu durante a tarefa de aplicação 

de caixilharia, tanto se deveu a uma causa externa como interna. Estas causa são, então, responsáveis 

por 2,86% do custo total da obra; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Humana- 2,86% da obra foi ocupada com ações corretivas para 

falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Comunicação Ineficiente e Desleixo- responsáveis por falhas que 

originaram ações corretivas que equivalem a 2,86% do tempo total da obra. 

Tabela 65- Quadro de prazos das tarefas da obra C 

Tarefa Grupo de Tarefas IAG (%) 

Aplicação de Caixilharia (Causa Externa) 

Caixilharia 2,86 

Aplicação de Caixilharia (Causa Interna) 

Marmorite Pavimentos 0 
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Tabela 66- Quadro de prazos das causas da obra C 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
IAG (%) 

1º Nível 

Interna (1) 2,86 

Externa (2) 2,86 

2º Nível 

Humana (2) 2,86 

Técnica (1) 0 

3º Nível- Causa Raiz 

Comunicação Ineficiente (1) 2,86 

Desleixo 2,86 

Erro Projetista (1) 0 

 

• Obra D:  

• Grupo de tarefas mais afetado: Estrutura-5,69% do tempo de obra gasto em ações corretivas; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa- 5,69% do tempo de obra dedicado a ações corretivas para 

falhas com origem em causas externas; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Técnica- 5,69% da obra foi ocupada com ações corretivas para 

falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Erro Projetista- responsável por falhas que originaram ações 

corretivas que equivalem a 5,01% do tempo total da obra. 

Tabela 67- Quadro de prazos das tarefas da obra D 

Tarefa Grupo de Tarefas IAG (%) 

Estabilidade Paredes 

Perimetrais 

Estrutura 5,69 
Cobertura 

Fundações 

Forras pelo Interior Revestimento Interior 0 
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Tabela 68- Quadro de prazos das causas da obra D 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
IAG (%) 

1º Nível Externa (4) 5,69 

2º Nível Técnica (4) 5,69 

3º Nível- Causa Raiz 

Erro Projetista-Cálculo (1) 0,68 

Erro Fornecedores (1) 0 

Erro Projetista (2) 5,01 

 

• Obra E: 

• Grupo de tarefas mais afetado: Estrutura-6,33% do tempo de obra gasto em ações corretivas; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa- 4,87% do tempo de obra dedicado a ações corretivas para 

falhas com origem em causas externas; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Técnica- 6,33% da obra foi ocupada com ações corretivas para 

falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Comunicação Ineficiente- responsável por falhas que originaram 

ações corretivas que equivalem a 4,87% do tempo total da obra 

Tabela 69- Quadro de prazos das tarefas da obra E 

Tarefa Grupo de Tarefas IAG (%) 

Escavação Exterior 

Estrutura 6,33 Reforço das Fachadas 

Escada 

 

Tabela 70- Quadro de prazos das causas da obra E 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
IAG (%) 

1º Nível 

Interna (1) 1,46 

Externa (2) 4,87 

2º Nível 

Humana (1) 0 

Técnica (2) 6,33 

3º Nível- Causa Raiz 

Comunicação Ineficiente (2) 4,87 

Informação Insuficiente (1) 1,46 
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• Obra F:  

• Grupo de tarefas mais afetado: Pavimentos- 8% do tempo de obra gasto em ações corretivas; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Interna- 9,33% do tempo de obra dedicado a ações corretivas para 

falhas com origem em causas externas; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Humana- 13,33% da obra foi ocupada com ações corretivas para 

falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Comunicação Ineficiente- responsável por falhas que originaram 

ações corretivas que equivalem a 12% do tempo total da obra. 

Tabela 71- Quadro de prazos das tarefas da obra F 

Tarefa Grupo de Tarefas IAG (%) 

Cota Pavimento Térreo Estrutura 1,33 

Pladur-Placagem e 

Emassamento  
Revestimento Interior 

4 

Pavimento Exterior- Deck Pavimentos 8 

 

Tabela 72- Quadro de prazos das causas da obra F 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
IAG (%) 

1º Nível 
Interna (2) 9,33 

Externa (1) 4 

2º Nível Humana (3) 13,33 

3º Nível- Causa Raiz Comunicação Ineficiente (2) 12 

 

• Obra G: Nesta empreitada analisaram-se duas tarefas, onde ocorreram duas falhas sem qualquer 

tipo de impacto nos prazos. 

Tabela 73- Quadro de prazos das tarefas da obra G 

Tarefa Grupo de Tarefas IAG (%) 

Pavimento Térreo-

Fundações 
Estrutura 0 

Saneamento  Instalações 0 
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Tabela 74- Quadro de prazos das causas da obra G 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
IAG (%) 

1º Nível 
Interna (1) 0 

Externa (1) 0 

2º Nível Técnica (2) 0 

3º Nível- Causa Raiz 
Informação Insuficiente (1) 0 

Erro Gestor de Projeto 0 

 

• Obra H:  

• Grupo de tarefas mais afetado: Estrutura-15,15% do tempo de obra gasto em ações corretivas; 

• Causa de 1º Nível mais critica: Externa-23,03% do tempo de obra dedicado a ações corretivas para 

falhas com origem em causas externas; 

• Causa de 2º Nível mais critica: Técnica-15,15% da obra foi ocupada com ações corretivas para 

falhas com génese nesta causa; 

• Causa de 3º nível mais critica: Erro de gestor de projeto- responsável por falhas que originaram 

ações corretivas que equivalem a 15,15% do tempo total da obra. 

Tabela 75- Quadro de prazos das tarefas da obra G 

Tarefa Grupo de Tarefas IAG (%) 

Projeto de Estruturas Estrutura 15,15 

Gás Instalações 7,88 

 

Tabela 76- Quadro de prazos das causas da obra G 

Níveis 
Causas (Nº tarefas 

afetadas) 
IAG (%) 

1º Nível Externa (2) 23,03 

2º Nível 
Técnica (1) 15,15 

Humana (1) 7,88 

3º Nível- Causa Raiz 
Comunicação Ineficiente (1) 7,88 

Erro Gestor de Projeto (1) 15,15 

 

Procede-se agora a uma análise com o intuito de determinar quais os meses de obra mais afetados por 

falhas. Na Figura 84, apresenta-se apenas doze meses, no entanto existem obras com uma duração 
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superior a esta, mas visto que só ocorrem falhas nos oito primeiros meses das empreitadas, optou-se por 

apenas demonstrar os dozes meses inicias das oito obras. 

 

Figura 84- Gráifco referente ao mês de obra onde ocorrem as falhas 

Pela análise do gráfico presente na Figura 84, é possível determinar que o mês de obra onde decorrem 

mais falhas é o terceiro, seguido do primeiro. Isto pode ser explicado devido à maior parte de as falhas 

ocorrerem no grupo de tarefas “Estrutura” que normalmente são os trabalhos inicias em todas as obras.  

 

 ANÁLISE ESTATÍSTICA PROBABILÍSTICA  

Neste subcapítulo vai-se realizar uma análise probabilística com o auxílio da ferramenta SPSS, com o 

intuito de dar significância aos gráficos anteriormente exibidos e tentar determinar se existe alguma 

lei/expressão que correlacione os elementos estudados nos quadros anteriores. Com o auxílio do mesmo 

programa, efetua-se um estudo relacional entre alguns dos elementos previamente estudados.   Como a 

amostra é muito pequena presume-se que não seja possível admitir resultados obtidos como universais, 

mas validam o método. 

Estudam-se os valores de ICG e IAG, mas agora aplicados em histogramas de forma a dar-lhes 

significância para determinar se existe ou não alguma discrepância entre os valores observados e os 

valores esperados. 

Tabela 77-Média, Erro do desvio e Variância de ICG e IAG 

 ICG IAG 

N 24 24 

Média 1,025 2,91 

Erro Desvio 2,13 3,65 

Variância 4,56 13,30 
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Figura 85- Histrograma referente ao Indicador de Custo Global 

 

Figura 86- Histrograma referente ao Indicador de Atraso Global 

Pela observação dos gráficos presentes nas figuras Figura 85 e Figura 86 e pelos valores exibidos na 

Tabela 77 verifica-se que a significância estatística destes valores é muito pequena, graças a exibirem 

valores elevados de variância mostrando a alta dispersão destes dados.  
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Vai-se estudar na Tabela 78, a corelação entre ICG e IAG para que se consiga determinar se existe 

alguma relação entre estes e se consegue ser explicada por uma expressão matemática.  

 

 ANÁLISE RELACIONAL 

Tabela 78- Tabela de correlação de Pearson 

  ICG IAG 

ICG 

Correlação de 

Pearson 
1 0,609 

Significância (2 

extremidades) 
- 0,002 

N 24 24 

IAG 

Correlação de 

Pearson 
0,609 1 

Significância (2 

extremidades) 
0,002 - 

N 24 24 

 

Como o valor do coeficiente de correlação de Pearson está entre os valores de 0,5 e 0,7 pode-se 

considerar que existe uma correlação moderada positiva entre estes. Esta relação permite concluir que 

quanto mais se gasta com falhas, mais atraso se tem associados. De forma a tentar perceber se existe 

uma expressão que relacione ICG com o IAG o autor realizou um gráfico disperso simples no SPSS, 

presente na Figura 87 e de seguida testou-se três tipos de modelo linear, quadrático e cúbico.  

Pela análise da Figura 87, conclui-se que apesar do ponto assinalado a verde ser fora da distribuição a 

correlação de ±60 pode ser bem representada quer pela curva quadrática quer pela curva cúbica (5). 

 𝐼𝐶𝐺 = 0,333 + 0,588 ∗ IAG − 0,146 ∗ 𝐼𝐴𝐺2 + 0,010 ∗ 𝐼𝐴𝐺3 (5) 

 

Outra análise correlacional que é possível efetuar tendo em conta os dados já exibidos é a correlação 

entre os valores de IAG e ICG com o mês onde ocorre a falha. Os valores obtidos no programa SPPS 

encontram-se exibidos na Tabela 79. 
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Figura 87- Gráfico de dispersão com modelo linear, quadrático e cúbico 

Tabela 79- Tabela de correlação de Pearson de ICG, IAG e Mês onde Ocorreu a Falha 

  

ICG IAG 

Mês onde 

Ocorreu a 

Falha 

ICG 

Correlação de 

Pearson 
1 0,609 -0,045 

Significância (2 

extremidades) 
- 0,002 0,835 

N 24 24 24 

IAG 

Correlação de 

Pearson 
0,609 1 0,078 

Significância (2 

extremidades) 
0,002 - 0,716 

N 24 24 24 

Mês onde 

Ocorreu a Falha 

Correlação de 

Pearson 
-0,045 0,078 1 

Significância (2 

extremidades) 
0,835 0,716 - 

N 24 24 24 
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Pelo valor do coeficiente de correlação de Pearson, entre ICG e Mês onde Ocorreu a Falha, é possível 

constatar que a correlação entre estes pode ser considerada desprezível pois é um valor que está 

compreendido entre 0 e -0,3.  A correlação entre IAG e Mês onde Ocorreu a Falha também se considera 

como desprezível pois o valor do coeficiente de Pearson toma uma valor compreendido entre 0 e 0,3.  

Convém notar que os dados obtidos a partir dos quais se tiram conclusões não podem ser generalizados, 

pois a sua significância estatística é reduzida devido à amostra estudada não ser significativa. 

 

 ANÁLISE DESCRITIVA ENTRE CATEGORIAS 

Nesta etapa pretende-se estabelecer relações entre alguns dos valores estudados, de forma a ter uma 

melhor perceção do que é mais urgente corrigir e prevenir em obra. Este estabelecimento de relações 

vai ser realizado através da construção de gráficos de barras empilhadas com o auxílio da ferramenta 

SPSS. Inicia-se este estudo ao criar um gráfico, presente na Figura 88, de barras empilhadas entre 

“Grupo de Tarefas” e “Mês onde Ocorreu a Falha” com o objetivo de compreender em que momento de 

obra costumam ocorrer as falhas de cada grupo. 

 

Figura 88- Gráfico de barras empilhada relativo ao mês onde ocorre falha e grupo de tarefas 

Pela observação do gráfico presente na Figura 88, verifica-se que os meses mais críticos para as tarefas 

de estrutura são os três meses iniciais. Outro grupo de tarefas que é preciso ter em conta é o 

“Revestimento Interior” durante o terceiro mês de obra.  Conclui-se também que só existem falhas, nas 

obras estudadas, nos primeiros oito meses de obra. 

Na Figura 89, o gráfico de barras exibido pretende mostrar qual o mês de obra mais critico em termos 

financeiros. 
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Figura 89- Gráfico de barras simples de custo ação corretiva por mês onde ocorre a falha 

Apesar de existirem apenas quatro falhas com impactos financeiros nas obras no primeiro mês, este é o 

mais critico aparentando o maior valor de fundos alocados para pagamento de ações corretivas. O mês 

onde ocorrem mais falhas, ou seja, o terceiro mês é o segundo com mais custos associados. Na Figura 

90 está presente um gráfico de barras onde mostra a duração das ações corretivas conforme os meses de 

obra. Com este estudo pretende-se determinar qual o mês, mas critico em termos de atrasos. 

Pela análise do gráfico exibido na Figura 90, o mês onde ocorreram mais atrasos foi o primeiro mês, 

seguido do terceiro mês de obra apesar deste último apresentar mais falhas que levam a atrasos que o 

primeiro. Conclui-se que, de acordo com os casos de estudo analisados, o primeiro mês de obra é a altura 

da obra mais critica tanto em termos de custos como de prazos. 

 

Figura 90- Gráfico de barras empilhada relativo ao IAG e Mês onde Ocorre a Falha 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Na Tabela 80, são propostas medidas preventivas que devem ser tomadas de forma a eliminar ou mitigar 

as falhas que ocorreram nas oito obras analisadas. Esta tabela também pode servir de guia para serem 

evitadas falhas em novas obras com tarefas semelhantes.   

Tabela 80-Quadro de Medidas Preventivas 

Grupo de 

Tarefas 

Causa Raiz 

(Externa/Interna) 
Tarefas (Obra) Medida Preventiva 

Estrutura 

Erro Identidade 

Licenciadora (Externa) 

Desvio do Ribeiro 

(B) 

Em sítio de redes enterradas, 

fazer sondagens. 

Erro 

Projetista/Cálculo/Desenho 

(Externa) 

Fundações(B) 

Efetuar revisão do projeto. 

Quer seja através da 

contratação de terceiros para 

tal ou a realização da revisão 

pelo próprio diretor da obra. 

Cota-Varanda (B) 

Estabilidade 

Paredes 

Perimetrais (D) 

Fundações (D) 

Erro Fornecedores 

(Externa) 
Cobertura (D) 

Realizar visitas aos 

fornecedores. Conhecer 

prazos de fornecimentos para 

que a encomenda ocorra de 

acordo com o Cronograma de 

trabalhos da empreitada, 

antecipadamente. 

 

Comunicação Ineficiente 

(Externa) 

Reforço das 

Fachadas(E) 

Como a falha da comunicação 

é externa ao empreiteiro, na 

ótica deste a única forma de 

previr uma falha que advenha 

desta causa é efetuar revisão 

de projeto 

Escada(E) 

Erro Gestor de Projeto 

(Externa) 

Projeto de 

Estruturas (G) 

Pela ótica do empreiteiro, a 

única forma de prevenir tal 

falha é realizar revisão de 

projeto 

Prazos-Saúde/Stress 

(Interna) 

Implantação da 

Obra (B) 

São necessárias ações do 

ponto de vista de gestão 

pessoal e de gestão de 

recursos humanos. Ação 

psicológica sobre o pessoal 
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Desleixo (Interna) Cota-Varanda (B) 

Realização de ações de 

motivação do pessoal para 

além de formação antes da 

obra. Como alternativa, os 

funcionários devem assinar 

um documento a dizer que 

estudaram a peça desenhada 

antes de a executar 

Informação Insuficiente 

(Interna) 

Escavação 

Exterior(E) 

Realizar uma preparação de 

obra mais atenta e eficaz, de 

forma a não deixar de fora 

qualquer detalhe essencial 

para o sucesso da obra. Criar 

um Manual de Procedimentos 

para a Direção de Obra, para 

que, em função da tipologia da 

obra possa implementar as 

ações de preparação e gestão 

da obra 

Pavimento Térreo-

Fundações(G) 

Indeterminada 
Cota Pavimento 

Térreo (F) 
- 

Revestimento 

Interior 

Erro Projetista (Externa) 

Pladur/Seral(A) Efetuar revisão do projeto. 

Quer seja através da 

contratação de terceiros para 

tal ou a realização da revisão 

pelo próprio diretor da obra 

Pladur/Tubagem(A) 

Forras pelo 

Interior(D) 

Comunicação Ineficiente 

(Externa) 

Pladur- Placagem 

e Emassamento(F) 

Como a falha da comunicação 

é externa ao empreiteiro, na 

ótica deste a única forma de 

previr uma falha que advenha 

desta causa é efetuar revisão 

de projeto. 

Prazos-Saúde/Stress 

(Interna) 
Seral (A) 

São necessárias ações do 

ponto de vista de gestão 

pessoal e de gestão de 

recursos humanos. Ação 

psicológica sobre o pessoal 

Caixilharia  
Comunicação Ineficiente 

(Externa) 

Aplicação de 

Caixilharia (C) 

Como a falha da comunicação 

é externa ao empreiteiro, na 

ótica deste a única forma de 

previr uma falha que advenha 

desta causa é efetuar revisão 

de projeto 
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Desleixo (Interna) 
Aplicação de 

Caixilharia (C) 

Realização de ações de 

motivação do pessoal para 

além de formação antes da 

obra. Ou, os funcionários 

devem assinar um documento 

a dizer que estudaram a peça 

desenhada antes de a 

executar. 

 

Pavimentos 

Erro Projetista (Externa) Marmorite(C) 

Efetuar revisão do projeto. 

Quer seja através da 

contratação de terceiros para 

tal ou a realização da revisão 

pelo próprio diretor da obra 

Comunicação Ineficiente 

(Interna) 

Pavimento 

Exterior-Deck(F) 

Criação de uma ficha de 

dados ou uso de plataforma 

que permita registar 

transmissão de informação 

Instalações 

Erro Gestor de Projeto 

(Externa) 
Saneamento (G) 

Pela ótica do empreiteiro, a 

única fora de prevenir tal falha 

é realizar revisão de projeto 

Comunicação Ineficiente 

(Externa) 
Gás(H) 

Como a falha da comunicação 

é externa ao empreiteiro, na 

ótica deste a única forma de 

previr uma falha que advenha 

desta causa é efetuar revisão 

de projeto 

Alvenarias Falta de Experiência Alvenaria (A) 

Criação de uma base de 

dados por parte do empreiteiro 

para classificar e catalogar os 

subempreiteiros. Analisar 

críticas passadas de empresas 

que trabalharam com eles 
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CONCLUSÕES 

 

 

 INTRODUÇÃO 

Concluindo o desenvolvimento da dissertação, este capítulo pretende apresentar uma síntese de todo o 

trabalho desenvolvido, responder às questões colocadas em 1.3 que são o cerne desta dissertação, fazer 

uma comparação dos valores obtidos neste estudo com os valores apresentados por outros estudos e 

indicar desenvolvimentos futuros e dificuldades sentidas no desenvolvimento deste trabalho. 

 

 SÍNTESE GERAL 

Através do primeiro capítulo, foi possível constatar a existência da falta de controlo nos custos e nos 

prazos das obras. Este problema é sustentado pela notícia presente na Figura 1, onde indica que existem 

problemas graves de derrapagem nos custos e prazos nas obras de construção, não se sabendo qual a 

importância de “falhas” no cálculo desses custos e prazos. É a partir desta problemática que se sente a 

necessidade de criar um método que avalie o impacto de “falhas” nas derrapagens e que permita 

determinar medidas preventivas para evitar tais derrapagens. 

No segundo capítulo, conclui-se que o léxico desta área de estudo não se encontra bem definido o que 

pode causar imprecisões e aplicações de estratégias inapropriadas, pelo que houve a necessidade de 

definir o léxico usado nesta dissertação como é possível observar em 2.7. Outra conclusão que foi 

possível retirar deste capítulo, é que estudos que analisem o impacto das falhas nos custos e nos prazos 

a nível nacional são escassos e difíceis de encontrar, dando assim motivação para a criação de um 

modelo que poderá ser aplicado no mercado de construção português. 

No capítulo seguinte é descrito a metodologia proposta aplicada para dar resposta à problemática, onde 

se concluí que esta tem três aspetos essenciais. Os custos, que são identificados e estudados nos MCC, 

os prazos que são analisados nos planos de trabalho e as falhas que são apresentadas em FCF. 

O quarto capítulo apresenta a empresa e o caso de estudos analisados. Trata-se de oito obras, de 

reabilitação ou construção nova, na região do grande Porto. Ainda se faz uma breve introdução às falhas 

que ocorrem em cada obra. Este capítulo permite obter uma melhor noção dos problemas existentes nas 

obras. 
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No quinto capítulo, aplica-se a metodologia proposta e são apresentados todos os dados e informação 

colhida dos casos analisados. Faz-se uma análise de cada obra e das falhas que ocorreram nestas, 

organizando a informação em FCF, MCC e planos de trabalho. 

No último capítulo, realiza-se o tratamento da informação e a análise estatística dos dados obtidos no 

quinto capítulo de forma a tentar encontrar as respostas para as perguntas colocados no primeiro 

capítulo. Neste capítulo apresentam-se diversos gráficos, que servem como auxílio visual para a 

identificação de conclusões.  

 

 CONCLUSÕES PRINCIPAIS 

Os resultados obtidos permitem concluir, que para um custo total das oitos obras de 1.892.406,83€ 

aproximadamente 56.522,69€ foram gastos em ações corretivas. Em termos de prazos, pode-se concluir 

que em 1508 dias, que equivale a duração total das oito obras estudadas, cerca de 146 dias foram gastos 

a executar ações corretivas. 

Com estas primeiras conclusões, torna-se possível responder à primeira e segunda questão das três que 

perfazem a research question. Sendo a primeira pergunta “Qual a percentagem de orçamento gasto em 

ações corretivas, devido a falhas?”, com a informação indicada anteriormente pode-se concluir que 

2,99% do orçamento das oito obras foi despendido em ações corretivas. A segunda questão é “Qual a 

percentagem de tempo gasto em ações corretivas, devido a falhas?” tendo como resposta o valor de 

9,68% do tempo total das oito obras. 

A última questão, que juntamente com as duas anteriores, completam a research question é “Quais as 

tarefas onde ocorrem mais falhas e quais as causas que mais se repetem?”. A primeira parte da questão 

tem como resposta, o grupo de tarefas de estrutura, sendo que em vinte e quatro falhas que ocorreram 

ao longo das oito obras, treze aconteceram em tarefas englobadas no grupo de estruturas. 54,17% das 

falhas ocorreram em tarefas que se encontram no grupo de tarefas “Estrutura”. Com este dado também 

é possível concluir que a maior parte das falhas ocorrem no início das obras. As causas que mais se 

repetem ao longo das oito obras são as causas externas, que equivalem a 69,23% do total das causas de 

1º nível das falhas. Referenciando as causas de segundo nível, 53,85% destas são técnicas. Por fim, as 

causas raiz que mais afetaram as obras foram causas com origem em erros de projetistas, correspondendo 

a 32% do total destas causas. 

Estas conclusões devem ser aceites no universo dos casos de estudo, permitindo além disso concluir que 

o método aplicado num cenário mais abrangente poderia gerar conclusões universais. É por isso, 

importante realçar que os valores apresentados não devem ser considerados como uma “lei” devido ao 

estudo elaborado ter sido executado com uma amostra relativamente pequena. 

 

 COMPARAÇÃO DE RESULTADOS  

Como já foi referido, estudos semelhantes a este a nível nacional são escassos e difíceis de encontrar 

pelo que se torna interessante comparar os resultados obtidos com os valores de outros estudos 

semelhantes, mas efetuados em contextos espaciais e temporais diferentes. 

Opfer citado em (Frank Boukamp, 2004) refere que 54% das falhas que sucedem em obra são 

provenientes de erros humanos, neste estudo conclui-se que 46,15% das falhas têm origem em causas 

humanas. São valores relativamente similares, que mostram a importância do fator humano no setor da 

construção. No entanto a forma como são determinadas as causas humanas e técnicas nesse estudo pode 
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ser diferente da forma como foram determinadas nesta dissertação. Anjum(Anjum et al., 2019) 

menciona que 54% das falhas que originam ações corretivas têm origem em causas externas e 46% em 

causas internas. Neste estudo averiguou-se que cerca de 69,23% das causas das falhas são externas e 

30,77% são internas. Apesar do estudo de Anjum apresentar um valor percentual mais reduzido de 

causas externas, estas tomam na mesma um valor superior à das causas interna à semelhança do obtido 

nesta dissertação 

Josephson (Josephson et al., 1999) indica que os custos das falhas equivalem a 2% a 6% do valor do 

contrato, Love e Li em (Forcada et al., 2017) constatam que esse valor é de aproximadamente 3,15% 

enquanto que Oyewobi(Oyewobi et al., 2011) menciona que os valores de ações corretivas em 

construção nova equivalem a 5,06% do valor do contrato e obras de reabilitação despendem 3,23% do 

orçamento em ações corretivas. Neste trabalho conclui-se que os custos das falhas equivalem a 2,99% 

do valor total das obras. Sendo um valor que se encontra dentro dos valores apresentados pelos outros 

estudos. Referindo agora apenas a obra de construção nova, esta teve um custo de falhas equivalente a 

0,51% do orçamento inicial, um valor bastante abaixo do indicado no estudo de Oyewobi. No entanto 

só se estudou apenas uma obra de construção nova pelo que não se pode retirar grandes conclusões a 

partir de um só caso. Analisando agora apenas as obras de reabilitação, a percentagem de orçamento 

gasta em ações corretivas equivale a 3,11% deste um valor muito semelhante ao do estudo Oyewobi.  

Anjum indica, no seu estudo, que 4,1% do tempo de obra é gasto em retrabalho, neste estudo 

determinou-se que este valor toma valores mais altos, 9,68%. Este valor elevado, poderá potencialmente, 

dever-se à baixa produtividade existente a nível nacional. 

 DIFICULDADES 

Abordando as dificuldades sentidas pela parte do autor na elaboração desta dissertação, é de destacar a 

dificuldade em obter informação. Inicialmente, estava programado que a recolha de dados fosse feita 

em obra algo que se tornou impossível dadas as circunstâncias vividas devido ao COVID-19. Isto fez 

com que a recolha de dados dependesse de terceiros, acabando por limitar o tempo de estudo desses 

dados. 

Outra dificuldade sentida durante a realização da obra, foi o facto de os planos de trabalho cedidos se 

encontrarem em Excel e bastante incompleto tendo em conta a informação que se queria recolher destes, 

sendo necessário realizar certas suposições que podem ter influenciado os resultados finais. 

A estrutura da dissertação estava inicialmente planeada para que esta fosse realizada em obra, no entanto 

como tal não foi possível, teve de ser adaptada perdendo-se assim tempo essencial para a realização da 

dissertação. 

 

 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Como seguimento deste trabalho efetuado, sugere-se o continuo desenvolvimento desta metodologia e 

aplicação noutras obra, de forma a poder dar significância aos valores finais obtidos. A aplicação desta 

metodologia deve ser executada em empresas de construção, que de preferência tenham os planos de 

trabalho desenvolvidos em Microsft Project, devidamente balizados, com as ligações entre tarefas bem 

definidas, o caminho critico identificado e as folgas bem explicitas.  É essencial também que, os valores 

dos custos de cada tarefa se encontrem devidamente discriminados, com os preços das materias, mão de 

obra e equipamento devidamente definidos.  Desta forma, a aplicação a metodologia seria muito mais 

eficaz e rápida, obtendo resultados com valores mais perto da realidade. 
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Seria interessante aplicar esta metodologia em diversas empresas de forma a criar uma base de dados, 

para que as estas pudessem consultar os valores das suas derrapagens em termos de prazos e financeiros 

e saber quais as tarefas em que estão a acontecer tais derrapagens e que medidas preventivas devem ser 

adotadas para evitar essas perdas.  
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Anexo 2- Mapa de Controlo de Custos 



 

B.2 

 

Mapa de Controlo de Custos 

Obra 

Orçamento 

Global da 

Obra 

Tarefa 

Custo 

Orçamentado 

(Material) 

Custo 

Orçamentado 

(Mão-de-obra) 

Custo 

Orçamento 

(Equipamento) 

Custo Total 

Orçamentado 

Custo Real 

(Material) 

Custo Real 

(Mão-de-

Obra) 

Custo Real 

(Equipament

o) 

Custo 

Total Real 

A 
525 000,00 

€ 

Seral-

Retrabalho 
Subempreitada Subempreitada Subempreitada 6 853 € 49 € 600 € - 7 502 € 

Ligação 

Seral/Pladur-

Trabalho a mais 

- - - Subempreitada Subempreitada Subempreitada Subempreitada 1 620 € 

Tubagem-

Retrabalho 
Subempreitada Subempreitada Subempreitada 8 665,20 € - 400 € - 9 065,20€ 

B 

 

326 000 € 

 

Micro-Estacas-

Trabalho a mais 
- - - - Subempreitada Subempreitada Subempreitada 20 000€ 

Aterro em duna-

Trabalho a mais 
- - - - - 400€ - 400€ 

Alvenaria-

Retrabalho 
Subempreitada Subempreitada Subempreitada 3 000€ Subempreitada Subempreitada Subempreitada 3 975€ 

Cotas Varanda - - - - - - - - 

Desvio ribeiro-

Retrabalho 
1 175 € 2 450 € 6 000 € 9 625 € 1 175 € 6 325 € 6 000 € 13 500 € 

C 

 

95 000 € 

 

Caixilharia 

Madeira-

Retrabalho 

Subempreitada Subempreitada Subempreitada 10 816,40 € - 480 € - 
11 296,40 

€ 

Marmorite Subempreitada Subempreitada Subempreitada 756 € - - - 756€ 



 

C.2 

 

D 

 

188 000 € 

 

Fundações-

Aumento da 

Cota 

- - - - - - - - 

Escoramento-

Trabalho a mais 
- - - - 250 € 400 € - 650 € 

Forros pelo 

Interior-

Trabalho a mais 

- - - - Subempreitada Subempreitada Subempreitada 3 000 € 

Solução 

Revestimento 

Cobertura 

Subempreitada Subempreitada Subempreitada 3 025,34 € - - - 3 025,34 € 

E 

 

263 411,63€ 

 

Lintel em Betão 

Armado-

Trabalho a mais 

- - - - Subempreitada Subempreitada Subempreitada 1 672,12 € 

Aplicação de 

Perfis HEB200-

Trabalho a mais 

- - - - Subempreitada Subempreitada Subempreitada 785 € 

Escada-

Retrabalho 
Subempreitada Subempreitada Subempreitada 2 347,50 € Subempreitada Subempreitada Subempreitada 3 300 € 

F 

 

149 

995,20€, 

 

Betonilhas de 

Regularização-

Retrabalho 

Subempreitada Subempreitada Subempreitada 1 429,04 € Subempreitada Subempreitada Subempreitada 1 524,04 € 

Sanca-Trabalho 

a mais 
- - - - Subempreitada Subempreitada Subempreitada 323,15 € 



 

D.2 

 

Pavimento 

Exterior-Deck-

Retrabalho 

Subempreitada Subempreitada Subempreitada 735,70 € Subempreitada Subempreitada Subempreitada 1 060,70 € 

G 

190 000,00 

€ 

 

Pavimento 

Térreo-

Fundações 

Subempreitada Subempreitada Subempreitada 6 767,46 € - - - 6 767,46 € 

Saneamento Subempreitada Subempreitada Subempreitada 6 497,61 € Subempreitada Subempreitada Subempreitada 9 285,75 € 

H 155.000,00 

Estrutura 

Metálica-

Trabalho a mais 

- - - - Subempreitada Subempreitada Subempreitada 14 066 € 

Gás-Trabalho a 

mais 
- - - - Subempreitada Subempreitada Subempreitada 1480,50€ 

 

  

 



 

A.3 

 

 

Anexo 3- Planos de Trabalho



 

B.3 

 

ANEXO 3.1.1- Obra A  

 



 

C.3 

 

 

 



 

D.3 

 

Anexo 3.1.2-Obra A 

 



 

E.3 

 

 



 

F.3 

 

Anexo 3.1.3-Obra A 

 



 

G.3 

 

 



 

H.3 

 

Anexo 3.1.4-Obra A 

 



 

I.3 

 

 



 

J.3 

 

Anexo 3.2.1- Obra B 

 

 



 

K.3 

 

Anexo 3.2.2-Obra B 

 

 



 

L.3 

 

Anexo 3.2.3-Obra B 

 

 



 

M.3 

 

Anexo 3.2.4-Obra B 

 



 

N.3 

 

Anexo 3.3.1-Obra C 

 

 



 

O.3 

 

Anexo 3.3.2-Obra C 

 



 

P.3 

 

Anexo 3.4.1-Obra D 

 



 

Q.3 

 

 



 

R.3 

 

Anexo 3.4.2-Obra D 

 

 



 

S.3 

 

Anexo 3.4.3-Obra D 

 



 

T.3 

 

Anexo 3.5.1-Obra E 

 



 

U.3 

 

 



 

V.3 

 

Anexo 3.5.2- Obra E 

 



 

W.3 

 

 



 

X.3 

 

Anexo 3.5.3-Obra E 

 



 

Y.3 

 

 



 

Z.3 

 

Anexo 3.6.1- Obra F 

 



 

AA.3 

 

    



 

BB.3 

 

Anexo 3.6.2- Obra F 

 



 

CC.3 

 

 



 

DD.3 

 

Anexo 3.6.3-Obra F 

 



 

EE.3 

 

 



 

FF.3 

 

Anexo 3.6.4-Obra F 

 



 

GG.3 

 

 



 

HH.3 

 

Anexo 3.7.1-Obra G 

 



 

II.3 

 

 



 

JJ.3 

 

Anexo 3.8.1- Obra H 

 

 



 

KK.3 

 

Anexo 3.8.2-Obra H 

 



 

LL.3 

 

  



 

MM.3 

 

Anexo 3.8.3-Obra H 

 



 

NN.3 

 

 


