
Resumo 

 

O presente trabalho foi realizado nas instalações da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP), através da integração na equipa do IC-FEUP Instituto da 

Construção da FEUP), INESC Porto (Instituto de Engenharia de Sistemas e 

Computadores do Porto) e LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) e surge no 

âmbito da Dissertação de Mestrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores. 

O trabalho consistiu no desenvolvimento/ aplicação de um Protocolo para a 

Normalização da Informação Electrotécnica. Esta normalização tem por base o ProNIC, 

o Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção e versará sobre 

o “Capitulo 23 - Instalações e Equipamentos Eléctricos. Este é um projecto real, original 

em Portugal e tem como objectivo tornar-se um standard de utilização nas obras 

públicas e privadas. 

O Protocolo para a Normalização da Informação Técnica na Construção (ProNIC) é 

uma aplicação computacional requerida e patrocinada pelo Estado Português, pelo que 

os produtos do ProNIC não serão utilizados com fins lucrativos. 

Com a realização do ProNIC espera-se criar uma referência sobre as melhores práticas 

na execução de trabalhos de construção, com especificações técnicas de trabalhos, 

materiais, fichas de custo e regras de medição. Pretende-se ainda a redução de custos 

e prazos devido a erros provocados por interpretação dos documentos de concurso e 

de projecto, melhoria da qualidade da documentação e maior rigor das estimativas 

orçamentais. 

A primeira parte do trabalho consistiu na compreensão dos objectivos e regras para a 

elaboração do Projecto ProNIC. Em seguida, foi reunida informação regulamentar e de 

boas práticas, nomeadamente normas e textos técnicos de referência, bem como 

características dos materiais e equipamentos eléctricos. 

Finalmente foi definida, de uma forma progressiva e em simultâneo, a Estrutura de 

Artigos (organização, sob a forma de índice, dos materiais e equipamentos eléctricos 

versados no capítulo 23 do ProNIC) que o protocolo devia seguir, o Articulado, as 

Fichas de Materiais e Fichas de Execução que deverão ficar associadas aos artigos. 

 



Abstract 

 

Hereby, it is described the work carried out at Oporto’s University as a final year project. 

This work is involved in a project (named ProNIC), which is developed in association 

with IC-FEUP (Instituto da Construção da FEUP), INESC Porto (Instituto de Engenharia 

de Sistemas e Computadores do Porto) and LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil). 

The aim of this project is to develop the chapter 23 of the project ProNIC (Protocolo para 

a Normalização da Informação Técnica na Construção), which is a major project on the 

subject of “Electrical Installation and Equipments”. ProNIC’s outcome is a tool to be used 

in the public or private sector of construction. 

ProNIC is a non-profitable computational application, which was required by the 

Portuguese Government. With ProNIC, the Portuguese Government aims to increase 

the quality and production levels of the building sector in Portugal. 

ProNIC gives guidelines for the way builders should execute the work, or the cost of the 

building material, or even how the building measurements should be taken. With 

ProNIC’s help it is expected to reduce the costs with the over budget or even costs due 

to project’s misunderstandings. 

In the first part of this work it was comprehended the objectives and rules for the 

elaboration of ProNIC project. In the next point it was assembled rules and good 

practices, such as norms and technical information, and characteristics of material and 

electrical devices. Finally, it was defined in a progressive and simultaneously way, the 

Estrutura de Artigos (Article’s Structure, like an index of materials and electrical devices 

described in chapter 23 of ProNIC) which the protocol must follow, and also the 

Articulado, Fichas de Materiais and Fichas de Execução that are associate with those 

articles. 

It must be empathize that in Articulado was described, following the Estrutura de Artigos, 

the several electrical devices with the selection fields and helps. This one was made on 

Microsoft Excel, with the objective of create an automatic interface graphic with the 

support of INESC Porto, which gives the final user the opportunity to chose the article 

that describes the materials and its characteristics. 


