
Resumo 

 

No âmbito da garantia de qualidade de empreendimentos em fase de execução, os 

procedimentos de conformidade que se realizam com este fim são incontornáveis no 

prosseguimento do objectivo de qualidade. 

A verificação da conformidade entre o projecto e a obra assume assim um papel central 

nesses processos e a sua realização está a cargo da fiscalização. Cuja actividade 

carece de acções tipificadas e de legislação. 

É neste sentido, para optimizar o desempenho da fiscalização de obras, que se 

pretende desenvolver procedimentos que permitam padronizar prestações de controlo 

de conformidade em obra. É objecto geral desta dissertação a criação de fichas de 

controlo de conformidade para revestimentos de fachada (padronização da intervenção 

de controlo deste procedimento). 

Realizam-se Fichas de Controlo de Conformidade e uma Ficha de Controlo e Correcção 

das Não Conformidades para os revestimentos exteriores mais utilizados em Portugal. 

As Fichas de Controlo de Conformidade foram elaboradas para as situações de 

recepção de materiais e execução de soluções. 

Optou-se por efectuar a divisão dos revestimentos exteriores em 5 grupos, reboco 

pintado, pedra natural, cerâmicos, ETICS e painéis. 

Efectuam-se aplicações práticas das fichas para testar a sua funcionalidade em obra e 

tecem-se algumas conclusões a este respeito. 
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Abstract 

 

In construction companies, the guarantee of quality is mainly assured by the procedures 

made at the construction phase. 



The main role in these procedures is the action of checking the differences between 

project and final product, performed by the control department. In spite of its’ undeniable 

importance, this activity is still suffering from the lack of procedures’ planning and 

legislation. 

Therefore, in order to improve the performance in this area, there is a drive to create an 

established criterion, and practice this activity as a standard task. Summing up, it is the 

main objective of this dissertation to create check-lists related to the facades cladding. 

Check-lists were made to outdoor cladding, mostly used in Portugal. The check-lists 

were developed for situations that involve surveying materials reception, executing 

solutions and correcting mistakes. 

It was decided to divide outdoor cladding into 5 different groups: painted plaster, natural 

stone, ceramics, ETICS and panels. 

Aiming to reach some valid conclusions regarding the reliability of the sheets in the field 

the forms were tested on site. 
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