
Resumo 

 

A manutenção de edifícios é um ramo do conhecimento que ainda se está a 

desenvolver, procurando sistematizar conceitos e procedimentos. Em Portugal, existem 

diversos entraves a este desenvolvimento como, por exemplo, o desconhecimento dos 

benefícios adjacentes a uma boa manutenção do edifício, ou a cultura enraizada na 

nossa sociedade do reparar/substituir em vez do prevenir/evitar. É pois no sentido de 

promover este desenvolvimento que se estudaram diferentes estratégias e 

procedimentos de manutenção, culminando este trabalho com o desenvolvimento de 

uma ferramenta da manutenção aplicada às instalações de água de um edifício que se 

traduz num Manual de Serviço. Assim, pretende-se mostrar a importância da 

elaboração de manuais de serviço de um edifício para a correcta manutenção deste, 

expondo as vantagens e dificuldades na elaboração dos mesmos. 

Desenvolveu-se o Manual de Serviço, com base em duas partes, uma parte destinada 

ao Gestor do Edifício, mais técnica, designada por Manual de Manutenção e 

Reparação, e outra de consulta mais fácil destinada ao Utente do Edifício designada 

por Manual de Utilização. Reforçou-se assim o papel do utilizador na manutenção de 

edifícios já que existem diversos procedimentos de fácil execução que podem ajudar a 

reduzir custos com a manutenção dos edifícios, mantendo o nível de desempenho dos 

elementos e componentes dos edifícios. 

Optou-se por aplicar esta ferramenta às instalações de água dum edifício, o qual foi 

objecto de um projecto de reabilitação elaborado por parte do autor. Procedeu-se a uma 

listagem de diferentes soluções técnicas ao nível da rede de abastecimento de água, 

drenagem de águas pluviais e drenagem e de águas residuais e possíveis patologias 

que possam afectar estas instalações. 

Propôs-se um modelo de Manual de Serviço, para poder ser aplicado a todos os 

elementos do edifício sugerindo-se a elaboração deste ainda em fase de projecto. 

Deste trabalho, conclui-se a grande importância da elaboração do manual de serviço 

para uma correcta e apropriada manutenção do edifício, abrindo caminho para o 

desenvolvimento de ferramentas informáticas de apoio à manutenção de edifícios 

através da sistematização de conceitos e práticas de manutenção. Além disto, concluiu-



se que este manual tem um carácter dinâmico já que deve ser constantemente 

actualizado conforme as informações fornecidas pela gestão do edifício. 
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Abstract 

 

Building Maintenance takes part of a knowledge area still developing, searching for the 

systematization of concepts and procedures. In Portugal, there are several barriers to 

this development like the unawareness about the benefits of making a good 

maintenance or the rooted habits of our society in repairing/replacing what fails instead 

of trying to prevent/avoid the problems. Therefore, to promote this development, this 

work studied different strategies and procedures of maintenance, culminating with the 

development of a maintenance tool, later applied to the water installations of a building, 

designated as Service Manual. So, it is intended to show the importance of the 

elaboration of Service Manuals for a building to achieve a good building maintenance, 

showing the advantages and difficulties of this elaboration. 

The Service Manual was split in two parts, one addressed to the Building Manager, 

more technical, known as Maintenance and Repair Manual, and other of easier 

consultation addressed to the Building User known as Use Manual. This way the user 

role in the maintenance process was reinforced, as there are several easy execution 

tasks that can be done by the users providing a cost reduction in building maintenance, 

and keeping the level of performance of elements and components in a building. 

This tool was applied to the water installations in a building that had his rehabilitation 

project done by the author. A list of different technical solutions of the water supply 

network, the waste water drainage, the rain water drainage and also their expected 

pathologies was developed. 



A configuration for the Service Manual was anticipated, with the purpose of being 

suitable for all the elements or components in a building. This manual was suggested to 

be developed in the project stage. 

Summing all up, it is very important to establish and develop a Service Manual to 

achieve a correct maintenance practice, and in the future of creating digital tools to help 

building maintenance by the systematization of concepts and practices. Concluding, this 

manual is dynamic as the building management provide a lot of information that should 

be added to the Service Manual. 
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