
Resumo 

 

Em Portugal assiste-se a um preocupante estado de degradação do parque edificado, 

com o resultado de uma perda de valores culturais e patrimoniais. Assim, é urgente 

inverter esta situação de modo a regenera-lo. 

Com predominância de politicas de manutenção reactiva existente em Portugal, 

levando na maior parte dos casos e intervenções de elevados custos insustentáveis de 

reparação, logo será urgentemente necessário recorrer a politicas preventivas. Isto será 

possível com implementação de uma legislação mais rigorosa, que promova a 

obrigatoriedade de inspecções periódicas aos imóveis. Além disto, devem ser 

centralizados esforços no investimento público e privado na Reabilitação e Manutenção 

de Edifícios. 

Após o estudo efectuado é possível afirmar que a implementação de planos de 

manutenção é um grande contributo para o êxito da Manutenção de Edifícios. 

O contexto desta dissertação focaliza-se para a elaboração de fichas de manutenção 

relativas especificamente ao elemento construtivo Coberturas, tentando dar um 

contributo para a iniciação duma compilação estendida a outros elementos construtivos. 
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Abstract 

 

In Portugal a preoccupying state of degradation of the built park is attended to it, with 

the result of a loss of cultural and patrimonial values. Thus, it is urgent to invert this 

situation in order regenerates it. 

With predominance of politics of existing reactive maintenance in Portugal, leading for 

the most part of the cases and interventions of raised unsustainable costs of repairing, 

then it will be urgently necessary to appeal the preventive politics. This will be possible 

with implementation of a morerigorous legislation that promotes the obligatoriness of 

periodic inspections to the property. Moreover, efforts in the public and private 



investment in the Whitewashing and Maintenance of Buildings must be centered. After 

the study it is possible to affirm that the implementation of maintenance plans is great 

contribution for the success of the Maintenance of Buildings. The context of this 

dissertation focuses for the elaboration of relative fiches of maintenance specifically to 

the constructive element Coverings, trying to give one contribution for the initiation of an 

extended compilation to other constructive elements 
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