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RESUMO 

O atual panorama económico vivido em Portugal, associado ao cada vez maior impacto de obras de 

reabilitação urbana e renovação do património, torna importante o domínio do conhecimento relativo 

ao controlo de custos de uma empreitada. Dadas as singularidades de uma obra de reabilitação, torna-se 

difícil que não ocorram disparidades entre o custo estimado, presente em orçamento, e o custo real, 

registado após execução em obra, e é desejável que sejam minimizados os prejuízos e potenciados os 

lucros visando um resultado o mais proveitoso possível. 

Assim, na presente dissertação, abordou-se esta problemática tendo-se proposto uma metodologia que 

permita uma análise aos resultados obtidos numa obra. Para o efeito, foram sujeitos a uma comparação 

os custos relativos aos fatores de produção (mão de obra, materiais e equipamentos), estimados em 

orçamento e os custos posteriormente registados em folhas de serviço, uma vez concluídas as tarefas em 

análise. Também o “peso” atribuído a cada um dos fatores, em fase de orçamento, e o respetivo papel 

desempenhado no custo total, foi alvo de comparação. 

Demonstrou-se, com este método, quais os fatores que mais provocam prejuízos, não contribuindo para 

a sustentabilidade financeira do empreiteiro. Provou-se ainda o facto de, por vezes, apesar de uma tarefa 

apresentar um balanço positivo, existirem fatores de custo com resultado negativo que por isso devem 

serem alvos de uma otimização. 

Esta metodologia de análise aos custos de um empreiteiro pretende constituir um modelo a adotar pelas 

empresas, para que estas se tornem mais competitivas no mercado em que se inserem. Assim podem 

aumentar a rentabilidade nas suas obras, procedendo às alterações necessárias relativamente aos fatores 

de produção e de custo, diminuindo os prejuízos e potenciando os lucros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reabilitação Urbana, Orçamento, Controlo de Custos, Fatores de Produção, Fatores 

de Custo 
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ABSTRACT 

With the increasing importance of the urban rehabilitation and built heritage renovation, plus the actual 

portuguese economic outlook, a deep understanding of the constructions cost control has become essen-

tial. On account of the rehabilitation work special needs, it is very difficult to avoid disparities between 

the real costs and the estimated budget. However, it is important to keep in mind the importance of 

reducing the losses and maximizing the profits in order to reach the best results. 

Therefore, the aim of this essay is to approach this issue by proposing a methodology capable of ana-

lysing the civil works outcomes. For the purpose of this, the production factors costs (labour, materials 

and equipment) theoretical values were compared to the registered real ones. Furthermore, the theoreti-

cal and real impact of each production factor were also compared. 

With this approach, the most financially armful factors were found. Moreover, it was verified that there 

are cost factors that may bring losses, even when a task is globally positive. 

Finally, this analyses methodology is presented as a viable model to be used in the firm so that it becomes 

more competitive in the civil sector. Thus, by changing different cost and production factors, it is pos-

sible to increase the profits and decrease the losses. 

 

KEYWORDS: Urban Rehabilitation, Budget, Cost Control, Production Factors, Cost Factors.
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1 
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

As características da economia europeia manifestam-se também em Portugal. E a atual crise prejudica 

o quotidiano de uma grande parte da população, afetando diversos setores, em particular o da construção 

civil. 

É necessário, portanto, uma maior contenção de custos de produção, que sejam evitadas derrapagens 

nas obras e que se potencializem os lucros, para que se ajude na dinamização deste setor que se encontra 

estagnado. Rigor e controlo tornaram-se conceitos essenciais a uma obra nos dias atuais para que se 

satisfaça o cliente e para que a construção seja economicamente sustentável e viável. 

Importa referir que o setor da construção civil tem um elevado impacto na economia de Portugal. De 

facto, com base em estatísticas recentes, o peso do setor da construção face ao número de empresas e 

face ao volume de negócios, chega a atingir valores de cerca de 18% em ambos os casos. 

O peso do setor para estes dois casos encontra-se apresentada na figura 1.1, retirada da análise do setor 

da construção elaborada pela Central de Balanços do Banco de Portugal em janeiro de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1.1. – Impacto do setor da construção civil, (Portugal, 2014) 
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A acompanhar a figura 1.1 pode-se também retirar desse documento, publicado pelo Banco de Portugal, 

que foi nos distritos de Viana do Castelo, com 17%, seguido dos de Leiria e Faro, ambos com 16%, que 

o setor da construção mais peso tem em termos do número de empresas.  

Já relativamente ao volume de negócios é de destacar Bragança, com 16%, e Leiria, com 14%. E pelos 

motivos contrários, Évora e Portalegre, com 3%, onde o setor é menos relevante. 

Com a crise económica como pano de fundo, a questão da reabilitação tem sido tema central de várias 

intervenções de individualidades influentes. Em entrevista concedida ao Jornal de Notícias em novem-

bro de 2012, o à data presidente da SRU (Sociedade de Reabilitação Urbana), Rui Moreira, afirmou 

“Acho que o futuro do Porto passa pela reabilitação urbana. Nos próximos muitos anos vamos precisar 

de requalificar a cidade construída.”, sendo que esta tese defendida pelo atual presidente da Câmara 

Municipal do Porto é cada vez mais partilhada por várias personalidades interessadas em contribuir para 

regenerar o setor da construção em Portugal. 

A reabilitação urbana, que é vista cada vez mais como uma prioridade no desenvolvimento harmonioso 

das cidades, apresenta, no entanto, algumas singularidades a serem levadas em conta, tais como o apro-

veitamento de parte dos materiais já existentes e de certas infraestruturas, a utilização de tipologias 

construtivas antigas, como é o exemplo da “gaiola pombalina” e o facto da grande importância que deve 

ser atribuída às condições e características da envolvente, em particular quando se tratam de reabilita-

ções em centros urbanos históricos. 

 

1.2. PROBLEMÁTICA 

A importância do planeamento rigoroso e do controlo de custos de qualquer obra é sempre essencial, 

independentemente da maior ou menor dimensão da mesma. Deve existir o cuidado de aproximar ao 

máximo o custo inicialmente previsto, aquando do orçamento elaborado em fase de concurso, do custo 

apresentado no final da obra.  

Devem-se evitar derrapagens a nível de custos, para uma maior satisfação do cliente, bem como para 

uma maior credibilidade da empresa adjudicada, quando concorrer a futuros projetos.  

Mais do que evitar esses deslizes, importa sim entender devidamente todos os fatores envolvidos na 

elaboração de um orçamento e posteriormente no custo real após execução de uma obra. 

Por um lado, uma determinada empreitada pode apresentar prejuízos, mas estarem inerentes, a estes 

resultados negativos, fatores de produção com saldo positivo. Por outro, também quando se apresenta 

um resultado positivo, não invalida que existam fatores a corrigir que possam estar, individualmente, a 

levar a prejuízo, não se estando assim a rentabilizar ao máximo a empreitada. Como por exemplo, as 

horas gastas pelos funcionários terem sido menos do que as estimadas em orçamento, ou então, as quan-

tidades de materiais utilizados terem sido inferiores às inicialmente pensadas. Ou seja, qualquer um dos 

três fatores de produção - mão de obra, materiais e equipamentos - pode por vezes apresentar um menor 

gasto face ao estimado, levando individualmente esse fator a um lucro para o empreiteiro, mas na glo-

balidade, a tarefa ou a obra em questão apresentar um resultado negativo. 

Pelo contrário, a tarefa em causa pode estar a apresentar uma margem positiva na sua totalidade e 

aquando de uma análise mais aprofundada descobrir-se que apesar desse resultado proveitoso até se 

gastaram mais horas de mão de obra do que as presentes em orçamento. O mesmo para materiais e 

equipamentos. 

Muito mais pertinente se torna este tema, bem como um estudo aprofundado sobre tudo o que nele está 

implícito, se forem tidas em conta as condições económicas atuais de Portugal. 
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Infelizmente no nosso país, nem sempre se deu a devida importância a este controlo e muitas obras 

foram feitas nas quais o custo “teórico” e o custo “prático” se revelaram muito diferentes no final, o que 

comprova a falta de cuidado para com estas questões. 

A empresa onde se realizou esta dissertação em ambiente laboral tem vindo a ganhar vários concursos 

de obras de reabilitação na cidade do Porto, aproveitando edifícios característicos da cidade que se en-

contravam em mau estado e recuperando-os para diversas finalidades consoante o desejo do Dono de 

Obra. Dispõe de dados de produção que vão ser objeto de análise, permitindo assim abordar a proble-

mática referida. 

 

1.3. MOTIVAÇÃO E ÂMBITO 

Como pode ser comprovado pela figura 1.2 é significativa a redução de fogos novos concluídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As obras de reabilitação, de facto, ocupam cada vez mais, um lugar de destaque no setor da construção.  

De acordo com o INE (Instituto Nacional de Estatística) a proporção entre as obras de reabilitação e a 

construção de fogos de raiz passou de 22,3%, em 2009, para o valor de 34%, em 2014, aumentando 

assim cerca de doze pontos percentuais, figura 1.3, página seguinte. (INE, 2014) 

Além disto, também na figura 1.3 é possível verificar variação significativa no “destino” das obras de 

reabilitação, ao longo dos últimos anos. Para os mesmos anos acima referidos, as obras de reabilitação 

destinadas a habitação familiar passaram de 69,8% para 56,4%, tendo aqui descido cerca de 13 p.p. 

(INE, 2014) 

Na figura 1.3, página seguinte, retirada das “Estatísticas da Construção e Habitação” encontram-se, en-

tão, todos os valores referidos anteriormente, para os anos de 2009 e 2014. 

Fig. 1.2. – Diminuição do nº de fogos novos concluídos, (Vilhena, 2013) 
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É de facto comprovado pela figura 1.3, e pelos valores apresentados, a importância de analisar um caso 

de reabilitação, visto ser um tipo de obra com cada vez mais impacto no setor, devido à grande redução 

do número de obras de construção de raiz nos últimos anos. 

Através da permanência em obra, bem como do estudo e manuseamento da base de dados utilizada pela 

empresa no controlo de todos os gastos implícitos à obra, que incluem custos de mão de obra, custos de 

equipamentos e custos de materiais, procurou-se identificar fatores que tenham levado a deslizes nos 

orçamentos e otimizar o sistema de controlo de custos atuando-se em duas situações distintas.  

Em primeiro lugar analisando-se os dados utilizados aquando da elaboração de orçamentos, que corres-

pondem ao “custo teórico”, e em segundo lugar analisando-se o registo em obra de todos os gastos 

implícitos à mesma, sendo que o total desses gastos corresponde ao “custo real”.  

A devida comparação efetuada entre estes dois custos possibilitou uma melhor compreensão de quais 

os ajustes que se devem fazer para melhorar futuros orçamentos ou para tornar mais eficiente o controlo 

de cada um dos três fatores de produção em obra. 

Com isto tenta-se assim evitar derrapagens de custos e incoerências em futuras obras, particularmente 

nas de reabilitação, que cada vez mais vão sendo necessárias na cidade do Porto, permitindo valorizar a 

empresa nesta área, tornando-a mais competitiva, mais atrativa para futuros clientes e futuros projetos, 

e para que seja também um sistema a adotar por outras empresas. 

 

1.4. OBJETIVOS 

Na presente dissertação o autor, além dos objetivos propostos pelo orientador, pretendia também enri-

quecer-se a nível pessoal e profissional, tendo por isso optado pelo ambiente laboral. 

Considerando a situação que se vive atualmente e o caso de estudo disponibilizado pela empresa 3M2P 

- Construção e Reabilitação de Edifícios, Lda., com esta dissertação pretende-se precisamente analisar 

os processos de controlo de custos numa obra de reabilitação na Rua das Taipas, no coração da cidade 

do Porto.  

Os seguintes tópicos sistematizam os objetivos traçados e seguidos durante a elaboração desta metodo-

logia de controlo de custos em obras de reabilitação: 

Fig. 1.3. – Impacto  Obras de Reabilitação no Total de Obras Concluídas  Finalidades (INE, 2014) 
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 Enquadramento e interpretação da obra – Reabilitação de edifício, Rua das Taipas, Porto; 

 Caracterização da obra: categoria, dimensão, prazos, elementos construtivos; 

 Conhecimento do organograma da empresa; responsáveis e intervenientes na obra; 

 Familiarização com sistema de controlo de custos da empresa; 

 Identificação do modelo orçamental, fatores de produção (mão de obra, materiais e equi-

pamentos); 

 Elaboração de folhas de serviço com acompanhamento de tarefas em obra; 

 Comparação dos custos provenientes de orçamento e das folhas de serviço; 

 Análise estatística às variações dos fatores de produção e impactos no custo total; 

 Simulações de cenários fazendo variar os fatores de custo (rendimento, materiais e custo 

hora da mão de obra); 

 Forma de abordagem aos resultados obtidos e conclusões; 

 

1.5. METODOLOGIA E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Inicialmente recorreu-se ao catálogo da biblioteca da FEUP, na pesquisa de artigos científicos, disserta-

ções e quaisquer outros documentos que pudessem conter informação sobre a temática abordada ou que 

auxiliassem na elaboração da presente dissertação.  

Após esta familiarização com o conhecimento o autor integrou-se no ambiente laboral propriamente 

dito. Por um lado, com a presença nos escritórios da empresa para que fossem devidamente entendidos 

quais os métodos de trabalho e programas de software utilizados na elaboração de orçamentos, e por 

outro, com a permanência em obra, na posse de todos os projetos relativos à mesma, e assumindo res-

ponsabilidades no âmbito da direção de obra. 

Em obra, além de todo o acompanhamento de tarefas que permitiu uma grande aprendizagem diária, 

registaram-se todos os materiais e equipamentos utilizados, bem como as horas necessárias à execução 

dessas mesmas tarefas pelos operários.  

Com estes dados referidos acima, elaboraram-se folhas de serviço, documento devidamente explicado 

no segundo capítulo, calculando-se assim o custo total após execução das tarefas. 

Na posse do custo estimado em orçamento, apresentado no mapa de tarefas e quantidades (MTQ), con-

ceito explicado também no capítulo 2, e do custo real, resultante da elaboração das folhas de serviço, 

foi então possível efetuar-se uma análise estatística aprofundada, averiguando-se possíveis discrepân-

cias entre ambos os custos.  

Essa análise incidiu sobre os três principais fatores de produção - mão de obra, materiais e equipamentos 

- visando encontrar explicações para as diferenças nos custos destes fatores entre as duas fases da obra, 

em orçamento e após execução. 

Construíram-se gráficos e quadros onde se registaram os valores gastos em cada uma das duas fases da 

obra. Aplicaram-se a vários casos, procurando-se assim tornar esta análise rigorosa e assente numa boa 

“base de dados”. 

Procurou-se também entender o impacto de cada um desses fatores no custo total. Registaram-se então 

os pesos atribuídos a cada fator em fase orçamental, e posteriormente calculou-se o peso que estes vie-

ram a ter uma vez concluída a tarefa em causa.  

Por exemplo, sabendo-se que algum dos fatores está constantemente a ter um menor impacto no custo 

real para o empreiteiro do que o estimado em orçamento, torna-se claro que será possível então atribuir-

lhe uma menor “importância” em futuros orçamentos.   
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Além disto, construiu-se um quadro visando a simulação de vários cenários. Para cada caso, a ser ex-

posto no capítulo 4 e 5, fizeram-se variar os fatores de custo, ou seja, rendimento (ɳ), quantidade de 

materiais (Mat.) e custo hora de mão de obra (€/h), para que se entendesse, independentemente do lu-

cro/prejuízo total de uma determinada tarefa, o impacto de cada um destes fatores de custo individual-

mente. 

Esta análise permitiu compreender, por exemplo, se, num caso que na sua globalidade tenha apresentado 

lucro para o empreiteiro, existiram ainda assim fatores a fazer perder dinheiro e que devam ser alvos de 

uma atenção especial no futuro. 

Esta dissertação, com a metodologia proposta, irá por fim expor uma forma de abordagem aos resultados 

obtidos. 

O fluxograma presente na figura 1.4 demonstra esquematicamente a forma como o autor desenvolveu o 

seu trabalho na presente dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1.4. – Forma de abordagem da dissertação 
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2 
CONTROLO DE CUSTOS EM OBRAS 

DE REABILITAÇÃO 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

Neste capitulo pretende-se enquadrar o leitor com a temática abordada na presente dissertação e também 

familiarizá-lo com os dois grandes conceitos que servirão de base à escrita da presente tese: “Reabilita-

ção” e “Controlo de custos”. 

Através da investigação sobre os conceitos referidos, e da sua exposição neste capítulo, o autor pretende 

que seja assim mais fácil a compreensão por parte do leitor aquando da interpretação da presente tese. 

Em complemento a tudo que esteja apresentado neste capítulo, sugere-se ainda a leitura dos documentos 

apresentados nas referências bibliográficas para um estudo mais aprofundado das temáticas envolvidas 

e para, portanto, uma maior consolidação do conhecimento. 

 

2.2. REABILITAÇÃO  

2.2.1. CONCEITO DE REABILITAÇÃO 

A partir da segunda guerra mundial ocorreu uma generalização do uso de betão armado nas estruturas 

dos edifícios. Os edifícios anteriores a esses tempos são geralmente denominados de “edifícios antigos”, 

que dizem respeito ao património monumental, aos edifícios classificados e ao património edificado 

corrente, em que a pedra, a madeira, a cal e o vidro eram os principais materiais utilizados. 

Esses edifícios antigos perderam, naturalmente, um certo nível de desempenho, do ponto de vista fun-

cional e mesmo do conforto. O ser humano está em constante evolução, assim como as suas ambições - 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, escrevia Luís de Camões. Para acompanhar esta evo-

lução também a construção evolui, novos materiais são utilizados, novas formas de construção são pen-

sadas, novas exigências têm de ser cumpridas.  

É então necessário entender o conceito que permite pegar no que é “antigo” e tornar “novo”. No caso 

do setor da construção civil, esse conceito pode ser representado pela palava “Reabilitação”, que procura 

tornar atual o que o deixou de ser, pegando em edifícios antigos, recuperando-os e dando-lhes uma nova 

vida, indo de encontro ao que a atualidade exige. 

“Por reabilitação de edifícios entendem-se as acções de intervenção necessárias e suficientes para os 

dotar de condições de segurança, funcionalidade e conforto, respeitando a sua arquitectura, tipologia e 

sistema construtivo. Muitas vezes projectos designados de “reabilitação” são na realidade projectos de 
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reconstrução integral de interior (construção nova), mantendo unicamente as paredes exteriores resis-

tentes, mas só uma reabilitação adaptativa e pouco intrusiva pode conduzir a um resultado equilibrado.” 

(Freitas, 2012) 

Reabilitação, quando aplicada à construção civil, é então o conjunto de intervenções num determinado 

edifício com a finalidade de aumentar a sua vida útil e o seu valor económico, procurando assim pro-

porcionar um maior conforto e uma melhor qualidade de vida aos que nele habitam.  

As intervenções presentes numa reabilitação podem ser a nível de equipamentos, instalações, acaba-

mentos, sistemas de serviço, elementos estruturais, etc., mas tendo a particularidade de procurar preser-

var as características do edifício que transmitem os valores nele intrínsecos. Pretende-se, com uma rea-

bilitação, alterar o que for necessário e desejável para ir de encontro aos padrões e exigências da atuali-

dade, melhorando o empreendimento, mas perpetuando os valores históricos, culturais e arquitetónicos, 

valores esses que contam a história de cada edifício. 

Aquando da conferência organizada pelo LNEC a 29 de junho de 2006, relativamente ao “Novo Regime 

de Reabilitação Urbana”, o Eng. Nunes Correia descreveu a importância da reabilitação urbana. 

(Correia, 2006) 

"A urgência da reabilitação urbana é hoje consensual em Portugal. Por um lado, a degradação física 

dos edifícios traduz-se em condições de conforto e de habitabilidade inaceitáveis para os ocupantes, 

muitas vezes famílias ou indivíduos que pertencem a segmentos vulneráveis da nossa sociedade. Por 

outro lado, a degradação do edificado afecta a qualidade do tecido urbano, influenciando negativa-

mente a imagem, a vitalidade, a competitividade e a atractividade das nossas cidades. 

Essa degradação, de um modo geral concentrada nos bairros mais antigos das cidades, é um entrave à 

urgente necessidade de evoluirmos para cidades mais compactas, mais funcionais e energeticamente 

mais eficientes, em que as edificações e as zonas mais antigas sejam encaradas como património que 

se impõe preservar e transmitir às gerações futuras. 

Mas para além de todas estas boas razões, a reabilitação urbana é também uma actividade significati-

vamente geradora de emprego, forte dinamizadora da economia e com elevadíssimos valores de incor-

poração nacional, que ainda por cima proporciona um desenvolvimento de novas competências viradas 

para o futuro, nomeadamente nas áreas da eficiência energética ou da construção sustentável."  

Após a definição de reabilitação revela-se importante, ainda, clarificar a diferença entre este conceito e 

o conceito de manutenção, pois muitas vezes estes conceitos são confundidos. 

Enquanto que reabilitação se refere a qualquer ação que assegure a preservação para o futuro de um 

edifício e que lhe pretende proporcionar um desempenho compatível com as exigências atuais, manu-

tenção corresponde a um trabalho de rotina, em todas as suas componentes, para que um edifício apre-

sente um estado o mais parecido possível com o estado original, cumprindo assim as exigências funci-

onais para que foi feito.  

A manutenção deve ainda ter uma preocupação com a prevenção em relação a possíveis danos, tendo 

em atenção as características de desempenho e durabilidade dos materiais. Os procedimentos e ações 

técnicas implícitos à manutenção e que asseguram o desempenho funcional do edifício face às funções 

para que foi dimensionado estão definidos pela norma (ISO 6707-1:2004) que foi revista posteriormente 

pela norma mais atual (ISO 6707-1:2014). 

Na figura 2.1 (adaptada de MANSO, 2003) fica bem explícita a diferença entre os dois conceitos refe-

ridos anteriormente. No gráfico, o eixo das ordenadas corresponde ao nível de qualidade e o eixo das 

abcissas, à evolução temporal. O nível de qualidade inicial de um empreendimento apresenta um certo 

http://www.futureng.pt/construcao-sustentavel
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valor, que pode ser traduzido numa linha horizontal ao longo do tempo. Já o nível regulamentar de 

qualidade começa por corresponder ao nível de qualidade inicial. No entanto, para corresponder às cada 

vez mais exigentes ambições e desejos do ser humano, relativamente a questões como o desempenho 

funcional, a segurança, o conforto térmico e acústico, também o nível de qualidade se torna mais elevado 

com o tempo, para satisfazer essas novas condições de exigências regulamentares. Traduz-se, portanto, 

numa espécie de linha em “escada”, cujos patamares correspondem precisamente às condições exigidas 

a nível de qualidade para um determinado tempo. As exigências aumentam e mantêm-se ao longo de 

um determinado período de tempo, até voltarem a aumentar, sempre assim sucessivamente.  

Existe ainda uma outra curva que traduz a perda de desempenho natural de um certo empreendimento. 

Todos os materiais e componentes de um edifício apresentam diferentes características e prazos de va-

lidade: as durabilidades diferentes dos materiais, o uso específico dado a um empreendimento, as con-

dições atmosféricas que variam de diferente forma em distintas zonas do globo, e que são completamente 

alheias ao comportamento do ser humano, constituem alguns dos diferentes tipos de desgaste nos mate-

riais utilizados na construção.  

Todas estas variáveis influenciam o desempenho de um edifício que, obviamente, irá piorar com a idade, 

existindo então a necessidade de evitar ou atenuar esta perda de desempenho de um empreendimento ao 

longo do tempo.  

Conforme indica a legenda, a letra “A” representa o conceito de manutenção, que se preocupa em de-

volver ao edifício o nível de qualidade inicial (para o qual foi pensado e dimensionado) através de vari-

adas intervenções. Já a letra “B” representa o conceito da reabilitação, que pretende não só devolver o 

valor de qualidade original ao edifício como superá-lo, indo ao encontro do nível regulamentar de qua-

lidade exigida e em vigor em determinado momento, fazendo face às novas exigências relativas à qua-

lidade do empreendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez clarificados os conceitos de manutenção e reabilitação fica explícito que ambos se encontram 

ligados à degradação do edificado e que ambos procuram evitar a perda de desempenho de um edifício. 

Fig. 2.1. – Conceitos de Manutenção e Reabilitação 

A - Manutenção B - Reabilitação 

Nível qualidade 
inicial 

Nível regulamentar 
de qualidade 

Perda de desempenho 
natural 

Limiar de aceitação 
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Por um lado, a reabilitação, ao tornar o edifício atualizado, face às exigências de desempenho, segurança, 

conforto térmico e acústico, alterando diversas componentes de um empreendimento, toma como con-

sideração que essas componentes se encontram “degradadas” ou desatualizadas.  

Por sua vez, a manutenção, querendo manter o estado do edifício o mais próximo do estado original e 

funcional, através de intervenções rotineiras, que consistem na alteração ou correção de certos materiais 

e componentes. 

Na figura 2.2 sistematizam-se e apresentam-se as principais causas de degradação do edificado, que 

podem ser divididas em cinco grupos: causas derivadas de escavações confinantes com outros edifícios 

antigos; causas devido ao envelhecimento natural; causas consequentes de atividade sísmica; causas 

provocadas por alterações ao edificado e, por fim, causas que têm origem no próprio edifício. Estes 

cinco grupos foram ainda posteriormente divididos em subgrupos que procuram particularizar e especi-

ficar as causas de degradação do edificado 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

2.2.2. REABILITAÇÃO NO ÂMBITO DE PORTUGAL 2020 

Face à atual crise económica, Portugal estabeleceu uma parceria com a Comissão Europeia que visa o 

desenvolvimento económico, social e territorial de Portugal, entre 2014 e 2020. Este acordo reúne a 

atuação dos 5 Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, são eles: FEDER (Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional), Fundo de Coesão, FSE (Fundo Social Europeu), FEADER (Fundo Euro-

peu Agrícola de Desenvolvimento Rural) e FEAMP (Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas). 

Fig. 2.2. – Principais causas de degradação do edificado 
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Neste acordo estabelecido, Portugal irá receber 25 mil milhões de euros entre o ano de 2014 e o ano de 

2020 dos quais 2,5 mil milhões serão direcionados para a Reabilitação Urbana. Com esta “fatia” dos 

fundos, correspondente a 10% do total recebido por Portugal, a serem destinados à reabilitação urbana, 

procura-se que esta tenha um peso de perto de 20% do total da área da construção civil no ano de 2020, 

quando em 2013 a reabilitação dizia respeito apenas a 10% do setor. Haverá ainda uma diminuição nos 

custos de obras de reabilitação em cerca de 30% a 40% através do novo regulamento, Regime Extraor-

dinário de Apoio à Reabilitação Urbana (2014). 

 

2.2.3. LEGISLAÇÃO EM VIGOR 

No portal da habitação pode-se encontrar uma vasta legislação composta por diplomas e portarias, rela-

tivamente à habitação, organizadas tematicamente. Nos seguintes tópicos apresenta-se a legislação em 

vigor relativamente à reabilitação urbana, seguida de uma breve descrição do que cada decreto-lei 

aborda, bem como de possíveis alterações, aprovações ou revogações de decretos de lei anteriormente 

publicados (habitação) 

 Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro 

- Este documento procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto e 

é relativo ao desempenho energético dos edifícios. 

 Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro 

- Este documento altera pela décima terceira vez o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

onde está estabelecido o regime jurídico da urbanização e edificação. 

 Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril 

- Este documento é relativo a edifícios ou frações, cuja construção tenha sido concluída há 

pelo menos 30 anos ou que se localizem em áreas de reabilitação urbana sempre que este-

jam afetos ou se destinem a ser afetos total ou predominantemente ao uso habitacional. 

 Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro 

- Neste documento é estabelecido o regime de determinação do nível de conservação dos pré-

dios urbanos ou frações autónomas, arrendados ou não. 

 Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto 

- Neste documento são aprovadas medidas destinadas a agilizar a reabilitação urbana. 

 Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro 

- Neste documento é aprovado o regime jurídico da reabilitação urbana relativamente ao uso 

da autorização concedida pela Lei n.º 95-A/2009, de 2 de setembro. 

 Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho 

- Neste documento é feita a alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que esta-

belece o regime jurídico da urbanização e da edificação. 

 Lei n.º 30-A/2000, de 20 de dezembro 

- Neste documento o Governo é autorizado a alterar o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de de-

zembro, onde é estabelecido o regime jurídico da urbanização e da edificação. 

 Lei n.º 13/2000, de 24 de fevereiro 

- Neste documento é suspendida a vigência do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 

onde se estabelece o novo regime da urbanização e edificação. 

 Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro 

- Neste documento é estabelecido o regime jurídico da urbanização e edificação. 

 

 

http://www.portaldosincentivos.pt/index.php/29-noticias/noticias-centro/316-reabilitacao-urbana-vai-ter-2-5-mil-milhoes-de-euros-no-portugal-2020
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/70280719/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/09/17300/0480904860.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2014/04/06900/0233702340.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/12/25202/0025500258.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/15700/0445204483.pdf
https://dre.pt/application/file/483295
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2001/06/129A00/32973334.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2000/12/292A02/00100011.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2000/07/166A00/33503350.pdf
https://dre.pt/application/file/655583
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2.3. CONTROLO DE CUSTOS 

Passando-se à temática do controlo de custos, é importante clarificar o leitor que qualquer obra pode ser 

dividida em duas grandes fases, uma primeira de planeamento, que corresponde a tornar o que inicial-

mente foi uma ideia num projeto viável e financeiramente sustentável, e uma segunda, que torna o pro-

jeto uma realidade física concreta, ou seja, a execução da obra propriamente dita. 

Cada uma destas duas fases possui um vasto leque de etapas e especialidades. No entanto, na presente 

dissertação incidiu-se apenas numa dessas etapas inerentes a qualquer obra, a do controlo de custos. 

É um conceito essencial a qualquer obra para que se diminuam as “derrapagens”, contribuindo para a 

sustentabilidade financeira do empreiteiro.  

O controlo de custos é então um conceito que está presente em ambas as fases de uma obra, por um lado 

através do orçamento, elaborado em fase de projeto, e por outro lado, aquando dos registos em obra e 

da faturação feita na fase de execução. 

 

2.3.1. ORÇAMENTAÇÃO  

Antes de qualquer tentativa de determinação do custo total das tarefas necessárias à execução de uma 

obra, isto é, da elaboração do orçamento, importa salientar que para este ser feito é indispensável ter 

presente a memória descritiva, caderno de encargos e projeto da obra, devendo o empreiteiro exigir que 

estes estejam rigorosos, sem lacunas e bastante pormenorizados. 

Um orçamento é um documento que permite determinar o custo estimado de uma obra, através da des-

crição detalhada de toda as atividades, que consomem recursos, necessárias à execução da mesma. Esses 

recursos, ou fatores de produção, necessários à realização de cada tarefa em obra, são: mão de obra 

(MO), materiais (MAT), equipamentos (EQ) e subempreitadas (SUB). 

Importa também referir o conceito de preço de venda Pv (preço de venda), que é o preço pelo qual o 

empreiteiro pretende vender determinada tarefa. Este é calculado levando em conta os custos direto 

(Cd), indireto (Ci) e de estaleiro (Ce) associados a cada tarefa e ainda o lucro (l) que se pretende obter, 

equação 2.1. 

 

 𝑃𝑣 = 𝐶𝑑 + 𝐶𝑖 + 𝐶𝑒 + 𝑙 (2.1) 

 

A presente dissertação incidirá no estudo aprofundado dos três fatores de produção cuja soma resulta no 

custo direto de cada tarefa, isto é, mão de obra, materiais e equipamentos, equação 2.2. Importa referir 

que os três são influenciados pelos rendimentos respetivos.  

 

 𝐶𝑑 = 𝐶𝑀𝑂 + 𝐶𝑀𝐴𝑇 + 𝐶𝐸𝑄 (2.2) 

 

O LNEC elabora desde 1968 a série “Informação sobre custos – Fichas de Rendimentos” onde pode ser 

consultada um uma lista dos rendimentos dos fatores produtivos. Existem já 2712 fichas de rendimentos, 

atualizadas com preços dos recursos sempre que se verificam alterações significativas. (A. Costa Manso, 

2008) 
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Para se efetuar um orçamento começa-se por estudar o projeto, efetuando-se as medições pertinentes 

para que sejam determinadas as quantidades unitárias de material necessário. Em relação às medidas, as 

suas unidades variarão consoante a situação. Para tratamentos de terras, alvenarias, betões serão deter-

minados os volumes, (m³); para pavimentos, revestimentos ou coberturas serão determinadas as suas 

áreas (m²); para tubagens, instalações elétricas etc., serão determinados os metros lineares (m). Por fim, 

existem ainda peças, como louças sanitárias, para as quais serão determinados os valores unitários. Estas 

medições devem ser feitas de acordo com as regras estipuladas pelo LNEC - Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil. (Fonseca, 2010).  

Uma vez efetuadas as medidas relativas à quantidade de materiais, é necessário depois proceder ao cál-

culo da mão de obra. O custo da mão de obra inclui, além do vencimento de cada operário, outros 

encargos, como contribuições para a segurança social, subsídios de férias e possíveis indemnizações. 

A adicionar ao custo dos materiais e de mão de obra, há ainda que ser levado em conta o custo com todo 

o tipo de equipamentos presentes em obra. Equipamentos esses que podem ser de grande dimensão e ter 

um forte impacto a nível financeiro para o empreiteiro, como gruas, cilindros compactadores e camiões, 

entre outros, ou de menor dimensão, como rebarbadoras, compressores e perfuradoras, etc. 

Estes três fatores de produção que serão influenciados pelos rendimentos, que são muito variáveis, o 

que torna mais difícil e menos rigorosa a sua determinação. 

Como auxilio à elaboração do orçamento, a informação relativa às quantidades de materiais necessárias, 

após as medições feitas, e a sua associação às diversas tarefas em obra, pode ser organizada num MTQ 

(Mapa de trabalhos e quantidades), cujo cabeçalho-tipo se encontra representado no quadro 2.1. 

 

 

 

 

Com as medições efetuadas de acordo com as regras do LNEC e o MTQ devidamente organizado, é 

então necessário que estimar os custos unitários e totais das respetivas tarefas para que seja elaborado o 

orçamento final, que será a soma dos totais de todas as tarefas implícitas à obra, quadro 2.2. 

 

 

Além dos autores citados na elaboração do presente capítulo, aconselha-se o leitor à consulta de outras 

publicações para um estudo mais aprofundado desta temática, tais como, (Faria, 2013). 

 

2.3.2. REGISTO DOS CUSTOS EM OBRA (CASO DE ESTUDO) 

Já em obra propriamente dita, em fase de execução, é tempo de registar todos os custos implícitos à 

obra, resultado do custo despendido na mão de obra e em materiais e equipamentos utilizados. 

A empresa que disponibilizou o caso de estudo, 3M2P - Construção e Reabilitação de Edifícios, Lda., 

efetua o controlo da mão de obra através de “Fichas de controlo de atividade” onde para cada funcionário 

Código Artigo Descrição Un. Qt. 

… … … … … 

Código Artigo Descrição Un. Qt. Preço 

Unit. Total 

… … … … … … … 

Quadro 2.1. - MTQ 

Quadro 2.2. – Cabeçalho de Orçamento 
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se registam as tarefas que desempenhou em cada dia, bem como o tempo que esteve presente na obra. 

Este registo não só levará ao cálculo do vencimento de cada operário, como permitirá ter uma noção de 

se as tarefas estão a ser executadas dentro do prazo, ou não, face ao previsto em orçamento.  

Na figura 2.3 está exemplificado o formato dessa ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da ficha de controlo de atividade, a empresa elabora ainda “Folhas de serviço”, figura 2.4, onde 

para uma tarefa global em concreto, por exemplo, recuperação de escada central, detalha em sub-tarefas 

o que cada funcionário fez, em que data, quanto tempo demorou (horas) e o custo unitário e total que 

implicou ao empreiteiro. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Data Inicial

Data Final

01/03/2016

31/03/2016

… …

… …

Ficha de controlo de atividade

Funcionário: …..

…

… …

… …

… …

Obra: Descrição

…

… …

… …

…

… …

…

Nfolha 31.51.22 Horas T

ObraID 51 Horas R 422

Resp 221 Cust. Orç. 6 809,20 € 

Item I.10.07.1.02 Custo MO 3 505,00 € 

RecID Custo Mat. 520,60 €    

Zona Escadas Custo T. 4 428,16 € 

Piso Estado Ganhos 34,97%

Data Func. Un Qt Custo Un. Custo T

19/06/2015 114 h 4 7,50 €     30,00 €      
10/09/2015 221 h 5 8,50 €     42,50 €      
10/09/2015 200 h 4 8,50 €     34,00 €      

11/09/2015 200 h 4 8,50 €     34,00 €      

… … … … … …

Folha de serviço

Mão de obra

…

Descrição

Reabilitação de degraus

Levantamento escadaria 2º lanço

Reabilitação de escadaria

Restauro de degraus

Designação

Observação

Terminado

Incluindo degraus, espelho, rodapés, balaustres e corrimão

Recuperação de escada central

Fig. 2.3. – Ficha de Controlo de Atividade 

Fig. 2.4. – Exemplo de Folha de Serviço 
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Além deste detalhe relativo à mão de obra, esta folha permite ainda efetuar uma comparação entre o 

custo orçamentado e o custo total em obra, explicitando se existiu ganho ou perda na execução dessa 

tarefa. Mostra também o estado em que se encontra a tarefa (a iniciar, em execução ou terminada). A 

figura 2.4 representa um exemplo de uma folha de serviço relativa à “Recuperação de escada central”. 

Uma vez elaboradas a “ficha de controlo de atividade” e a “folha de serviço”, os custos totais referentes 

à execução de determinada tarefa ficam devidamente clarificados. Estes custos, quando comparados 

com os estimados na folha de orçamento, permitem tirar conclusões em relação a ganhos/perdas para 

cada tarefa específica. 

Esta comparação poderá ser sistematizada segundo um mapa comparativo de custos que permita ao 

leitor de imediato ter a noção de se o custo em obra está a ir de encontro ao orçamentado, ou se se está 

a diferenciar pelo ponto de vista positivo, levando a ganhos, ou pelo negativo, estando a levar o emprei-

teiro a perder dinheiro. Foi então construído o seguinte quadro, como modelo para esta comparação 

entre custo orçamentado (teórico) e custo real em obra, quadro 2.3. 

 

Quadro 2.3. – Mapa Comparativo de Custos 

Mapa comparativo de custos 

Descrição da tarefa Orçamento Obra 

Un. Qt. Custo Unit. Custo Total Un. Qt. Custo Unit. Custo Total 

… … … … … … … … … 
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3 
DESCRIÇÃO DO CASO DE ESTUDO 

 
 

3.1. INTRODUÇÃO 

No presente capítulo foi feita uma caracterização do caso de estudo utilizado na presente dissertação. 

Pretende-se com isto, que o leitor se familiarize com a empresa responsável pela execução da obra onde 

o autor se integrou e também com as características da mesma. 

Em primeiro lugar será então efetuada uma apresentação da empresa disponibilizadora do caso de estudo 

analisado, através de uma breve descrição da mesma, do seu alvará, do organograma da estrutura funci-

onal da empresa e ainda através de algumas imagens elucidativas. 

Numa segunda fase deste capítulo pretende-se caracterizar a obra onde o autor da dissertação esteve 

integrado possibilitando uma aquisição de conhecimento ao acompanhar várias tarefas, desempenhando 

um papel ativo no âmbito de direção de obra e ainda uma breve descrição da obra de onde foram retira-

dos os dados utilizados na presente dissertação. 

 

3.2. A EMPRESA  

3.2.1. BREVE APRESENTAÇÃO 

A empresa 3M2P – Construção e Reabilitação Lda., é uma empresa cuja atividade principal assenta na 

construção civil, reconstrução e reabilitação de edifícios, nomeadamente em centros históricos. 

Tem-se dedicado e especializado na requalificação de diversos edifícios tendo sempre em mente dois 

pontos essenciais à reabilitação de edifícios, pontos esses que vão de encontro à caracterização feita 

sobre o conceito “Reabilitação” no capítulo 2 da presente dissertação. Em cada obra, a empresa, por um 

lado quer alcançar a qualidade e exigências legais atuais e por outro, pretende manter sempre as carac-

terísticas arquitetónicas originais. A conciliação destes dois pontos só é possível através da utilização 

de técnicas atuais avançadas em termos de construção. 

A empresa possui ainda uma forte ligação às Universidades, colaborando ativamente em diversos pro-

jetos com a FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, inclusivamente ao nível de 

trabalhos de Mestrado e Doutoramento de alguns alunos, bem como com o INESC – Instituto de Enge-

nharia de Sistemas e Computadores. 

A 3M2P conta já com um conjunto de importantes obras realizadas e tem vindo a registar um franco 

crescimento. Divide-se entre a sede que se localiza na Rua José Falcão nº 124, no Porto, o armazém na 

Rua do Godim nº 373, e também uma carpintaria própria, que foi montada com o intuito de fazer face à 

especificidade dos trabalhos de reabilitação que lhe são solicitados. 

Na figura 3.1 encontra-se representada a estrutura funcional da empresa, esquematizada num organo-

grama. 
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Como é possível depreender da leitura do organograma, figura 3.1, a 3M2P encontra-se assim organi-

zada. Ainda que seja pequena, a empresa possui uma estrutura que permite dar resposta às diferentes 

componentes do setor.  

Descrevendo hierarquicamente e de acordo com o esquema, tem-se a administração a encabeçar a es-

trutura, seguida da área das finanças e da área da produção. Esta última divide-se em quatro subcatego-

rias, uma primeira que se responsabiliza pelos concursos e propostas (angariação), uma segunda que 

tem a seu cuidado a compra de materiais e o seu armazenamento (logística), uma terceira que se respon-

sabiliza pela obra propriamente dita, incluídas especialidades e todo o tipo de estudo e controlo em obra 

(execução) e por fim uma secção responsável pelas questões de segurança, ambiente e qualidade na 

construção (QAS).  

Das várias obras de reabilitação que tem à sua responsabilidade as seguintes figuras 3.2 e 3.3 e 3.4, 

exibem algumas das intervenções feitas pela empresa. 

Fig. 3.1. – Organograma Funcional da Empresa 

Fig. 3.2. – Intervenções executadas pela empresa (1) 
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3.2.2. OBRAS EM CURSO 

Embora para a presente dissertação o autor apenas tenha direcionado o seu estudo e a análise de dados 

para uma determinada obra, a especificar e a ser caracterizada mais à frente, neste capítulo, a empresa é 

responsável por várias obras a decorrer em simultâneo. 

O quadro 3.1. foi construído para demonstrar a referência às sete obras em curso, a sua designação e o 

valor de cada uma respetivamente. Ainda no quadro, o valor total das obras em execução.  

Quadro 3.1. – Obras da 3M2P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obras em curso 

Obra 

ID: 

Designação Valor 

53 Rua Mouzinho da Silveira/ Rua da Bainharia     1 796 000,00 €  

52 Rua das Taipas        700 000,00 €  

51 Rua de Alexandre Herculano        493 000,00 €  

50 Rua de St. Ildefonso        331 000,00 €  

49 FAUP - Casa Cor de Rosa        176 000,00 €  

46 Loft's de Miraflor        271 000,00 €  

43 Largo do Viriato        792 000,00 €  

Total       4 559 000,00 €  

Fig. 3.3. – Intervenções executadas pela empresa (2)  

Fig. 3.4. – Intervenções executadas pela empresa (3) 
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Atualmente são sete as obras em execução a cargo da 3M2P – Construção e Reabilitação Lda., todas 

elas com características e exigências particulares. As obras variam quanto aos trabalhos necessários, à 

dimensão e ao custo da empreitada. Apesar dessa variedade de valor das várias obras, em conjunto, as 

sete em execução perfazem um valor total de 4.559.000 € (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e 

nove mil euros).  

 

3.2.2. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 

Uma vez descrita a empresa onde o autor esteve integrado para a elaboração da presente dissertação, 

importa ainda referir o alvará que a 3M2P detém. O alvará é o documento que caracteriza as obras, 

consoante categoria e valor, que uma empresa está habilitada a executar. 

As obras podem ser classificadas segundo cinco diferentes categorias dependendo do tipo de trabalho a 

executar, cada uma destas categorias pode ainda dividir-se em várias subcategorias que não serão todas 

referidas visto ser uma lista bastante extensa e dado que essa informação não se revela importante para 

a compreensão do leitor aquando da leitura da presente tese, apenas serão referidas as subcategorias 

presentes nas obras possíveis de executar pela empresa. As categorias são então: (AICCOPN, 2013). 

 1ª Categoria – Edifícios e Património Construído   

 2ª Categoria – Vias de Comunicação, Obras de Urbanização e Outras Infraestruturas   

 3ª Categoria – Obras Hidráulicas   

 4ª Categoria – Instalações Elétricas e Mecânicas   

 5ª Categoria – Outros Trabalhos   

Além das categorias, as obras podem ainda ser classificadas segundo nove classes, estas classes levam 

em conta o valor da obra, sendo que a primeira classe representa as obras de menor valor e a nona classe 

representa as de maior valor. No 2º artigo da portaria nº57/2001, publicada a 28 de janeiro no Diário da 

Republica foi estabelecida a correspondência entre as classes presentes num alvará face ao valor até ao 

qual as empresas podem executar uma obra (República, 2011). O quadro 3.2 exibe essa correspondência. 

Quadro 3.2. – Classes das Obras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma vez explicado o sistema presente num alvará de construção para classificação das obras possíveis 

de executar por determinada empresa, é então possível agora ao leitor analisar a informação presente no 

quadro 3.3, onde se encontram os dados do alvará relativo à empresa 3M2P, a informação foi retirada 

da página de internet do Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção. O alvará em 

causa é o nº 49345. (IMPIC, 2016) 

Classe Valores da obra 

1  Até 166.000 €  

2  Até 332.000 €  

3  Até 664.000 €  

4  Até 1.328.000 €  

5  Até 2.656.000 €  

6  Até 5.312.000 €  

7  Até 10.624.000 €  

8  Até 16.600.000 €  

9  Acima de 16.600.000 €  
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Quadro 3.3. – Alvará nº 49345 da empresa 3M2P 

Habilitações 

Descrição Classe 

1ª Categoria - Edifícios e património construído 

1ª - Estrutura e elementos de betão 5 

2ª - Estruturas metálicas 4 

3ª - Estruturas de madeira 4 

4ª - Alvenarias, rebocos e assentamentos de cantarias 5 

5ª - Estuques, pinturas e outros revestimentos 5 

6ª - Carpintarias 4 

7ª - Trabalhos em perfis não estruturais 3 

8ª - Canalizações e condutas em edifícios 3 

9ª - Instalações sem qualificação específica 3 

10ª - Restauro de bens imóveis histórico-artísticos 4 

2ª Categoria - Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas 

1ª - Vias de circulação rodoviária e aeródromos 3 

3ª - Pontes e viadutos de betão 3 

4ª - Pontes e viadutos metálicos 3 

5ª - Obras de arte correntes 3 

6ª - Saneamento básico 3 

8ª - Calcetamentos 3 

9ª - Ajardinamentos 2 

10ª - Infraestruturas de desporto e lazer 3 

11ª - Sinalização não elétrica e dipositivos de proteção e segurança 2 

5ª Categoria - Outros trabalhos 

1ª - Demolições 3 

2ª - Movimentação de terras 3 

5ª - Reabilitação de elementos estruturais de betão 3 

6ª - Paredes de contenção e ancoragens 2 

7ª - Drenagens e tratamentos de taludes 2 

8ª - Armaduras para betão armado 3 

9ª - Reparações e tratamentos superficiais em estruturas metálicas 2 

10ª - Cofragens 3 

11ª - Impermeabilizações e isolamentos 3 

12ª - Andaimes e outras estruturas provisórias 2 

13ª - Caminhos agrícolas e florestais 1 

 

3.3. OBRA Nº 52 – RUA DAS TAIPAS 

3.3.1. LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA OBRA Nº52 – RUA DAS TAIPAS 

Já com a empresa apresentada e caracterizada, revela-se importante descrever a obra onde o autor da 

presente dissertação esteve integrado ao longo de um período referente a um semestre, entre fevereiro 

de 2016 e junho desse mesmo ano. 

A obra localiza-se na freguesia da Vitória, concelho e distrito do Porto, e trata-se da reabilitação de um 

conjunto de edifícios localizado no gaveto entre a rua das Taipas e a rua da Vitória, fazendo parte de 
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uma zona da cidade cujo desenvolvimento urbano remonta aos séculos XVI e XVII e onde existiu um 

forte contributo por parte dos Beneditinos que aí construíram o Mosteiro de S. Bento da Vitória. 

No século XVIII, em consequência do forte desenvolvimento então verificado, já é possível encontrar 

várias famílias da burguesia do Porto mercantilista a habitar nesta zona. 

Como referido nas memórias paroquiais de 1758, “Esta freguesia [da Vitória] foi o local escolhido para 

residência de importantes famílias que viviam na cidade, onde mandaram construir as suas casas, al-

gumas das quais das mais “nobres” que existiam no Porto”. 

Embora não existam licenças e plantas no Arquivo Histórico Municipal do Porto, para que se possa 

precisar a data de construção do conjunto de edifícios em causa, a ser reabilitado, atendendo à evolução 

histórica do lugar, pode-se conjeturar com algum nível de confiança que sejam casas burguesas edifica-

das nos séculos XVII e XVIII. 

Essa mesma ideia é reforçada pela existência de elementos decorativos como “cachorros”, sob as varan-

das, e a presença de “gárgulas”, como sistema de escoamento de águas pluviais, presentes no alçado 

orientado para a rua das Taipas. 

Já em relação ao alçado orientado para a rua da Vitória, este é bem representativo das soluções constru-

tivas típicas do norte do país durante o século XVII, com a utilização de diferentes materiais e técnicas 

como é o exemplo do sistema construtivo da “gaiola pombalina” em que uma estrutura tridimensional 

de madeira é incorporada nas paredes de alvenaria 

Na figura 3.5 é possível ver a fachada principal do conjunto dos edifícios em reabilitação, orientada para 

a rua das Taipas, já na figura 3.6, encontra-se um exemplo do sistema construtivo utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 3.5. – Fachada principal obra nº52 
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O projeto para a reabilitação deste conjunto de edifícios pretende resolver problemas estruturais, confe-

rindo estabilidade ao novo edifício, bem como problemas relacionados com o seu estado degradado, 

fruto do passar dos tempos e de entradas de água por coberturas e janelas. 

Procura-se, no entanto, aproveitar elementos decorativos em médio estado de conservação, preservando-

os e reabilitando-os.  

O novo empreendimento desenvolver-se-á ao longo de quatro pisos e será constituído por três espaços 

destinados a comércio ou restauração e catorze apartamentos que variam entre T0 e T2 quanto à sua 

tipologia, sendo que três deles possuem “mezzanines”. 

Quanto aos acessos aos apartamentos e às lojas, serão em grande maioria acessíveis pela rua das Taipas 

e servidos por uma escadaria central que se desenvolve pelos quatro pisos. Apenas um apartamento e 

um dos três espaços destinados ao comércio terá o seu acesso feito através da rua da Vitória. 

A figura 3.7 mostra o aspeto final do empreendimento, desenhado pelo projetista de arquitetura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6. – Pormenor Construtivo 

Fig. 3.7. – Futura fachada - Rua das Taipas 
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Ainda que seja apenas uma imagem virtual, desenhada com recurso a programas informáticos, será, 

como se pode observar pela figura e pela descrição já feita, um empreendimento moderno, mas reabili-

tado de forma a preservar os seus traços característicos e que lhe atribuem a identidade e o relacionam 

com o local onde se inserem. Os apartamentos, ainda que sobre o pequeno em relação às dimensões, 

serão modernos e bastante práticos. 

 

3.3.2. ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para uma familiarização do leitor com a forma como se estruturou a obra do ponto de vista funcional e 

das várias entidades envolvidas, construiu-se o organograma presente na figura 3.8.  

Considerou-se que não seria relevante identificar especificamente o nome dos intervenientes na obra, 

apenas sendo demonstrada as ligações entre as diferentes funções e mostrando o papel de cada uma. 

Começando pelo “cargo” mais importante da hierarquia, tem-se o dono de obra, entidade que investe no 

projeto e que tem a seu cargo, a decisão acerca da finalidade do empreendimento a reabilitar. 

Para fazer o controlo de prazos e custos, o dono de obra contrata serviços de fiscalização, que servirão 

também de intermédio entre o dono de obra e o empreiteiro. A fiscalização é a representante do dono de 

Diretor Coordenador de Obra 

Fiscalização de Obra 

 Dono de Obra 

Técnico de Qualidade Técnico de Segurança 

Diretor Técnico de Obra 

Encarregado 

Coordenação de Segurança em Obra 

Fig. 3.8. – Organograma Funcional da Obra 
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obra durante a execução dos trabalhos, e nesse sentido deve ser a responsável pela organização e coor-

denação dos trabalhos executados, acumulando ao seu trabalho de verificação do executado, a gestão de 

todas as atividades. 

O controlo de toda a documentação necessária, como documentação pessoal, seguros e fichas de aptidão 

médica fica a cargo de um coordenador de segurança que verificará com regularidade se todos estes 

documentos se encontram devidamente legalizados, por exemplo em relação às várias subempreitadas 

que vão entrando em obra. Aplicam-se coimas no caso de não estarem devidamente legalizados algum 

dos intervenientes em obra. 

O diretor coordenador de obra é quem assina o termo de responsabilidade pela empreitada, responsabi-

lizando-se por toda a obra. Neste caso, é o engenheiro, sócio-gerente da empresa que recebeu o autor da 

presente dissertação, o responsável. 

Em sua representação na obra, a controlar a qualidade na execução, tem um engenheiro, denominado de 

técnico de qualidade no presente organigrama. Este será auxiliado por um técnico de segurança, que 

defenderá os interesses do empreiteiro e que ajudará a ter a documentação necessária devidamente atu-

alizada para que o coordenador de segurança não encontre nenhuma não conformidade nessa documen-

tação. 

Por fim existe ainda um engenheiro responsável pela direção e execução da obra, ou seja, pelo trabalho 

de campo propriamente dito. É denominado de diretor técnico de obra e foi, no caso da presente disser-

tação, quem mais orientou o autor ao longo de toda a obra. 

Este interveniente acima referido é designado pelo empreiteiro responsável pela obra e as suas compe-

tências podem, de forma genérica, ser caracterizadas em duas fases, uma primeira relativa à preparação 

da obra e uma segunda referente à execução da mesma. 

É ao diretor técnico que em fase de preparação de obra compete definir equipas de trabalho, elaborar o 

plano de requisição de materiais, estudar a organização do estaleiro e proceder ao planeamento da obra. 

Já em fase de execução, deve analisar o projeto e avisar a fiscalização de incoerências que encontre, 

elaborar o programa de qualidade com base nos requisitos estabelecidos no caderno de encargos, orga-

nizar o livro de obra, no caso de obras particulares, ou o livro de registo de obra, no caso de obras 

públicas, para registo dos acontecimentos mais relevantes em obra. Deve executar os trabalhos dentro 

dos prazos aprovados, implementar o desenvolvimento e especificação do plano de segurança e saúde, 

realizar o controlo de qualidade de acordo com o estabelecido pelo dono de obra, informar mensalmente 

a fiscalização de desvios que se verifiquem no plano de trabalhos aprovado, estudar processos de cons-

trução mais adequados, elaborar pormenores de execução que forem necessários ou exigidos no caderno 

de encargos. Deve também submeter à aprovação, por parte da fiscalização, de todos os materiais e 

elementos de construção a aplicar e apresentar todos os documentos exigidos no caderno de encargos e 

outras disposições de natureza regulamentar ou legislativa. 

Conjuntamente com a fiscalização irá numa última fase elaborar o auto de receção, após vistoria. 

O encarregado, que é responsável pelos operários presentes em obra e pelo acompanhamento e supervi-

sionamento de tarefas, será com o diretor técnico de obra que dialogará diariamente, procurando dissipar 

dúvidas relativas aos vários projetos, para que tudo fique conforme projetado. 

Um dia por semana tem lugar uma reunião com a presença do dono de obra e, também na defesa dos 

seus interesses, da fiscalização. Estão ainda presentes o diretor técnico de obra, o técnico de qualidade 

e o encarregado, estes três pertencendo ao empreiteiro responsável pela obra. 
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Também semanalmente, mas em dia diferente, realiza-se uma reunião com a coordenação de segurança 

em obra, defendendo os interesses do dono de obra, e uma vez mais com o diretor técnico, o diretor 

coordenador e o encarregado. 

 

3.4. OBRA Nº 51 – RUA DE ALEXANDRE HERCULANO 

Embora, como já referido, o autor da presente dissertação tenha acompanhado de forma ativa a obra 

nº52, na qual assumiu várias tarefas no âmbito da direção de obra, foi na obra nº51 que recolheu os 

dados principais a serem analisados. 

De facto, era essencial, como vai ser explicado no capítulo seguinte, a existência detalhada de orçamen-

tos para várias tarefas de carpintaria, onde fosse explícito o gasto em mão de obra, materiais e equipa-

mentos. Por outro lado, era também necessário que essas tarefas estivessem concluídas no período em 

que a dissertação foi escrita, para que pudessem ser devidamente analisadas e elaboradas as folhas de 

serviço. 

Isso verificava-se na obra nº51, ao contrário da obra nº52, cujo atraso inviabilizava a obtenção desses 

dados.  

Da obra nº51 será feita uma breve descrição acompanhada de algumas imagens. 

 

3.4.1. BREVE DESCRIÇÃO DA OBRA Nº 51 

A obra consistiu numa reabilitação de um edifício antigo tradicional da cidade do Porto, próximo do 

centro histórico. 

O edifício situa-se na Rua Alexandre Herculano, próximo do núcleo histórico da cidade do Porto, faz 

parte de um conjunto de edifícios que remontam ao final do séc. XIX, classificado como “Imóvel de 

Interesse Municipal” devido aos seus pormenores arquitetónicos e valor patrimonial. 

É constituído por materiais típicos da habitação burguesa portuense, como a madeira e o granito e na 

sua reabilitação procurou-se modificar apenas o estritamente necessário, conferindo o conforto e as ne-

cessidades próprias de uma habitação atual, mas não alterando os pormenores característicos do edifício 

em causa. Foram mantidos os elementos decorativos típicos, como as cantarias de granito e as caixilha-

rias de madeira. 

As seguintes imagens, figuras 3.9 e 3.10, demonstram alguns dos pormenores presentes na obra e ilus-

tram a fachada do edifício antes e depois de a obra se iniciar. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.9. – Pormenor de teto na obra nº51  
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Fig. 3.10. – Escadas centrais e Fachada principal antes e depois da reabilitação 
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4 
MÉTODO A APLICAR NA 

DISSERTAÇÃO 

 
 

4.1. EXPLICAÇÃO DO MÉTODO A APLICAR NA DISSERTAÇÃO 

Neste terceiro capítulo pretendeu-se explicar de que maneira se procedeu na dissertação relativamente 

à análise do controlo de custos em obras de reabilitação. 

Efetuou-se a análise de uma tarefa já concluída, sobre a qual existisse um orçamento detalhado a nível 

dos fatores de produção, materiais, mão de obra e equipamentos, e seus respetivos custos. Sobre essa 

tarefa, elaborou-se posteriormente uma folha de serviço onde se efetuou o registo dos materiais utiliza-

dos, as horas feitas pelos operários e os custos associados. A escolha recaiu sobre uma “Porta de correr 

no arco”. 

Foi então feita, em primeiro lugar, uma descrição do orçamento, tendo em conta o projeto recebido pela 

arquiteta responsável, que foi utilizado como base para orçamentar a porta, explicando-se conveniente-

mente cada custo nele presente, bem como os coeficientes inerentes ao cálculo de mão de obra, materiais 

e equipamentos. 

Em segundo lugar, foi descrita a porta como realmente ficou executada em obra, os custos dos materiais 

e equipamentos que foram faturados e as horas reais de mão de obra que foram necessárias à execução 

da tarefa em causa. 

No final foi feita a devida comparação destas duas folhas - orçamento e folha de serviço – tornando 

evidentes e percetíveis as razões que possam ter levado a diferenças entre o custo estimado e o custo 

real.  

Denominou-se de “caso 01” a primeira tarefa estudada. Este primeiro caso analisado foi sujeito a uma 

análise mais aprofundada do que os seguintes, expostos no capítulo 5, explicando devidamente cada 

passo, como foi estimado o orçamento, que materiais e quantas horas foram realmente gastas em obra.  

Posteriormente, no capítulo 5, aplicou-se o método de análise apresentado neste capítulo a vários outros 

casos de tarefas de carpintaria. Nesses restantes casos foram seguidos os mesmos passos usados para o 

estudo do “caso 01”, embora resumindo-se as descrições e sem aprofundar-se tão exaustivamente, ma-

terial a material, dando-se mais atenção aos cálculos e aos valores totais obtidos sobre os quais se reti-

raram posteriormente as conclusões.  
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4.2. TAREFA A ANALISAR (“PORTA EM MADEIRA, DE CORRER NO ARCO”)  

Caso 01 

Como referido anteriormente, a presente dissertação teve como grande objetivo a comparação entre o 

valor dos fatores de produção estimados e o dos reais, por forma a poder evitar-se derrapagens no custo 

de uma obra, procurando-se compreender de que modo se pode então atenuar ou evitar qualquer tipo de 

prejuízo provocado ao empreiteiro e rentabilizar os lucros.  

No entanto, embora estas diferenças e incoerências de orçamento, face ao custo real, possam correspon-

der a perdas e prejuízos para o empreiteiro, podem também levar a ganhos. Ganhos esses que devem ser 

otimizados. 

Sendo assim, a análise a este caso 01 será a mesma realizada para os restantes casos, independentemente 

de as tarefas terem levado a prejuízo ou lucro na sua globalidade. 

Apresenta-se na figura 4.1 o elemento de projeto da referida porta em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1. ORÇAMENTO 

A figura 4.2 demonstra como é feito um orçamento na empresa, neste caso específico, relativamente a 

uma tarefa de carpintaria, serviço esse, como já referido no capítulo 2, de elevada qualidade e que dife-

rencia a 3M2P de outras empresas concorrentes no mercado. 

Os valores que constam no orçamento foram analisados pelo autor e estão devidamente explicados mais 

à frente. 

Fig.4.1. – Porta de correr no arco (projeto de arquite-
tura) 
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Como é possível compreender por uma primeira análise da figura 4.2, no presente orçamento encontram-

se detalhados vários custos e vários valores. Antes de um estudo mais aprofundado do documento acima, 

importa atentar no modo como os dados são introduzidos nesta folha e a forma como ela está organizada. 

No cabeçalho encontra-se a referência ao número do artigo (associando este ao número que consta no 

MTQ), a designação da tarefa em causa, coeficientes utilizados para que se obtenham as margens que 

se pretendem incluir no preço de venda ao DO, valores parciais e valores unitários. Seguidamente existe 

um quadro onde se decompõe a tarefa em estudo em várias componentes. Estas são descritas quanto ao 

tipo, quantidade, rendimento, preço unitário, preço parcial, quantidade total e preço total.  

As componentes acima referidas, que se associam a custos, assumem quatro tipos. Podem ser de mão 

de obra (MO), de produtos/materiais (PR), de preço composto (PC) e de serviço (SV), sendo que este 

último remete para uma associação de material e mão de obra de determinada tarefa. No presente caso 

existem apenas MO, PR e SV. Notar que o expectável seria estarem presentes no orçamento, e devida-

mente detalhados, os custos relativos aos equipamentos. 

Começando, precisamente pelo SV, no presente caso, este refere-se a “Pintura de Madeira – Interior” e 

o custo unitário de 12 €/m² comtempla as horas e a mão de obra que foram estimadas como sendo 

necessários à execução da pintura de madeira e ainda o custo dos materiais utilizados, como por exem-

plo, tintas e vernizes. Para os 20 m² estimados este serviço teve então um custo orçamentado de 240 €. 

O serviço, embora permita uma noção geral de um custo relativo a uma “etapa” da elaboração da porta, 

não permite uma perceção detalhada da quantidade de material utilizado nem das horas feitas pelo ope-

rário responsável pela tarefa. 

Relativamente à MO, para tarefas de carpintaria, e uma vez que na maioria dos casos se utilizam equi-

pamentos para a moldagem da madeira, divide-se de forma geral em três “grupos”:  “Montagem”, “Ofi-

cina” (onde se estima o custo relativo às horas de trabalho dos operários, tendo em conta os seus salários) 

e “Máquinas” (onde se estima o custo de utilização da máquina necessária ao serviço de carpintaria e 

onde se leva em conta o desgaste e amortização a ser feita para recuperar o investimento no equipamento 

em causa).  

Por montagem e oficina entende-se as tarefas de montagem e fabrico da porta, correspondentes a um 

trabalho manual cujas horas necessárias foram de 16 h e 12 h, respetivamente. Associado a estas horas, 

o custo de 18 € em ambos os casos remete para o salário de dois carpinteiros, auferindo 9 €/h cada um 

deles.  

Fig. 4.2. – Orçamento Caso 01 
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Estes salários incluem já os encargos incidentes sobre o salário hora, onde se incluem a taxa social única, 

seguro, segurança e medicina no trabalho, formação profissional, férias, subsídio de férias, subsídio de 

natal, feriados, tolerância de ponto, faltas remuneradas, compensações por cessação do contrato de tra-

balho, inatividade devido a mau tempo, subsídio refeição e ferramentas. O cálculo das percentagens 

destes encargos e do seu impacto no salário hora encontra-se presente no boletim informativo nº 17/2015 

disponibilizado pela AICCOPN (Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas). 

Relativamente às máquinas, foi estimado um uso de 3 horas do equipamento por parte do carpinteiro, e 

o custo de 30 €/h representa o valor a que a empresa chegou para ir amortizando o investimento e onde 

está também implícito o desgaste da máquina.  

Somando então todos os valores referentes à mão de obra chega-se ao valor total de 594 €. 

Atentando agora a PR (materiais), quantidades respetivas e custos associados, foram retirados os se-

guintes dados do orçamento elaborado: 0,1 m³ de Madeira de pinho a um custo de 550 €/m³ o que perfaz 

um valor de 55€; quatro portas de dimensões 2,20 x 0,72 x 0,03 (m), com um custo unitário de 100 € 

por porta; um perfil para a porta de correr com 2 metros a um custo total de 18,70 €; dois jogos de 

acessórios Klein a um custo unitário de 49,50 € levando a um custo total de 99 €; um jogo de sincroni-

zação Klein a um custo de 6,82 €; quatro conchas JNF com um custo total de 27.28 € sendo que cada 

uma custou 6,82 €; um espelho de dimensões 1,7 x 0,60 x 0,004 (m) de valor 26,52 € e por fim quatro 

vidros incolores de 4 (mm) de espessura que apresentavam um custo unitário de 60 € levando assim a 

um total de 200 € em gastos com vidro.  

Ainda relativamente aos materiais (PR) importa clarificar as medidas da porta e do arco para uma melhor 

compreensão das quantidades estimadas de cada material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode ver pela figura 4.3, em fase de projeto, a “porta de correr no arco” foi pensada como 

composta por quatro “folhas” de iguais dimensões, em que apenas as do meio seriam de correr, uma 

para cada lado. As dimensões encontram-se acima detalhadas, sendo que a espessura de toda a porta 

bem como da estrutura em madeira acima desta, a acompanhar o formato do arco existente, é de 3 (cm). 

Fig. 4.3. – Medidas da Porta 
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Existiria uma “concha” embutida para facilitar o manobrar da porta ao invés da utilização de puxadores. 

Constava também no projeto a existência de um espelho, em apenas uma das folhas.  

As quatro folhas teriam cada uma três “almofadas” de diferentes tamanhos, devidamente especificados 

na figura 4.3, por questões de estética. 

O arco que se encontrava em boas condições seria aproveitado, sendo apenas necessário algum trata-

mento de madeira e pintura e sob ele iria então correr a porta. A acompanhar o formato do arco e tendo 

como limite inferior a calha onde corre a porta, seria feita uma estrutura em traves de madeira que 

serviria de estrutura estabilizadora. Nos quatro espaços que eram delimitados por esta estrutura seriam 

colocados quatro vidros incolores de espessura 4 (mm). 

Não estando tão à vista e tão percetíveis na figura, foram também considerados em orçamento jogos de 

acessórios e sincronização “Klein” que permitiriam o funcionamento da porta, isto é, o correr das folhas 

do meio. 

Construiu-se o quadro 4.1, onde estão presentes os dados relativos aos materiais utilizados no orça-

mento, e onde é feita uma associação a uma letra que irá constar na figura 4.4, demonstrando onde foi 

cada material utilizado. 

 

Quadro 4.1. – Associação entre letras e materiais presentes em orçamento 

Materiais (PR) presentes no orçamento 

Tip. Descrição Un Qt. Pr. Un. Pr. Total Letra 

PR Madeira de pinho m³ 0,1    550,00 €       55,00 €  A 

PR Portas c/ 2,22 x 0,2 x 0,03 un 4    100,00 €     400,00 €  B 

PR Perfil de porta de correr c/ 2,00 un 1      18,70 €       18,70 €  C 

PR Jogo de acessórios Klein un 2      49,50 €       99,00 €  D 

PR Jogo de sincronização Klein un 1        6,82 €         6,82 €  E 

PR Conchas JNF un 4        6,82 €       27,28 €  F 

PR Espelho c/ 1,7 x 0,6 x 0,004 un 1      26,52 €       26,52 €  G 

PR Vidro c/ 4 mm incolor un 4      60,00 €     240,00 €  H 

PR TOTAL          873,32 €    

 

Como é possível compreender na figura 4.4, a madeira de pinho (A) estimada seria destinada à estrutura 

em traves de madeira bem como para possíveis necessidades de carpintaria, as quatro portas (B) repre-

sentam cada uma das quatro folhas, o perfil de porta de correr que conjuntamente com os jogos de 

acessórios e sincronização (C, D e E) permitiriam o correr das folhas do meio. As quatro conchas (F) 

seriam para o manobrar das portas, uma por cada face e para ambas as folhas centrais, que irão ser de 

correr. O espelho (G) presente na segunda porta a contar da esquerda e por fim os quatro vidros (H) a 

preencher a estrutura debaixo do arco.   
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Somando as três categorias referidas anteriormente de MO, PR e SV obteve-se o seguinte valor: 

 

 𝑀𝑂 = 594 € (4.1) 

 𝑆𝑉 = 240 € (4.2) 

 𝑃𝑅 = 873,32 € (4.3) 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 594 + 240 + 873,32 = 1707,32 € (4.4) 

 

Este último valor, 1.707,32 € representa então o custo que a empresa estimou na soma dos gastos destas 

três categorias. Pode-se chamar o preço a “seco” orçamentado. 

A este valor, a empresa irá então fazer incidir um coeficiente que representará o que se pretende obter 

como lucro e também o que se estima como risco. A soma resultante do custo total a seco com essa 

percentagem destinada a lucro e risco representa o preço de venda da tarefa, que será enviado ao Dono 

de Obra e que constará no MTQ (mapa de tarefas e quantidades). No presente caso admitiu-se igual-

mente, para mão de obra, materiais e serviço, um coeficiente de 15%. 

Obteve-se então o seguinte valor: 

 

 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 1707,32 ∗ 115% = 1963,42 € (4.5) 

 

Importa salientar que, ainda que se tenha explicado anteriormente, como se efetua o cálculo do preço de 

venda, e, mesmo que em todos os casos que vieram a ser analisados, os coeficientes se mantenham nos 

A 

B 

D/E 

C 

H 

F 

G 

Fig. 4.4. – Correspondência entre materiais e elemento 
do projeto 



Metodologia de Controlo de Custos de Tarefas de Carpintaria em Obras de Reabilitação 
 

  
                                                                                          35 

15%, a metodologia apresentada nesta dissertação apenas incidiu sobre os preços a “seco” não se tendo, 

portanto, calculado os preços de venda nos casos analisados no próximo capítulo. 

 

4.2.2. FOLHA DE SERVIÇO 

Concluída a análise à folha de orçamento importa agora passar à folha de serviço, onde se registou o 

que foi feito realmente em obra. 

Antes de mais, é necessário clarificar que uma vez em fase de execução, por vezes, nem tudo fica igual 

ao projeto. Estas diferenças entre projeto e obra devem-se às mais variadas causas. Alterações da von-

tade do Dono de obra, do responsável pelo projeto de arquitetura, incompatibilidades a nível dos projetos 

das especialidades, escassez ou inexistência de materiais inicialmente pensados na elaboração de deter-

minada tarefa, constituem algumas dessas razões de diferenças entre o projetado e o realmente execu-

tado. 

No caso específico da tarefa em estudo, a figura 4.5 demonstra como realmente ficou a porta de correr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não tendo para já em conta os custos de materiais, equipamentos, nem horas realizadas por mão de obra, 

mas verificando apenas como ficou realmente executada a porta e quais os materiais utilizados, uma 

mera inspeção visual chama a atenção para a existência de puxadores e fechaduras não considerados em 

orçamento. 

Pelo contrário, as quatro conchas inicialmente previstas para o manusear da porta não foram contempla-

das na execução, assim como o espelho que acabou por não ser colocado no segundo pano da porta. 

A zona inferior do arco ficou ligeiramente diferente do que foi inicialmente pensado, a porta tem como 

limite superior uma trave de madeira de cerca de 8 (cm), onde se encontra a calha que permite o correr 

da porta, sendo que esta trave constitui a base da estrutura de madeira que acompanha o contorno do 

arco original, enquanto que no projeto esta zona acima da porta era um pouco mais complexa. 

Fig. 4.5. – Porta de correr concluída 
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Embora, inicialmente, a madeira de pinho considerada fosse destinada à estrutura de traves de madeira 

e que as portas ocupassem um custo unitário de 100 €, não existindo o detalhe sobre a sua constituição, 

com o acompanhamento da tarefa e preenchimento da folha de serviço respetiva, foi possível detetar 

que as portas foram feitas em madeira de pinho o que levará a uma quantidade deste material superior à 

expectável. 

Além da madeira de pinho, nas “almofadas” foi utilizado MDF de espessura de 22 (mm), material tam-

bém não levado em conta na fase de orçamento. 

No quadro 4.2, encontram-se representadas estas principais diferenças entre o que foi pensado e o que 

foi realmente feito, não levando em conta quantidades nem custos. 

Quadro 4.2. – Principais diferenças entre projeto e obra 

  

Importa agora atentar à folha de serviço para uma comparação mais rigorosa das diferenças entre projeto 

e execução da porta e para que seja feita então a devida análise comparativa. 

Na figura 4.6, presente na página seguinte, encontra-se esse registo relativo à tarefa em estudo e do que 

foi realmente utilizado em obra, das quantidades utilizadas, horas despendidas na execução desta mesma 

tarefa e de todos os custos associados. 

Iniciando a análise desta folha do mesmo modo que foi feita a análise relativa à folha de orçamento 

atente-se então em primeiro lugar à sua organização e ao modo como os dados são nela introduzidos. 

Existe também, tal como no orçamento, um cabeçalho onde se referem diferentes nomes, valores e co-

eficientes inerentes aos cálculos feitos. 

É referido o número da folha de serviço composto por três números (31.51.22). O primeiro representa o 

tipo de trabalhos (31 – Carpintaria), o segundo a obra a que se refere (51 – Alexandre Herculano) e por 

fim um último (22) que é um número sequencial por questões de organização de dados da empresa para 

que sejam ordenadas as diferentes folhas de serviço. 

Existe ainda o espaço onde se refere o número do item a que se associa do MTQ e ainda a zona e piso 

onde a tarefa está a ser executada. 

Ainda no cabeçalho consta, obviamente, a designação da tarefa (Fabrico e Colocação de Porta de Correr 

no Arco), bem como possíveis observações e o estado em que esta se encontra (no presente caso, termi-

nada). 

 

 

 

Principais diferenças 

Projeto Obra 

Conchas Puxadores e fechaduras 

Constituição das portas não detalhada Utilização de MDF nas almofadas 

Madeira de pinho destinada ao arco Madeira de pinho também utilizada nas portas 

Existência de espelho Inexistência de espelho 

Limite inferior do arco mais complexo Limite inferior do arco mais simples 
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NFolha 31.51.22 Horas T

ObraID 51 Horas R 104

Resp 221 Cust Orç 1 707,32 €

Item I.10.07.1.02 Cust MO 835,00 €

RecID Cust Mat 440,85 €

Zona Apart. F Custo T 1 403,43 €

Piso 2ºT Estado Ganhos 17,80%

Data Func un Qt Custo Un Custo T

15/01/16 221 h 8 8,50 € 68,00 €

14/01/16 221 h 8 8,50 € 68,00 €

13/01/16 221 h 9 8,50 € 76,50 €

12/01/16 119 h 10 7,50 € 75,00 €

11/01/16 119 h 11 7,50 € 82,50 €

08/01/16 119 h 4 7,50 € 30,00 €

09/01/16 114 h 8 7,50 € 60,00 €

08/01/16 114 h 10 7,50 € 75,00 €

07/01/16 114 h 6 7,50 € 45,00 €

11/01/16 200 h 8 8,50 € 68,00 €

09/01/16 200 h 6 8,50 € 51,00 €

08/01/16 200 h 9 8,50 € 76,50 €
07/01/16 200 h 7 8,50 € 59,50 €

RecID Encom un Qt Custo Un Custo T.

m2 2,18 9,32 € 20,32 €

m3 0,16 550,00 € 88,00 €

L 2 1,67 € 3,34 €

L 4 9,64 € 38,56 €

un 1 6,13 € 6,13 €

un 2 1,56 € 3,12 €

un 6 0,18 € 1,08 €

un 5 0,18 € 0,90 €

L 6 7,84 € 47,04 €

un 4 25,01 € 100,02 €

un 1 6,09 € 6,09 €

un 2 45,85 € 91,71 €

m 3 11,51 € 34,54 €

Jogos de carros de Refª 3723 de 60 Kg 

Calha de Refª 2007 de 3 Mts

Lixas de 100

Lixas de 150

Selladora

Vidro Incolor de 4 mm

Fechadura Refª IN.20.915. S

FOLHAS DE SERVIÇO

Observação

Descrição

Mão de Obra

Designação

Fabrico e Colocação de Porta de Correr no Arco

Terminado

Sábado - Fabrico de portas de correr 2º traseiras

Fabrico de portas de correr 2º traseiras

Fabrico de portas de correr 2º traseiras

Recargas de AC - 47

Esmalte 9018 CIN 

Lata de Akemel de 1 Kg

Descrição

MDF 22 mm

Madeira de Pinho

Diluente Sintéctivo

Recursos

Pintura das portas de correr 2º traseiras

Sábado - Fabrico de portas de correr 2º traseiras

Fabrico de portas de correr 2º traseiras

Fabrico de portas de correr 2º traseiras

Fabrico de portas de correr 2º traseiras

Colocação de porta de correr 2º traseiras

Colocação de porta de correr 2º traseiras

Colocação de porta de correr 2º traseiras

Pintura das portas de correr 2º traseiras

Pintura das portas de correr 2º traseiras

Fig. 4.6. – Folha Serviço Caso 01 
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Para finalizar, existe ainda um espaço onde se apresentam os valores referentes ao custo estimado em 

orçamento, custo de mão de obra, materiais, custo total e ainda os ganhos (sinal positivo ou negativo 

conforme correspondam a lucro ou prejuízo, respetivamente). De notar que uma vez mais não é dada a 

devida importância aos equipamentos nas folhas de serviço da empresa. O valor de equipamentos é 

assumido na empresa como sendo 10% da soma do custo de mão de obra e dos materiais. 

Passando aos quadros abaixo do cabeçalho encontra-se descrita detalhadamente a mão de obra, referindo 

a data e o funcionário responsável por cada tarefa, as horas gastas, o custo unitário e o custo total asso-

ciados à sua execução. 

Existe um último quadro onde constam os recursos (materiais) utilizados na execução da presente tarefa, 

descritos quanto à quantidade utilizada de cada um, bem como quanto ao seu custo unitário e total. 

Começando por MO, foram quatro os diferentes funcionários a executar a tarefa. Destes quatro, metade 

tem um custo para a empresa de 8,5 €/h e outros tantos 7,5 €/h relativamente aos seus salários/hora e 

tendo em conta os encargos incidentes nestes salários, calculados de acordo com o documento da AIC-

COPN, como já referido neste capítulo anteriormente. 

Estes custos face às horas respetivas para cada sub tarefa, levaram a um total de 835 € de mão de obra. 

Em relação aos materiais utilizados, estes podem ser inseridos em cinco categorias:  

 Almofadas – MDF de espessura 22 (mm); 

 Estrutura do arco e portas – Madeira de Pinho;  

 Pintura – Diluente Sintético, Esmalte 9018 CIN, Lata de Akemel de 1 Kg, Recargas de 

AC– 47, Lixas de 100 e 150, Selladora; 

 Vidro – Incolor de 4 (mm); 

 Ferragens – Fechadura de Refª IN.20.915.S, Jogos de carros de Refª 3723 de 60 Kg, Calha 

de Refª 2007 de 3 (m). 

Como já feito anteriormente, fez-se uma associação entre os materiais registados na folha de serviço e 

a porta concluída, de que resultou o quadro 4.3 e a figura 4.7. Os materiais associados às letras C, D, E, 

F, G, H e I (todos relativos à pintura) não foram apresentados na figura pois são relativos a toda a peça 

e não especificamente a uma zona apenas. 

A 

B 

H 

K 

L/M 

Fig. 4.7. – Correspondência entre materiais presentes na folha de serviço e 
porta concluída 



Metodologia de Controlo de Custos de Tarefas de Carpintaria em Obras de Reabilitação 
 

  
                                                                                          39 

Quadro 4.3. – Associação entre letras e materiais presentes na folha de serviço 

 

Para um melhor entendimento das quantidades de materiais realmente utilizadas na execução da porta, 

importa calcular as áreas respetivas. 

Os seguintes cálculos levam em conta as medidas presentes na figura da porta na sua totalidade, expostas 

anteriormente. Foi feito um “zoom” dessa mesma figura, para uma melhor perceção da quantidade de 

material utilizado por cada zona da porta. 

Para o MDF, existem três almofadas por cada uma das quatro portas, tendo cada uma diferente dimen-

são, sendo apenas constante a largura. Obteve-se então a seguinte área total das doze almofadas, figura 

4.8 e equação 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiais (PR) presentes na folha de serviço 

Tipo Descrição Un Qt. Pr. Un. Pr. Total Letra 

PR MDF 22 mm m² 2,18        9,32 €       20,32 €  A 

PR Madeira de Pinho m³ 0,16    550,00 €       88,00 €  B 

PR Diluente Sintético L 2        1,67 €         3,34 €  C 

PR Esmalte 9018 CIN L 4        9,64 €       38,56 €  D 

PR Lata de Akemel de 1 Kg un 1        6,13 €         6,13 €  E 

PR Recargas AC-47 un 2        1,56 €         3,12 €  F 

PR Lixas de 100 un 6        0,18 €         1,08 €  G 

PR Lixas de 150 un 5        0,18 €         0,90 €  H 

PR Selladora L 6        7,84 €       47,04 €  I 

PR Vidro Incolo de 4 mm un 4      25,01 €     100,04 €  J 

PR Fechadura de Refª IN.20.915.S un 1        6,09 €         6,09 €  K 

PR Jogos de carros de Refª 3723 de 60 Kg un 2      45,85 €       91,70 €  L 

PR Calha de Refª 2007 de 3 m un 3      11,51 €       34,53 €  M 

PR TOTAL          440,85 €    

Fig. 4.8. – Medidas das almofadas em MDF 
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 𝐴 (𝑀𝐷𝐹) = 4 × (0,52 × 0,4 + 0,7 × 0,4 + 0,14 × 0,4) = 2,18 (𝑚²) (4.6) 

 

Em relação à madeira de pinho que em fase de orçamento, era destinada apenas à elaboração da estrutura 

que acompanhava a estrutura do arco, figura 4.9, serviu também à execução das portas (excluindo as 

almofadas), de acordo com a figura 4.10. É importante relembrar, que a espessura de todas as peças é 

de 3 (cm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No cálculo do volume da estrutura de madeira, foram feitos dois cálculos em separado. Um primeiro 

referente à soma dos volumes dados pela trave horizontal e pelas três verticais, equação 4.7, e um se-

gundo referente ao volume da trave que acompanha o arco, determinado recorrendo-se à ferramenta 

presente no software “Autocad 2016”, equação 4.8. 

 

 

𝑉 (𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠) =  0,03 × [(2,88 × 0,02) + (0,28 × 0,02) + (0,28 × 0,02) + (0,36 × 0,02)] =

= 0,0023 𝑚³
 (4.7) 

Fig. 4.9. – Medidas do arco 

Fig. 4.10. – Medidas folha da porta 
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 𝑉 (𝑎𝑟𝑐𝑜) = 0,035 𝑚³ (4.8) 

 

Relativamente ao volume de madeira de pinho utilizado na execução da porta, e aproveitando o cálculo 

apresentado na equação 4.6, obtém-se então o seguinte valor exibido na equação 4.9. 

 

𝑉 (𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎) = 4 × [0,03 × (2,2 × 0,72)] − 0,03 × 𝐴 (𝑀𝐷𝐹) =  

 = 4 × [0,03 × (2,2 × 0,72)] − 0,03 × 2,18 = 0,125 𝑚³ (4.9) 

 

Somando todos os resultados anteriores, referentes ao volume destinado à madeira de pinho, obtém-se 

o seguinte, equação 4.10, valor que representa a quantidade deste material utilizado: 

 

𝑉 = 𝑉(𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠) + 𝑉(𝑎𝑟𝑐𝑜) + 𝑉(𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎) 

 𝑉 = 0,0023 + 0,035 + 0,125 = 0,16 𝑚³ (4.10) 

 

Os itens relacionados com pintura (C, D, E, F, G, H e I) foram utilizados para toda a porta, estrutura e 

arco já existente, aproveitando-se a sua boa condição.  

Os quatro espaços entre a estrutura de traves de madeira destinavam-se ao preenchimento com vidros 

incolores de 4 mm (J), foram comprados ao fornecedor à unidade, sendo posteriormente moldados con-

soante as dimensões destinadas a cada um. 

Por fim relativamente aos materiais utilizados nas ferragens, foi apenas utilizada uma fechadura (K), 

dois jogos de carros (L) que permitiam o correr das portas do meio ao longo de uma calha (M) adquirida 

de 3 (m) que fosse suficientemente grande para assegurar a dimensão de todo o correr, ou seja, dos 2,88 

(m). 

 

4.2.3. ORÇAMENTO VS. FOLHA DE SERVIÇO 

Uma vez devidamente analisados os registos em fase de projeto (orçamento) e em fase de execução 

(folha de serviço), é então fundamental proceder à comparação entre eles, procurando encontrar os pon-

tos positivos a manter que dão rigor ao sistema utilizado pela empresa e que conduzem a bons resultados 

e os negativos que levam a orçamentos desajustados e incoerências de custos entre fase de projetos e de 

execução. 

Construiu-se o quadro 4.4 para uma comparação entre os custos relativos a mão de obra, materiais e 

equipamentos, sendo que o custo referente a equipamentos, quer em orçamento quer em folha de serviço, 

depende do custo de mão de obra e materiais, como já explicado no presente capítulo. 
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Quadro 4.4. – Orçamento vs. Folha Serviço Caso 01 

 

 

 

 

 

 

Os valores dos equipamentos representam no orçamento uma parcela integrada no custo da mão de obra 

(Carpintaria – Máquinas), e têm o valor de 90€, como já referido, enquanto que na folha de serviço o 

custo de equipamentos é equivalente a 10% da soma do gasto em mão de obra e materiais. 

Embora os valores difiram bastante, na verdade o facto de no orçamento se incluir a categoria “serviço”, 

que representa o custo de mão de obra e materiais relativamente à pintura da porta, obriga a que se 

proceda a uma descriminação da tarefa de pintura registada na folha de serviço. Somando o custo da 

mão de obra relativo à pintura da porta bem como o dos materiais utilizados pode-se estabelecer um 

paralelo entre esse valor e o serviço presente no orçamento. 

Recorrendo à figura 4.6 (Folha Serviço Caso 01), pode-se concluir que o funcionário “119”, que implica 

ao empreiteiro um custo de 7,5 €/h, levou no total 25 horas para a pintura da porta. Na equação 4.11, 

calculou-se então o custo da MO relativo à pintura em causa. 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑚ã𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎 − 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎) = 75 + 82,5 + 30 = 187,5 (€) (4.11) 

 

Já relativamente aos materiais utilizados, presentes também na folha de serviço, o total gasto na soma 

dos vários custos referentes ao diluente, esmalte, lata de akemel, recargas, lixas e selladora foi o que se 

encontra calculado na equação 4.12. 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠 − 𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎) = 

 =  3,34 + 38,56 + 6,13 + 3,12 + 1,08 + 0,90 + 47,04 = 100,17 € (4.12) 

   

Uma vez calculados os dois valores acima, importa agora calcular a sua soma, valor esse que vai então 

de encontro ao valor de serviço presente no orçamento, equação 4.13. 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎) =  187,5 + 100,17 = 287,67 € (4.13) 

   

Recorrendo uma vez mais ao quadro 4.4, e agora colocando o valor referente aos equipamentos no or-

çamento, retirando-o da categoria de mão de obra onde ele foi inserido incorretamente, e retirando os 

Fatores Produção Orçamento Folha de serviço 

Mão de obra 594,00 € 835,00 € 

Materiais 873,32 € 440,85 € 

Serviço 240,00 € - 

Equipamentos - 127,59 € 

Total 1 707,32 € 1 403,44 € 
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valores de mão de obra e materiais calculados dos respetivos custos presentes na coluna da direita, cri-

ando-se assim um valor de “serviço” em obra, pode então refazer-se o quadro, que agora já permite uma 

comparação correta de todos os custos associados à execução da porta, quadro 4.5. 

Quadro 4.5. – Orçamento vs. Folha Serviço Caso 01 (Retificado) 

Fatores Produção Orçamento Folha de serviço 

Mão de obra 504,00 € 647,50 € 

Materiais 873,32 € 340,68 € 

Serviço 240,00 € 287,67 € 

Equipamentos 90,00 € 127,59 € 

Total 1 707,32 € 1 403,44 € 

 

Agora que se efetuou a devida comparação entre os custos dos três principais fatores de produção - mão 

de obra, materiais e equipamentos - e ainda do serviço de pintura, é importante entender de que modo 

cada um afetou a diferença entre o custo estimado e real, conduzindo a um ganho total de 303,88 €, 

correspondente a um lucro de 17,8 %, como apresentado na folha de serviço na figura 4.6 e fruto do 

cálculo presente na equação 4.14.  

Notar que a equação em causa conduziria a um valor de sinal negativo ou positivo caso se tratasse de 

prejuízo ou lucro, respetivamente. 

 

 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑜𝑢 𝑃𝑟𝑒𝑗𝑢í𝑧𝑜 = 100 ∗ [1 − (
1403,44

1707,32
)] = 17,8% (4.14) 

 

Efetuando-se o mesmo cálculo da equação 4.14, mas para cada um dos fatores de produção, pode-se 

verificar a margem obtida individualmente por cada um deles, quadro 4.6. Essas equações relativas ao 

lucro/prejuízo obtido na mão de obra, material, equipamentos e serviço, encontram-se abaixo, equações 

4.15, 4.16, 4.17 e 4.18,  

 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑜𝑢 𝑃𝑟𝑒𝑗𝑢í𝑧𝑜 (𝑀. 𝑂. ) = 100 ∗ [1 − (
647,5

504
)] = −28% (4.15) 

 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑜𝑢 𝑃𝑟𝑒𝑗𝑢í𝑧𝑜 (𝑀𝑎𝑡)  = 100 ∗ [1 − (
340,68

873,32
)] = 61% (4.16) 

 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑜𝑢 𝑃𝑟𝑒𝑗𝑢í𝑧𝑜 (𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜) = 100 ∗ [1 − (
287,67

240
)] = −20% (4.17) 

 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑜𝑢 𝑃𝑟𝑒𝑗𝑢í𝑧𝑜 (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠) = 100 ∗ [1 − (
127,59

90
)] = −42% (4.18) 
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Quadro 4.6. – Margens Fatores Produção Caso 01 

 

Fatores Produção Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mão de obra 504,00 € 647,50 € -28% 

Materiais 873,32 € 340,68 € 61% 

Equipamentos 90,00 € 127,59 € -42% 

Serviço 240,00 € 287,67 € -20% 

Total 1 707,32 € 1 403,44 € -18% 

 

 

Além desta primeira perceção do lucro/prejuízo de cada categoria, é necessário compreender também 

qual foi o peso de cada categoria no valor total, em ambos os momentos uma vez mais, em fase de 

orçamento (1707,32 €) e em fase de execução (1404,44 €).  

Dividindo-se o custo relativo a cada um dos fatores de produção pelo total, como se pode atentar equa-

ções 4.19 até 4.26, obtém-se os valores, em percentagem, que permitiram a construção do quadro 4.7. 

De notar que as primeiras quatro equações dizem respeito ao peso em orçamento e as restantes quatro 

ao peso que cada categoria teve no custo real após execução. 

 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑀. 𝑂. , 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) = 100 ∗ [(
504

1707,32
)] = 30% (4.19) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑀𝑎𝑡. , 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) = 100 ∗ [(
873,32

1707,32
)] = 51% (4.20) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜, 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) = 100 ∗ [(
240

1707,32
)] = 14% (4.21) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠, 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) = 100 ∗ [(
90

1707,32
)] = 5% (4.22) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑀. 𝑂. , 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜) = 100 ∗ [(
647,5

1403,44
)] = 46% (4.23) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑀𝑎𝑡. , 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜) = 100 ∗ [(
340,68

1403,44
)] = 24% (4.24) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜, 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜) = 100 ∗ [(
287,67

1403,44
)] = 20% (4.25) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠, 𝑓𝑜𝑙ℎ𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜) = 100 ∗ [(
127,59

1403,44
)] = 9% (4.26) 
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Quadro 4.7. – Pesos em Orçamento e Folha Serviço Caso 01 

Fatores Produção Orçamento Folha serviço 

Custo (€) Peso (%) Custo (€) Peso (%) 

Mão de obra 504,00 € 30% 647,50 € 46% 

Materiais 873,32 € 51% 340,68 € 24% 

Serviço 240,00 € 14% 287,67 € 20% 

Equipamentos 90,00 € 5% 127,59 € 9% 

Total 1 707,32 € 100% 1 403,44 € 100% 

 

Este novo quadro, conjuntamente com o quadro 4.6, permite uma melhor perceção de onde é mais rele-

vante atuar para que se evitem diferenças de custos nas duas fases referidas.  

Elaborou-se ainda relativamente aos pesos das diferentes categorias dois gráficos circulares, apresenta-

dos na figura 4.11, que tornam mais apelativa a leitura para comparação dos pesos em orçamento e no 

custo real. 

 

Fig. 4.11. – Gráficos circulares com pesos em Orçamento e Pós Execução Caso 01 
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5 
ANÁLISE DE CASOS RELATIVOS A 

TAREFAS DE CARPINTARIA 

 
 

5.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo, procedeu-se à aplicação a vários casos do método explicado no capítulo anterior. Serão 

seguidos os passos explicados no capítulo 4, sendo feita uma breve apresentação de cada tarefa de car-

pintaria em causa. 

Serão também devidamente expostos os custos estimados em orçamento, de mão de obra, materiais e 

equipamentos, bem como os gastos reais após execução em obra que permitiram a elaboração das folhas 

de serviço. 

Após a exposição desses custos, será feita a devida comparação recorrendo a gráficos e quadros, como 

demonstrado no anterior capítulo, procurando-se assim a deteção de diferenças consideráveis e permi-

tindo posteriormente uma análise estatística para que se melhore o sistema de orçamentos da empresa, 

tornando-a mais rigorosa e mais competitiva no mercado em que se insere. 

Cada caso a seguir apresentado será remetido para o respetivo anexo, onde se encontra devidamente 

caracterizado recorrendo a elementos do projeto contendo as suas dimensões e folha de orçamento 

(anexo 1), fotografias (tiradas de acordo com as possibilidades espaciais encontradas pelo autor) após a 

conclusão em obra de cada caso acompanhadas de quadros de MO e MAT (anexo 2), e ainda onde 

também se encontram as folhas de serviço (anexo 3).  

Assim pretende-se que o capítulo 5 apenas se foque na comparação entre custo estimado e real, recor-

rendo a quadros, levando em consideração então todos os elementos presentes nos anexos.  

 

5.2. ARMÁRIOS DE COZINHA 

Neste subcapítulo, serão apresentados três casos relativos a armários de cozinha, de diferentes aparta-

mentos, H, G e E. A sua constituição é sempre a mesma, ou seja, são compostos pelos mesmos materiais 

e os equipamentos necessários à sua execução serão também sempre os mesmos.  

Variarão, ligeiramente, algumas dimensões dos módulos, assim como a disposição dos diferentes ele-

mentos presentes numa cozinha, frigorifico, banca, cilindro, máquina de lavar louça ou roupa (consoante 

o desejo do cliente, pois a instalação está feita de forma a poder receber ambos os casos), forno/placa e 

exaustor. Estas parecenças serão traduzidas em orçamentos próximos. 
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Apesar desta semelhança entre orçamentos, irão ser notórias as diferenças nos custos presentes nas fo-

lhas de serviço dos vários armários, fruto de diferenças nas horas gastas pela mão de obra, das quanti-

dades de materiais utilizados ou mesmo da existência de diferentes materiais não estimados em fase de 

orçamento e ainda no custo gasto em equipamentos, face ao inicialmente pensado. 

 

5.2.1. APARTAMENTO H (ARM COZ 9) 

CASO 02 

O segundo caso da presente dissertação é relativo ao armário de cozinha do apartamento H, com as 

dimensões presentes nos elementos de projeto no anexo 1. 

Está-se perante uma peça em MDF (Medium-Density Fiberboard), painel de fibra de madeira, folheada 

a pinho, preparada para receber as peças habituais em qualquer cozinha, já referidas acima. 

No orçamento foram consideradas as prateleiras, ilhargas, tampo, fundo e costas, além de que se inclu-

íram todos os acessórios e ferragens em aço inox como dobradiças e puxadores. 

Como permite a leitura da folha de orçamento constante no anexo 1, os custos dos três grupos foi: 2208€ 

de Mão de obra (MO), sendo que uma parte denominada de “Carpinteiro – Máquinas” corresponde na 

verdade ao custo estimado dos equipamentos, no valor de 480€; 1783,26€ em materiais (PR), onde não 

se inclui a parcela de 300 € relativa aos gavetões (PC – Preço composto). 

Tal como feito no capítulo 4, construiu-se então um primeiro quadro, 5.1, onde se apresentam os valores 

retirados diretamente da folha de orçamento como referido no parágrafo anterior. 

Quadro 5.1. – Custos Orçamento Caso 02 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra 2 208,00 € 

Materiais 1 783,26 € 

PC - Preço composto 300,00 € 

Equipamentos - 

Total 4 291,26 € 

 

De seguida, no quadro 5.2, apresentam-se os valores corrigidos e devidamente organizados para a cor-

reta comparação com os presentes na folha de serviço. Isto é, retirou-se a parcela referente aos equipa-

mentos que se encontrava integrada na categoria de mão de obra criando-se a categoria dos “equipa-

mentos” verdadeiramente dita e adicionou-se ainda o custo do preço composto aos materiais (preço dos 

gavetões).  

Quadro 5.2. – Custos Orçamento Caso 02 (Retificado) 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra   1 728,00 €  

Materiais   2 083,26 €  

Equipamentos      480,00 €  

Total   4 291,26 €  

 



Metodologia de Controlo de Custos de Tarefas de Carpintaria em Obras de Reabilitação 
 

  
                                                                                          49 

Uma vez organizados os custos orçamentados, como o leitor se pode aperceber pela análise do quadro, 

foi nos materiais que se estimou o maior gasto, seguido da mão de obra, tendo esta um valor ligeiramente 

inferior ao primeiro e por fim dos equipamentos, sendo esta considerada, teoricamente, a categoria onde 

menos se gastaria dinheiro. 

Após execução do armário em questão, importa analisar qual foi o seu verdadeiro custo e compará-lo 

com o valor orçamentado. 

No anexo 2, encontra-se o registo fotográfico da peça em causa, quando concluída. 

Passando aos valores realmente gastos importa registar após conclusão do armário, as horas feitas pelos 

operários e qual o custo que estes implicaram consoante os seus salários hora, preenchendo-se o quadro 

presente também no anexo 2. Somando-se todas as parcelas chega-se ao custo total de MO. 

De igual modo registaram-se também os materiais utilizados e que custo estes provocaram dependo do 

seu custo unitário face à quantidade necessária, quadro no anexo 2, somando-se uma vez mais todas as 

parcelas tem-se o custo real de MAT. 

Uma vez que na empresa onde foi feita a dissertação, aquando do controlo de custos após execução de 

determinada tarefa, o custo de equipamentos é contabilizado através de uma percentagem da soma das 

outras duas categorias, tem-se então em posse os dados necessários à elaboração da folha de serviço 

presente no anexo 3. 

Para agora comparar todos os custos referidos anteriormente, construiu-se o quadro 5.3, onde figuram 

os custos relativos às três categorias nas duas fases da obra em questão e onde se calculou ainda o 

lucro/prejuízo da tarefa em causa bem como de cada categoria separadamente. Este ganho ou prejuízo 

vem sob a forma de percentagem e foi calculado de igual modo aos valores presentes nas equações 4.15 

a 4.18, no capítulo anterior. 

Quadro 5.3. – Margens Fatores de Produção Caso 02 

Fatores Produção Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mão de obra 1 728,00 € 810,00 € 53% 

Materiais 2 083,26 € 1 308,11 € 37% 

Equipamentos 480,00 € 211,81 € 56% 

Total 4 291,26 € 2 329,92 € 46% 

 

Começando pela mão de obra é possível fazer-se a seguinte análise, relativamente às horas estimadas 

necessárias à execução do armário (98 horas) estas vieram realmente a aproximar-se do valor de horas 

realmente despendidas em obra (96 horas). No entanto enquanto a diferença que levou a um lucro de 

53% nesta categoria, prende-se com o facto de que enquanto em orçamento cada hora levava o custo 

unitário de 18 € (Montagem e Oficina, valor estimado para o custo de dois carpinteiros, cada um a 

receber 9 €/h), na obra os funcionários responsáveis por esta tarefa auferiam de 7,5 €/h e 8,5 €/h, ou 

seja, na realidade foram estimadas cerca do dobro das horas realmente necessárias, o que se comprova 

pela poupança obtida em mais de metade do valor orçamentado. 

Em relação aos materiais utilizados, estes provocaram uma poupança na ordem dos 37%, tal sucedido 

deve-se ao facto das quantidades terem sido menores do que as pensadas e orçamentadas. Lucro fruto 

de um melhor aproveitamento dos materiais, reduzindo-se os desperdícios como é o caso principalmente 

do “MDF”, das dobradiças e do Valcromat. 
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Por último, olhando-se aos equipamentos, apresentou-se também aqui uma elevada poupança, a maior 

das três categorias no presente caso. Este valor não é sujeito a uma rigorosa análise uma vez que embora 

em orçamento sejam consideradas 12 € de utilização de máquinas a um custo de 40 € cada, resultado da 

amortização e desgaste que a empresa considera para o caso e, pois, também posteriormente na folha de 

serviço é um valor que provém dos outros dois, logo não se torna muito real a sua comparação. 

Por fim, expõe-se ainda um quadro 5.4, acompanhada de gráficos circulares, figura 5.1, que demonstram 

os pesos das três categorias nas duas fases da empreitada, orçamento (pré execução) e obra (pós execu-

ção).  

Quadro 5.4. - Pesos em Orçamento e Folha Serviço Caso 02 

Fatores Produção Orçamento Folha serviço 

Custo (€) Peso (%) Custo (€) Peso (%) 

Mão de obra 1 728,00 € 40% 810,00 € 35% 

Materiais 2 083,26 € 49% 1 308,11 € 56% 

Equipamentos 480,00 € 11% 211,81 € 9% 

Total 4 291,26 € 100% 2 329,92 € 100% 

 

 

Nestes valores é possível reparar-se que, enquanto que o custo gasto na mão de obra acabou por vir a 

ter um impacto ligeiramente menor no custo total face ao previsto no orçamento, baixando cinco pon-

tos percentuais, o custo dos materiais foi um pouco mais significativo do que estimado, tendo o seu 

peso aumentado em 7%.  

O valor dos equipamentos, embora como já referido aquando da análise do quadro anterior, tenha sido 

o que provocou um maior lucro resultado da maior diferença entre custo estimado e real, acabou por ser 

aquele com o impacto no custo total que mais se aproximou em ambas as fases analisadas. 

 

5.2.2. APARTAMENTO G (ARM COZ 8) 

CASO 03 

O caso 03, refere-se à execução de um armário de cozinha, do apartamento G, semelhante ao caso ante-

rior, como se pode comprovar pelo elemento de projeto, anexo 1.  

Uma vez mais é uma peça feita em MDF, folheada a pinho, constituída por quatro módulos principais, 

frigorífico, banca, forno e máquina de lavar roupa/louça. 

Fig. 5.1. - Gráficos circulares com pesos em Orçamento e Pós Execução Caso 02 
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Face ao anterior caso analisado muda a disposição dessas peças e também a existência neste armário de 

uma porta que quando fechada tapa metade da banca e a máquina de lavar a roupa/louça, consoante a 

que estiver instalada. 

No orçamento foram tidas as mesmas considerações que no caso 02, considerando-se então as pratelei-

ras, ilhargas, tampo, fundo e costas, todos os acessórios necessários e ferragens em aço inox como do-

bradiças e puxadores.  

Iniciando-se a análise pela folha de orçamento respetiva, anexo 1, retiraram-se de imediato os valores 

apresentados no quadro 5.5. 

Quadro 5.5. – Custos Orçamento Caso 03 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra   2 064,00 €  

Materiais   1 435,89 €  

PC - Preço composto      200,00 €  

Equipamentos -  

Total   3 699,89 €  

 

Procedendo de igual modo aos casos anteriores, retificaram-se então os valores apresentados no quadro 

anterior, para uma correta comparação com a folha de serviço. Integrou-se então o valor do preço com-

posto nos materiais e descriminou-se o custo dos equipamentos que se encontravam inseridos na mão 

de obra com o nome de “Carpinteiro – Máquinas”. Como resultado obteve-se o quadro 5.6, exibindo os 

valores retificados. 

Quadro 5.6. – Custos Orçamento Caso 03 (Retificado) 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra   1 584,00 €  

Materiais   1 635,89 €  

Equipamentos      480,00 €  

Total   3 699,89 €  

 

Tal como referido, o orçamento deste armário, é semelhante ao apresentado no caso anterior (caso 02), 

diferindo apenas muito ligeiramente em algumas horas de mão de obra estimadas e na quantidade dos 

materiais. 

Assim como no anterior caso, também aqui o custo estimado mais elevado refere-se aos materiais, com 

o valor de 1635,89 €, sendo o valor atribuído à mão de obra muito parecido, registando-se 1584 €. Os 

equipamentos, uma vez mais, foi a categoria cujo custo orçamentado foi o menor, apenas 480 €. 

Após a análise do orçamento, passou-se à análise uma vez concluída a execução, em obra, deste armário 

de cozinha do apartamento G. 

No anexo 2 encontra-se o respetivo levantamento fotográfico deste armário. 

Em primeiro lugar registou-se num quadro, presente no anexo 2, quais os funcionários que ficaram 

responsáveis pela execução do presente caso e que custos estes implicaram consoante as horas gastas, 

face aos salários de que auferem. 
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Em segundo lugar procedeu-se de igual modo para os materiais, construindo-se o quadro também no 

anexo 2, contabilizando-se os custos totais face às quantidades necessárias e ao preço a que foram com-

prados pelo empreiteiro no momento em que foram encomendados e pagos. 

Com os custos provenientes desses dois quadros, mão de obra e materiais, calculou-se o custo dos equi-

pamentos, utilizando-se como referência os 10% da soma dos custos das outras duas categorias (MO e 

MAT). 

Elaborou-se assim a folha de serviço respetiva ao caso 03, constante no anexo 3. 

Tendo então os valores retirados da folha de orçamento e da folha de serviço é então possível fazer a 

devida comparação face ao lucro/prejuízo do armário em questão na sua totalidade e também de cada 

categoria em particular, quadro 5.7. 

Quadro 5.7. – Margens Fatores Produção Caso 03 

Fatores Produção Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mão de obra 1 584,00 € 860,50 € 46% 

Materiais 1 635,89 € 911,96 € 44% 

Equipamentos 480,00 € 177,25 € 63% 

Total 3 699,89 € 1 949,71 € 47% 

 

Como é percetível pela leitura do quadro, acima, a “hierarquia” de custos é a mesma em ambas as fases, 

tendo sido os materiais a categoria mais cara e equipamentos a mais barata. 

Já relativamente aos desfasamentos dos custos reais face aos estimados, estes conduziram em todas as 

categorias a um lucro bastante elevado, e a uma margem de lucro de 47% na globalidade da tarefa em 

questão. 

A maior diferença, registou-se nos equipamentos, ou seja, foi aqui que o empreiteiro melhor resultado 

obteve, com uma margem de 63% face ao estimado em orçamento. 

A mão de obra aparece em segundo lugar, tendo levado a um lucro de 46%. Nesta categoria em orça-

mento haviam sido estimadas 88 horas necessárias à execução do armário (30+58), quando na realidade 

estas foram excedidas, tendo sido realmente gastas 103 horas (folha de serviço). 

Uma vez que em obra foram então gastas mais 15 horas do que inicialmente estimadas seria expectável 

então que nesta categoria tivesse existido um maior gasto do que orçamentado, no entanto, tal como no 

anterior caso, o que leva à grande diferença de valor e a um elevado lucro, foi o facto de em orçamento 

as 88 horas estimadas se referirem ao trabalho conjunto de dois carpinteiros auferindo no total 18 €/h, o 

que equivale a estimar o dobro das horas (176 horas) a um salário de 9€/h, enquanto que o que realmente 

se necessitou foram 103 horas, executadas por um carpinteiro individualmente (ainda que variando o 

funcionário), auferindo entre 7,5 €/h e 8,5 €/h.  

Nos materiais, o que explica a poupança de 44% face ao valor estimado, prende-se, principalmente, com 

os custos do MDF e da orla branca de PVC, cujas quantidades gastas foram bastante inferiores às que 

constam na folha de orçamento.  

Averiguando-se agora o “peso” dado a cada categoria em fase de orçamento e posteriormente o que 

vieram realmente a ter após execução do armário, construiu-se o quadro 5.8, acompanhado da figura 

5.2. 
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Quadro 5.8. – Pesos em Orçamento e Folha Serviço Caso 03 

Fatores Produção Orçamento Folha serviço 

Custo (€) Peso (%) Custo (€) Peso (%) 

Mão de obra 1 584,00 € 43% 860,50 € 44% 

Materiais 1 635,89 € 44% 911,96 € 47% 

Equipamentos 480,00 € 13% 177,25 € 9% 

Total 3 699,89 € 100% 1 949,71 € 100% 

 

Também relativamente aos pesos, e derivado das grandes parecenças entre este caso e o anterior anali-

sado, são os equipamentos, uma vez mais, a categoria que menos impacto tem no custo atribuído em 

orçamento e no custo na prática, diferindo apenas quatro pontos percentuais entre ambas as fases da 

obra. 

Já em relação aos materiais e à mão de obra apresentam entre si sensivelmente o mesmo peso em ambas 

as fases. Ambas as categorias, ainda que tendo levado a custos bastante diferentes do estimado acabaram 

por ter um impacto após conclusão do armário, no custo total da soma de MO, MAT e EQ, muito seme-

lhante ao peso que apresentavam no custo total orçamentado. A mão de obra aumentou 3% e os materiais 

apenas 1%. 

 

5.2.3. APARTAMENTO E (ARM COZ 6) 

CASO 04 

Como terceiro e último caso de armário de cozinha analisou-se ainda o de mais um apartamento, para 

que as futuras conclusões sejam mais rigorosas, fruto da exposição de vários casos, ainda que semelhan-

tes. 

O caso 04 da presente dissertação é relativo ao armário de cozinha do apartamento E, cujas dimensões 

constam no elemento de projeto no anexo 1. 

Está-se, uma vez mais, perante uma peça em MDF e folheada a pinho, dimensionada para que lá encai-

xem frigorifico, forno, banca e máquina de lavar louça/roupa. 

Fig. 5.2. - Gráficos circulares com pesos em Orçamento e Pós Execução Caso 03 
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No orçamento foram, tal como nos anteriores casos, consideradas as prateleiras, ilhargas, tampo, fundo 

e costas, além de que se incluíram todos os acessórios e ferragens em aço inox como dobradiças, puxa-

dores, etc.  

Retirando-se diretamente da folha de orçamento, que pode ser consultado no anexo 1, os valores antes 

de qualquer tipo de retificação para comparação, pode-se então registar os seguintes valores presentes 

no quadro 5.9. 
Quadro 5.9. – Custos Orçamento Caso 04 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra   2 172,00 €  

Materiais   1 725,14 €  

PC - Preço composto      300,00 €  

Equipamentos  - 

Total   4 197,14 €  

 

Retificando-se então os valores para a devida comparação de cada categoria (igual aos casos anteriores) 

com os valores que irão ser posteriormente registados após execução do armário, propôs-se os valores 

retificados presentes no quadro 5.10. 

Quadro 5.10. – Custos Orçamento Caso 04 (Retificado) 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra   1 692,00 €  

Materiais   2 025,14 €  

Equipamentos      480,00 €  

Total   4 197,14 €  

 

Este último caso, relativamente a armários de cozinha, não foge à regra no que diz respeito aos valores 

orçamentados, sendo então aos materiais que se atribui o custo mais elevado de 2025,14€, seguido da 

mão de obra, 1692€, e por último dos equipamentos, cujo valor de 480€ se repete ao longo dos três casos 

apresentados. 

Para que se faça a correta análise importa compreender após a análise do orçamento, como ficou real-

mente o armário após a sua conclusão, fotografia no anexo 2. 

Assim como se procedeu para os anteriores casos descritos, também neste se elaborou a respetiva folha 

de serviço para a devida comparação com os valores presentes em orçamento. 

Assim sendo, em primeiro lugar controlou-se a mão de obra através do preenchimento do quadro relativo 

à MO, no anexo 2, onde se registaram quais os funcionários responsáveis pelas tarefas necessárias à 

execução do armário, qual o seu salário e ainda face às horas qual foi então o custo total de mão de obra 

gasto pelo empreiteiro. 

Também para os materiais utilizados, se registaram as quantidades gastas, o custo a que foram adquiri-

dos ao fornecedor e ainda qual foi então o seu custo total na tarefa em questão, quadro no anexo 2. 

Com os valores dessas duas categorias estimou-se o custo gasto em equipamentos e elaborou-se então a 

folha de serviço respetiva ao armário de cozinha do apartamento E, caso 04, presente no anexo 3. 
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Começando-se a análise deste caso pela comparação dos valores orçamentados e registados após exe-

cução do armário, construiu-se o quadro 5.11, abaixo, onde é feito esse paralelo acompanhado da mar-

gem, em percentagem, que os custos reais em obra possibilitaram ao empreiteiro face ao inicialmente 

estimado. 

Quadro 5.11. – Margens Fatores Produção Caso 04 

Fatores Produção Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mão de obra 1 692,00 € 934,00 € 45% 

Materiais 2 025,14 € 1 333,27 € 34% 

Equipamentos 480,00 € 226,73 € 53% 

Total 4 197,14 € 2 494,00 € 41% 

 

Este armário não foge à regra dos anteriores, levando a um elevado lucro na tarefa de carpintaria em 

questão, neste caso de 41%. 

Foi, portanto, nos equipamentos que maior lucro obteve o empreiteiro, registando-se uma margem de 

53% face ao valor estimado em fase de orçamento. 

A mão de obra, apresenta também uma elevada diferença no custo que veio a ter face ao inicialmente 

pensado.  Em fase de orçamento, os 1692 € estimados, referiam-se ao trabalho de dois carpinteiros 

auferindo cada um de 9 €/h e tendo sido estimadas 94 horas como necessárias. Após execução, concluiu-

se que foram realmente gastas 112 horas (mais 18 do que no orçamento), mas levando a um custo bas-

tante inferior, 45%, devido ao facto do custo unitário de 7,5 €/h e 8,5 €/h ser referente a cada funcionário 

individualmente. 

Os materiais, uma vez mais, apesar de também terem apresentado um elevado lucro, foi a categoria 

cujos valores nas duas fases, mais se aproximaram. As grandes diferenças que levaram a uma margem 

de 34% devem-se às quantidades realmente gastas que muito se diferenciam das pensadas em orça-

mento, em particular o caso do MDF e das dobradiças.  

Para finalizar o presente caso importa entender qual o impacto de cada categoria no orçamento e qual o 

que realmente veio a ter no custo total após execução, isto é, face ao custo total, quer orçamentado, quer 

real, qual foi o peso desempenhado por cada uma das três categorias, para que se entenda se existem 

grandes desfasamentos.  

No quadro 5.12 figuram então os pesos da mão de obra, materiais e equipamentos, nas duas fases da 

obra em análise, acompanhada dos respetivos gráficos circulares, figura 5.3, para uma mais fácil perce-

ção por parte do leitor. 

Quadro 5.12. – Pesos em Orçamento e Folha Serviço Caso 04 

 Fatores Produção Orçamento Folha serviço 

Custo (€) Peso (%) Custo (€) Peso (%) 

Mão de obra 1 692,00 € 40% 934,00 € 37% 

Materiais 2 025,14 € 48% 1 333,27 € 53% 

Equipamentos 480,00 € 11% 226,73 € 9% 

Total 4 197,14 € 100% 2 494,00 € 100% 
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Começando-se pela categoria cujo impacto é menor em ambas as fases da obra, continua a ser os equi-

pamentos, tal como nos casos anteriores, diferindo o seu peso em dois pontos percentuais entre as duas 

fases. 

O grupo dos materiais correspondeu ao custo cujo maior impacto teve em cada fase da obra tendo-lhe 

sido atribuído em orçamento um peso de 48%. Este peso, na realidade, acabou por ser um pouco mais 

elevado, atingindo os 53% do custo real gasto no armário. 

Já a mão de obra, ao contrário dos materiais, veio a ter um impacto menor do que o que lhe inicialmente 

fora conferido. Na verdade, apesar de em fase de orçamento, o custo de 1692€ desta categoria tivesse 

correspondido a 40% do valor total orçamentado, na realidade uma vez concluída a tarefa em análise 

chegou-se à conclusão que este veio a ter um peso de 37%. 

 

5.3. ARMÁRIO TÉCNICO 

Neste subcapítulo, irá ser analisado um armário, mas não de cozinha. Será um armário técnico, presente 

no hall de entrada do edifício, onde além das caixas de correio se encontram os contadores da água e da 

eletricidade. 

Será apenas apresentado um caso uma vez que apenas existe um armário técnico, no entanto fornecerá 

mais dados para que sejam as mais rigorosas possíveis as ilações tiradas no capítulo das conclusões. 

 

5.3.1. ARMÁRIO TÉCNICO (ARM CONT 1) 

CASO 05 

Neste caso 05, o armário técnico projetado é então o que está presente nos projetos respetivos no anexo 

1, e cujas dimensões se encontram referidas nessa mesma figura. 

No orçamento foram considerados os seguintes dados: execução e montagem do armário, com portas 

em MDF de 20 mm pintados em ambas as faces, incluindo todos os acessórios e ferragens necessárias 

a um perfeito funcionamento como: 4 dobradiças invisíveis por folha tipo “Tupai”. 

Ainda que se trate de uma peça diferentes das anteriormente analisadas referentes a armário de cozinhas 

o modo de análise foi o mesmo, pelo que no quadro 5.13 se encontram então os valores retirados dire-

tamente da folha de orçamento do item em questão. A folha de orçamento do caso 05 pode ser consultada 

no anexo 1 respetivo. 

Fig. 5.3. - Gráficos circulares com pesos em Orçamento e Pós Execução Caso 04 
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Notar que no presente caso não existe a parcela de preço composto (PC), uma vez que este se referia a 

gavetões o que não existe neste armário técnico. 

Quadro 5.13. – Custos Orçamento Caso 05 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra 520,00 € 

Materiais 544,22 € 

Equipamentos - 

Total 1 064,22 € 

 

Extraindo-se o valor de 160 € referente aos equipamentos, “Carpinteiro – Máquinas” da categoria de 

mão de obra (MO), retificaram-se os valores para correta comparação com a folha de serviço, cons-

truindo-se o quadro 5.14. 

Quadro 5.14. – Custos Orçamento Caso 05 (Retificado) 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra 360,00 € 

Materiais 544,22 € 

Equipamentos 160,00 € 

Total 1 064,22 € 

 

Como é possível perceber pela leitura do quadro acima, este armário apresentou um custo em orçamento 

muito inferior aos anteriores casos deste capítulo, trata-se de uma peça bastante menos elaborada e que, 

portanto, resultou também numa menor necessidade de horas gastas pelos funcionários (20 horas esti-

madas em orçamento), de materiais e de equipamentos utilizados. Sendo nos materiais que maior gasto 

se estimou vir a existir, 544,22 €. 

Para correta compreensão dos valores realmente gastos pelo empreiteiro importa então analisar o armá-

rio uma vez concluída a sua execução.  

No anexo 2 relativo a este caso encontra-se então a fotografia da peça em questão, dentro das possibili-

dades que o espaço proporcionou ao autor. 

O registo da mão de obra, efetuado de igual forma aos anteriores casos, tendo-se registadas as horas 

gastas pelos funcionários e levando em conta os seus salários, permitiu então o cálculo do custo total 

desta categoria, quadro no anexo 2. 

Para os materiais preencheu-se um quadro semelhante ao da MO, referido acima, onde se registaram as 

quantidades gastas de cada material e face ao seu custo unitário, calculou-se então o custo total deste 

grupo, anexo 2. 

Com os dados relativos à mão de obra e materiais (PR), estimou-se então o gasto nos equipamentos, 

correspondendo então este valor aos, habituais, 10% da soma de MO e MAT considerados pela empresa 

no registo dos custos em obra. 

Construiu-se assim a folha de serviço respetiva a este caso 05, armário técnico, presente no anexo 3, 

respetivo. 
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Tendo já em posse os valores para cada categoria em fase de orçamento e após conclusão do armário é 

então possível iniciar a comparação dos mesmos, através dos valores presentes no quadro 5.15, abaixo, 

que além de apresentar esses custos, apresenta ainda a margem de lucro proporcionada ao empreiteiro 

na tarefa na sua totalidade, e para cada grupo separadamente. 

Quadro 5.15. – Margens Fatores Produção Caso 05 

Fatores Produção Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mão de obra 360,00 € 329,50 € 8% 

Materiais 544,22 € 284,17 € 48% 

Equipamentos 160,00 € 61,37 € 62% 

Total 1 064,22 € 675,04 € 37% 

 

O caso 05 orçamentado em 1064,22 € levou então a um lucro de 37%, tendo vindo, na verdade, a custar 

apenas 675,04 € a execução do armário. 

O valor real da mão de obra, registado na folha de serviço após concluída a tarefa, foi de 329,5 €, tendo 

sido gastas 41 horas, que acabou por ser um pouco mais baixo do que o estimado de 360 € ainda que 

este último fosse relativo a 20 horas, pelo facto já explicado nos casos anteriores. Esta foi a categoria 

cujo lucro obtido pelo empreiteiro foi menor. 

Relativamente aos materiais, cujas quantidades e custos orçamentados conduziam a um valor teórico de 

544,22 €, na verdade, vieram a custar apenas 284,17 €, tendo-se aqui obtido um lucro de 48%.  

Isto deveu-se ao facto do MDF ter sido mais barato, tendo sido mesmo alterada a sua espessura de 22 

mm para 19 mm, das caixas de correio ainda que este cujo seja de mais difícil comparação dado o pouco 

detalhe na folha de orçamento. Mas, acima de tudo, à elevadíssima diferença entre o custo estimado das 

dobradiças de 193,5 € quando na verdade vieram a custar 11,60 €. 

Por último os equipamentos conduziram uma vez mais ao maior lucro das três categorias, proporcio-

nando um lucro de 62%, ainda que o valor registado após execução do armário não seja rigoroso, dado 

que provém de uma percentagem considerada pela empresa face ao custo das outras duas categorias. 

Para finalizar a análise do presente caso importa entender o peso atribuído a cada categoria em fase de 

orçamento, e o peso que veio realmente a ter, para que melhor se perceba como se pode melhorar futuros 

orçamentos em outros concursos e obras. 

No quadro 5.16, exibem-se então, para as duas fases da obra, os impactos dos custos de mão de obra, 

materiais e equipamentos face ao custo total respetivo. Para melhor perceção por parte do leitor, fez-se 

acompanhar dos gráficos circulares da figura 5.4. 

Quadro 5.16. – Pesos em Orçamento e Folha Serviço Caso 05 

Fatores Produção Orçamento Folha serviço 

Custo (€) Peso (%) Custo (€) Peso (%) 

Mão de obra 360,00 € 34% 329,50 € 49% 

Materiais 544,22 € 51% 284,17 € 42% 

Equipamentos 160,00 € 15% 61,37 € 9% 

Total 1064,22 € 100% 675,04 € 100% 
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Como é possível concluir a partir da leitura do quadro e dos gráficos, foi nos equipamentos que o peso 

que realmente veio a ter, uma vez concluído o armário, mais se aproximou do que lhe havia sido confe-

rido face ao valor em orçamento. Desceu seis pontos percentuais, passando dos 15% aos 9%. 

Os materiais, que haviam sido estimados em orçamento como a categoria cujo impacto era mais signi-

ficativo, ocupando mesmo 51% do valor total orçamentado, na verdade acabou por ter um impacto me-

nor, tendo sido o valor gasto em materiais, 42% do total gasto pelo empreiteiro após concluído o armário. 

Essa descida de 9% levou a categoria a ser ultrapassada pela mão de obra na fase pós execução. 

A mão de obra, como já referido, custou então 49%, cerca de metade, do valor total gasto, quando em 

orçamento o custo que lhe fora atribuído se referia a 34% do custo total estimado. 

 

5.4. ARMÁRIOS ROUPEIROS 

Os dois seguintes casos, 06 e 07, são então relativos a armários para funcionar como roupeiros. No 

orçamento foram considerados o fornecimento, execução e montagem dos armários. 

Embora sejam de constituição semelhante e destinados ambos a serem utilizados como roupeiros, apre-

sentam dimensões bastante diferentes e por isso também os custos irão variar bastante. 

 

5.4.1. APARTAMENTO D (ARM5) 

CASO 06 

O primeiro dos dois casos relativos a armários roupeiros diz respeito ao armário presente no quarto do 

apartamento D. 

Quanto à sua constituição e materiais utilizados, é um armário com cinco portas, executadas em MDF, 

pintado em ambas as faces, e no seu orçamento foram incluídos todos os acessórios e ferragens neces-

sários a um perfeito funcionamento como: 4 dobradiças invisíveis por folha tipo “Tupai”. 

As dimensões desta peça constam no anexo 1. 

Apresentando em primeiro lugar o quadro 5.17 contendo os valores diretamente extraídos da folha de 

orçamento, presente no anexo 1 respetivo, importa salientar que se volta, assim como no caso 01, a ter 

um “SV” referente à pintura do armário. 

Fig. 5.4. - Gráficos circulares com pesos em Orçamento e Pós Execução Caso 05 
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Esse valor que não aparece nas folhas de serviço posteriormente, será criado somando-se as parcelas do 

custo de mão de obra e de materiais relativos à pintura do armário, para que assim seja possível comparar 

com o valor de 393,60 € aqui presente em orçamento. 

Quadro 5.17. – Custos Orçamento Caso 06 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra 924,00 € 

Materiais 364,85 € 

Equipamentos - 

Serviço 393,60 € 

Total 1 682,45 € 

 

Efetuando-se apenas, a habitual subtração do valor referente ao custo de “Carpinteiro -  Máquinas”, 240 

€, do total de mão de obra, surge então o valor dos “Equipamentos”, que permite a retificação do quadro 

anterior, apresentando-se agora o quadro 5.18, abaixo. 

Quadro 5.18. – Custos Orçamento Caso 06 (Retificado) 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra 684,00 € 

Materiais 364,85 € 

Equipamentos 240,00 € 

Serviço 393,60 € 

Total 1 682,45 € 

 

É possível então reparar, atentando aos valores no quadro 5.18, do orçamento retificado, que neste ar-

mário de custo total estimado de 1682,45 €, a mão de obra foi a categoria que apresentou um custo 

orçamentado mais significativo, bastante acima dos restantes. 

Passando-se à respetiva folha de serviço, foi então necessário criar, assim como no caso 01, a categoria 

de “SV”. 

Nos quadros de MO e MAT no anexo 2, estão presentes os valores relativos aos registos de mão de obra 

e materiais necessários à execução deste armário e que permitiram a elaboração da folha de serviço 

respetiva, anexo 3. 

Começando-se pelo quadro referente à mão de obra, existem quatro tarefas referentes a trabalhos rela-

cionados com pintura, denominando-se de “Aplicação de primário Arm. 5” e “Despolir e aplicar esmalte 

Arm5”. 

Na seguinte equação 5.1, encontram-se somados os valores refentes a essas quatro tarefas e que consti-

tuem então o custo de mão de obra associado à pintura. 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑀𝑂 − 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎) = 37,5 + 37,5 + 30 + 52,5 = 157,5 € (5.1) 
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Já relativamente aos materiais associados à pintura, os seus custos encontram-se no quadro no anexo 2 

relativo aos materiais e correspondem aos seguintes recursos “Cin Sintecin RAL 9003 (4 Lts)”, “Dilu-

ente Sintético (5 Lts)”, “Recarga de AC-47”, Betume Akmel (1 Kg)” e “Lixa de 150”. Da mesma ma-

neira que se efetuou a soma para mão de obra a seguinte equação 5.2 refere-se então ao custo dos mate-

riais relacionados com a pintura e a equação 5.3 ao total somando a pintura e os materiais. 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑀𝐴𝑇 − 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎) = 67,46 + 8,35 + 3,12 + 6,13 + 1,8 = 86,86 € (5.2) 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 − 𝑂𝑏𝑟𝑎) = 157,5 + 86,86 = 244,36 € (5.3) 

   

Retirando-se estes dois valores calculados de cada uma das duas categorias presentes na folha de serviço, 

respetivamente, pode-se então construir o quadro 5.19, comparando-se os valores presentes em orça-

mento e realmente gastos após execução, devidamente retificados e possíveis de ser corretamente com-

parados. No quadro figuram também as margens de lucro/prejuízo do valor gasto em obra face ao esti-

mado. 

Quadro 5.19. – Margens Fatores Produção Caso 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

O caso 06, cujo valor orçamentado foi de 1682,45 € levou então a um lucro de 25%, tendo vindo, na 

realidade, a custar apenas 1267,31 € a execução do armário. 

Para a mão de obra havia sido estimado o valor de 684 € correspondendo a 38 horas de trabalho. Esse 

valor, na realidade, registado na folha de serviço (com a devida retificação) após concluída a tarefa, foi 

de 456 €, tendo sido gastas 58 horas. Esta foi a categoria que proporcionou um lucro mais elevado, de 

33%. 

Relativamente aos materiais, embora a tarefa na sua globalidade apresente uma boa margem de lucro, 

nesta categoria obteve-se um prejuízo de 24% face ao estimado. Enquanto que em orçamento se estimou 

364,85 €, na realidade acabou por se gastar um pouco mais, atingindo-se o valor de 451,74 €. Tal facto 

deve-se principalmente à quantidade de MDF utilizada, bastante acima da estimada. 

Em relação à pintura do armário, aqui o fator de produção denominado de “Serviço”, proporcionou uma 

boa margem, sendo mesmo uma das categorias com maior percentagem de lucro, 38%, tendo-se gasto 

244,36 € quando o custo inicialmente estimado era 393,60 €. 

Por fim, os equipamentos, que embora tendo sido a categoria que maior lucro proporcionou ao emprei-

teiro não permite tirar grandes conclusões, uma vez que o seu valor na folha de serviço é dependente 

dos restantes, ainda assim com os valores que se tem em posse, levou a um lucro de 52%.  

Para que a análise ao presente armário fique completa, importa comparar os pesos atribuídos em orça-

mento a cada categoria e o que vieram realmente a ter uma vez concluída a execução em obra. Esses 

Fatores Produção Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mão de obra 684,00 € 456,00 € 33% 

Materiais 364,85 € 451,74 € -24% 

Equipamentos 240,00 € 115,21 € 52% 

Serviço 393,60 € 244,36 € 38% 

Total 1 682,45 € 1 267,31 € 25% 
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valores apresentam-se no quadro 5.20, abaixo, que é ainda acompanhada de gráficos circulares para uma 

mais fácil perceção por parte do leitor, figura 5.5. 

Quadro 5.20. – Pesos em Orçamento e Folha Serviço Caso 06 

Fatores Produção Orçamento Folha serviço 

Custo (€) Peso (%) Custo (€) Peso (%) 

Mão de obra 684,00 € 41% 456,00 € 36% 

Materiais 364,85 € 22% 451,74 € 36% 

Equipamentos 240,00 € 14% 115,21 € 9% 

Serviço 393,60 € 23% 244,36 € 19% 

Total 1 682,45 € 100% 1 267,31 € 100% 

 

 

Assim como os valores do quadro e dos gráficos demonstram foi o serviço a categoria cujo impacto real 

no valor total gasto em obra mais se aproximou do peso respetivo atribuído em orçamento, tendo os dois 

valores diferenciado em quatro pontos percentuais, descendo de 23% em fase de orçamento para 19%. 

Equipamentos e mão de obra, embora com pesos diferentes, foram duas categorias cujo impacto no 

custo total real desceu 5% face ao estimado. O primeiro passando de 14% para 9% e o segundo de 41% 

para 36%. 

Os materiais, que como demonstrado aquando da comparação de custos vieram a provocar prejuízo, 

acabaram por ter um impacto mais significativo do que o esperado. Na verdade, o seu peso em orça-

mento era de apenas 22% sendo apenas a terceira categoria com maior peso no valor orçamentado e em 

obra acabou por ser a categoria mais “pesada”, a par da mão de obra, assumindo os 36% do valor real 

gasto. 

 

5.4.2. APARTAMENTO E (ARM6) 

CASO 07 

O segundo caso, dos dois casos relativos a armários roupeiros, refere-se a um armário de menores di-

mensões, presente no quarto do apartamento E. 

Fig. 5.5. - Gráficos circulares com pesos em Orçamento e Pós Execução Caso 06 
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Quanto à sua constituição é idêntica à do caso 06, acima analisado, é um armário de duas portas, em 

MDF, pintado em ambas as faces e tendo sido incluídos todos os acessórios e ferragens necessários a 

um perfeito funcionamento no seu orçamento. 

As dimensões desta peça podem ser consultadas no anexo 1, tendo sido esses os elementos de projeto 

que serviram de base à elaboração do orçamento. 

Uma vez mais é uma peça cujo orçamento inclui serviço de pintura pelo que se procedeu de igual modo 

ao caso anterior para que os valores retirados da folha de orçamento fossem posteriormente possíveis de 

comparar com os presentes na folha de serviço. 

O seguinte quadro 5.21 demonstra os valores presentes em orçamento para os vários fatores de produção, 

já o seguinte, quadro 5.22 exibe os mesmos valores, mas devidamente retificados e organizados para a 

correta comparação. 

Quadro 5.21. – Custos Orçamento Caso 07  

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra 404,00 € 

Materiais 244,95 € 

Equipamentos - 

Serviço 225,60 € 

Total 874,55 € 

 

Criando então a parcela “Equipamentos” com o valor presente em orçamento com o nome de “Carpin-

teiro – Máquinas”, correspondente a 80 €, e retirando-se o mesmo da mão de obra, aparece o quadro 

5.22, como já referido, devidamente retificado. 

Quadro 5.22. – Custos Orçamento Caso 07 (Retificado) 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra 324,00 € 

Materiais 244,95 € 

Equipamentos 80,00 € 

Serviço 225,60 € 

Total 874,55 € 

 

O armário foi orçamentado no valor de 874,55 €, bastante mais económico que o caso anterior, uma vez 

que também é de menores dimensões. 

Todas as categorias apresentam valores inferiores ao caso 06, sendo o custo do serviço referente à pin-

tura bastante parecido com o estimado para os materiais. Os equipamentos aparecem como a categoria 

mais barata, fruto das apenas 2 horas de utilização de máquinas, já a mão de obra como a categoria mais 

significativa e onde se estimou o maior gasto. 

Como já referido efetuaram-se então os cálculos refentes à parcela “Serviço” realmente gasta em obra, 

somando-se todas as tarefas relativas à pintura do armário, ou seja, somando-se o custo relativo às horas 

gastas pelos funcionários nesta tarefa, ao custo dos materiais utilizados. 
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A primeira equação 5.4 apresenta os dados retirados do quadro da mão de obra, no quadro no anexo 2 

relativo ao caso 07, sendo então três as tarefas relativas à pintura, “Emaçamento e aplicação de primário 

Arm.6” e “Aplicação de esmalte Arm.6”. 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑀𝑂 − 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎) = 52,5 + 30 + 7,5 = 90 € (5.4) 

 

Do mesmo modo, retirando-se agora os materiais relativos à pintura do quadro também presentes no 

anexo 2 do presente caso,”Seladora Acriton (4 Lts)”, “Cin Sintecin RAL 9003 (4 Lts)”, “Diluente Sin-

téctico (5 Lts)”, “Recarga de AC-47”, “Betume Akmel (1 Kg)” e ainda “Lixa de 150”, obteve-se o 

seguinte valor total para “Serviço” em obra, equação 5.6. 

 

 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑀𝐴𝑇 − 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎) = 31,35 +  24,09 + 3,34 +  1,56 +  3,07 + 0,54 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑀𝐴𝑇 − 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎) = 63,95 € 
(5.5) 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 − 𝑂𝑏𝑟𝑎) = 90 + 63,95 = 153,95 € (5.6) 

 

Subtraindo-se estes dois valores relativos à mão de obra e materiais gastos na pintura, aos respetivos da 

folha de serviço, anexo 3, criando-se assim um “Serviço” para os valores gastos em obra, possível de 

ser comparado com o presente na folha de orçamento, pode então construir-se o quadro 5.23, com todos 

os valores corretos para a devida comparação, acompanhados ainda da margem que proporcionaram ao 

empreiteiro, lucro ou prejuízo, face aos valores orçamentados. 

Quadro 5.23. – Margens Fatores Produção Caso 07 

Fatores Produção Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mão de obra 324,00 € 187,50 € 42% 

Materiais 244,95 € 171,40 € 30% 

Equipamentos 80,00 € 51,29 € 36% 

Serviço 225,60 € 153,95 € 32% 

Total 874,55 € 564,14 € 35% 

 

Neste caso a execução do armário trouxe um significativo lucro ao empreiteiro, poupando-se 35% face 

ao estimado, além disso todas as categorias apresentaram margens positivas e elevadas. 

A mão de obra é o fator que mais se diferenciou do custo orçamentado, obtendo-se aqui um lucro de 

42%. 

Quer os materiais quer o serviço de pintura assumiram uma margem positiva também bastante conside-

rável, 30% e 32%, respetivamente 

Por fim, equipamentos, também possibilitando um elevado lucro para o empreiteiro ainda que o valor 

de 51,29 € presente na folha de serviço não constitua um valor muito rigoroso. 

Importa ainda comparar o peso conferido a cada uma destas categorias em fase de orçamento, com o 

impacto que realmente vieram a ter no custo total tido em obra, após execução do armário em análise, 
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para que se melhor compreenda a variação do valor de cada categoria face ao total para cada uma das 

duas fases da obra. 

Para o efeito construiu-se o quadro 5.24, abaixo, onde se encontram representadas essas variações de 

“peso” e cujos valores são também apresentados sob a forma de gráficos circulares para melhor perce-

ção, figura 5.6. 

Quadro 5.24. – Pesos em Orçamento e Folha Serviço Caso 07 

Fatores Produção Orçamento Folha serviço 

Custo (€) Peso (%) Custo (€) Peso (%) 

Mão de obra 324,00 € 37% 187,50 € 33% 

Materiais 244,95 € 28% 171,40 € 30% 

Equipamentos 80,00 € 9% 51,29 € 9% 

Serviço 225,60 € 26% 153,95 € 27% 

Total 874,55 € 100% 564,14 € 100% 

 

 

Neste caso, embora como já referido na análise comparativa dos custos, se tenham registado elevadas 

margens de lucro, e, portanto, tendo havido alguma discrepância entre o que foi realmente gasto face ao 

estimado, na verdade, essa diminuição de custos face ao orçamentado seguiu, de forma geral, sensivel-

mente a mesma proporção.  

Tal facto, traduz-se numa variação de peso muito semelhante para as quatro categorias. 

Começando-se pela maior oscilação, a mão de obra veio a ter um menor impacto do que esperado, no 

valor total da tarefa em causa. Se inicialmente o seu valor correspondia a 37% do valor total orçamen-

tado, então posteriormente o custo real veio a pesar 33% do total gasto. 

Pelo contrário, os materiais, vieram a ter um peso maior do que o estimado, aumentando três pontos 

percentuais. 

Equipamentos e serviço apresentaram ambos pesos muito semelhantes nas duas fases, sendo que o pri-

meiro veio a ter exatamente o mesmo impacto, 9%, enquanto que o serviço, aumentou apenas de 26% 

para 27%. 

 

Fig. 5.6. - Gráficos circulares com pesos em Orçamento e Pós Execução Caso 07 
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5.5. VÃO EXTERIOR 

O último caso a ser analisado corresponde à execução de dois vãos exteriores, mais concretamente na 

recuperação de duas portas (VE08), iguais e separando a sala do exterior, no apartamento B. Todos os 

valores apresentados são referentes ao conjunto das duas unidades. 

 

5.5.1. RECUPERAÇÃO PORTA (VE08) 

CASO 08 

No orçamento referente a este caso foram então admitidos dois vãos exteriores, iguais entre si, tendo-se 

como finalidade a recuperação dos vãos existentes, sendo cada uma das portas em vidro, com caixilharia 

em madeira de pinho, compostas por duas folhas de batente e tendo-se incluído em orçamento a pintura 

e todas as ferragens necessárias. 

As dimensões das portas podem ser consultadas no elemento de projeto no anexo 1 respetivo e os valores 

resultantes da folha de orçamento também no anexo 1, encontram-se apresentados no quadro 5.25, 

abaixo. 

Quadro 5.25. – Custos Orçamento Caso 08 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra 588,00 € 

Materiais 55,00 € 

Equipamentos - 

PC - Preço Composto 70,00 € 

Serviço 36,00 € 

Total 749,00 € 

 

Notar que este caso além de incluir o serviço, inclui também um preço composto, já explicado em alguns 

casos anteriores, sendo esse “PC” um custo referente às “ferragens” de forma geral não estando devida-

mente detalhando e neste caso correspondendo a 70 €. 

Uma vez que não existe a categoria preço composto nas folhas de serviço e como se trata de um custo 

geral, mas apenas referente a materiais, juntou-se esse valor à categoria adequada para posterior com-

paração com os valores reais gastos em obra. 

Quadro 5.26. – Custos Orçamento Caso 08 (Retificado) 

Fatores Produção Orçamento 

Mão de obra 468,00 € 

Materiais 125,00 € 

Equipamentos 120,00 € 

Serviço 36,00 € 

Total 749,00 € 

 

A recuperação do presente vão, composto por duas unidades iguais, foi então orçamentada em 749 €, 

como se pode ver pelo quadro 5.26, acima, com os valores devidamente organizados.  
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O custo estimado das quatro categorias varia desde os 36 €, referentes à pintura das portas, até a um 

máximo de 468 €, valor esse relativo à mão de obra. 

Passando aos valores registados após execução do presente caso, torna-se essencial, em primeiro lugar, 

a “criação” da categoria serviço composta pelo valor gasto em mão de obra na pintura e nos materiais 

utilizados. Esses valores foram retirados dos quadros de MO e MAT presentes no anexo 2 relativo ao 

caso 08, em análise, permitindo assim os cálculos das seguintes equações. 

Relativamente à mão de obra, são as tarefas “Pintura de Vão VE 08” que correspondem ao custo de MO 

gasto na pintura, equação 5.7. 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑀𝑂 − 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎) = 67,5 + 52,5 + 30 + 30 + 15 = 195 € (5.7) 

 

Já em relação aos materiais, os recursos utilizados foram “Seladora Acriton”, “Lixa 150”, “Lixa 100”, 

“Lata de betume Akmel (1 Kg)”, “Diluente Sintético” e ainda “Esmalte CIN Sintecin RAL 3009”, cujos 

valores permitem efetuar a equação 5.8 e consequentemente o total de mão de obra e materiais relativos 

à pintura, equação 5.9. 

 

 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑀𝐴𝑇 − 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎) = 15,68 + 0,9 + 0,9 + 6,13 +  3,34 +  22,68 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑀𝐴𝑇 − 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎) =  49,63 € 
(5.8) 

 
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 − 𝑂𝑏𝑟𝑎) = 195 + 49,63 = 244,63 € 

 
(5.9) 

Subtraindo-se os valores calculados das respetivas categorias, mão de obra e materiais e criando-se a 

categoria “serviço” para os valores gastos em obra, contruiu-se então o quadro 5.27. Este quadro além 

da comparação dos custos entre as duas fases da obra, apresenta ainda o lucro/prejuízo que cada catego-

ria, individualmente, e a tarefa na sua globalidade, proporcionaram ao empreiteiro. 

Quadro 5.27. – Margens Fatores Produção Caso 08 

Fatores Produção Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mão de obra 468,00 € 319,00 € 32% 

Materiais 125,00 € 179,92 € -44% 

Equipamentos 120,00 € 74,36 € 38% 

Serviço 36,00 € 244,63 € -580% 

Total 749,00 € 817,91 € -9% 

 

No caso em análise obteve-se então um prejuízo de 9% face ao valor estimado, correspondendo essa 

percentagem a 68,91 €.  

Notar que apesar do prejuízo da tarefa na sua globalidade, na mão de obra e nos equipamentos obteve-

se uma margem positiva acima dos 30% em ambos os casos. 
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No serviço, referente à pintura, o prejuízo foi enorme ainda que não correspondam a elevados valores 

monetários. De facto, o valor orçamentado de mão de obra e materiais a utilizar na pintura das portas, 

era de 36 €, não existindo detalhe para uma melhor análise, e na realidade veio a ser gasto 244,63 €, 

valor esse principalmente influenciado pelo custo gasto nos funcionários, como se comprova pelas equa-

ções acima. 

Por fim, os materiais, foram uma categoria onde ocorreu prejuízo, em 44% face ao valor orçamentado, 

tendo-se gasto 179,92 €, quando o estimado era de 125 €. Tal sucedido deve-se especialmente ao facto 

de o custo dos vidros a colocar nas portas não terem sido orçamentados uma vez que se tratava de uma 

“recuperação” pensando-se que não seriam necessários, mas que seriam aproveitados os existentes. 

Para se finalizar a análise importa compreender a oscilação de pesos de cada categoria entre as duas 

fases da obra, para que se entenda se apesar das variações de custo acima descritas, o valor referente a 

cada categoria varia entre orçamento e pós execução de forma proporcional, ou não. 

Elaborou-se então um quadro 5.28, com o peso atribuído a cada uma das categorias face ao valor total 

orçamentado e com o que veio realmente a ter, face ao total gasto após conclusão do presente caso. 

Fez-se ainda acompanhar o quadro de dois gráficos circular, para cada uma das duas fases em análise, 

para uma melhor compreensão do impacto de cada uma das categorias, figura 5.7. 

Quadro 5.28. – Pesos em Orçamento e Folha Serviço Caso 08 

Fatores Produção Orçamento Folha serviço 

Custo (€) Peso (%) Custo (€) Peso (%) 

Mão de obra 468,00 € 62% 319,00 € 39% 

Materiais 125,00 € 17% 179,92 € 22% 

Equipamentos 120,00 € 16% 74,36 € 9% 

Serviço 36,00 € 5% 244,63 € 30% 

Total 749,00 € 100% 817,91 € 100% 

 

 

Após análise do quadro e dos gráficos, de imediato se faz notar a grande variação de duas categorias, 

uma aumentando o seu peso face ao estimado e a outra diminuindo. 

A categoria com a maior variação foi a de “serviço”, provocada pelo facto acima já descrito da ausência 

de certos materiais em orçamento, aumentando 25 p.p., passando dos 5% para o 30%. 

Fig. 5.7. - Gráficos circulares com pesos em Orçamento e Pós Execução Caso 08 
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Pelo contrário, o valor gasto na mão de obra diminui o seu impacto, face ao estimado. Enquanto que em 

orçamento o peso que lhe fora atribuído era de 62%, na realidade “apenas” teve um impacto de 39% no 

valor total gasto, descendo 23%. 

Quanto aos materiais, o seu peso não variou muito face ao estimado, passando dos 17% para os 22%, 

assumindo-se então com um impacto um pouco mais significativo do que o esperado. 

Por fim, a categoria dos equipamentos veio a ter um peso de 9% no valor total gasto, diminuindo o seu 

impacto face ao peso que tinha em orçamento. Esta diminuição está inteiramente ligada com a grande 

diminuição da mão de obra pois como já referido é uma categoria, cujo valor registado na folha de 

serviço provém de uma percentagem dos restantes.  
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6 
ANÁLISE GLOBAL 

 
 

6.1. INTRODUÇÃO 

Este sexto capítulo, que antecede as conclusões, foi dividido em duas fases, sendo que ambas recorreram 

aos dados dos casos apresentados no anterior capítulo. 

Numa primeira parte, foi elaborado um quadro com os valores médios de todas as análises feitas no 

anterior capítulo. Calculando-se a média do lucro/prejuízo e da variação do peso que todos os oito casos 

analisados vieram a ter face ao estimado, permitiu retirar conclusões de como se pode melhorar futuros 

orçamentos ou de que forma o empreiteiro deve abordar esses resultados. 

Nesse quadro apresentam-se então além dos valores médios, os casos extremos analisados. Isto é, quais 

os casos que apresentaram o maior lucro e o maior prejuízo para MO, MAT e EQ e ainda quais os casos 

com maiores variações, positiva e negativa, do seu peso real face ao estimado. 

Numa segunda fase avaliaram-se os dados expostos no anterior capítulo, dando-se atenção aos três fa-

tores de custo presentes em cada caso, ou seja, quantidades dos materiais (Mat.), custo hora da mão de 

obra (€/h) e ainda quantidade de horas, rendimento (ɳ), construindo-se um quadro simulando vários 

cenários. 

Esses cenários visam simular como seria o lucro/prejuízo de cada caso, quando um dos três fatores de 

custo correspondesse a um lucro/prejuízo neutro, ou seja, quando o valor de um desses fatores de custo 

se iguala entre orçamento e após execução. E ainda quando dois fatores de custo correspondam, simul-

taneamente, a um lucro/prejuízo neutro, qual a margem no caso em questão, provocada pela diferença 

do fator de custo que sobra. 

Com estas diversas simulações pretende-se entender se em algum dos fatores se perde dinheiro ou se é 

possível rentabilizar ainda mais o lucro obtido, independentemente do lucro ou prejuízo da tarefa na sua 

globalidade. 

 

6.2. ANÁLISE GLOBAL POR CATEGORIA 

Antes de qualquer análise global aos valores apresentados no anterior capítulo, agruparam-se os oito 

casos analisados em duas principais categorias, quadro 6.1. O caso 01 e o caso 08 referem-se a vãos (um 

interior e outro exterior) e os restantes seis casos são relativos a armários (três de cozinha, um técnico e 

dois roupeiros). 
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Quadro 6.1. – Casos por Categoria 

Vãos Armários 

Exterior Interior Cozinha Técnico Roupeiro 

 Caso 08   Caso 01   Caso 02   Caso 05   Caso 06  

     Caso 03     Caso 07  

     Caso 04      

 

Recorrendo-se aos dados apresentados no capítulo anterior e à organização por categorias acima feita, 

construiu-se também um quadro que expõe as margens atingidas em cada categoria, para cada um dos 

três principais fatores de produção, MO, MAT e EQ, somando-se os casos respetivos. Para melhor com-

preensão aplicou-se uma gama de cores correspondendo a cor vermelha aos prejuízos e a cor verde aos 

lucros, quadro 6.2. 

Quadro 6.2. – Margens por Categoria 

 

Fatores             

de Produção 

Categoria 

Vãos Armários 

Exterior Interior Cozinha Técnico Roupeiro 

Mão de obra 32% -28% 144% 8% 75% 

Materiais -44% 61% 115% 48% 6% 

Equipamentos 38% -42% 172% 62% 88% 

 

Assim como é possível entender pela análise do quadro acima é, de forma geral, nos armários que mais 

lucro consegue obter o empreiteiro. Nos vãos analisados atingem-se mesmo margens bastante negativas 

em alguns dos fatores de produção. 

Dentro dos armários é sem dúvida nos armários de cozinha que melhor resultados se atingem, isto é, nos 

casos 02, 03 e 04, ocorrendo um elevado lucro nos três fatores, atingindo-se margens acima dos 100% 

em todos eles. Pelo contrário, o armário técnico, caso 05 e os roupeiros, casos 06 e 07, embora atinjam 

bons resultados em dois fatores, ficam aquém num terceiro, sendo que nesse a margem é quase neutra, 

na mão de obra em relação ao armário técnico e nos materiais nos roupeiros. 

Em relação aos vãos o pior caso é o relativo ao vão interior, caso 01 analisado, em que na mão de obra 

e nos equipamentos obtém elevado prejuízo, 28% e 42% respetivamente, compensando um pouco no 

valor atingido nos materiais, 61% de margem positiva. Já no vão exterior, que se refere à recuperação 

de uma porta, caso 08, contrariamente ao vão interior, é nos materiais precisamente que se perde di-

nheiro, 44% resultado negativo e compensando ainda assim na mão de obra e nos equipamentos com 

lucros respetivos de 32% e 38%. 

 

6.3. ANÁLISE DE VALORES MÉDIOS E CASOS EXTREMOS 

Neste ponto apresenta-se o quadro 6.3, que permite identificar os valores médios de lucro/prejuízo da 

mão de obra, materiais e equipamentos dos oito casos analisados. Essa média, por fator de produção, foi 

calculada através da soma das margens, positivas e negativas, de todos os casos e dividindo-se pelo 
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número de casos analisados, oito. Ainda para o lucro ou prejuízo relativo a cada um dos fatores referem-

se os casos extremos, ou seja, o que levou a um maior lucro e o que levou a um maior prejuízo. 

Ainda neste mesmo quadro e indo de encontro as análises feitas no capítulo cinco, apresentaram-se 

também os valores médios da oscilação do peso do valor gasto em MO, MAT e EQ, face ao peso de 

cada um deles no custo estimado em orçamento. Também para o peso se referiram os casos onde ocorreu 

o maior aumento e a maior diminuição.  

Quadro 6.3. – Valores Médios de Lucro/Prejuízo e Variação Média dos Pesos e Casos Extremos 

Fatores      

Produção 

Lucro/ Prejuízo Peso (Face ao estimado em orçamento) 

Maior 

Lucro 

Valor 

Médio 

Maior Pre-

juízo 

Maior Au-

mento 

Valor 

médio 

Maior Dimi-

nuição 

Mão de obra Caso 02 29% Caso 01 Caso 01 -1% Caso 08 

Materiais Caso 01 23% Caso 08 Caso 05 0% Caso 01 

Equipamen-

tos 

Caso 03 40% Caso 01 Caso 01 -3% Caso 08 

 

Relativamente às ilações a tirar deste quadro, é possível notar que sem dúvida que de maneira geral o 

empreiteiro nas tarefas de carpintaria analisadas obteve um elevado lucro. Em particular nos equipa-

mentos atingido nesse caso os 40% de média nos oito casos. 

Ainda assim importa salientar, como já referido aquando da análise do quadro anterior, que os casos que 

levam a um maior prejuízo, como se pode ver no quadro 6.3, são os casos 01 e 08, vão interior e exterior 

respetivamente, embora o primeiro compense nos materiais. 

Já pelo lado positivo, como casos com maior lucro apresentado, o 02 e 03, armários de cozinha, também 

como já referido anteriormente na análise por categoria. 

Em relação à média da variação do impacto da mão de obra, material e equipamentos no valor total 

gasto, face ao peso de cada um no valor total orçamentado, existem dois fatores que acabam por vir a 

ter um impacto menor e outro que acaba por ser neutro. 

Na verdade, a mão de obra apresenta uma diminuição de 1% no seu impacto no valor gasto e os equipa-

mentos diminuem 3%, já os materiais acabam por ter um mesmo peso no custo real igual ao peso em 

orçamento. 

Aqui o caso 01, vão interior, é responsável pelo maior aumento em mão de obra e equipamentos, mas é 

também o que mais diminui o seu peso em materiais. O vão exterior, caso 08, é quem tem o peso que 

mais diminui em mão de obra e equipamentos. O caso 05, armário técnico é o que completa o quadro, 

apresentando o maior aumento no seu peso face ao estimado. 

Pode-se finalizar a análise a este quadro afirmando que apesar das variações de custos nos fatores de 

produção e das ligeiras oscilações no peso, o valor realmente gasto registado após execução em cada 

um dos três fatores de produção, face ao total, acaba por ser bastante semelhante ao estimado para MO, 

MAT e EQ face ao total orçamentado. 

 

6.4. MATRIZ DE SIMULAÇÕES (VARIAÇÃO DOS FATORES DE CUSTO) – ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

Como referido anteriormente, variaram-se três diferentes fatores procurando-se assim entender melhor 

o impacto de cada um deles no custo total para determinada tarefa. 



Metodologia de Controlo de Custos de Tarefas de Carpintaria em Obras de Reabilitação 
 

74                                                  

O primeiro fator corresponde ao rendimento (ɳ). As horas necessárias à execução de determinada tarefa, 

como referidas aquando da análise no capítulo 5, vêm referidas em primeiro lugar no orçamento, dizendo 

estas respeito às horas estimadas e em segundo lugar na folha de serviço, sendo estas relativas às horas 

verdadeiramente gastas pelos funcionários. 

Relativamente a este primeiro fator, rendimento e para que conduza a um valor que permita o cálculo 

da percentagem de lucro/prejuízo, multiplicaram-se as horas de cada uma das duas fases da obra, pelo 

custo mão de obra presente em orçamento. 

O segundo fator a variar será relativo aos materiais (Mat.), assumindo-se o valor presente em orçamento 

e de seguida o realmente gasto em obra. 

Por último, o custo hora da mão de obra (€/h) que pode ser encontrado na folha de orçamento de cada 

caso. Já o custo hora realmente gasto em obra, encontra-se presente na folha de serviço e assume geral-

mente dois valores distintos (consoante o funcionário em questão). 

Em relação a este terceiro fator, no cálculo dos valores presentes na matriz de simulações, mais à frente, 

assumiu-se as horas realmente gastas em obra, multiplicando-se então essas horas reais pelo custo hora 

em orçamento e da folha de serviço.  

Na figura 6.1 encontra-se um quadro que demonstra os vários casos simulados mais à frente na matriz. 

Fig. 6.1. – Descrição das Simulações 

Como fica explícito, os fatores de custo vão ser variados individualmente, em primeiro lugar, e depois 

aos pares, efetuando-se todas as combinações possíveis. Ainda nas observações a forma como se levou 

a diferença do nº de horas e de custo mão de obra a um custo em “€”. 

O caso 01 servirá de explicação para o procedimento a aplicar para a elaboração da matriz de simulações. 

Começando pelo primeiro fator, número de horas (ɳ), em orçamento tem-se 16 horas relativas a “Car-

pinteiro – Montagem” e 12 horas referentes a “Carpinteiro – Oficina”, perfazendo então o valor total de 

28 horas estimadas para a mão de obra. Notar que existe a categoria “Carpinteiro – Máquinas”, mas que 

diz respeito a equipamentos, como já referido. 

A variar Neutros

ɳ Mat. e €/h
Nº horas multplicado pelo salário do

orçamento

Mat. ɳ e €/h Retirado das tabelas do capítulo 5

€/h ɳ e Mat.
Custo mão de obra multplicado pelas horas

reais

ɳ e Mat. €/h
Nº horas multplicado pelo salário do

orçamento

ɳ e €/h Mat.
Nº horas multiplicado pelo salário

orçamentado, custo mão de obra

multplicado pelas horas reais

€/h e Mat. ɳ
Custo mão de obra multplicado pelas horas

reais

Obs.

Margem provocada pela diferença entre o nº de horas realmente

gastas e estimadas

Margem provocada pela diferença de gasto nos materiais e suas

quantidades

Margem provocada pela diferença de custo mão de obra face ao

presente em orçamento

Fatores Custo

Margem provocada pela diferença do nº de horas reais face às

estimadas e pelo gasto em materiais e suas quantidades, em

simultâneo

Margem provocada pela diferença do nº de horas reais face às

estimadas e pela diferença de custo mão de obra face a presente

em orçamento, em simultâneo

Margem provocada pela diferença do custo mão de obra e pela

diferença de gasto nos materiais e suas quantidades, em simultâneo

Descriçao
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Já na folha de serviço, foram registadas 104 horas, sendo que para a correta comparação, devem ser 

retiradas 25 horas relativas às tarefas de pintura. Isto deve-se ao facto, como explicado no capítulo 4 

aquando da análise do caso 01, de existir uma categoria denominada de “serviço” no orçamento, que 

contempla as horas e materiais gastos em pintura. Como esse serviço não detalha em orçamento as horas 

gastas de mão de obra em pintura, também as horas presentes na folha de serviço não devem incluir 

essas 25 para que a comparação seja rigorosa.  

Dito isto, para se fazer equivaler o número de horas realmente gastos em obra, às 28 horas estimadas 

em orçamento, subtrai-se então essas 25 horas de pintura ao valor total registado de 104 horas, chegando-

se então ao valor de 79 horas. 

Como referido anteriormente, para que se possa averiguar o impacto da variação do número de horas é 

necessário que essa oscilação conduza a um custo (€). Multiplicaram-se ambos os valores pelo mesmo 

salário, tendo sido o estimado em orçamento. 

No orçamento esse salário aparece com o valor de 18 €/h, mas como já referido no capítulo 4, esse valor 

diz respeito a dois carpinteiros auferindo cada um de 9 €/h. Para que o valor total gasto em mão de obra 

não seja alterado efetuou-se o seguinte cálculo, equação 6.1, 6.2 e 6.3 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (ɳ, 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) =
€

ℎ
(𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) × 𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 (6.1) 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (ɳ, 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) = 18 × 28 = 504 € (6.2) 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (ɳ, 𝑜𝑟ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜) = 9 × 56 = 504 € (6.3) 

 

Torna-se evidente, como se comprova pelas equações acima que colocando o real valor estimado em 

orçamento para custo hora da mão de obra, 9 €/h, de cada funcionário, é necessário duplicar as horas 

estimadas para que o valor permaneça inalterado. 

Nas equações apresenta-se então o custo da mão de obra referente às horas estimadas no orçamento. 

Para se chegar ao custo mão de obra realmente gasto, a ser introduzido na matriz de simulações, multi-

plicou-se então as horas presentes na folha de serviço, 79 horas, pelo custo hora referido no orçamento, 

9 €/h. Ficando-se assim com os dois valores referentes à variação do número de horas, equação 6.4. 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 (ɳ, 𝑜𝑏𝑟𝑎) = 9 × 79 = 711 € (6.4) 

 

Relativamente ao segundo fator a estudar a sua variação, o custo dos materiais (Mat.), este pode ser 

retirado diretamente dos quadros respetivos aos custos de cada caso, para cada uma das duas fases da 

obra. Para o caso 01 estimou-se então 873,32 € em orçamento, gastando-se na realidade em obra, tal 

como registado na folha de serviço respetiva, 340,68 €. 

Por último, o terceiro fator (€/h), o custo hora da mão de obra, para o presente caso, assume o valor de 

9 €/h em fase de orçamento (valor já explicado aquando da explicação acima do fator de custo quanti-

dade de horas). Já o valor equivalente registado na folha de serviço referente ao caso 01, varia entre 7,5 

€/h e 8,5 €/h consoante o funcionário. 
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Para este último fator se traduzir também num custo (€) a introduzir na matriz, foi multiplicado por um 

número de horas, assumindo-se para ambas as fases da obra, as horas realmente gastas, no caso 01, 79 

horas como também já foi referido.  

Para o custo hora da mão de obra realmente gasto em obra pode-se retirar o respetivo valor presente no 

quadro de cada caso. 

Chega-se então para o caso 01 aos seguintes valores de lucro/prejuízo, fazendo variar em primeiro lugar 

apenas um fator e de seguida aos pares, quadros 6.4 até 6.9. 

Quadro 6.4. – Variação ɳ Caso 01 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 504,00 € 711,00 € -41% 

 

Quadro 6.5. – Variação Mat. Caso 01 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mat. 873,32 € 340,68 € 61% 

 

Quadro 6.6. – Variação €/h Caso 01 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

€/h 711,00 € 647,50 € 9% 

 

Quadro 6.7. – Variação ɳ e Mat. Caso 01 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 504,00 € 711,00 €  

24% Mat. 873,32 € 340,68 € 

 
Quadro 6.8. – Variação ɳ e €/h Caso 01 

Fator Custo a 

variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 504,00 € 711,00 €  

-12% 
€/h 711,00 € 647,50 € 

 

 
Quadro 6.9. – Variação Mat. e €/h Caso 01 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mat. 873,32 € 340,68 €  

38% €/h 711,00 € 647,50 € 
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De igual forma ao demonstrado para o caso 01, procedeu-se também para os restantes casos apresenta-

dos no capítulo 5.  

As simulações referentes a todos os casos estão presentes no anexo 5, para possível consulta do leitor e 

para que se entenda onde se foram buscar os valores apresentados na matriz de simulações. 

Com todos os valores calculados, elaborou-se então a seguinte matriz, quadro 6.10, onde se expõe todos 

os resultados de lucro/prejuízo para cada um dos casos, aquando da simulação dos vários cenários. Além 

dos resultados das variações dos fatores de custo, a matriz mostra ainda o total de lucro/prejuízo para 

cada caso, valores provenientes dos capítulos 4 e 5.  

Foi utilizada uma gama de cores no preenchimento das células para que melhor se entendessem os va-

lores presentes no quadro, a cor vermelha corresponde à percentagem relativa ao maior prejuízo e o 

verde à percentagem relativa ao maior lucro. 

Quadro 6.10. – Matriz de Simulações 

Fator Custo  
a variar 

Caso 01 Caso 02 Caso 03 Caso 04 Caso 05 Caso 06 Caso 07 Caso 08 

ɳ (1) -41,0% 49,0% 41,0% 40,0% -2,0% 24,0% 36,0% 23,0% 

Mat. (2) 61,0% 37,0% 44,0% 34,0% 48,0% -24,0% 30,0% -44,0% 

€/h (3) 9,0% 8,0% 7,0% 7,0% 11,0% 13,0% 9,0% 11,0% 

ɳ, Mat. (4) 24,0% 43,0% 43,0% 37,0% 28,0% 7,0% 33,0% 9,0% 

ɳ, €/h (5) -12,0% 35,0% 29,0% 28,0% 4,0% 19,0% 26,0% 18,0% 

Mat, €/h (6) 38,0% 29,0% 31,0% 25,0% 33,0% -2,0% 21,0% -3,0% 

Total 17,8% 45,7% 47,3% 40,6% 36,6% 24,7% 35,5% -9,2% 

 

Como é possível concluir a partir do quadro 6.10 e indo de encontro aos valores médios de lucro nos 

três fatores de produção apresentados no quadro 6.3, de forma geral, o empreiteiro consegue obter bons 

lucros nas tarefas que executou na empreitada analisada. Ainda assim há vários pormenores a ter em 

atenção e que ficam bem explícitos com a gama de cores utilizada.  

Para efeitos de análise os seis cenários simulados do quadro 6.10, efetuados para cada um dos oito casos, 

serão a seguir associados a um número, pela sequência em que aparecem no quadro. O cenário 1 cor-

responde à variação do número de horas individualmente (ɳ), o 2 ao custo implicado pela variação dos 

materiais e suas quantidades e assim sucessivamente até ao cenário 6 que corresponde ao último, mate-

riais (Mat.) e custo hora de mão de obra (€/h) em simultâneo. 

Em primeiro lugar, aquando do cenário 3, que visa simular o lucro/prejuízo de cada caso quando se 

igualam o custo de materiais e de número de horas entre orçamento e pós execução, variando-se apenas 

o custo hora da mão de obra (€/h) fica notória a grande diminuição de lucro face ao lucro que veio a ter 

cada caso na sua globalidade, com exceção do caso 08 que apresentou prejuízo na sua totalidade e que 

neste cenário atingiu um lucro de 11%. 

Ainda relativamente a este fator de custo, simulado individualmente, é possível também concluir que 

com a variação do custo gasto na mão de obra, face ao registado em orçamento, que esta simulação 

traduz, todos os casos analisados viriam a apresentar um resultado positivo muito próximo dos 10% em 

todos os casos. 

Além deste primeiro, apenas mais um leva a lucros em todos os oito casos, é ele o cenário 4 que varia 

em simultâneo o número de horas (ɳ) e os materiais, anulando-se o custo mão de obra entre obra e 
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orçamento. Neste cenário, além de em todos os casos se atingir um considerável lucro, em dois casos 

em particular, o resultado obtido é mesmo melhor que o resultado que veio a ocorrer na globalidade da 

tarefa em causa. Fala-se do caso 01 que se passaria de 17,8% para 24%, de lucro, e no caso 08 que 

levaria de um prejuízo de 9,2% para um lucro de 9%.  

Relativamente ao cenário 5 que se fez variar o número de horas (ɳ) e o custo mão de obra (€/h), este 

levou em sete casos, só fugindo à regra o caso 08, a uma grande diminuição da margem positiva obtida 

pelo empreiteiro. Em vários desses sete casos diminui de forma considerável tendo inclusive no caso 01 

levado a um prejuízo de 12% quando essa tarefa havia levado a um lucro de 17,8%. No caso 08, que 

foge à regra, permitiria um lucro de 18% o que demonstra que não é em nenhum destes dois fatores de 

custo que levou ao prejuízo registado neste caso 08. 

No cenário 1, que apenas se varia o número de horas (ɳ), acaba por ter um forte impacto em três casos. 

No caso 01, em que levaria a um forte prejuízo, de 41% e no caso 05 que levaria a um resultado negativo 

de 2%, o que demonstra que em ambos os casos se veio a gastar mais horas de trabalho do que as 

previstas em orçamento. Já no caso 08 que apresentava na sua globalidade um prejuízo de 9,2%, esta 

simulação, individual, levaria a um lucro de 23%, que comprova que neste caso foram menos as horas 

gastas na execução da tarefa do que as estimadas. 

Ainda o cenário 2 que traduz o impacto dos materiais em cada caso, importa salientar três dos oito casos 

analisados. Relativamente ao caso 01 que já de si apresentou lucro na sua globalidade, se não tivesse 

existido prejuízo noutros fatores, os materiais teriam levado a um ainda muito maior lucro. Já nos casos 

06 e 08, pelo contrário, teriam feito perder-se mais dinheiro, não fosse o que compensaram em outros 

fatores. 

Finalizando-se a presente análise pelo cenário 6, correspondente à variação de custos devida aos mate-

riais e custo hora mão de obra, provocaria um resultado negativo no caso 06, ainda que só de 2%, caso 

esse que havia obtido um lucro de 24,7% na sua totalidade. 

 

6.5. FORMA DE ABORDAGEM AOS RESULTADOS OBTIDOS PELO EMPREITEIRO 

Levando-se em conta os dados recolhidos no capítulo 5 para cada caso, comparando-se os valores orça-

mentados e reais dos fatores de produção e as análises feitas no presente capítulo tomaram-se então 

algumas conclusões relativas à forma como o empreiteiro deve abordar os resultados obtidos. 

Em primeiro lugar, sem dúvida que as tarefas de carpintaria, de forma geral, proporcionam margens 

bastante positivas. Tal facto leva a ser possível atuar de duas formas distintas.  

Uma primeira em que se deve continuar a orçamentar os fatores de produção sobre o “alto”, como atu-

almente se faz, pois em obra será conseguido um custo menor e consequentemente um bom lucro.  

Ou por outro lado, sabendo que acaba por conseguir melhores preços, rentabilizando materiais e mão de 

obra, então começar a baixar os custos estimados presentes em orçamento, diminuindo assim o valor 

geral da proposta a enviar ao DO, tornando-a mais atrativa e facilitando a vitória em futuros concursos. 

Este “manobrar” de custos em orçamento, melhorando a proposta ou obtendo facilmente lucro em fase 

de execução, depende também da estratégia desejada pelo empreiteiro. No entanto, através das margens 

analisadas para os diferentes casos é possível adotar diferentes estratégias consoante os casos e não uma 

só, de forma geral.  

Os casos em que maior lucro se obteve, caso dos armários de cozinha, permitem, por exemplo, tomar a 

decisão de diminuir o custo para peças semelhantes em futuros orçamentos.  
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Por outro lado, casos como os vãos interior e exterior que levaram a um prejuízo em um, ou mais, fatores 

de produção, levam a repensar futuros orçamento, subindo os custos estimados, ou a uma atenção espe-

cial em obra para que se controlem melhor possíveis desperdícios de materiais, maus rendimentos de 

mão de obra ou equipamentos. 

Já no caso dos armários roupeiros e do armário técnico cujas margens nos materiais e na mão de obra, 

respetivamente, são quase neutras, permite que apenas se deva intervir num só fator de produção, pro-

curando em futuras obras que esse fator acompanhe o lucro dos restantes. Uma vez mais isto se consegue 

com um controlo apertado em obra, ou no caso de se verificar que tudo está a ser executado correta-

mente, então diminuir o custo desse fator em futuros orçamento, possibilitando assim melhores margens. 

Globalmente, como já referido, nos casos analisados na presente dissertação, obtiveram-se muito bons 

resultados. 

Já face às variações médias do impacto que cada fator de produção veio a ter após execução face aos 

pesos que lhe eram atribuídos em orçamento, verificou-se que oscilavam muito pouco. 

É, no entanto, de notar os casos dos vãos, 01 e 08, que em dois fatores de produção, obtiveram uma 

elevada variação do custo real face ao estimado. Deve-se levar isso em conta e reajustar os custos de 

cada fator em futuros orçamentos, reformulando-se o peso de MO, MAT e EQ, na execução de vãos em 

futuras obras. 

Por último, a matriz de simulações, retratando vários cenários para cada um dos oito casos, fazendo 

variar os fatores de custo, permitiu que o empreiteiro tenha noção onde realmente perde dinheiro e onde 

lucra ainda mais do que pensado. Ou seja, cada caso apresentou na sua globalidade um resultado, que 

se traduziu num lucro ou prejuízo, mas se dependesse unicamente de um dos fatores de custo poderia 

ter levado a casos muito mais extremistas, lucrando-se muito mais, ou perdendo-se muito mais dinheiro. 

Esta é a importância desta matriz, “mergulhar” em cada caso, e verificar qual seria o lucro/prejuízo, se 

um ou dois dos fatores de custo (rendimento, materiais e custo hora mão de obra) se neutralizassem 

entre orçamento e fase de execução. 

Com isto, o empreiteiro pode, por exemplo, em futuras obras, potenciar certas tarefas, sabendo de ante-

mão que irá, no caso de uma porta semelhante à do caso 08, ganhar no número de horas despendido pela 

mão de obra. Ou pelo contrário, casos parecidos ao caso 01, irá perder no rendimento, pelo que deve 

aumentar as horas estimadas em orçamento, prevenindo este prejuízo e possibilitando assim um melhor 

resultado na globalidade da tarefa. 

Uma vez mais, importa salientar que o empreiteiro poderá sempre reajustar orçamentos, fazendo variar 

os valores das propostas, ou executar controlos mais apertados em obra, não mexendo nos custos esti-

mados nesse caso.  

Tudo dependerá da estratégia delineada por cada empresa, consoante os seus objetivos e ambições. 
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7 
CONCLUSÕES 

 

 

7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O controlo de custos de uma empreitada é fundamental para a sustentabilidade financeira de qualquer 

empreiteiro. Muitas vezes, os decisores das empresas acomodam-se ao “quotidiano” das obras e não 

prestam a devida atenção aos resultados obtidos. Mesmo quando o fazem, não é corretamente, nem com 

o espirito critico desejável, obtendo com as conclusões “fáceis” e “superficiais”, não se debruçando no 

centro da questão nem indo compreender que aspetos devem melhorar. 

Toda esta questão ganha ainda uma maior dimensão, quando se atravessam momentos concorrenciais, 

provocados por um mercado mais agressivo, mais difícil e onde a margem de erro é cada vez menor. Se 

já houve tempos em que havia espaço para todos, agora esse mesmo espaço é destinado aos melhores e 

mais competentes, isto não quer dizer que só há lugar para as empresas de maior dimensão, mas sim 

para aquelas que conseguem rentabilizar ao máximo os seus trunfos e as suas maiores qualidades, eli-

minado os seus pontos menos positivos. 

Espera-se então que com esta dissertação as empresas do setor da construção, em particular as que se 

dedicam à reabilitação, entendam como devem abordar os seus resultados. Em particular como devem 

olhar aos fatores de produção e de custo, intrínsecos a cada tarefa que orçamentam e posteriormente 

executam em obra. Que compreendam também que cada obra e seus resultados, deve proporcionar um 

aumento no conhecimento e na “base de dados” de cada empresa que se traduza num aumento de qua-

lidade em futuros projetos. 

A metodologia apresentada nesta dissertação não pretende de forma alguma deter a verdade absoluta no 

âmbito do controlo de custos, ambiciona sim revelar-se uma forma válida de abordagem aos resultados 

obtidos em cada empreitada. Pretende ainda que seja instrumento de muitas empresas que procurem 

melhorar os seus resultados. Através do estudo dos valores de MO, MAT e EQ., presentes nas duas 

diferentes fases de uma obra, em orçamento e após execução, da sua variação e consequentes margens 

obtidas e do impacto de cada um deles no custo global, conseguir-se-á reajustar orçamentos e aprimorar 

o controlo em obra, proporcionando futuras obras com melhores resultados e maiores lucros. 

Dessa análise denominada “Análise Global por Categoria” concluiu-se que é nos armários que o em-

preiteiro mais lucro obtém nas tarefas de carpintaria analisadas, em particular, nos armários de cozinha. 

Na soma dos valores obtidos nos casos relativos a armários de cozinha, conseguiu-se nos três fatores de 

produção um balanço positivo acima dos 100%, tendo sido o caso 02 e 03 os que mais contribuíram para 

esse resultado proveitoso, como se pode concluir a partir da “Análise de Valores Médios e Casos Extre-

mos”. Já nos vãos analisados o resultado foi negativo. No caso 08 (vão exterior) o prejuízo ocorreu nos 

materiais, no caso 01 (vão interior) foi na mão de obra e equipamentos que o balanço foi negativo, tendo-
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se atingido os 28% e 42% de prejuízo, respetivamente. O mau resultado obtido nos vãos interior e exte-

rior comprovam-se pela presença dos respetivos casos na “Análise de Valores médios e casos extremos”. 

Também a oscilação entre pesos reais e estimados de cada categoria demonstra que é nos casos relativos 

aos vãos que existem maiores variações, comprovando que os seus orçamentos devem ser revistos e os 

fatores de produção reajustados procurando-se diminuir a discrepância entre orçamento e execução do 

impacto de cada um dos fatores. 

Concluiu-se, portanto, que os armários de cozinha são peças a continuar a executar em obra e a orça-

mentar como se tem vindo a fazer permitindo obter bons resultados para o empreiteiro, enquanto que os 

vãos devem ser alvo de uma atenção especial em um ou dois fatores de produção cujos resultados devem 

ser melhorados. Os outros armários analisados, roupeiros e técnico, são merecedores de preocupação 

relativamente aos materiais e mão de obra, respetivamente, dado que esse fator de produção leva a um 

fraco resultado, via controlo em obra ou reajustando os valores presentes em orçamento demasiado ele-

vados. 

A sugestão de fazer variar os fatores de custo, simulando cenários hipotéticos, visando entender que 

resultados se obteriam em cada caso analisado, quando o valor de um ou dois fatores, em simultâneo, se 

anulava entre orçamento e execução, proporciona à empresa uma melhor compreensão de onde está 

realmente a perder e a ganhar dinheiro, independentemente do resultado apresentado na globalidade de 

cada tarefa. 

No caso analisado na dissertação concluiu-se, como referido na “Análise de Sensibilidade”, na grande 

maioria dos casos, o custo hora da mão de obra (€/h) é o fator de custo merecedor de maior atenção, 

uma vez que é ele que, quando simulado individualmente, levaria a piores resultados e a uma maior 

diminuição do lucro obtido em cada tarefa. O seu valor em orçamento deve ser reajustado, diminuído e 

possibilitando posteriormente em obra um melhor resultado. Outros fatores de custos simulados nos 

vários cenários permitiram também concluir que por si só levariam a um melhor resultado na grande 

maioria dos casos, mas não em todos, como o caso dos materiais que embora possibilitassem um elevado 

lucro em alguns casos, levariam a um balanço negativo noutros. 

As margens, “virtuais”, provocadas pela variação entre nº horas real e estimado, materiais (e suas quan-

tidades) realmente gastos e orçamentados e do custo hora da MO realmente pago face ao presente em 

orçamento, permitirá que se procedam a certos ajustes e que em futuras obras se potenciem os lucros e 

diminuam os prejuízos. Pretende-se que com os resultados exibidos na matriz de simulações e quando 

as empresas efetuem uma análise igual, ou semelhante, aos seus resultados, conheçam melhor os seus 

pontos positivos a serem rentabilizados. 

 

7.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

Em primeiro lugar, a expectativa é que se proceda à aplicação da metodologia apresentada na presente 

dissertação e que seja útil a várias empresas do setor da construção.  

Com a devida atenção aos valores presentes nos orçamentos e posteriormente a um eficiente registo em 

obras de todos os gastos é possível executar a forma de abordagem aqui proposta. Com essa aplicação 

a diferentes casos e por parte de diferentes empresas a metodologia será também revalidada e possivel-

mente melhorada. 

A ideia consiste em ampliar o método proposto a todas as categorias presentes numa obra, não só às 

tarefas de carpintaria, mas também às restantes. A quantas mais tarefas e diferentes tipos de obra se 
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aplicar este método de controlo de custos, mais rigoroso ele se revelará e mais verdadeiras serão as 

conclusões daí retiradas.  

Ainda seria de relevante utilidade e contribuiria positivamente para o método proposto, a introdução de 

uma “escala” associada aos valores dos fatores de produção apresentados em cada quadro com as mar-

gens resultantes obtidas em cada caso. Assim, cada margem nesses quadros referidos teria um valor 

correspondente, por exemplo numa escala de 1 a 10, que permitiria traduzir o impacto do lucro/prejuízo 

no total da obra, dependendo do seu valor absoluto. Isto para que se diferencie um lucro de 50%, mas 

que na verdade se refere a um ganho de 50 € face a um orçamento de 100 €, de um mesmo lucro de 

50%, mas que nesse caso corresponda a um ganho de 2500 € face a um valor orçamentado de 5000 €. 

Essa associação de valores de uma escala a cada margem obtida, possibilitaria então uma maior noção 

dos ganhos e das perdas provocadas ao empreiteiro, em cada obra, e da importância desses lucros e 

prejuízos no contributo para o resultado final obtido. 

 

7.3. LIMITAÇÕES ENCONTRADAS 

Na presente dissertação os obstáculos encontrados, que impediram a aplicação da análise a mais casos, 

prenderam-se com o facto de nem sempre estarem devidamente orçamentadas as tarefas em causa. Por 

vezes o custo é estimado sem que exista um detalhe de mão de obra, material e equipamentos, apenas 

referindo-se um custo geral e que é resultado da experiência e conhecimento relativo a tarefas seme-

lhantes executadas no passado. 

A necessidade de as tarefas estarem concluídas, daí se terem utilizado dados da obra nº51 ao invés do 

inicialmente pensado na obra nº52, pois de outra forma não seria possível elaborar as folhas de serviço 

respetivas aos casos analisados. 

Também referir, por último e uma vez mais, que embora o registo em obra do valor realmente atribuído 

à mão de obra e aos materiais seja totalmente correto e devidamente registado nas folhas de serviço, já 

o atribuído aos equipamentos é um valor dependente desses dois e que, portanto, não tem o rigor dese-

jado, tendo sido na mesma utilizado nas análises feitas. 
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http://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=207803041&att_display=n&att_download=y
http://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=207803041&att_display=n&att_download=y
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Caso 03 (Armário Cozinha, apt. G) 
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Caso 02 (Armário Cozinha, apt. H) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 
 

Caso 03 (Armário Cozinha, apt. G) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Func un Qt Custo Un Custo T

27/8/15 114 h 1 7,50 € 7,50 €

27/8/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

28/8/15 200 h 5 8,50 € 42,50 €

28/8/15 114 h 2 7,50 € 15,00 €

29/8/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

29/8/15 231 h 5 8,50 € 42,50 €

29/8/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

31/8/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

31/8/15 227 h 5 8,50 € 42,50 €

1/9/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

1/9/15 227 h 6 8,50 € 51,00 €

2/9/15 221 h 2 8,50 € 17,00 €

3/9/15 221 h 8 8,50 € 68,00 €

3/9/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

3/9/15 231 h 3 8,50 € 25,50 €

4/9/15 200 h 1 8,50 € 8,50 €

5/9/15 231 h 2 8,50 € 17,00 €

10/9/15 227 h 2 8,50 € 17,00 €

10/9/15 231 h 1 8,50 € 8,50 €

18/9/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

21/9/15 231 h 2 8,50 € 17,00 €

29/9/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

30/9/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

30/9/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

1/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

2/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

3/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

6/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

12/10/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

14/10/15 221 h 6 8,50 € 51,00 €

20/10/15 221 h 5 8,50 € 42,50 €
21/10/15 221 h 4 8,50 € 34,00 €

Fabrico de cozinha G

Montagem de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Colocação de cozinha G

Aplicação de primario portas e frentes Cozinha 

Despolir e aplicação de esmalte portas e 

Despolir e aplicar esmalte estrutura G

Despolir e aplicação de esmalte portas e 

Fabrico de cozinhas G

Descrição

Fabrico de cozinha G

Mão de Obra

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Colocação de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Montagem de Armários de cozinha G

Montagem de Armários de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Colocação de armarios cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Colocação de placa sobre a cozinha G

Colocação de cozinha G

Montagem de cozinha G

un Qt Custo Un Custo T.

un 10 2,60 € 26,00 €

un 9,15 9,32 € 85,28 €

un 27,5 5,67 € 155,64 €

m2 4,58 4,19 € 19,17 €

m2 4,47 1,39 € 6,21 €

m2 4,58 11,34 € 51,88 €

m2 13,7 7,94 € 108,98 €

m2 9,15 5,59 € 51,15 €

ml 52 0,06 € 3,12 €

L 2 6,19 € 12,38 €

un 4 5,83 € 23,32 €

un 22 2,10 € 46,20 €

un 1 7,02 € 7,02 €

cent 0,6 1,87 € 1,12 €

m2 4,63 35,30 € 163,26 €

L 8 7,84 € 62,72 €

L 6 11,34 € 68,04 €

L 1 1,67 € 1,67 €

un 1 6,13 € 6,13 €

L 1,5 8,45 € 12,68 €

Betume Akmel (1 kg)

Verniz CIN Movidur Classic Mate

Diluente Sintéctico 

MDF Hidrofugo 10 mm

MDF 6 mm

MDF Melamínica Branca 25 mm

MDF Melamínica Branca 16 mm

MDF Melamínica Branca 10 mm

Orla Branca 27x0.004

Cola de Contacto PU

Gavetões de 350 mm c/ estabilizador soft close 

Dobradiças com amortecedor da Hettich calço de 0 mm

Descrição

Barrotes de madeira de pinho 3100 X 60 X 60

MDF Hidrofugo 22 mm

MDF Hidrofugo 15 mm

Recursos

Gaveta de 500 c/ estabilizador soft close

Tapa parafusos autocolantes Brancos 13 mm 

Valcromat Cinza Claro SLG 30 mm

Seladora Acriton 

Cin Sintecin RAL 9003 



 
 
 

Caso 04 (Armário Cozinha, apt. E) 
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Data Func un Qt Custo Un Custo T

31/8/15 200 h 5 8,50 € 42,50 €

1/9/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

2/9/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

2/9/15 227 h 8 8,50 € 68,00 €

4/9/15 200 h 1 8,50 € 8,50 €

4/9/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

4/9/15 231 h 3 8,50 € 25,50 €

7/9/15 227 h 8 8,50 € 68,00 €

8/9/15 200 h 8 8,50 € 68,00 €

9/9/15 200 h 5 8,50 € 42,50 €

10/9/15 227 h 2 8,50 € 17,00 €

10/9/15 231 h 6 8,50 € 51,00 €

21/9/15 227 h 2 8,50 € 17,00 €

21/9/15 227 h 2 8,50 € 17,00 €

21/9/15 231 h 2 8,50 € 17,00 €

25/9/15 227 h 5 8,50 € 42,50 €

6/10/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

7/10/15 200 h 7 8,50 € 59,50 €

8/10/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

9/10/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

10/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

13/10/15 200 h 1 8,50 € 8,50 €

13/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

14/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

15/10/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

15/10/15 119 h 3 7,50 € 22,50 €

16/10/15 119 h 5 7,50 € 37,50 €

20/10/15 221 h 3 8,50 € 25,50 €
21/10/15 221 h 4 8,50 € 34,00 €

Pintura portas / Gavetas Cozinha E

Pintura portas / Gavetas Cozinha E

Colocação de cozinha E

Colocação de cozinha E

Pintura da extrutura Cozinha E

Fabrico de cozinhas E

Aplicação de primário portas e gavetas Cozinha 

Pintura portas / Gavetas Cozinha E

Fabrico de cozinha E

Descrição

Mão de Obra

Fabrico de cozinha E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Montagem de cozinha E

Montagem de gavetas cozinha F

Montagem de gavetas cozinha E

Colocação de armarios cozinha E

Fabrico de cozinhas E

Montagem de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de  cozinha E

Fabrico de cozinhas E

un Qt Custo Un Custo T.

un 15 2,60 € 39,00 €

un 13,7 9,32 € 127,92 €

un 36,6 5,67 € 207,52 €

m2 13,7 4,19 € 57,51 €

m2 13,7 11,34 € 155,64 €

m2 22,9 7,94 € 181,63 €

m2 9,15 5,59 € 51,15 €

ml 70 0,06 € 4,20 €

L 3 6,19 € 18,57 €

un 6 5,83 € 34,98 €

un 35 2,10 € 73,50 €

un 1 7,02 € 7,02 €

cent 1 1,87 € 1,87 €

m2 4,63 35,30 € 163,26 €

L 12 7,84 € 94,08 €

L 8 11,34 € 90,72 €

L 1 1,67 € 1,67 €

un 1 6,13 € 6,13 €

L 2 8,45 € 16,90 €Verniz CIN Movidur Classic Mate

Descrição

Barrotes de madeira de pinho 3100 X 60 X 60

MDF Hidrofugo 22 mm

MDF Hidrofugo 15 mm

Diluente Sintéctico 

MDF Hidrofugo 10 mm

MDF Melamínica Branca 25 mm

MDF Melamínica Branca 16 mm

MDF Melamínica Branca 10 mm

Orla Branca 27x0.004

Cola de Contacto PU

Gavetões de 350 mm c/ estabilizador soft close 

Dobradiças com amortecedor da Hettich calço de 0 mm

Betume Akmel (1 kg)

Gaveta de 500 c/ estabilizador soft close

Tapa parafusos autocolantes Brancos 13 mm 

Valcromat Cinza Claro SLG 30 mm

Seladora Acriton 

Cin Sintecin RAL 9003 

Recursos



 
 
 

Caso 05 (Armário Técnico) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Func un Qt Custo Un Custo T

24/9/15 200 h 6 8,50 € 51,00 €

24/9/15 227 h 3 8,50 € 25,50 €

24/9/15 119 h 1 7,50 € 7,50 €

8/10/15 221 h 6 8,50 € 51,00 €

20/10/15 200 h 1 8,50 € 8,50 €

21/10/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

22/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

23/10/15 119 h 1 7,50 € 7,50 €

27/10/15 114 h 2 7,50 € 15,00 €

28/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

29/10/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

29/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

30/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

2/11/15 119 h 1 7,50 € 7,50 €

10/11/15 200 h 1 8,50 € 8,50 €
28/11/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

Descrição

Fabrico de Armários técnico

Mão de Obra

Colaboração na montagem do Armário Tecnico

Aplicação de primário no armário tecnico

Montagem de armário tecnico

Fabrico de armário Tecnico

Fabrico de armário Tecnico

Pintura de portas armário

Pintura de portas armário

Fabrico de armário Tecnico

Pintura de Frentes de caixas de correio

Pintura de portas armário

Fabrico de armário Tecnico

Pintura de portas armário

Pintura de portas armário

Aplicar esmalte portas de armário tecnico

Colocação de portas armário tecnico

un Qt Custo Un Custo T.

m2 13,7 7,10 € 97,45 €

m3 0,1 550,00 € 55,00 €

un 40 0,29 € 11,60 €

vg 1 19,45 € 19,45 €

un 8 3,82 € 30,56 €

L 4 7,84 € 31,36 €

L 3 11,34 € 34,02 €

L 1 1,67 € 1,67 €

un 0,5 6,13 € 3,07 €

Madeira Pinho

Descrição

MDF Hidrófugo 19 mm

Dobradiças Rectas

Letras em MDF 

Fechaduras de caixa de correio

Seladora Acriton 

Cin Sintecin RAL 9003 

Diluente Sintéctico 

Betume Akmel (1 kg)

Recursos



 
 
 

Caso 06 (Armário Roupeiro, apt. D) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Data Func un Qt Custo Un Custo T

19/6/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

14/9/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

15/9/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

18/9/15 114 h 6 7,50 € 45,00 €

18/9/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

19/9/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

21/9/15 114 h 9 7,50 € 67,50 €

21/9/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

22/9/15 119 h 5 7,50 € 37,50 €

22/9/15 114 h 10 7,50 € 75,00 €

23/9/15 119 h 5 7,50 € 37,50 €

23/9/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

30/9/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

1/10/15 119 h 7 7,50 € 52,50 €

6/10/15 231 h 8 8,50 € 68,00 €
8/10/15 231 h 2 8,50 € 17,00 €

Descrição

Fabrico de Arm. 5

Mão de Obra

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Montagem de Arm. 5

Montagem de Arm. 5

Aplicação de primário Arm . 5

Aplicação de primário Arm . 5

Fabrico de Arm. 5

Aplicação de esmalte Arm 5

Despolir e aplicar esmalte Arm 5

un Qt Custo Un Custo T.

m2 28,8 7,10 € 204,48 €

m2 7,44 4,19 € 31,17 €

m3 0,12 550,00 € 66,00 €

un 25 0,29 € 7,25 €

un 10 1,98 € 19,80 €

un 10 2,40 € 24,00 €

ml 2,85 3,60 € 10,26 €

un 8 1,30 € 10,40 €

un 2,5 31,35 € 78,38 €

un 1,75 38,55 € 67,46 €

un 1 8,35 € 8,35 €

un 2 1,56 € 3,12 €

un 1 6,13 € 6,13 €

un 10 0,18 € 1,80 €

MDF Hidrófugo 19 mm

MDF Hidrófugo 10 mm

Seladora Acriton (4 Lts)

Cin Sintecin RAL 9003 (4 Lts)

Descrição

Diluente Sintéctico (5 Lts)

Recarga de AC-47

Madeira Pinho

Dobradiças Rectas

Tic-Tac magnético branco

Suporte de Varão de topo

Varão redondo de inox

Jogos de corrediças de 550 mm

Lixa de 150

Betume Akmel (1 kg)

Recursos



 
 
 

Caso 07 (Armário Roupeiro, apt. E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Func un Qt Custo Un Custo T

15/9/15 200 h 6 8,50 € 51,00 €

16/9/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

17/9/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

18/9/15 119 h 7 7,50 € 52,50 €

19/9/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

21/9/15 231 h 4 8,50 € 34,00 €

21/9/15 119 h 1 7,50 € 7,50 €

22/9/15 231 h 3 8,50 € 25,50 €
23/9/15 231 h 2 8,50 € 17,00 €

Enmassamento e aplicação de primario Arm. 6

Montagem de Arm. 6

Aplicação de esmalte Arm. 6

Descrição

Fabrico de Arm. 6

Aplicação de esmalte Arm.6

Fabrico de Arm. 6

Mão de Obra

Montagem de Arm. 6

Montagem de Arm. 6

Fabrico de Arm. 6

un Qt Custo Un Custo T.

m2 14,3 7,10 € 101,53 €

m2 3,27 4,19 € 13,70 €

m3 0,05 550,00 € 25,69 €

un 10 0,29 € 2,90 €

un 4 1,98 € 7,92 €

un 4 2,40 € 9,60 €

ml 1,35 3,60 € 4,86 €

un 4 1,30 € 5,20 €

un 1 31,35 € 31,35 €

un 0,63 38,55 € 24,09 €

un 0,4 8,35 € 3,34 €

un 1 1,56 € 1,56 €

un 0,5 6,13 € 3,07 €

un 3 0,18 € 0,54 €

Madeira Pinho

Lixa de 150

Tic-Tac magnético branco

Suporte de Varão de topo

Varão redondo de inox

Jogos de corrediças de 550 mm

Seladora Acriton (4 Lts)

Diluente Sintéctico (5 Lts)

Betume Akmel (1 kg)

Recarga de AC-47

Cin Sintecin RAL 9003 (4 Lts)

Descrição

MDF Hidrófugo 19 mm

MDF Hidrófugo 10 mm

Dobradiças Rectas

Recursos



 
 
 

Caso 08 (Recuperação Porta, apt. C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data Func un Qt Custo Un Custo T

15/10/15 221 h 2 8,50 € 17,00 €

17/10/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

17/10/15 114 h 8 7,50 € 60,00 €

19/10/15 114 h 9 7,50 € 67,50 €

19/10/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

20/10/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

22/10/15 119 h 9 7,50 € 67,50 €

23/10/15 119 h 7 7,50 € 52,50 €

24/10/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

26/10/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

26/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

27/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

28/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €
10/11/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

Restauro do Vão VE 08

Pintura de Vão VE 08

Pintura de Vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

Pintura de Vão VE 08

Pintura de vão VE 08

Pintura de Vão VE 08

Colocação de Vãos VE 08

Descrição

Mão de Obra

Acertar e retirar vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

un Qt Custo Un Custo T.

m3 0 550,00 € 16,50 €

un 1 7,20 € 7,20 €

un 1 16,20 € 16,20 €

un 2 1,46 € 2,92 €

un 2 6,93 € 13,86 €

un 2 12,00 € 24,00 €

un 1 1,80 € 1,80 €

L 2 7,84 € 15,68 €

un 5 0,18 € 0,90 €

un 5 0,18 € 0,90 €

un 1 6,13 € 6,13 €

L 2 1,67 € 3,34 €

L 2 11,34 € 22,68 €

un 1 33,76 € 33,76 €

un 1 32,86 € 32,86 €

un 1 15,26 € 15,26 €

un 1 15,56 € 15,56 €

Recursos

Descrição

Madeira de Pinho Tratada

Fechadura Ref IN.20.792. 60

Canhão de segurança Tesa Niquelado 35/35 T60

Entradas de chave oval Refª IN. 04.28.OY.04.M

Puxador Refª IN.00.059.43

Seladora Acriton

Lixa 150

Lixa 100

Lata de betume akmel (1kg)

Fechos de unha de embutir Refª 207

Fecho barrinha 1/2 Ferro

Vidro Simples 0.575x0.515x0.003

Diluente Sintéctico

Esmalte CIN Sintecin RAL 3009

Vidro duplo 2.145x0.338x0.016

Vidro Duplo 2.14x0.337x0.016

Vidro simples 0.575x0.505x0.003
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ANEXO 3 

FOLHAS DE SERVIÇO 
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NFolha 31.51.03 Horas T

ObraID 51 Horas R 98

Resp 200 Cust Orç 4 291,26 €

Item I .14.1.1.08 Cust MO 810,00 €

RecID Cust Mat 1 308,11 €

Zona Apart H Custo T 2 329,92 €

Piso 3º T Estado Ganhos 45,71%

Data Func un Qt Custo Un Custo T

27/8/15 114 h 1 7,50 € 7,50 €

27/8/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

28/8/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

28/8/15 114 h 5 7,50 € 37,50 €

29/8/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

29/8/15 114 h 5 7,50 € 37,50 €

29/8/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

31/8/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

31/8/15 227 h 5 8,50 € 42,50 €

1/9/15 221 h 6 8,50 € 51,00 €

1/9/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

2/9/15 221 h 6 8,50 € 51,00 €

3/9/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

3/9/15 231 h 3 8,50 € 25,50 €

7/9/15 231 h 4 8,50 € 34,00 €

10/9/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

18/9/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

29/9/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

30/9/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

1/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

2/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

2/10/15 227 h 2 8,50 € 17,00 €

3/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

6/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

12/10/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

17/10/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €
19/10/15 221 h 7 8,50 € 59,50 €

RecID Encom un Qt Custo Un Custo T.

un 15 2,60 € 39,00 €

un 13,7 9,32 € 127,92 €

un 36,6 5,67 € 207,52 €

m2 13,7 4,19 € 57,51 €

m2 4,47 1,39 € 6,21 €

m2 13,7 11,34 € 155,64 €

m2 22,9 7,94 € 181,63 €

m2 9,15 5,59 € 51,15 €

ml 70 0,06 € 4,20 €

L 3 6,19 € 18,57 €

un 6 5,83 € 34,98 €

un 35 2,10 € 73,50 €

un 1 7,02 € 7,02 €

cent 1 1,87 € 1,87 €

m2 4,63 35,30 € 163,26 €

L 8 7,84 € 62,72 €

L 8 11,34 € 90,72 €

L 1 1,67 € 1,67 €

un 1 6,13 € 6,13 €

L 2 8,45 € 16,90 €

Gaveta de 500 c/ estabilizador soft close

Tapa parafusos autocolantes Brancos 13 mm 

Valcromat Cinza Claro SLG 30 mm

Seladora Acriton 

Cin Sintecin RAL 9003 

Fabrico de cozinha H

Fabrico de cozinha H

Fabrico de cozinha H

Recursos

Colocação de cozinha H

Montagem de Armários de cozinha H

Fabrico de cozinha H

Montagem de Armários de cozinha H

Fabrico de cozinhas H

Aplicação de primario portas e frentes Cozinha 

Despolir e aplicação de esmalte portas e 

Colocação de placa na cozinha H

Despolir e aplicar esmalte estrutura H

Despolir e aplicação de esmalte portas e 

Fabrico de cozinhas H

Montagem de cozinha H

Fabrico de cozinha H

Fabrico de cozinha H

Fabrico de cozinha H

Fabrico de cozinha H

Fabrico de cozinha H

FOLHAS DE SERVIÇO

Observação

Descrição

Fabrico de cozinha H

Mão de Obra

Designação

Fabrico de Armários de Cozinha do Apart H

Terminado

Descrição

Barrotes de madeira de pinho 3100 X 60 X 60

MDF Hidrofugo 22 mm

MDF Hidrofugo 15 mm

Fabrico de cozinhas H

Fabrico de cozinhas H

Betume Akmel (1 kg)

Verniz CIN Movidur Classic Mate

Montagem de cozinha H

Fabrico de cozinhas H

Fabrico de cozinhas H

Fabrico de cozinhas H

Diluente Sintéctico 

MDF Hidrofugo 10 mm

MDF 6 mm

MDF Melamínica Branca 25 mm

MDF Melamínica Branca 16 mm

MDF Melamínica Branca 10 mm

Orla Branca 27x0.004

Cola de Contacto PU

Gavetões de 350 mm c/ estabilizador soft close 

Dobradiças com amortecedor da Hettich calço de 0 mm



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFolha 31.51.04 Horas T

ObraID 51 Horas R 103

Resp 200 Cust Orç 3 699,89 €

Item I .14.1.1.07 Cust MO 860,50 €

RecID Cust Mat 911,96 €

Zona Apart G Custo T 1 949,71 €

Piso 3º F Estado Ganhos 47,30%

Data Func un Qt Custo Un Custo T

27/8/15 114 h 1 7,50 € 7,50 €

27/8/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

28/8/15 200 h 5 8,50 € 42,50 €

28/8/15 114 h 2 7,50 € 15,00 €

29/8/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

29/8/15 231 h 5 8,50 € 42,50 €

29/8/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

31/8/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

31/8/15 227 h 5 8,50 € 42,50 €

1/9/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

1/9/15 227 h 6 8,50 € 51,00 €

2/9/15 221 h 2 8,50 € 17,00 €

3/9/15 221 h 8 8,50 € 68,00 €

3/9/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

3/9/15 231 h 3 8,50 € 25,50 €

4/9/15 200 h 1 8,50 € 8,50 €

5/9/15 231 h 2 8,50 € 17,00 €

10/9/15 227 h 2 8,50 € 17,00 €

10/9/15 231 h 1 8,50 € 8,50 €

18/9/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

21/9/15 231 h 2 8,50 € 17,00 €

29/9/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

30/9/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

30/9/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

1/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

2/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

3/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

6/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

12/10/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

14/10/15 221 h 6 8,50 € 51,00 €

20/10/15 221 h 5 8,50 € 42,50 €
21/10/15 221 h 4 8,50 € 34,00 €

RecID Encom un Qt Custo Un Custo T.

un 10 2,60 € 26,00 €

un 9,15 9,32 € 85,28 €

un 27,5 5,67 € 155,64 €

m2 4,58 4,19 € 19,17 €

m2 4,47 1,39 € 6,21 €

m2 4,58 11,34 € 51,88 €

m2 13,7 7,94 € 108,98 €

m2 9,15 5,59 € 51,15 €

ml 52 0,06 € 3,12 €

L 2 6,19 € 12,38 €

un 4 5,83 € 23,32 €

un 22 2,10 € 46,20 €

un 1 7,02 € 7,02 €

cent 0,6 1,87 € 1,12 €

m2 4,63 35,30 € 163,26 €

L 8 7,84 € 62,72 €

L 6 11,34 € 68,04 €

L 1 1,67 € 1,67 €

un 1 6,13 € 6,13 €

L 1,5 8,45 € 12,68 €

Betume Akmel (1 kg)

Verniz CIN Movidur Classic Mate

Fabrico de cozinha G

Montagem de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Diluente Sintéctico 

MDF Hidrofugo 10 mm

MDF 6 mm

MDF Melamínica Branca 25 mm

MDF Melamínica Branca 16 mm

MDF Melamínica Branca 10 mm

Orla Branca 27x0.004

Cola de Contacto PU

Gavetões de 350 mm c/ estabilizador soft close 

Dobradiças com amortecedor da Hettich calço de 0 mm

Descrição

Barrotes de madeira de pinho 3100 X 60 X 60

MDF Hidrofugo 22 mm

MDF Hidrofugo 15 mm

Colocação de cozinha G

Aplicação de primario portas e frentes Cozinha 

Despolir e aplicação de esmalte portas e 

Despolir e aplicar esmalte estrutura G

Despolir e aplicação de esmalte portas e 

Fabrico de cozinhas G

FOLHAS DE SERVIÇO

Observação

Descrição

Fabrico de cozinha G

Mão de Obra

Designação

Fabrico de Armários de Cozinha do Apart G

Terminado

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Recursos

Colocação de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Montagem de Armários de cozinha G

Montagem de Armários de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Colocação de armarios cozinha G

Fabrico de cozinha G

Fabrico de cozinha G

Colocação de placa sobre a cozinha G

Colocação de cozinha G

Montagem de cozinha G

Gaveta de 500 c/ estabilizador soft close

Tapa parafusos autocolantes Brancos 13 mm 

Valcromat Cinza Claro SLG 30 mm

Seladora Acriton 

Cin Sintecin RAL 9003 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFolha 31.51.09 Horas T

ObraID 51 Horas R 112

Resp 200 Cust Orç 4 197,14 €

Item I .14.1.1.05 Cust MO 934,00 €

RecID Cust Mat 1 333,27 €

Zona Apart E Custo T 2 493,99 €

Piso 2º F Estado Ganhos 40,58%

Data Func un Qt Custo Un Custo T

31/8/15 200 h 5 8,50 € 42,50 €

1/9/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

2/9/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

2/9/15 227 h 8 8,50 € 68,00 €

4/9/15 200 h 1 8,50 € 8,50 €

4/9/15 227 h 4 8,50 € 34,00 €

4/9/15 231 h 3 8,50 € 25,50 €

7/9/15 227 h 8 8,50 € 68,00 €

8/9/15 200 h 8 8,50 € 68,00 €

9/9/15 200 h 5 8,50 € 42,50 €

10/9/15 227 h 2 8,50 € 17,00 €

10/9/15 231 h 6 8,50 € 51,00 €

21/9/15 227 h 2 8,50 € 17,00 €

21/9/15 227 h 2 8,50 € 17,00 €

21/9/15 231 h 2 8,50 € 17,00 €

25/9/15 227 h 5 8,50 € 42,50 €

6/10/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

7/10/15 200 h 7 8,50 € 59,50 €

8/10/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

9/10/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

10/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

13/10/15 200 h 1 8,50 € 8,50 €

13/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

14/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

15/10/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

15/10/15 119 h 3 7,50 € 22,50 €

16/10/15 119 h 5 7,50 € 37,50 €

20/10/15 221 h 3 8,50 € 25,50 €
21/10/15 221 h 4 8,50 € 34,00 €

RecID Encom un Qt Custo Un Custo T.

un 15 2,60 € 39,00 €

un 13,7 9,32 € 127,92 €

un 36,6 5,67 € 207,52 €

m2 13,7 4,19 € 57,51 €

m2 13,7 11,34 € 155,64 €

m2 22,9 7,94 € 181,63 €

m2 9,15 5,59 € 51,15 €

ml 70 0,06 € 4,20 €

L 3 6,19 € 18,57 €

un 6 5,83 € 34,98 €

un 35 2,10 € 73,50 €

un 1 7,02 € 7,02 €

cent 1 1,87 € 1,87 €

m2 4,63 35,30 € 163,26 €

L 12 7,84 € 94,08 €

L 8 11,34 € 90,72 €

L 1 1,67 € 1,67 €

un 1 6,13 € 6,13 €

L 2 8,45 € 16,90 €

Pintura portas / Gavetas Cozinha E

Pintura portas / Gavetas Cozinha E

Colocação de cozinha E

Colocação de cozinha E

Pintura da extrutura Cozinha E

Fabrico de cozinhas E

Aplicação de primário portas e gavetas Cozinha 

Pintura portas / Gavetas Cozinha E

Fabrico de cozinha E

Verniz CIN Movidur Classic Mate

Descrição

Barrotes de madeira de pinho 3100 X 60 X 60

MDF Hidrofugo 22 mm

MDF Hidrofugo 15 mm

Diluente Sintéctico 

MDF Hidrofugo 10 mm

MDF Melamínica Branca 25 mm

MDF Melamínica Branca 16 mm

MDF Melamínica Branca 10 mm

Orla Branca 27x0.004

Cola de Contacto PU

Gavetões de 350 mm c/ estabilizador soft close 

Dobradiças com amortecedor da Hettich calço de 0 mm

Betume Akmel (1 kg)

Gaveta de 500 c/ estabilizador soft close

FOLHAS DE SERVIÇO

Observação

Descrição

Mão de Obra

Designação

Fabrico de Armários de Cozinha do Apart E

Terminado

Fabrico de cozinha E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Montagem de cozinha E

Montagem de gavetas cozinha F

Montagem de gavetas cozinha E

Colocação de armarios cozinha E

Fabrico de cozinhas E

Montagem de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de cozinhas E

Fabrico de  cozinha E

Fabrico de cozinhas E

Tapa parafusos autocolantes Brancos 13 mm 

Valcromat Cinza Claro SLG 30 mm

Seladora Acriton 

Cin Sintecin RAL 9003 

Recursos



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NFolha 31.51.08 Horas T

ObraID 51 Horas R 41

Resp 200 Cust Orç 1 064,22 €

Item I.10.08.1.1.1 Cust MO 329,50 €

RecID Cust Mat 284,17 €

Zona Hall Custo T 675,04 €

Piso R/C Estado Ganhos 36,57%

Data Func un Qt Custo Un Custo T

24/9/15 200 h 6 8,50 € 51,00 €

24/9/15 227 h 3 8,50 € 25,50 €

24/9/15 119 h 1 7,50 € 7,50 €

8/10/15 221 h 6 8,50 € 51,00 €

20/10/15 200 h 1 8,50 € 8,50 €

21/10/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

22/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

23/10/15 119 h 1 7,50 € 7,50 €

27/10/15 114 h 2 7,50 € 15,00 €

28/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

29/10/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

29/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

30/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

2/11/15 119 h 1 7,50 € 7,50 €

10/11/15 200 h 1 8,50 € 8,50 €
28/11/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €

RecID Encom un Qt Custo Un Custo T.

m2 13,7 7,10 € 97,45 €

m3 0,1 550,00 € 55,00 €

un 40 0,29 € 11,60 €

vg 1 19,45 € 19,45 €

un 8 3,82 € 30,56 €

L 4 7,84 € 31,36 €

L 3 11,34 € 34,02 €

L 1 1,67 € 1,67 €

un 0,5 6,13 € 3,07 €

Madeira Pinho

Descrição

MDF Hidrófugo 19 mm

Dobradiças Rectas

Letras em MDF 

Fechaduras de caixa de correio

Seladora Acriton 

Cin Sintecin RAL 9003 

Diluente Sintéctico 

Betume Akmel (1 kg)

FOLHAS DE SERVIÇO

Observação

Descrição

Fabrico de Armários técnico

Mão de Obra

Designação

Fabrico do Armário Técnico

Terminado

Colaboração na montagem do Armário Tecnico

Aplicação de primário no armário tecnico

Montagem de armário tecnico

Fabrico de armário Tecnico

Fabrico de armário Tecnico

Pintura de portas armário

Pintura de portas armário

Fabrico de armário Tecnico

Recursos

Pintura de Frentes de caixas de correio

Pintura de portas armário

Fabrico de armário Tecnico

Pintura de portas armário

Pintura de portas armário

Aplicar esmalte portas de armário tecnico

Colocação de portas armário tecnico



 
 
 

 

 

 

NFolha 31.51.13 Horas T

ObraID 51 Horas R 79

Resp 200 Cust Orç 1 682,45 €

Item I.10.08.3.1.05 Cust MO 613,50 €

RecID Cust Mat 538,60 €

Zona Apart D Custo T 1 267,31 €

Piso 1º T Estado Ganhos 24,67%

Data Func un Qt Custo Un Custo T

19/6/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

14/9/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

15/9/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

18/9/15 114 h 6 7,50 € 45,00 €

18/9/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

19/9/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

21/9/15 114 h 9 7,50 € 67,50 €

21/9/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

22/9/15 119 h 5 7,50 € 37,50 €

22/9/15 114 h 10 7,50 € 75,00 €

23/9/15 119 h 5 7,50 € 37,50 €

23/9/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

30/9/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

1/10/15 119 h 7 7,50 € 52,50 €

6/10/15 231 h 8 8,50 € 68,00 €
8/10/15 231 h 2 8,50 € 17,00 €

RecID Encom un Qt Custo Un Custo T.

m2 28,8 7,10 € 204,48 €

m2 7,44 4,19 € 31,17 €

m3 0,12 550,00 € 66,00 €

un 25 0,29 € 7,25 €

un 10 1,98 € 19,80 €

un 10 2,40 € 24,00 €

ml 2,85 3,60 € 10,26 €

un 8 1,30 € 10,40 €

un 2,5 31,35 € 78,38 €

un 1,75 38,55 € 67,46 €

un 1 8,35 € 8,35 €

un 2 1,56 € 3,12 €

un 1 6,13 € 6,13 €

un 10 0,18 € 1,80 €

MDF Hidrófugo 19 mm

MDF Hidrófugo 10 mm

Seladora Acriton (4 Lts)

Cin Sintecin RAL 9003 (4 Lts)

Descrição

Diluente Sintéctico (5 Lts)

Recarga de AC-47

Madeira Pinho

Dobradiças Rectas

Tic-Tac magnético branco

Suporte de Varão de topo

Varão redondo de inox

Jogos de corrediças de 550 mm

Lixa de 150

FOLHAS DE SERVIÇO

Observação

Descrição

Fabrico de Arm. 5

Mão de Obra

Designação

Fabrico do Armário Roupeiro ARM 5

Terminado

Betume Akmel (1 kg)

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Fabrico de Arm. 5

Recursos

Montagem de Arm. 5

Montagem de Arm. 5

Aplicação de primário Arm . 5

Aplicação de primário Arm . 5

Fabrico de Arm. 5

Aplicação de esmalte Arm 5

Despolir e aplicar esmalte Arm 5



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NFolha 31.51.12 Horas T

ObraID 51 Horas R 35

Resp 200 Cust Orç 874,55 €

Item I.10.08.3.1.06 Cust MO 277,50 €

RecID Cust Mat 235,35 €

Zona Apart E Custo T 564,13 €

Piso 2º F Estado Ganhos 35,49%

Data Func un Qt Custo Un Custo T

15/9/15 200 h 6 8,50 € 51,00 €

16/9/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

17/9/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

18/9/15 119 h 7 7,50 € 52,50 €

19/9/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

21/9/15 231 h 4 8,50 € 34,00 €

21/9/15 119 h 1 7,50 € 7,50 €

22/9/15 231 h 3 8,50 € 25,50 €
23/9/15 231 h 2 8,50 € 17,00 €

RecID Encom un Qt Custo Un Custo T.

m2 14,3 7,10 € 101,53 €

m2 3,27 4,19 € 13,70 €

m3 0,05 550,00 € 25,69 €

un 10 0,29 € 2,90 €

un 4 1,98 € 7,92 €

un 4 2,40 € 9,60 €

ml 1,35 3,60 € 4,86 €

un 4 1,30 € 5,20 €

un 1 31,35 € 31,35 €

un 0,63 38,55 € 24,09 €

un 0,4 8,35 € 3,34 €

un 1 1,56 € 1,56 €

un 0,5 6,13 € 3,07 €

un 3 0,18 € 0,54 €

Madeira Pinho

Enmassamento e aplicação de primario Arm. 6

Lixa de 150

Montagem de Arm. 6

Aplicação de esmalte Arm. 6

Tic-Tac magnético branco

Suporte de Varão de topo

Varão redondo de inox

Jogos de corrediças de 550 mm

Seladora Acriton (4 Lts)

Diluente Sintéctico (5 Lts)

Betume Akmel (1 kg)

Recarga de AC-47

Cin Sintecin RAL 9003 (4 Lts)

Descrição

MDF Hidrófugo 19 mm

MDF Hidrófugo 10 mm

Dobradiças Rectas

FOLHAS DE SERVIÇO

Observação

Descrição

Fabrico de Arm. 6

Aplicação de esmalte Arm.6

Fabrico de Arm. 6

Mão de Obra

Recursos

Designação

Fabrico do Armário Roupeiro ARM 6

Terminado

Montagem de Arm. 6

Montagem de Arm. 6

Fabrico de Arm. 6



 
 
 

 

 

NFolha 31.51.20 Horas T

ObraID 51 Horas R 66

Resp 200 Cust Orç 749,00 €

Item 05.2.1.4 Cust MO 514,00 €

RecID Cust Mat 229,55 €

Zona FT Custo T 817,91 €

Piso R/C Estado Ganhos -9,20%

Data Func un Qt Custo Un Custo T

15/10/15 221 h 2 8,50 € 17,00 €

17/10/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

17/10/15 114 h 8 7,50 € 60,00 €

19/10/15 114 h 9 7,50 € 67,50 €

19/10/15 200 h 3 8,50 € 25,50 €

20/10/15 114 h 4 7,50 € 30,00 €

22/10/15 119 h 9 7,50 € 67,50 €

23/10/15 119 h 7 7,50 € 52,50 €

24/10/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

26/10/15 200 h 4 8,50 € 34,00 €

26/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

27/10/15 119 h 4 7,50 € 30,00 €

28/10/15 119 h 2 7,50 € 15,00 €
10/11/15 200 h 2 8,50 € 17,00 €

RecID Encom un Qt Custo Un Custo T.

m3 0 550,00 € 16,50 €

un 1 7,20 € 7,20 €

un 1 16,20 € 16,20 €

un 2 1,46 € 2,92 €

un 2 6,93 € 13,86 €

un 2 12,00 € 24,00 €

un 1 1,80 € 1,80 €

L 2 7,84 € 15,68 €

un 5 0,18 € 0,90 €

un 5 0,18 € 0,90 €

un 1 6,13 € 6,13 €

L 2 1,67 € 3,34 €

L 2 11,34 € 22,68 €

un 1 33,76 € 33,76 €

un 1 32,86 € 32,86 €

un 1 15,26 € 15,26 €

un 1 15,56 € 15,56 €

Recursos

Restauro do Vão VE 08

Pintura de Vão VE 08

Pintura de Vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

Pintura de Vão VE 08

Pintura de vão VE 08

Pintura de Vão VE 08

Colocação de Vãos VE 08

FOLHAS DE SERVIÇO

Observação

Descrição

Mão de Obra

Designação

Recuperação de Porta VE08

Terminado

Acertar e retirar vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

Restauro do Vão VE 08

Descrição

Madeira de Pinho Tratada

Fechadura Ref IN.20.792. 60

Canhão de segurança Tesa Niquelado 35/35 T60

Entradas de chave oval Refª IN. 04.28.OY.04.M

Puxador Refª IN.00.059.43

Seladora Acriton

Lixa 150

Lixa 100

Lata de betume akmel (1kg)

Fechos de unha de embutir Refª 207

Fecho barrinha 1/2 Ferro

Vidro Simples 0.575x0.515x0.003

Diluente Sintéctico

Esmalte CIN Sintecin RAL 3009

Vidro duplo 2.145x0.338x0.016

Vidro Duplo 2.14x0.337x0.016

Vidro simples 0.575x0.505x0.003
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ANEXO 4 

SIMULAÇÕES DOS FATORES DE 
CUSTO 
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Caso 02 (Armário Cozinha, apt. H) 

 

Fator 
Custo 

Orçamento Folha 
Serviço 

Obs. 

ɳ (horas) 192 98 Multiplicou-se pelo custo hora da MO em orçamento 

Mat. (€) 2083,26 1308,11 Retirados diretamente dos quadros capítulo 5 

€/h 9 7,5 e 8,5 Multiplicou-se pelas horas realmente gastas 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 1 728,00 € 882,00 € 49% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mat. 2 083,26 € 1 308,11 € 37% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

€/h 882,00 € 810,00 € 8% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 1 728,00 € 882,00 €  

43% 
Mat. 2 083,26 € 1 308,11 € 

 

Fator Custo    

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 1 728,00 € 882,00 €  

35% 
€/h 882,00 € 810,00 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mat. 2 083,26 € 1 308,11 €  

29% 
€/h 882,00 € 810,00 € 

 

 

 

 



 
 
 

Caso 03 (Armário Cozinha, apt. G) 

 

Fator 
Custo 

Orçamento Folha 
Serviço 

Obs. 

ɳ (horas) 176 103 Multiplicou-se pelo custo hora da MO em orçamento 

Mat. (€) 1635,89 911,96 Retirados diretamente dos quadros capítulo 5 

€/h 9 7,5 e 8,5 Multiplicou-se pelas horas realmente gastas 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 1 584,00 € 927,00 € 41% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

Mat. 1 635,89 € 911,96 € 44% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

€/h 927,00 € 860,50 € 7% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 1 584,00 € 927,00 €  

43% 
Mat. 1 635,89 € 911,96 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 1 584,00 € 927,00 €  

 29%  €/h 927,00 € 860,50 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

Mat. 1 635,89 € 911,96 €  

31% 
€/h 927,00 € 860,50 € 

 

 

 

 

 



 
 
 

Caso 04 (Armário Cozinha, apt. E) 

 

Fator 
Custo 

Orçamento Folha 
Serviço 

Obs. 

ɳ (horas) 188 112 Multiplicou-se pelo custo hora da MO em orçamento 

Mat. (€) 2025,14 1333,27 Retirados diretamente dos quadros capítulo 5 

€/h 9 7,5 e 8,5 Multiplicou-se pelas horas realmente gastas 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 1 692,00 € 1 008,00 € 40% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mat. 2 025,14 € 1 333,27 € 34% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

€/h 1 008,00 € 934,00 € 7% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 1 692,00 € 1 008,00 €  

37% 
Mat. 2 025,14 € 1 333,27 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 1 692,00 € 1 008,00 €  

28% 
€/h 1 008,00 € 934,00 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

Mat. 2 025,14 € 1 333,27 €  

25% 
€/h 1 008,00 € 934,00 € 

 

 

 

 

 



 
 
 

Caso 05 (Armário Técnico) 

 

Fator 
Custo 

Orçamento Folha 
Serviço 

Obs. 

ɳ (horas) 40 41 Multiplicou-se pelo custo hora da MO em orçamento 

Mat. (€) 544,22 284,17 Retirados diretamente dos quadros capítulo 5 

€/h 9 7,5 e 8,5 Multiplicou-se pelas horas realmente gastas 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 360,00 € 369,00 € -2% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mat. 544,22 € 284,17 € 48% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

€/h 369,00 € 329,50 € 11% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 360,00 € 369,00 €  

28% 
Mat. 544,22 € 284,17 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 360,00 € 369,00 €  

4% 
€/h 369,00 € 329,50 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mat. 544,22 € 284,17 €  

33% 
€/h 369,00 € 329,50 € 

 

 

 

 

 



 
 
 

Caso 06 (Armário Roupeiro, apt. D) 

 

Fator 
Custo 

Orçamento Folha 
Serviço 

Obs. 

ɳ (horas) 76 58 Multiplicou-se pelo custo hora da MO em orçamento 

Mat. (€) 364,85 451,74 Retirados diretamente dos quadros capítulo 5 

€/h 9 7,5 e 8,5 Multiplicou-se pelas horas realmente gastas 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

ɳ 684,00 € 522,00 € 24% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mat. 364,85 € 451,74 € -24% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

€/h 522,00 € 456,00 € 13% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

ɳ 684,00 € 522,00 €  

7% Mat. 364,85 € 451,74 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

ɳ 684,00 € 522,00 €  

19% 
€/h 522,00 € 456,00 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

Mat. 364,85 € 451,74 €  

-2% 
€/h 522,00 € 456,00 € 

 

 

 

 

 



 
 
 

Caso 07 (Armário Roupeiro, apt. E) 

 

Fator 
Custo 

Orçamento Folha 
Serviço 

Obs. 

ɳ (horas) 36 23 Multiplicou-se pelo custo hora da MO em orçamento 

Mat. (€) 244,95 171,4 Retirados diretamente dos quadros capítulo 5 

€/h 9 7,5 e 8,5 Multiplicou-se pelas horas realmente gastas 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

ɳ 324,00 € 207,00 € 36% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha Serviço Lucro/Prejuízo 

Mat. 244,95 € 171,40 € 30% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

€/h 207,00 € 187,50 € 9% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

ɳ 324,00 € 207,00 €  

33% 
Mat. 244,95 € 171,40 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

ɳ 324,00 € 207,00 €  

26% €/h 207,00 € 187,50 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

Mat. 244,95 € 171,40 €  

21% 
€/h 207,00 € 187,50 € 

 

 

 

 

 



 
 
 

Caso 08 (Recuperação Porta, apt. C) 

 

Fator 
Custo 

Orçamento Folha 
Serviço 

Obs. 

ɳ (horas) 52 40 Multiplicou-se pelo custo hora da MO em orçamento 

Mat. (€) 125 179,92 Retirados diretamente dos quadros capítulo 5 

€/h 9 7,5 e 8,5 Multiplicou-se pelas horas realmente gastas 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

ɳ 468,00 € 360,00 € 23% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

Mat. 125,00 € 179,92 € -44% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

€/h 360,00 € 319,00 € 11% 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

ɳ 468,00 € 360,00 €  

9% Mat. 125,00 € 179,92 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

ɳ 468,00 € 360,00 €  

18% 
€/h 360,00 € 319,00 € 

 

Fator Custo 

a variar 

Orçamento Folha 

Serviço 

Lucro/Prejuízo 

Mat. 125,00 € 179,92 €  

-3% 
€/h 360,00 € 319,00 € 

 

 

 

 


