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À avó Ângela

“Não há normas. Todos os homens são excepção a uma regra que não existe.”
Fernando Pessoa
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RESUMO

Sobretudo em Portugal, mas também um pouco por toda a Europa, o setor da manutenção de edifícios
ainda apresenta uma importância relativa. Deste modo, é necessário investir nesta área, quer a nível
financeiro, quer a nível de legislação e regulamentação, sendo possível defender uma cultura de
manutenção para que os utilizadores comecem a perceber a utilidade e as vantagens que esta possui
como forma de garantir o comportamento em serviço dos edifícios.
Com a necessidade de normalizar os planos de manutenção e regularizar os critérios e aspetos que
podem ser usados na sua elaboração, surgiu um guia orientador, ainda em desenvolvimento,
Manutenção de Edifícios: Critérios para a elaboração de planos e programas de manutenção para
edifícios – orientações. Este guia, criado pelo grupo WG7, necessita ser testado e avaliado a sua
eficácia, sendo este o principal objetivo do presente trabalho.
A estratégia de desenvolvimento deste trabalho passou, em primeiro lugar, por pôr em prática as
etapas, expostas no guia para a elaboração de um plano de manutenção, recorrendo a uma análise,
avaliação e validação através da sua aplicação a um caso prático. Após a validação dos resultados
foram retiradas as respetivas conclusões quanto à eficácia do guia e à existência, ou não, de lacunas e
fraquezas no mesmo.
A partir da informação obtida foi elaborada uma revisão da proposta de guia orientador com base em
conceitos originais de manutenção de edifícios.

PALAVRAS-CHAVE: manutenção de edifícios, plano de manutenção, estratégias de manutenção,
operações de manutenção, normalização.

iii

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

iv

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

ABSTRACT
In Portugal especially, but also through all Europe, the sector of buildings maintenance still has a
relative importance. So, it is necessary to invest in this area, either financially or with legislation and
regulation, being possible to defend a culture of maintenance so that users begin to realize the utility
and advantages that this has in order to guarantee the in-service behavior of buildings.
With the need to standardize the maintenance plans and regulate the criteria and aspects that can be
used in their preparation, it was elaborated the proposal of guidelines still under development
Maintenance of Buildings: Criteria for the drafting of maintenance plans and programmes for
buildings – guidelines. These guidelines, created by the WG7 group, needs to be tested and evaluated
its effectiveness, which is the main objective of this work.
The development strategy of this work relied, in the first place, by putting into practice the steps set
out in the guidelines for the development of a maintenance plan, using an analysis, assessment and
validation through its application to a case study. After validation of the results, there were taken the
respective conclusions about the effectiveness of the guidelines and the existence, or not, of gaps and
weaknesses in it.
From the information obtained it was prepared a revision of the guidelines proposed, based on original
concepts of building maintenance.

KEYWORDS: building maintenance, maintenance plan, maintenance strategies, maintenance operations,
normalization.
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1
INTRODUÇÃO

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Basta um breve passeio pela baixa da cidade do Porto para se perceber o seu estado de degradação,
mesmo tendo acontecido uma inversão deste facto nos últimos anos. Uns edifícios são deixados ao
abandono, outros vão sofrendo desgaste, perdendo as suas características devido à falta de reparações
mas, principalmente, devido à falta de manutenção, sendo evidente a ausência de intervenção de
medidas preventivas.
O termo “manutenção” é ainda um conceito algo recente em Portugal. Este é um setor de atividade
que, comparativamente com outros países europeus, tem pouca relevância no nosso país. Existe uma
falta de preocupação nesta área por parte do Estado, quer a nível de apoios financeiros, quer a nível de
legislação e orientações, e também por parte do cidadão e dos utentes que, na sua maioria, não estão
devidamente sensibilizados nem informados sobre o assunto.
Desde a fase de projeto até ao fim da vida útil do edifício deve-se ter em atenção o conceito de
manutenção. É na fase de projeto que são escolhidos todos os elementos de construção tendo em
consideração o seu desempenho, bem como o período de vida útil que foi estabelecido para o edifício,
período durante o qual este deve ser capaz de responder às exigências funcionais para as quais foi
projetado.
Deste modo, é na fase de projeto que deve ser elaborado um plano de manutenção, para que os seus
utentes se apercebam do comportamento dos elementos de construção, das anomalias e modos de
degradação a que estes estão sujeitos, e da forma como se deve intervir para que se mantenha um bom
nível de qualidade sem que haja um acréscimo dos custos globais.
É necessário investir mais neste setor de atividade com vista a serem criadas novas normas, nacionais
e europeias, e fazer com que esta cultura de manutenção se comece a entranhar nos hábitos dos
portugueses. Agir de modo a que a informação chegue aos utentes fará com que estes fiquem mais
cientes dos gastos que um edifício tem ao longo do seu período de vida útil, e com que fiquem
sensibilizados para as vantagens que a manutenção acarreta.
Nas aulas de Patologia e Reabilitação de Edifícios, lecionadas pelo Professor Doutor Vasco Freitas,
ouvia-se o mesmo fazer uma comparação com o Ser Humano: “Quando ficamos doentes ou temos um
acidente deixamos que o médico nos trate, mesmo que não fiquemos a 100%. Mas no que refere aos
edifícios, não aceitamos que estes apresentem anomalias nem que a solução encontrada seja, por
vezes, provisória, vindo a acontecer outros problemas futuramente”.
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Pode ainda ir-se mais longe com esta analogia. Se o ser humano adota um estilo de vida saudável,
praticando exercício e uma boa alimentação, para se sentir feliz, enérgico e saudável no futuro e ter
uma maior qualidade de vida, porque não toma a mesma opção com o edifício? Se se tomam atitudes
para manter o nosso corpo são, porque não se tomam atitudes para manter o edifício são, sem terem de
ser feitas reabilitações? Mas então não é dentro dos edifícios que se passa a grande parte do dia?

1.2. ÂMBITO E OBJETIVOS
A sabedoria popular já dizia: “É melhor prevenir do que remediar”. Apesar de ser um ditado tão
enraizado na nossa cultura, em Portugal ainda não se tomou consciência para esta atitude que se deve
também aplicar relativamente aos edifícios. Só se recorre à manutenção quando algum elemento
construtivo deixa de cumprir as suas exigências. Isto deve-se à falta de preocupação e de
conhecimentos por parte dos utentes que, não tendo um papel ativo nem estando informados sobre o
processo construtivo de um edifício, não percebem que não se implementando procedimentos de
manutenção podem ocorrer custos acrescidos.
Assim, com este trabalho, pretende-se sensibilizar os utentes para que estes percebam da importância
da inclusão da manutenção em todas as fases de um edifício, bem como da otimização do desempenho
dos edifícios durante a fase de exploração. Só desta maneira irão entender as vantagens que a
manutenção acarreta e as melhorias que conseguirão obter.
Por outro lado, este conhecimento só será conseguido com uma legislação mais rígida que obrigue a
incorporação de um plano de manutenção juntamente com os projetos que são elaborados, e com uma
rotina de inspeção que garanta que os planos foram realmente cumpridos.
O âmbito deste trabalho prende-se com a elaboração de planos de manutenção de acordo com o guia
orientador europeu em desenvolvimento Manutenção de Edifícios: Critérios para a elaboração de
planos e programas de manutenção para edifícios – orientações. Este plano deve privilegiar uma
manutenção preventiva ao invés de medidas reativas para que haja um incremento do desempenho dos
componentes, melhorando a sua eficiência, para que seja prolongado o seu tempo de vida útil, e ainda
prevenindo eventuais problemas que possam ocorrer no futuro.
Como caso de estudo foi acordada a análise das novas instalações da Escola de Negócios da
Universidade do Porto - Porto Business School. Assim, o guia orientador em desenvolvimento será
aplicado neste caso de estudo, e daí serão retiradas as conclusões necessárias sobre o comportamento
dos edifícios em serviço, sendo usado como exemplo para outros casos, depois de verificado e
avaliada a eficácia do mesmo. Através desta análise pretende-se realizar uma revisão do documento e,
se necessário, propor algumas alterações.

1.3. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
A presente dissertação é composta por quatro matérias importantes: o conhecimento da problemática
manutenção de edifícios, a teoria da manutenção, a referência do património em questão e, por último,
o desenvolvimento e validação do plano de manutenção para o edifício considerado como estudo. Para
além disso, encontra-se subdividida em sete capítulos, bibliografia, referências e anexos. Os capítulos
são estruturados da seguinte forma:
Capítulo 1 – Introdução: Explica-se a motivação e o âmbito do trabalho, descrevem-se os seus
objetivos e apresenta-se a estrutura da dissertação elaborada.
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Capítulo 2 – Enquadramento do Tema: É efetuada uma contextualização histórica/cultural e
económica quer da manutenção de edifícios quer da normalização existente nesta área, abordando-se o
estado de conhecimento destes temas.
Capítulo 3 – Estado da Arte: É realizada uma introdução teórica aos principais conceitos do trabalho.
Capítulo 4 – Guia orientador europeu em desenvolvimento: É efetuado um estudo do guia orientador –
Manutenção de Edifícios: Critérios para a elaboração de planos e programas de manutenção para
edifícios – orientações.
Capítulo 5 – Edifício em Estudo: É realizada uma descrição do edifício em estudo, incluindo as suas
soluções construtivas e os seus componentes.
Capítulo 6 – Desenvolvimento e Validação do Plano de Manutenção Para o Edifício Caso de Estudo:
É proposto um plano de manutenção para o edifício em estudo apresentado no capítulo anterior e
concluída a sua aplicabilidade.
Capítulo 7 – Conclusão: São apresentadas as principais conclusões obtidas através da estruturação
normativa de planos de manutenção. Para além disso, propõem-se algumas orientações para futuros
desenvolvimentos nesta temática.
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2
ENQUADRAMENTO DO TEMA

2.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA MANUTENÇÃO
Leite (2009), na sua dissertação de mestrado, refere que “Conservar, manter, reparar, restaurar e
reabilitar edifícios são formas de manter o passado presente, e permitir tornar o edificado presente no
futuro.” pretendendo transmitir a ideia que o ser humano sente necessidade de contar as suas histórias
e transferir o seu património às gerações que se seguem, e assim, preservar a edificação tendo de
tomar atitudes nesse sentido.
Na antiguidade, as referências que se encontram estão principalmente ligadas à conservação de
edifícios, bem como à sua durabilidade em serviço, sendo escassas as referências relacionadas com a
manutenção.
Remonta ao tempo do Antigo Egipto a mais antiga alusão à manutenção de edifícios. Vem deste
tempo que, na escavação de uma cidade e uma pirâmide, foram encontrados os primeiros vestígios de
“artífices” (classe social) que trabalhavam na reparação dos templos (DROWER et al, 1951).
A segunda referência é proveniente do tempo do Império Romano. Marcus Vitruvius Pollio,
Engenheiro/Arquiteto/Construtor, publica na sua obra “De architectura libri decem” regras da
construção e, também procedimentos de como cuidar e manter os edifícios (CALEJO, 2001). Já neste
período Vitruvius faz referência a valores que ainda hoje são defendidos:
“Um edifício deve ter comodidade, durabilidade e beleza.”
No período Renascentista cresce o apreço pela Antiguidade Clássica e nasce um novo querer pelas
artes. Assim, em Roma, no século XVII, e na Suécia, são introduzidas novas regras regulamentares e
leis de proteção de monumentos (AGUIAR et al, 2001). Além disso, surgem as primeiras referências
de entidades de conservação através do desenvolvimento das construções militares.
No século XVII é criado o Building Act of London, o primeiro documento que faz uma referência
explícita à conservação de edifícios. Este documento faz alusão a regras de construção, à
obrigatoriedade da conservação realizada pelos utilizadores e a regras de iluminação, ventilação e
limpeza.
Com o aumento da utilização do ferro na construção, consequente do desenvolvimento industrial no
século XVIII, torna-se óbvia a necessidade de ser feita a manutenção das construções metálicas devido
à corrosão das mesmas, aparecendo no mercado os primeiros protetores anticorrosivos, ou seja, os
primeiros produtos da manutenção (CALEJO, 2001).
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Nesse mesmo século, é decretada, em Portugal, a primeira legislação portuguesa relacionada com a
proteção de monumentos históricos. D. João V atribuiu à Real Academia Histórica a tarefa de
inventariação e conservação dos exemplares mais representativos do património nacional:
“(…) daqui em diante nenhuma pessoa de qualquer estado, qualidade e condição que seja,
[possa]desfazer ou destruir em todo nem em parte, qualquer edifício que mostre ser daqueles tempos
ainda que em parte esteja arruinado e da mesma sorte as estátuas, mármore e cipós.”
Contudo, este sistema de proteção do património edificado não foi posto em prática (IPPAR, 2005).
No Reino Unido, com a revolução industrial deu-se o aumento da população nas cidades mais
industrializadas e, a expansão das mesmas, havendo uma despreocupação com a manutenção dos
edifícios, e aparecendo os primeiros bairros ilegais “laisser faire”.
Em meados do século XIX, devido à degradação dos edifícios históricos resultante da ausência de
manutenção, e pela consequente insalubridade nos bairros ilegais, William Morris (artista, escritor e
projetista) publica um manifesto onde aparece a seguinte afirmação: ”save off decay by daily care”,
mostrando a importância da manutenção de edifícios (LOPES, 2005).
Atualmente, este manifesto é a base da constituição de uma entidade que vai de encontro à
conservação e restauração dos edifícios históricos, fundada pelo mesmo, e em conjunto com outros
pioneiros do movimento da conservação de edifícios: a SPAB, Society for the Protection by Ancient
Building (SPAB, 2009).
Já em Portugal, foi criada a Direção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, em 1929, que criou
uma plataforma, ainda hoje disponível para consulta, com informação técnica e científica para o
património e que liga os conteúdos de diferentes bases de dados (DGEMN, 2008).
Na Europa alguns dos documentos a serem publicados sobre a manutenção de edifícios foram: a
“Carta de Atenas do Restauro”, que propõe algumas ações sobre a conservação do património
edificado; a “Carta Internacional de Restauro” mais conhecida como “Carta de Veneza”, que
reconhece a utilidade da conservação de zonas edificadas mais extensas; e, mais recentemente, a
“Carta de Cracóvia 2000 – Princípios para a Conservação e Restauro do Património Construído” que,
baseando-se na “Carta de Veneza”, delineia as principais referências para a conservação e restauro do
património arquitetónico.
Por último, é de se fazer referência à publicação da primeira norma sobre manutenção, a norma
BS3811, publicada no Reino Unido em 1964. Este documento está intimamente relacionado com a
manutenção industrial, no entanto muitos dos princípios postos em prática no nosso dia-a-dia
(CALEJO, 2001).

2.2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO
Se pensarmos um pouco sobre a normalização, depressa se chega à conclusão que o universo surgiu e
se transformou com base nela.
Para se poder viver em paz, quer a natureza, quer o ser humano, recorrem à normalização sem ter
consciência disso. Todos ajustamos os nossos comportamentos e as nossas atitudes para que possa
haver harmonia e para que não hajam confrontos.
Com o desenvolvimento intelectual do ser humano, este foi querendo ir mais longe e, percebendo que
poderia atingir os seus objetivos através da manipulação da natureza, foi utilizando a normalização
para obter os seus fins vantajosos para si próprio.
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Desde a antiguidade que se vai apercebendo do esforço existente para tentar simplificar produtos e
para proporcionar um melhor entendimento entre comunidades. Disso são exemplo a linguagem falada
e escrita, que possibilita a comunicação entre todos. Além disso, são apresentados no quadro que se
segue, alguns marcos da história e evolução da normalização.

Quadro 1 - A evolução da normalização (IPQ, 2009a)

3500 a.C.

No Indus Valley (Índia), foram encontrados espécimes de pesos normalizados e uma
escala de comprimento subdividida decimalmente

2500 a.C.

A pirâmide de Quéops foi erguida com pedras de medidas iguais.
Os romanos utilizavam, componentes normalizados na construção das condutas de água
e tinham normas para os tijolos e as estacas

Séc. XV

Os venezianos armaram as suas frotas de mastros, velas, remos e lemes uniformes,
para que em combate pudessem responder da mesma maneira e tornar as reparações
mais rápidas

1790

Em França, foi aprovada a unificação do sistema de medidas, tendo sido instituído o
metro como unidade de comprimento

1798

Whitney, na América, produziu revólveres com componentes normalizados

1841

Joseph Whitworth estabelece o primeiro sistema de roscas, normalizado

1860

A Associação de Engenheiros Alemãs (VDI) começa a ocupar-se de tarefas de
normalização

1869

É publicado o primeiro catálogo de perfis normalizados de aço laminado

1876

Mevil Dewey desenvolve a classificação bibliográfica decimal

1877

É editada a primeira norma sobre características e respetivos ensaios para o cimento
Portland

1883

Os fabricantes alemães de papel acordaram na criação de um "formato normalizado de
papel"

1898

A conferência internacional de Zurique aprova a "rosca SI" (sistema internacional) que
servirá de base ao desenvolvimento posterior de importantes trabalhos normativos

1901

É fundado o primeiro organismo nacional de normalização; o BESC – British Engineering
Standards Committee

1901

É criado, nos EUA, o “Bureau of Standards” como departamento do Ministério do
Comércio e Trabalho

1901

O Japão edita as suas primeiras normas

1906

É fundada a Comissão Eletrotécnica Internacional - CEI ou IEC

1907

Edição, na Suécia, das primeiras normas no domínio eletrotécnico
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1915

A Associação Alemã de Fabricantes de Veículos a Motor estabelece as bases para o que
viria a denominar-se “normas para automóveis”

1917

Constituição do Comité de Normalização da Indústria Alemã – NADI

1918

Surge, na Alemanha, a primeira folha de normas “DIN – Norm 1”, sobre passadores
cónicos

1828

Representantes de 16 países criaram a Federação Internacional das Associações de
Normalização – ISA

1929

Cria-se, em Portugal, o Comité Eletrotécnico Português, para o estudo da nomenclatura
e das condições de implantação e funcionamento de instalações elétricas

1940

É criada a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

1947

É fundada a International Organization for Standardization (ISO)

1948

É criado o primeiro organismo nacional de normalização – a Inspeção Geral dos
Produtos Agrícolas e Industriais (IGPAI) – onde funciona a Repartição de Normalização,
com funções de elaboração de normas portuguesas, inclusive no domínio eletrónico

1949

A IGPAI torna-se membro da ISO

1952

É criado o Centro de Normalização, entidade com autonomia administrativa e financeira,
destinada a apoiar os trabalhos de normalização nacional

1961

Surge a Comissão Pan-Americana de Normas (COPANT), com o objetivo de usar as
recomendações e normas da ISO e IEC para elaborar normas para o mercado latinoamericano

1966

Funda-se a Asian Standards Advisory Committee (ASAC), organismo regional asiático de
normalização

1967

Nasce a ASMO, organização Árabe de Normalização e Metrologia

1976

É criada, em Portugal, a Direção- Geral da Qualidade (DGQ), que herda, em 1978, as
atribuições da IGPAI no âmbito da normalização

1983

É publicado o DL 165/83 que institui o Sistema Nacional de Gestão da Qualidade

1983

A CEE publica uma Diretiva (83/189) que estabelece um procedimento de informação no
domínio das normas e regulamentos técnicos

1985

O Conselho de Ministros da Comunidade Europeia aprova a Resolução de 7 de Maio
que estabelece o princípio da “Nova Abordagem” em matéria de harmonização técnica e
normalização

1986

É publicado o DL 183/86 de 12 de Julho, que cria o Instituto Português da Qualidade
extinguindo a DG Qualidade

1988

Nasce, por iniciativa dos membros da Conferência Europeia das Administrações de
Correios e Telecomunicações, o European Telecommunications Standards Institute
(ETSI), que foi reconhecido pela Comissão das Comunidades como o terceiro organismo
europeu da Normalização
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1992

A CEE publica o “Livro Verde sobre a Normalização Europeia”

1993

O Decreto 2/93, de 24 de Março cria, em Moçambique, o INNOQ – Instituto Nacional de
Normalização e Qualidade

A nível da legislação relativa à manutenção, existente em Portugal, pode-se afirmar que esta é
insuficiente e mesmo a existente, não é muito eficaz.
Assim, torna-se urgente a criação de um mecanismo que regule a atuação dos intervenientes da gestão
de edifícios, sendo também urgente algumas alterações à legislação existente, para que a mesma possa
ser devidamente aplicada.

2.3. A ATIVIDADE DO SETOR DA MANUTENÇÃO
2.3.1. CONTEXTO EUROPEU

Nos países europeus mais desenvolvidos existe há muito, uma preocupação com a manutenção e a
reabilitação que pretende dar resposta às necessidades do parque edificado existente, através de
mecanismos de apoios nesta área.
É do conhecimento geral, que o setor da construção civil na Europa tem uma grande contribuição na
economia dos países devido à influência que apresenta no PIB dos mesmos.

Fig. 1 – Evolução do mercado da construção relativamente ao PIB (EUROCONSTRUCT, 2015)

Perante os dados apresentados na Figura 1, observa-se que desde 2012 (período em que houve uma
grande crise no sector da construção) o volume de construção tem vindo a crescer e a recuperar para os
19 países analisados pelo Euroconstruct (Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha,
Irlanda, Itália, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Holanda, Reino Unido, República Checa,
Hungria, Polónia e Eslováquia). Entre 2012 e 2014 deu-se um forte crescimento da construção,
influenciando o valor do PIB, principalmente entre 2013 e 2014, onde este aumentou cerca de 1%.
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Apesar deste forte desenvolvimento, prevê-se que o setor da construção volte a diminuir ligeiramente
o seu volume de construção a partir do presente ano, devido à crise dos mercados financeiros.
Em 2015, deu-se um maior crescimento para países como a Irlanda (+10,6%), Eslováquia (+10,3%),
República Checa (+7,4%), Países Baixos (+ 6%). Já no período 2016-2018, prevê-se que a Polónia e a
Irlanda registem um crescimento anual de 7% a 9%, na produção total de construção
(EUROCONSTRUCT, 2015).
Também em comparação com o estudo feito na Conferência Euroconstruct, em Varsóvia, em 2015, o
volume da construção em 2016 será mais positivo do que o previsto. Isto dever-se-á ao aumento da
construção residencial devido ao afluxo maciço de migrantes que chegam aos países da Europa
Ocidental, como a Alemanha e os Países Baixos, e aos países nórdicos. Este afluxo terá,
provavelmente, um impacto sobre a habitação residencial, criando novas necessidades, quer em
construção nova, quer para arrendamento, quer uma dinâmica no mercado existente.

Fig. 2 – Volume de construção por setor (EUROCONSTRUCT, 2015).

Quanto ao desempenho da construção não residencial, em 2016, sem exceção, todos os países estão
otimistas sobre este mercado, e apenas dois países esperam contratempos mínimos para o ano
seguinte. Os países com taxas de crescimento negativas previstas para novas construções nãoresidenciais são a Finlândia e a Suécia.
Já a engenharia civil continuará a crescer este ano; é esperado um crescimento total de 3,3%. Em 2015
todos os países da Europa Central-Leste têm experimentado um crescimento significativo devido aos
fundos obtidos, provenientes da União Europeia. A Polónia, sétimo maior mercado em 2015 a nível da
engenharia civil, estima crescer ainda mais até 2018. No geral, o sector da engenharia civil vai
diminuir de 0,6% para 2,7% em 2016, mas tem um crescimento promissor de 4,2% previsto para 2017,
seguindo-se um crescimento de 2,8% em 2018.
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Fig. 3 – Evolução do mercado de construção por subsetor (EUROCONSTRUCT, 2014).

Considerando o mercado dividido em 4 subsetores: Residencial Construção Nova, Não Residencial
Construção Nova, Residencial M&R, Não residencial M&R, e considerando a Figura 3, conclui-se que
a construção nova residencial é o subsetor com mais peso. No entanto, foi a M&R que mais relevância
teve no período de crise, entre 2010 e 2012.
Apesar de ter voltado a haver uma inversão nos últimos anos, os subsetores da manutenção e
reabilitação continuam a ter um crescimento, mas agora mais suave. Em 2015, a quota de reparação,
renovação e manutenção atingiu 60% do mercado residencial total, e é previsto que cresça 4,2% até
2017 (EUROCONSTRUCT, 2015).
Um dos fatores que pode influenciar este desenvolvimento dos subsetores da M&R é preocupação
com a poupança energética por questões ambientais e económicas. Devido ao elevado preço da
energia, existe uma maior preocupação em tornar a habitação mais eficiente a nível energético,
existindo assim um maior número de obras de renovação. Assim os governos tentam incentivar este
subsetor através de subsídios ao parque habitacional construído e através da introdução de programas
de renovação urbana com incentivos fiscais e financiamento público e privado.

2.3.2. CONTEXTO NACIONAL

A situação portuguesa pode-se comparar com a dos países europeus menos desenvolvidos. Por um
lado, a construção nova continua a ser o principal fator de impulso no mercado da construção. Por
outro lado, a reabilitação urbana tem vindo a ganhar força em Portugal nos últimos anos. Visto que o
parque edificado se encontra envelhecido, é de esperar uma tendência para se aumentar o investimento
em atividades de renovação, mas ainda há um longo caminho a percorrer nesta matéria.
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Quadro 2 – Produtividade da construção em Portugal (adaptado de EUROCONSTRUCT, 2015).

Produtividade da Construção (%)
Estimativa

Previsões

Perspetiva

País/Ano
Portugal
Países Euroconstruct (EC-19)

2012

2013

2014

-15,5

-14,5

-1,0

-6,0

-2,4

1,3

2015

2016

2017

2018

3,0

4,0

5,0

4,5

1,6

3,0

2,7

2,0

Pela análise do Quadro 2, verifica-se que o setor da construção em Portugal tem vindo a crescer desde
2012, tendo ocorrido um desenvolvimento bastante notável entre 2013 e 2014. A partir de 2015 prevêse que o mercado continue a recuperar, mas mais lentamente. No entanto, até 2015, Portugal mantevese sempre abaixo da média dos países da Euroconstruct, mas espera-se que esteja acima da média nos
próximos anos.
Estes dados são coincidentes com os dados obtidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2015),
que também demonstra um grande crescimento entre 2013 e 2015. (Figura 4)

Fig. 4 – Índice de produção na construção em Portugal (INE, 2015).

Segundo os Censos 2011 (INE, 2011), verifica-se a existência de 1,45 alojamentos por família, pelo
que se podem considerar residuais as carências habitacionais no conjunto do parque habitacional.
Entre 2001 e 2011 houve uma melhoria do estado de conservação dos edifícios, no entanto, ainda
existem cerca de 1 milhão de edifícios que precisam de algum tipo de intervenção. Os edifícios com
necessidade de grandes reparações ou muito degradados são cerca de 4%, havendo portanto um maior
número de edifícios com necessidade de pequenas ou médias reparações (Figura 5).
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Fig. 5 – Produtividade — Valor do investimento nacional na realização das obras (EUROCONSTRUCT, 2012).

Em 2011, o subsetor da manutenção e reabilitação de edifícios representava cerca de 26% da
produtividade do setor da construção em Portugal, valor abaixo da média europeia – 34,9% (Figura 6).

Fig. 6 – Distribuição do número de fogos concluídos, por tipo de obra (INE, 2011).

Pela Figura 6, pode-se tirar a conclusão que entre 2001 e 2011 a variação da proporção de alojamentos
reabilitados foi significativa. No entanto, essa evolução da proporção deveu-se não ao aumento da
reabilitação, mas sim, à diminuição da construção nova. Na verdade, o número de alojamentos
reabilitados tem-se mantido relativamente estável nos últimos anos.
É de fazer referência que as empresas estão mais sensibilizadas para uma necessidade de alteração do
perfil de intervenção no mercado, tendo sido registado um aumento do número de entidades com
alvará referente a «Reabilitação e conservação de edifícios» (INCI, 2012).
Em suma, é notável que a construção em Portugal esteve mais direcionada para a construção nova
mas, ultimamente, começa a adquirir uma maior importância do setor da manutenção e reabilitação.
No entanto, é necessário continuar a impulsionar este setor para que este se torne mais dinâmico. São
necessárias empresas mais especializadas nesta área e ainda modificações à legislação existente.
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3
ESTADO DA ARTE

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Com base no que a ciência descobriu até hoje, é feita uma investigação sobre os conceitos e normas
relacionadas com a manutenção, apresentando-se os resultados no capítulo seguinte. Esta revisão
bibliográfica tem como objetivo apoiar a estruturação do plano de manutenção, objeto de análise e
desenvolvimento no capítulo 6, e também, dar a conhecer ao leitor noções relacionadas com a
manutenção. No entanto, pressupõe-se que o leitor já está minimamente familiarizado com o tema, e
nesse sentido, não será feita uma abordagem muito exaustiva sobre os conceitos mas uma visão geral
sobre os mesmos. Para além disso, será realizada uma síntese da norma, no capítulo 4, e aí explicados
alguns conceitos que a mesma aborda, não sendo necessário aprofundar excessivamente o tema neste
capítulo.

3.2. MANUTENÇÃO VERSUS REABILITAÇÃO
Os conceitos de manutenção e reabilitação de edifícios são ainda, muitas vezes confundidos, sendo
necessário algum esclarecimento.
Na Figura 7, percebe-se que a manutenção pretende elevar o nível de desempenho para um nível não
superior ao inicial, ao passo que a reabilitação tem como objetivo incrementar o nível de desempenho
para um nível superior ao inicial.

Fig. 7 – Distinção entre os conceitos manutenção e reabilitação (CALEJO, 2007)
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Assim, a manutenção pode ser definida como a “Combinação de todas as medidas técnicas e
administrativas associadas, durante a vida de serviço para conservar um edifício, ou suas partes, num
estado em que este possa realizar as suas funções exigidas” (ISO, 2011).
Quanto à reabilitação, na tradução portuguesa do Glossário do ICOMOS, é apresentada como o
“processo para adaptar uma construção a um novo uso ou função, sem alterar as partes da
construção que são significativas para o seu valor histórico” (TAVARES et al., 2013).
A principal diferença entre os dois conceitos é o facto de a reabilitação considerar na sua atividade a
melhoria da qualidade do elemento construtivo e o aumento do nível exigido de desempenho para a
atualidade (BARROS, 2008), enquanto que a manutenção mantém o nível de desempenho próximo do
inicial diminuindo apenas quando o elemento construtivo se aproxima do seu fim de vida útil. Isto
deve-se às ações de conservação que vão atenuando a degradação do bem.

3.3. TIPOS DE MANUTENÇÃO
Considerando a manutenção em função da ocorrência de falhas, pode-se subdividir a mesma em dois
tipos: a manutenção corretiva (que acontece depois da ocorrência da falha) e a manutenção preventiva
ou proactiva (acontece antes da ocorrência da falha).
A manutenção corretiva, também designada por manutenção reativa, intervém, normalmente, quando
as estratégias de manutenção proactivas não se justificam a nível económico. Por outro lado, é também
aplicada quando ocorre alguma anomalia apesar de se terem tomado medidas de reparação ou
substituição (RAPOSO, 2010).
Por sua vez, a manutenção preventiva tem como principal objetivo atuar antes da ocorrência de
anomalias de forma a evitar as mesmas. Assim, atentando os sinais de pré-patologias, são corrigidos os
defeitos do elemento construtivo, não ocorrendo uma diminuição do desempenho do mesmo (LEITE,
2009).

3.4. OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO
As operações de manutenção são as ações que podem ser tomadas para aplicar a manutenção e evitar a
degradação do bem imóvel, ampliando a vida útil do mesmo. Estas operações podem ser categorizadas
em cinco grupos: inspeção, limpeza, medidas pró-ativas, medidas corretivas e substituição.
Segundo a norma NP 13306, inspeção é o controlo de conformidade realizado através de medições,
observações, testes ou calibrações das características significativas de um bem. Geralmente pode ser
realizada antes, durante ou depois de outras atividades de manutenção (IPQ, 2007).
A limpeza é considerada uma das operações mais económicas, mas também uma das mais
importantes, não devendo, portanto ser menosprezada. Isto deve-se ao facto de resolver bastantes
anomalias que resultam de sujidade acumulada, de agentes microbiológicos e de poluição.
As medidas pró-ativas passam pelo emprego de procedimentos que promovem o melhor uso dos
elementos construtivos (SILVA, 2010). Estas permitem antecipar as anomalias, tomar medidas que as
evitem e assim prevenir o aparecimento das mesmas.
Por sua vez, as medidas corretivas são tomadas quando é necessária a reposição do elemento sem que
seja precisa a substituição deste.
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A substituição diz respeito à troca de um elemento por outro com as mesmas características,
restituindo o desempenho inicial do elemento.

3.5. MANUAL DE SERVIÇO
O manual de serviço pode ser considerado como um manual de instruções para a manutenção do
edifício. Este tem o objetivo de se constituir como um apoio incontornável à eliminação de erros de
utilização. O manual é constituído por duas partes: o manual de manutenção, com textos e imagens
com vocabulário mais técnico e dirigido ao gestor da manutenção do edifício; e o manual de
utilização, um manual mais simples e destinado aos utentes.
Este documento (Figura 8) agrega toda a informação, cuidados e regras que se devem cumprir na fase
de utilização do edifício, e é organizado da seguinte forma:

Manual de Serviço

Manual de Utilização

Procedimentos de
utilização

Ficha de reclamação
técnica

Manual de Manutenção

Procedimentos de
Manutenção

Plano de
Manutenção

Operações de
manutenção:
1. Inspeção
2. Limpeza
3. Pró-ação
4. Correção
5. Substituição

Planeamento
das
operações

Fig. 8 – Organização de um manual de serviço (adaptado de LOPES, 2005)

3.5.1. MANUAL DE MANUTENÇÃO

O manual de manutenção deve ser elaborado na fase de projeto, para novos edifícios, e a partir da
avaliação do estado de degradação, para edifícios existentes. Além disso, deve ser sistematicamente
atualizado nas fases posteriores do empreendimento.
Este manual contém as estratégias de manutenção que devem ser tidas em conta para o edifício,
incluindo, por exemplo, os procedimentos de manutenção e inspeção. Estes procedimentos devem ser
sempre agendados e registados no manual. Os procedimentos corretivos e de emergência devem
também ser parte integrante deste manual, devido a anomalias que não sejam previstas.
Além destas informações, o manual de manutenção deve ainda abordar os seguintes tópicos (SILVA et
al, 2004):
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Características construtivas, componentes e elementos do edifício;



Lista dos materiais aplicados e equipamentos instalados;



Lista dos eventuais “stocks” a manter, para futuras reparações;



O ritmo de rotinas de inspeção conforme o plano estabelecido previamente, esclarecendo quais
os componentes e elementos a inspecionar;



Informações sobre os fornecedores dos componentes, elementos, instalações e sistemas, de
modo a que se possa contactar, caso seja necessário.

3.5.2. MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Como mencionado anteriormente, o manual de utilização é direcionado ao utente do edifício. Grande
parte das anomalias que existem nos edifícios é devida à má utilização dos mesmos, daí este manual
ser essencial. Este vai evitar que os erros de utilização possam acontecer, e permite que o utente possa
tratar de algumas intervenções mais simples, dando continuidade à manutenção e otimizando a
utilização do edifício.
De acordo com (SILVA et al, 2004) quer o manual de manutenção, quer o manual de utilização
deverão ser elaborados pela mesma entidade.
Assim, o manual de utilização deve ser simples e conter as seguintes regras, informações e cuidados a
ter em atenção na utilização e manutenção (adaptado de CALEJO, 2001e SILVA et al, 2004):


Direitos e deveres dos utentes;



Características relevantes dos diversos componentes e elementos do edifício;



Recomendações para uma adequada utilização e manutenção;



Lista de materiais aplicados e respetivas referências;



Informações sobre os fornecedores dos componentes, elementos, instalações e sistemas, de
modo a que se possa contactar, caso seja necessário;



Primeiras ações a realizar ao ocupar o edifício (ligações às redes de abastecimento, etc.);



Descrição e regras de funcionamento dos principais sistemas, instalações e equipamentos



Precauções de utilização quanto ao uso e manutenção;



Regulamentos e legislação referentes ao condomínio, quando aplicável.

É ainda de fazer referência à ficha de reclamação técnica que serve de registo de reclamações e que
pode levar a uma ação de inspeção para a averiguação da reclamação (CALEJO, 2001).

3.6. PLANO DE MANUTENÇÃO
A manutenção adequada do edifício ao longo da sua vida útil tem como objetivo primordial o
mantimento das características funcionais e estéticas para o qual o edifício foi projetado e executado.
Pode estabelecer-se que a vida de um edifício tem duas fases: a execução e a sua utilização. Uma série
de problemas relativos à durabilidade podem ser minimizados e até resolvidos durante a fase de
execução. No entanto, alguns procedimentos regulares e programados de manutenção são essenciais
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para a conservação e eficiência do edifício. Assim, torna-se fundamental a elaboração de um plano de
manutenção para garantir e prolongar a vida útil de um edifício.
O plano de manutenção tem como principal objetivo planear as operações de manutenção,
habitualmente designadas por “big-five”: inspeção, limpeza, pró-ação, correção e substituição. Este
plano deve considerar os aspetos técnicos, económicos e funcionais e contemplar a periodicidade das
intervenções e os procedimentos de manutenção a realizar. Além disso, deve ainda ter como objeto de
análise os seguintes conteúdos (LEITE, 2009):


Determinar a vida útil de cada elemento construtivo;



Estabelecer os níveis de qualidade mínima;



Definir anomalias relevantes, causas possíveis e mecanismos de degradação;



Prever os sintomas de pré-patologia;



Determinar o sistema de seleção de operação de manutenção;



Estabelecer rotinas de inspeção;



Criar estratégias de atuação;



Registos de todas as intervenções;



Registos de custos de operações;



Recomendações técnicas de produtos e soluções.

No caso dos edifícios novos, o plano deve ser elaborado e promovido desde a fase de projeto. Já no
caso de edifícios existentes, deve ser produzido a partir da avaliação do estado de deterioração, sendo
alterado ao longo do tempo. Assim, o plano de manutenção está em constante alteração ao longo do
ciclo de vida do edifício (Figura 9).

Fig. 9 - Evolução do plano de manutenção ao longo do ciclo de vida de um edifício (adaptado de FLORES, 2003)

No caso dos edifícios existentes, para a elaboração do plano de manutenção deve-se, em primeiro
lugar, identificar e caracterizar os elementos do edifício e as soluções construtivas. De seguida, faz-se
uma análise do comportamento em serviço do elemento em estudo, e faz-se uma avaliação da situação
atual, de modo a perceber o grau de degradação do mesmo. Em último lugar procede-se ao estudo das
estratégias de manutenção (SILVA et al, 2004). Caso as soluções não apresentem o desempenho
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desejado, deve-se transmitir as informações aos responsáveis pelo projeto, para que possam ser
tomadas medidas e feitas as alterações necessárias.

Fig. 10 – Organização de um plano de manutenção (DE-FRANCESCO, 2011)

3.7. ELEMENTOS FONTE DE MANUTENÇÃO
Na perspetiva da atividade da manutenção, o comportamento de um edifício é dependente de vários
elementos pelo qual este é constituído, sendo estes elementos designados por Elementos Fonte de
Manutenção - EFM (Quadro 3). Cada um destes elementos está associado a uma unidade do edifício e,
portanto, cada um apresenta um modelo de degradação próprio, bem como um comportamento durante
a vida útil diferente dos outros, sendo necessário implementar diferentes procedimentos de
manutenção. No capítulo 5 serão analisados os Elementos Fonte de Manutenção do edifício em estudo.
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Quadro 3 - Elementos Fonte de Manutenção (adaptado de UNI, 1981).

Classes de unidades
Tecnológicas

Unidades Tecnológicas

Classes de elementos técnicos

Nível 1

Nível 2

Nível 3
1.1.1 Diretas

1.1 Fundações
1.1.2 Indiretas
1.2.1 Vertical
1. Estrutura Portante 1.2 De Elevação

1.2.2 Horizontal e inclinado
1.2.3 Espacial
1.3.1 Vertical

1.3 De Contenção
1.3.2 Horizontal
2.1.1 Paredes Verticais Perimetrais
2.1 Vertical
2.1.2 Vãos exteriores verticais
2.2.1 Pavimento Térreo
2.2 Horizontal inferior
2.2.2 Vãos horizontais

2. Envolvente
2.3 Horizontal em espaços externos

2.3.1 Pavimentos em espaços
abertos
2.4.1 Cobertura

2.4 Superior
2.4.2 Vãos exteriores horizontais
3.1.1 Paredes
3.1 Verticais

3.1.2 Vãos interiores
3.1.3 Elementos de proteção

3. Divisórias
Interiores

3.2.1 Pavimentos
3.2 Horizontais

3.2.2 Mezaninos
3.2.3 Vãos horizontais
3.3.1 Escadas

3.3 Inclinadas
3.3.2 Rampas
4.1.1 Elementos de Proteção
4.1 Verticais
4.1.2 Elementos de Separação
4. Divisórias
Exteriores

4.2.1 Varandas e galerias
4.2 Horizontais
4.2.2 Passeios e pontes pedonais
4.3.1 Escadas
4.3 Inclinadas
4.3.2 Rampas
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Quadro 3 - Elementos Fonte de Manutenção (adaptado de UNI, 1981 - continuação).

Classes de unidades
Tecnológicas

Unidades Tecnológicas

Nível 1

Nível 2

5.1 Ar condicionado

5.2 Sistema sanitário

5. Sistema de
Prestação de
Serviços

5.3 Esgotos

5.4 Efluentes Gasosos
5.5 Eliminação de Resíduos Sólidos
5.6 Distribuição de gás

5.7 Eletricidade

5.8 Telecomunicações

5.9 Transporte fixo
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Classes de elementos técnicos
Nível 3
5.1.1 Fonte de Alimentação
5.1.2 Unidades Térmicas
5.1.3 Unidades de Tratamento de
Fluídos
5.1.4 Redes de Distribuição e
Terminais
5.1.5 Redes de Drenagem de
condensados
5.1.6 Canais de emissão
5.2.1 Ligações
5.2.2 Máquinas Hidráulicas
5.2.3 Acumuladores
5.2.4 Esquentadores
5.2.5 Redes e terminais de
distribuição de água fria
5.2.6 Redes e terminais de
distribuição de água quente
5.2.7 Redes de recirculação de água
quente
5.2.8 Aparelhos Sanitários
5.3.1 Redes de drenagem de águas
negras
5.3.2 Redes de drenagem de água
doméstica (águas cinza)
5.3.3 Redes de drenagem de águas
pluviais
5.3.4 Redes de ventilação
secundárias
5.4.1 Fonte de Alimentação
5.4.2 Máquinas
5.4.3 Redes de Canalização
5.5.1 Tubos de queda
5.5.2 Canais de emissão
5.6.1 Ligações
5.6.2 Redes de distribuição e
terminais
5.7.1 Fonte de Alimentação
5.7.2 Ligações
5.7.3 Equipamentos elétricos
5.7.4 Redes de distribuição e
terminais
5.8.1 Alimentação
5.8.2 Ligações
5.8.3 Redes de distribuição e
terminais
5.9.1 Alimentação
5.9.2 Máquinas
5.9.3 Partes móveis
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Quadro 3 - Elementos Fonte de Manutenção (adaptado de UNI, 1981 - continuação).

Classes de unidades
Tecnológicas

Unidades Tecnológicas

Classes de elementos técnicos

Nível 1

Nível 2

Nível 3
6.1.1 Ligações
6.1.2 Sensores e transdutores

6.1 Anti-incêndio

6.1.3 Redes de distribuição e
terminais
6.1.4 Alarmes
6.2.1 Elementos de Captação

6. Sistema de
Segurança

6.2 Pára-raios

6.2.2 Rede
6.2.3 Dispersores
6.3.1 Fonte de Alimentação
6.3.2 Detetores e transdutores

6.3 Anti-roubo e Anti-intrusão
6.3.3 Rede
6.3.4 Alarmes
7.1 Isolamento térmico
7.2 Isolamento acústico
7. Isolamento e
Impermeabilização

7.3 Isolamento anti-incêndio
7.4 Barreira pára-vapor
7.5 Impermeabilização

8. Equipamentos
Internos

8.1 Mobiliário de Casa
8.2 Serviços de bloqueio
9.1 Móveis Exteriores Coletivos

9. Equipamentos
Exteriores

9.2 Acessórios Externos

9.2.1 Cercas
9.2.2 Pavimentos Externos

3.8. NORMAS RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO E CONCEITOS TEÓRICOS
3.8.1. NP – EN 13306 – TERMINOLOGIA DA MANUTENÇÃO (IPQ, 2007)

Esta norma define termos genéricos relacionados com a manutenção e com a organização da
manutenção, para qualquer que seja o tipo de bem a considerar, excetuando as aplicações informáticas.
No entanto, esta norma tem um ponto menos positivo, pois está mais relacionada com a manutenção
industrial e não de edifícios.
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Considerando que o gestor da manutenção é o responsável por toda a estratégia da manutenção, é
necessário explicitar algumas definições para que o utente entenda melhor as normas de manutenção e
os seus requisitos.
Assim, seguem-se algumas noções mais técnicas que estão definidas na norma acima referida. Outros
conceitos que não serão mencionados podem ser analisados na mesma. A saber:
Manutenção – Conjunto de todas as ações técnicas, administrativas e de gestão destinadas a manter
ou repor o estado de um bem para que este possa desempenhar as funções pretendidas durante o seu
ciclo de vida.
Gestão da manutenção – Todas as atividades de gestão que impõem os objetivos, a estratégia e as
responsabilidades que dizem respeito à manutenção e a sua implementação por diferentes meios;
Objetivos da manutenção – São as intenções fixadas e aceites para as atividades de manutenção;
Estratégia de manutenção – Técnica de gestão que te como intuito cumprir os objetivos da
manutenção;
Plano de manutenção – Combinação de tarefas que dizem respeito às atividades, procedimentos,
recursos e tempos necessários para executar a manutenção;
Função requerida – Função ou conjunto de funções de um bem que são necessárias para
desempenhar um serviço;
Bem – Elemento, componente, unidade funcional que se pode considerar individualmente;
Manutibilidade – Capacidade de um bem para ser mantido ou restaurado, cumprindo a função
requerida;
Vida útil – Intervalo de tempo que termina quando a taxa de avarias é inaceitável ou quando o bem é
considerado irreparável depois de uma avaria;
Inspeção – Controlo de conformidade realizado através de medições, observações, testes ou
calibrações das características significativas de um bem.

3.8.2. NP – EN 13460 – DOCUMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO (IPQ, 2009b)

A norma especifica a lista de documentos que são necessários à manutenção e os elementos de
informação que estes contêm, e que podem ser adaptados às necessidades do utilizador/fornecedor do
bem. Esta documentação é estabelecida para a fase operacional do bem e tem em consideração os
acordos estabelecidos entre o utilizador e o fornecedor, e registados no contrato que foi realizado de
acordo com a norma EN 13269:2006. Esta última norma tem como objetivo definir uma estrutura tipo
a elaborar num contrato de prestação de serviços de manutenção, não tendo um caráter vinculativo.

3.8.3. NP – EN 15341 – INDICADORES DE DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO (IPQ, 2009c)

A norma descreve um sistema de indicadores que medem o desempenho da manutenção, de modo a
que se verifique uma melhoria da eficiência e eficácia, de modo a que seja atingida a excelência da
manutenção dos bens imobilizados.
O conceito de indicador refere-se à característica ou conjunto de caraterísticas medidas de um
fenómeno, de acordo com uma fórmula de avaliação da sua evolução.
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3.8.4. NP 4492 – REQUISITOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Esta norma expõe as aptidões que os prestadores de serviços de manutenção devem apresentar, de
forma que o serviço seja realizado de acordo com os requisitos dos clientes e das exigências
regulamentares.
A norma permite a certificação de qualquer tipo de empresa prestadora de serviços de manutenção,
independentemente da sua dimensão ou da área de especialização, e possibilitando a certificação com
custos de implementação e de controlo reduzidos.

3.8.5. ISO 15686 – BUILDINGS AND CONSTRUCTED ASSETS – SERVICE LIFE PLANNING (ISO, 2011)

Esta norma é dividida em onze partes e aborda essencialmente o cumprimento estipulado para a fase
de projeto da vida útil. Cada uma das onze partes trata as seguintes temáticas:
Parte 1 – Princípios gerais e estrutura
Parte 2 – Procedimentos de previsão da vida útil
Parte 3 – Auditorias de desempenho e comentários
Parte 4 (em desenvolvimento) – Planeamento da vida útil usando modelos da informação da
construção baseados no IFC
Parte 5 – Custo ciclo de vida
Parte 6 – Procedimentos para considerar os impactes ambientais
Parte 7 – Avaliação de desempenho para o feedback dos dados de vida útil obtidos pela prática
Parte 8 – Vida útil de referência e estimativa da vida útil
Parte 9 – Guia sobre a avaliação dos dados de vida útil (Especificação Técnica)
Parte 10 – Quando avaliar o desempenho funcional
Parte 11 (em desenvolvimento) – Terminologia

3.8.6. OUTRAS DISPOSIÇÕES LEGAIS RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO

Para além das normas referenciadas, por se considerarem de interesse para o trabalho desenvolvido,
deve fazer-se também referência a algumas disposições legais presentes, em termos de legislação, em
Portugal. De seguida apresenta-se uma síntese da legislação relevante que inclua medidas de
manutenção:
Decreto-lei n.º 177/2001 de 4 de Junho – introduz alterações ao Decreto-Lei n.º 555/99 e ao DecretoLei nº 38382 (RGEU, 1951), que refere, na secção IV, artigo 89.º, que “as edificações devem ser
objeto de obras de conservação pelo menos uma vez em cada período de oito anos, devendo o
proprietário, independentemente desse prazo, realizar todas as obras necessárias à manutenção da
sua segurança, salubridade e arranjo estético”.
Decreto-Lei n.º 357/85 de 2 de Setembro – este vem alterar o Decreto-Lei n.º 349-C/83 de 30 de
Julho, alargando o período transitório previsto nos diplomas que aprovaram o Regulamento e
Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes e o Regulamento de Estruturas de Betão
Armado e Pré-Esforçado (REBAP). Este último decreto refere que as estruturas para além da sua
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necessidade de serem mantidas para desempenharem as funções para que foram concebidas, deverão
ser objeto de inspeções regulares (com periodicidade variáveis de 1 a 10 anos, consoante o tipo de
estrutura) e se necessário de reparações adequadas.
Decreto-Lei 817/2004 de 16 de Julho – aprova o modelo da “ficha técnica da habitação”. Este é um
documento que descreve as características técnicas e funcionais de um prédio urbano para fim
habitacional, tendo em conta o momento da conclusão das obras de construção, reconstrução,
ampliação ou alteração do mesmo (INCI, 2009). Faz também referência a algumas instruções sobre a
sua utilização e manutenção.
Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) – introduz uma ficha de avaliação, a qual
“permite determinar o nível do estado de conservação do locado e o coeficiente de conservação,
destinando-se a ser preenchida no âmbito da vistoria a realizar ao local arrendado” e vem atualizar o
Decreto-Lei 321-B/90 de 15 de Outubro que classificava as obras no imóvel arrendado como obras de
conservação ordinária, extraordinária e de beneficiação (PORTAL DO GOVERNO, 2009).
Código Civil – apesar de pouco incidente sobre o assunto e na ausência de documentos legais mais
precisos, é o documento que rege a conduta profissional dos gestores de edifícios, precavendo
situações de conflito perante os condóminos.
RGE (Regulamento Geral da Edificações) – veio introduzir alterações ao RGEU (Decreto-Lei
38382/52, de 7 de Agosto). O RGE é um “regulamento estruturante e ajustado à realidade atual,
nomeadamente em aspetos que tocam a segurança, o ambiente, a energia, a sustentabilidade, vida
útil, manutenção e durabilidade dos edifícios, a defesa do consumidor e a gestão da qualidade”
(MOPTC, 2009). Das alterações efetuadas ao RGEU, são relevantes os Artigos 117º, 118º, 119º e
120º, artigos intimamente ligados com o tema a abordar neste trabalho. O Artigo 118º está mais
relacionado com a fase de projeto, não sendo muito estudado neste trabalho. Contudo, ainda não se
encontra em vigor.
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4
GUIA ORIENTADOR EUROPEU EM
DESENVOLVIMENTO

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O guia a ser analisado na presente dissertação é um guia orientador europeu, em desenvolvimento pelo
grupo WG7, com o seguinte título: Manutenção de Edifícios: Critérios para a elaboração de
planos e programas de manutenção para edifícios – orientações.
O guia surgiu como necessidade de regularizar os critérios e aspetos que podem ser usados para
elaborar planos de manutenção de edifícios, de modo a que isto se verifique da mesma forma em todos
os países da Europa. A criação de um guia desta natureza prende-se também com o facto de a maior
parte das normas e guias orientadores existentes sobre manutenção serem relacionados com a
manutenção industrial e não de edifícios.
Para além disso, ainda vem aprofundar os conteúdos e procedimentos para elaborar os planos de
manutenção em três etapas: fase de projeto, para edifícios construídos recentemente e para edifícios
existentes.

4.2. SÍNTESE DO GUIA
Neste capítulo será feita uma síntese de alguns tópicos considerados mais importantes. Serão também
esquematizados alguns conteúdos para uma leitura mais simplificada. O guia em análise encontra-se
em anexo - ANEXO I - podendo o seu conteúdo ser consultado na íntegra.
Assim sendo, são apresentados, em primeiro lugar, os capítulos e subcapítulos que estruturam o guia :
Introdução
1. Âmbito
2. Referências normativas
3. Termos e Definições
4. Critérios gerais para o planeamento da manutenção de edifícios
4.1 Finalidade e conteúdo do plano de manutenção e programa de manutenção
4.2 Procedimentos para a elaboração do plano de manutenção
4.3 Níveis de aplicação do processo de planeamento
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4.4 Âmbito do processo de planeamento
4.5 Documentos de planeamento
4.6 Atualização do plano de manutenção
5. Critérios e etapas na elaboração do plano de manutenção
5.1 Critérios para a elaboração do plano de manutenção durante a etapa de projeto (primeiro
plano de gestão)
5.2 Critérios para a elaboração do plano de manutenção para edifícios construídos
recentemente
5.3 Critérios para a elaboração do plano de manutenção para edifícios existentes
6. Diretrizes para a escolha de estratégias de manutenção
6.1 Geral
6.2 Manutenção preventiva
6.3 Manutenção corretiva
7. Calendarização do planeamento operacional de tarefas
8. Orçamento de manutenção
9. Atualização do plano de manutenção durante a operação do edifício
ANEXO

Seguidamente, apresenta-se uma síntese dos conteúdos do guia, de forma a serem encontradas as suas
insuficiências (caso existam), fazendo as respetivas correções, permitindo também perceber como
poderá ser o plano de manutenção para o edifício em estudo.
No capítulo da introdução do guia é feita uma breve explicação sobre a definição e os objetivos do
plano de manutenção, bem como quais as condições que são necessárias para a elaboração do mesmo.
No capítulo 1 é realizado o enquadramento do guia. O guia descreve as características gerais do plano
e programa de manutenção relativamente a objetivos e fases de desenvolvimento; e também,
aprofunda o conteúdo e os procedimentos para elaborar o plano com respeito a três possíveis fases de
aplicação: projeto detalhado, novos edifícios em entrada em serviço e edifícios em operação.
O capítulo 2 é relativo às referências normativas mencionando quais os documentos referenciados que
são indispensáveis para a aplicação do documento. Para as referências datadas, somente a edição
citada se aplica. Para referências não datadas, aplica-se a última edição do referido documento
(incluindo emendas).


EN 13306: 2010



EN 13460: 2009



EN 15331: 2011

O capítulo 3 apenas aborda um conceito, devendo ser completado com termos e definições tendo
como referências as seguintes normas e documentos:
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EN 15331: 2011

O termo que foi incluído é o de programa de manutenção. Este é definido como uma lista de todas as
tarefas de manutenção desenvolvidos para um sistema para um determinado contexto operacional e
conceito de manutenção (fonte: IEC 60300-3-11, ed 2.0).
O capítulo 4 refere quais os critérios gerais para o planeamento da manutenção de edifícios e está
dividido nos seguintes subcapítulos:
4.1 Finalidade e conteúdo do plano de manutenção e programa de manutenção;
4.2 Procedimentos para a elaboração do plano de manutenção;
4.3 Níveis de aplicação do processo de planeamento;
4.7 Âmbito do processo de planeamento;
4.8 Documentos de planeamento;
4.9 Atualização do plano de manutenção.
No subcapítulo 4.1 é explicada qual a finalidade e conteúdo do plano de manutenção e programa de
manutenção, como se demonstra de seguida:
a) Plano de Manutenção
O objetivo global do plano de manutenção para um edifício é controlar, manter ou restabelecer uma
relação satisfatória entre o seu estado de funcionamento e o seu nível de desempenho assumido como
referência.
O plano de manutenção deverá definir, num período de médio a longo prazo, os padrões de serviço,
isto é, as tarefas de manutenção a serem realizadas - organizado com base no conjunto hierárquico de
prioridades com a sua programação de tempo e os custos associados. Os custos podem ser definidos
tanto utilizando índices de custos da manutenção ou através dos custos estimados para cada tarefa,
calculados de acordo com os recursos necessários (mão de obra, materiais, ferramentas e máquinas) e
tempo de execução.
b) Programa de Manutenção
O programa de manutenção consiste na programação de tarefas de manutenção previstas no plano de
manutenção e visa a gestão e otimização de recursos, em conformidade com as disposições do plano e
com as exigências expressas pelo proprietário.

O subcapítulo 4.2 refere quais os procedimentos para a elaboração do plano de manutenção em três
fases distintas: fase preparatória inicial, fase de processamento das previsões do plano e fase de
processamento do programa de atividades.
a) Fase Preparatória Inicial
A fase preparatória inicial envolve a aquisição do enquadramento preliminar de conhecimento
necessário para a definição dos objetivos, para a identificação de consistência quantitativa e técnica do
estado físico e funcional dos ativos com o objetivo de preparar as previsões do plano.
A complexidade e dificuldade das atividades, que podem ser associadas com a preparação da estrutura
cognitiva, envolvem a oportunidade de operar de acordo com um princípio de escala na aquisição de
conhecimento, ou seja, distinguir – no que diz respeito aos objetivos de planeamento específicos -
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entre informação "essencial" que deve em qualquer caso, ser necessariamente recolhida antes do
momento da elaboração do plano e da informação "útil", que pode ser recolhida em fases posteriores
do desenvolvimento e implementação do mesmo e compatível com a organização de gestão e com os
recursos disponíveis (humanos, financeiros, de informação, tecnologia).
O nível e o conteúdo da informação devem ser apropriados para o nível de criticidade dos elementos
técnicos e suas funções.
No esquema que se segue (Figura 11) pode-se perceber em que consiste a aquisição do enquadramento
preliminar de conhecimento e como é completada essa aquisição.

Aquisição do enquadramento
preliminar de conhecimento

Estratégias do
proprietário em relação
às atividades primárias
e as suas previsões

Estado do edifício
(sistema funcionalespacial e tecnológicofuncional)

Em edifícios em
serviço: estado dos
elementos técnicos,
em comparação com
as condições base
exigidas

Avaliação da diferença entre os níveis de
desempenho medidos e os níveis utilizados
como pontos de referência para o plano
Fig. 11 – Aquisição de conhecimento na fase preparatória.

O conhecimento do estado dos elementos técnicos e a avaliação do desvio do desempenho esperado,
contribuem, em conjunto com as indicações emergentes das políticas de manutenção, para a
clarificação das prioridades de intervenção, das estratégias de manutenção e dos padrões de serviço.
b) Fase de processamento das previsões do plano
Esta fase é desenvolvida a partir da especificação da política de manutenção adotada. Com base nisso,
em relação às características e estado do edifício e de acordo com as prioridades estabelecidas, o
processo de planeamento inclui a definição da combinação mais apropriada de estratégias de
manutenção. Com base nessas premissas, o processo de planeamento, referindo-se a um médio-longo
prazo, deve vir a estabelecer três aspetos básicos, como se pode verificar na Figura 12: padrões de
serviço, técnicas, duração prevista das tarefas e recursos necessários e custos estimados.
O custo previsto das intervenções identificadas, juntamente com um montante a ser reservado para as
intervenções não planeadas e/ou imprevisíveis, deve ser apresentado, dentro do orçamento, em
comparação com os fundos disponíveis para a manutenção declarados anualmente pelo proprietário.
Se a comparação mostra o cumprimento das previsões com respeito à disponibilidade, é possível
confirmar o conjunto de intervenções a efetuar no tempo assumido. A partir dessas decisões é definido
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o orçamento estimado para a manutenção. Se a comparação mostra o não cumprimento das
disposições no que diz respeito à disponibilidade, é determinada a revisão das decisões que podem
dizer respeito - sempre que possível e adequado e no entanto sempre em conformidade com as linhas
desenhadas pelas políticas do proprietário - às prioridades, padrões de serviço, as estratégias de
intervenção e técnicas de intervenção.

Características e estado
do edifício

Prioridades
estabelecidas

Definição de estratégias
de manutenção

Processo de planeamento

Padrões de serviço

Técnicas, duração
prevista das tarefas e
recursos necessários

Custos estimados

Fig. 12 – O processo de planeamento na fase de processamento das previsões do plano

c) Fase de processamento do programa de atividades
As atividades previstas no plano são a base para:


A construção de um orçamento detalhado dos gastos no curto prazo, normalmente anual, para
todas as atividades planeadas;



A preparação do cronograma detalhado das atividades a serem elaboradas geralmente com o
apoio das técnicas de planeamento operacional.

Para além disso, no subcapítulo 4.3 é ainda explicado quais são os níveis de aplicação do processo de
planeamento. O processo de planeamento é aplicável à viabilidade, a edifícios, a subsistemas de
edifícios e aos elementos técnicos. No entanto, no caso dos elementos técnicos, o plano de manutenção
deve ser entendido como um sistema estruturado e integrado de planos referidos a elementos
constitutivos específicos para os quais é possível fazer previsões de duração e comportamento ao
longo do tempo. O nível ideal do plano é o nível do edifício, onde as previsões desenvolvidas no
âmbito de setores específicos (construção, instalações mecânicas, instalações elétricas, etc.) se juntam
e são comparadas e verificadas com o objetivo de uma otimização organizacional e económica.
No subcapítulo 4.4 é desenvolvido o âmbito do processo de planeamento. Como se explica de seguida,
o processo de planeamento é aplicável em várias áreas, relacionadas com as várias fases do processo
de construção: a fase de projeto detalhada, fase de entrada em serviço do edifício e fase de operação do
edifício.
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a) Fase de projeto detalhada
A aplicação do processo de planeamento nesta fase visa a previsão do conjunto das atividades de
manutenção necessárias para manter as condições de qualidade esperada (Figura 13), bem como
expresso nos documentos de projeto. Estas previsões, referindo-se a toda a duração prevista da vida do
edifício, devem ter em conta as indicações expressas pelo cliente em relação às políticas de gestão.

Processo de Planeamento

Previsão das atividades de
manutenção
para manter

tendo em conta

Condições de Qualidade
Condições de Projeto

Indicações dadas
pelo cliente sobre as
políticas de gestão

Fig. 13 – O processo de planeamento na fase de projeto.

As atividades preliminares, desenvolvidas antes da preparação do plano, dizem respeito à informação
disponível (Figura 14):


A recolha e organização das informações de projeto necessárias para adquirir o conhecimento
do edifício em construção e a definição de padrões de qualidade (condições de estado, níveis
de desempenho, desempenhos operacionais) a serem mantidos ao longo do tempo;



A previsão de alterações nas características técnicas e de decadência ao longo do tempo dos
desempenhos previstos nas condições de ambiente físico e condições de uso e de operação
esperados;



A definição técnica e operacional das ações a serem implementadas para identificar, prevenir
ou eliminar os efeitos e as causas de possíveis e lacunas plausíveis. A informação destas
atividades é organizada nos manuais e deve ser atualizada em caso de qualquer alteração das
soluções de projeto.

Através da análise das informações contidas nos manuais e a avaliação das prioridades de intervenção
- estabelecidas em relação às funções desempenhadas e os efeitos previsíveis da falha sobre os níveis
de desempenho necessários - é possível definir as estratégias de manutenção que são mais
convenientes nos diferentes períodos da vida em serviço e, em relação a estes, identificar os padrões
de serviço e as técnicas de intervenção. Através da identificação dos padrões de serviço é possível
desenvolver uma previsão de custos de manutenção relacionados com o período de referência do
plano.
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Atividades Preliminares

Recolha e organização
das informações de
projeto

Previsão de alterações
nas características
técnicas e de
decadência ao longo do
tempo

Definição técnica e
operacional das ações
a serem implementadas
exigidas

Análise das informações

Avaliação das prioridades de intervenção

Definição das estratégias de manutenção em
diferentes períodos de vida útil

Identificação dos
padrões de serviço

Identificação das
técnicas de intervenção

Previsão de custos de
manutenção

Fig. 14 – Mecanismo para a definição de estratégias de manutenção na fase de projeto

b) Fase de entrada em serviço do edifício
Numa primeira etapa é necessário saber se no momento da entrada em serviço do edifício existe um
documento de planeamento das atividades de manutenção desenvolvido na fase de projeto. Caso não
exista, o processo de planeamento começa com a aquisição da base de conhecimento necessário.
A aplicação do processo de planeamento de manutenção nesta fase envolve uma série de atividades
preliminares relacionadas com a aquisição de conhecimentos sobre a configuração e sobre o estado
físico e funcional dos ativos, como se pode ler na Figura 15:
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Existe documento
de planeamento
das atividades de
manutenção
desenvolvido na
fase de projeto

não

Aquisição do
conhecimento
base
necessário

sim

Atividades Preliminares

Aquisição de conhecimento
relacionado com

Verificação da
conformidade entre o
bem construído e a
documentação de
projeto e as suas
alterações e adições

Aquisição de
documentação
técnica e documentos
resultantes de testes
e de atividades de
certificação

Verificação da
presença de falhas,
no período de
operação, devidas a
de erros de projeto,
fabricação ou
construção

Fig. 15 – Mecanismo para a definição de estratégias de manutenção na fase de entrada em serviço.

c)

Fase de operação do edifício

Nesta fase deverá ser seguido o mecanismo exposto na Figura 16. Para além disso, deve ser
considerada, para o mesmo edifício, a possibilidade de estar presente um plano de manutenção e, em
condição temporária, um plano de realinhamento de desempenho e um plano para a conformidade
regulamentar. Certas ações devem ser consideradas fora do âmbito da manutenção. É disto exemplo, a
intervenção para o realinhamento de desempenho às novas exigências (por motivos de obsolescência)
ou a intervenção da conformidade regulamentar que resultam em investimentos que alteram o valor
patrimonial do bem imóvel.
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Aplicação do processo de
planeamento do plano

Definir o plano de
ajustes
regulatórios e as
atividades
necessárias
correspondentes

não

Os níveis de
desempenho
são os
previstos?

não

Níveis são inferiores

Pesquisa da
configuração e do
estado físico e funcional
dos bens

Necessário optar
entre:

sim

Substituição

Ocorreu uma
situação de nãoconformidade

Atividades de prédiagnóstico e
diagnóstico,
destinadas a definir o
estado dos elementos
técnicos e o grau de
desvio entre os níveis
de desempenho
fornecidos e
necessários

Manutenção
Preventiva
baseada na
Condição

Definição dos objetivos

Definição do plano de
realinhamento do
desempenho

As medidas para
o realinhamento
são de grande
escala?

sim

O plano deve
ser realizado
antes da
implementação
do plano de
manutenção

não

O plano pode ser realizado ao mesmo tempo que
o plano de manutenção
Fig. 16 – Mecanismo para a definição de estratégias de manutenção na fase de operação do edifício.

35

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

O subcapítulo 4.5 refere que o plano de manutenção deve ser traduzido num conjunto de documentos
que incluem os detalhes de:


Configuração e estado físico e/ou funcional dos ativos, desenvolvidos na aquisição de
conhecimentos previstos pelo processo de planeamento;



As ações (especificadas por tipo de intervenção), fornecidas à manutenção do estado e nível de
desempenho/operacional;



Uma descrição concisa dos métodos de execução das operações;



A frequência das intervenções;



Os recursos em termos de mão-de-obra (equipa operacional).

Estas indicações devem constituir os documentos "Especificações técnicas" (que contém as ações
previstas) e "Técnicas de manutenção específicas" (que contém a descrição e a frequência de
operação). É conveniente que o plano seja acompanhado por um relatório descrevendo os critérios
utilizados na escolha das estratégias de manutenção propostas e na tomada das diretrizes da política de
manutenção.
O capítulo 5 está dividido nos seguintes subcapítulos:
5.1 Critérios para a elaboração do plano de manutenção durante a etapa de projeto (primeiro
plano de gestão);
5.2 Critérios para a elaboração do plano de manutenção para edifícios construídos
recentemente;
5.3 Critérios para a elaboração do plano de manutenção para edifícios existentes.
No subcapítulo 5.1, que refere as fases para a fase de projeto é mencionado que o objetivo do primeiro
projeto de gestão é o desenvolvimento de previsões de operações de manutenção, organizadas por
estratégias, que visam preservar o edifício e as suas partes constituintes em condições de
funcionamento adequadas definidas pelo projeto e por especificações de desempenho para a vida útil
esperada. Em primeiro lugar são explicados os critérios da fase preparatória e depois da fase de
processamento.
a) Fase preparatória
A fase preparatória baseia-se no desenvolvimento da estrutura cognitiva que consiste em (Figura 17):
Aquisição de documentos técnicos e informações adequadas para
descrever o edifício e as suas partes

Repartição em subsistemas, classes de elementos técnicos e
elementos técnicos com a identificação da sua quantidade e tipo

Descrição dos tipos de tecnologia de elementos técnicos classificados
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Separação de sistemas tecnológicos, até à identificação de
entidades de manutenção

Identificação, para cada elemento técnico pertencente à classificação, da sua vida útil, das
situações críticas em relação às funções desempenhadas, dos parâmetros de medição de
desempenho, dos limiares de desempenho aceitáveis (limites aceitáveis da variação de
desempenho), dos limites aceitáveis das alterações das características funcionais
necessárias para fornecer o desempenho tecnológico

Aquisição de informações e dados relacionados com o uso e contexto

Estimativa da duração do desempenho individual em relação à
duração das características funcionais envolvidas

Se disponível, estimativa da fiabilidade dos elementos técnicos classificados

Descrição, para os elementos técnicos classificados, das falhas mais
prováveis, da sua maneira e tempo de ocorrência, planeadas como os efeitos
de ações que podem determinar mudanças nas características funcionais

Previsão do tempo de ocorrência de cada modo de falha

Para cada elemento técnico, classificação dos modos de falha por ordem de prioridade em
relação à importância da função envolvida, o risco de propagação de falhas, a
probabilidade de ocorrência e o custo envolvido

Elaboração, para cada elemento técnico, de folhas de dados de diagnóstico contendo
informações para a identificação do estado de falha e/ou da abordagem a falhas, através
da descrição dos diferentes eventos e sua intensidade, juntamente com uma indicação da
intervenção a ser realizada
Fig. 17 – Etapas para a elaboração do plano de manutenção na fase de projeto – fase preparatória.

As etapas identificadas na Figura 17 representam o nível máximo de profundidade e detalhe que é
implementado gradualmente ao longo do tempo através da acumulação de conhecimentos resultantes
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da realização de operações de manutenção, a partir dos registos da informação de feedback e da plena
implementação do sistema de informação de manutenção (quando existe).

b) Fase de processamento
A fase de processamento consiste nas seguintes etapas:
Dar prioridade aos trabalhos de manutenção em relação: aos objetivos que emergem
das políticas de gestão do proprietário imobiliário; às funções desempenhadas pelos
elementos técnicos; e aos requisitos de referência

Escolha das estratégias de manutenção mais adequadas para cada elemento
técnico no que diz respeito aos principais e mais prováveis modos de falha

Indicação de cada elemento técnico e/ou componente incluído no plano e projeto das
"folhas de operações de manutenção" especificando os tipos de intervenções
necessárias (inspeções, controles, testes funcionais, revisões, substituições parciais,
substituições totais, etc.), os recursos necessários em termos de mão-de-obra, materiais,
ferramentas e meios de trabalho, o tempo médio para o trabalho planeado, as possíveis
especificações sobre o modo de execução das intervenções

Para cada intervenção planeada e para as inspeções, estimar o custo direto padrão, isto
é, o custo calculado utilizando os recursos padrão envolvidos (mão-de-obra, materiais,
equipamentos, ferramentas e meios de trabalho e tempo previsto para execução).
Estimar o tempo e os custos de intervenção por referência aos custos de manutenção
médios, se disponíveis

Previsão da frequência de ativação da única tarefa (inspeção, preventiva ou
corretiva), com base no conhecimento de durabilidade, fiabilidade e taxa de falha
de todos os componentes técnicos da estrutura do edifício

Definição do custo total previsto para manutenção
Fig. 18 – Etapas para a elaboração do plano de manutenção na fase de projeto – fase de processamento

No subcapítulo 5.2 para edifícios construídos recentemente, seguem-se as mesmas etapas que na fase
preparatória da fase de projeto, e ainda os seguintes critérios apresentados na Figura 19:
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Aquisição de informações sobre o tamanho do edifício e documentação de
mudanças e modificações que possam ter ocorrido durante a construção

Obter resultados dos ensaios realizados, durante a construção e no final da
construção

Adquirir informação sobre as características tecnológicas atuais
dos elementos técnicos instalados

Colher informações sobre os procedimentos operacionais utilizados na fase de
construção, os processos de instalação e, quando disponível, aquisição dos documentos
do "projeto para construção" e, em particular, o resultado das revisões das condições de
aceitação previstas nos planos de execução individuais

Se não forem recolhidas durante a fase de projeto, recolher fichas de
produto e soluções técnicas e manuais de utilizador das máquinas
instaladas no edifício

Deteção das condições atuais de operação dos elementos técnicos instalados
e montados, o seu estado de garantia, avarias e defeitos destacados

Fig. 19 – Critérios para a elaboração do plano de manutenção para edifícios construídos recentemente.

O subcapítulo 5.3 é relativo ao plano para edifícios existentes. O objetivo do plano de manutenção
para os edifícios existentes é identificar - para o período de tempo considerado e em relação às
previsões para a restante vida útil - as estratégias de manutenção, atividades, frequência, condições e
métodos de intervenção, os recursos (humanos, operacionais e económicos) envolvidos, a fim de
manter e/ou restaurar o edifício e as suas partes constituintes para os padrões de qualidade desejados.
Assim como na etapa de projeto, este subcapítulo é preparado em duas fases:
a) Fase preparatória
As atividades preliminares necessárias para a elaboração do plano de manutenção devem permitir a
aquisição de conhecimentos sobre o bem imóvel e suas partes, juntamente com a documentação
técnica.
O conhecimento inicial pode variar significativamente, dependendo do nível de informação e
documentos disponíveis no momento da elaboração do plano. A Figura 20 resume esta fase da
seguinte forma:
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O conhecimento inicial
depende da informação

Obtida na fase de
projeto e de
construção

Obtida na fase de
gestão

Resultante das
inspeções e
verificações levadas a
cabo, tendo em conta
o estado dos
elementos técnicos
considerados

Fig. 20 – Origem da informação a adquirir na fase preparatória (no caso de edifícios existentes).

Assim, antes da elaboração do plano, é necessário realizar as seguintes fases:
Atividades Preliminares

Recolha, seleção crítica, análise e
organização dos documentos, dados e
informações existentes

Realização de
inspeções sobre a
adequação da
informação disponível

Execução de todas as
adições e/ou alterações
necessárias

Identificação das
informações e registos
a encontrar, a fim de
integrar o já existente

Adoção de um sistema de classificação e
organização do registo predial que permite:

A composição do
edifício em unidades
tecnológicas e
elementos técnicos, e
a sua atualização com
a introdução de novos
elementos ou
componentes e os
níveis subsequentes
de pormenor

Codificação,
identificação e
localização (respetiva
ao sistema funcionalespacial) dos
elementos técnicos e
das informações
relacionadas

Recolher e organizar
todas as informações
necessárias para a
preparação do plano e
as informações de
feedback

Fig. 21 – Atividades preliminares na elaboração do plano de manutenção (no caso de edifícios existentes).

40

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

b) Fase de processamento
Após a fase preparatória, é preparado um primeiro esboço do plano de manutenção que contém a
previsão total das intervenções que poderiam ser necessárias no período de tempo considerado para
manter o edifício em condições de uso adequado e uma primeira avaliação do orçamento necessário.
As etapas do processamento são as seguintes:
Identificação das estratégias de manutenção mais adequadas em diferentes intervalos de
tempo, em comparação com uma série de fatores como características técnicas e estado
dos elementos técnicos, o seu nível de criticidade, o grau de desvio do nível de
desempenho dos níveis previstos de qualidade, etc.

Identificação de padrões de serviço (ou seja, saber os trabalhos a serem realizados, os
limites de tempo e ciclos de intervenção e a declaração método), de critérios de
monitorização, de recursos operacionais, do custo médio anual

Construção das despesas previstas (orçamento) a longo prazo com diferentes
modos de agregação de custos, determinados com base de índices de custo ou
- onde não existem dados fiáveis disponíveis - com base em elaborações
desenvolvidas analiticamente calculando os custos para cada intervenções

Comparação entre despesas planeadas e recursos económicos disponíveis ou que
podem ser obtidos

Definição do tamanho e da articulação das estimativas de orçamento, ou feedback
sobre as decisões tomadas

Estruturação do plano de execução de acordo com o orçamento

Seleção das intervenções a serem realizadas - considerando o primeiro esboço do plano para o período de tempo assumido em razão da cobertura financeira dada pelo orçamento

Descrições detalhadas, para cada tarefa selecionada, das atividades necessárias e
a especificação do intervalo de tempo e/ou a frequência esperada; das condições
em que a intervenção é necessária; dos métodos de organização, execução e
controlo; dos recursos; do tempo esperado para a execução; dos custos previstos

Construção de um orçamento detalhado com o período anual para todas as atividades
planeadas, para ser comparado com os recursos financeiros disponíveis para cada ano.
Fig. 22 – Etapas para a elaboração do plano de manutenção de edifícios existentes.

41

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

O capítulo 6 refere as diretrizes para a escolha de estratégias de manutenção, podendo estas serem
agrupadas em duas categorias principais:



Manutenção preventiva;
Manutenção corretiva.

Cada elemento técnico ao longo da sua vida útil pode ser associado a uma estratégia de manutenção ou
a uma combinação de várias estratégias de manutenção mais adequadas para esse período, em relação
a cada falha que pode suceder, ou seja, num mesmo edifício podem coexistir mais estratégias de
manutenção que podem variar ao longo do tempo.
A escolha das estratégias individuais resulta de uma avaliação que tem em conta as orientações
definidas pelas políticas de manutenção e considera uma série de fatores (Figura 23).
A idade do elemento técnico em relação ao seu ciclo de vida

As características físicas e funcionais do elemento técnico e o
modo de falha

A durabilidade do elemento e a taxa de falha

A relação do elemento técnico com o sistema de construção,
com referência à sua localização, à sua acessibilidade, as
características das conexões que ligam o elemento ao
sistema
Fatores a
considerar na
escolha de
estratégias de
manutenção

Possibilidade de manutenção

A importância das funções realizadas no que diz respeito ao
funcionamento geral do sistema

Os efeitos diretos e indiretos associados ao seu mau
funcionamento

Os custos de tarefa

A disponibilidade e as características do apoio de
manutenção
Fig. 23 – Fatores a considerar na escolha de estratégias de manutenção
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Quanto à manutenção preventiva, é feita uma divisão em três tipos:
a) Manutenção preventiva condicionada
A manutenção preventiva baseada na condição (ou condicionada) é adequada para elementos
caracterizados por uma alteração progressiva e perda de função (Figura 24):
Manutenção condicionada

A sua viabilidade
depende da
disponibilidade de:

Adequada para
elementos
caracterizados por uma
alteração progressiva e
perda de função

Instruções de uso para verificar o estado do item

Conhecimento da fiabilidade dos elementos

Equipa de controlo

Equipamento para vistorias e inspeções

Indicadores sobre o estado de funcionamento dos
diferentes elementos e critérios técnicos e
parâmetros para a avaliação destes indicadores

Fig. 24 – Manutenção baseada em condição.

b) Manutenção sistemática
A manutenção sistemática (Figura 25) é geralmente adequada para entidades que têm altos níveis de
criticidade e que é conhecida a duração da vida útil, acompanhados por níveis elevados de fiabilidade
e para a qual também é conhecido, com boa precisão, o tempo de abordar o período de desgaste
caracterizado pelo aumento da taxa de insucesso.
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Manutenção Sistemática

Orientada para
preservar:

Viável em relação:

Caracterizada por
intervenções cíclicas
realizadas
periodicamente de
acordo com um
conjunto de intervalos
de tempo e/ou ciclos
de operação

Condições de
estado

Ao conhecimento
de durabilidade e
fiabilidade

Níveis de
desempenho
dentro de limites
aceitáveis

Ao
conhecimento
de dados
históricos
relacionados
com o
comportamento
no tempo

Níveis de
funcionalidade
dentro de limites
aceitáveis

Às possíveis
atividades
realizadas
anteriormente

Fig. 25 – Manutenção sistemática.
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c) Manutenção preventiva de oportunidade
A manutenção de oportunidade refere-se à manutenção de rotina, a qual pode ser realizada antes da
programação, conduzida por ocasião de intervenções já ativadas (programadas ou não) sobre outros
componentes (Figura 26).
A decisão de realizar a manutenção de oportunidade deve, em qualquer caso, ser verificada no que diz
respeito à compatibilidade operacional e temporal das duas intervenções.

Manutenção preventiva

Manutenção de
rotina (mas que
pode ser
realizada antes
do programado)

Oportunidade deve
ser determinada
em função:

Dos recursos financeiros

Do tamanho da intervenção em curso

Das características dos recursos humanos

Dos materiais

Do equipamento e/ou obras provisórias já
presentes

Fig. 26 – Manutenção de oportunidade.
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Por sua vez, a implementação da manutenção corretiva é sintetizada da seguinte forma na Figura 27:
Realizada após a deteção de uma falha

Visa restaurar os elementos técnicos no estado esperado

Manutenção
Corretiva

Utilizada como alternativa à manutenção preventiva quando
não é barato adotar medidas preventivas

Utilizada como alternativa à manutenção preventiva quando a
diminuição temporária no desempenho é aceitável para
componentes de sistemas críticos não interessantes ou de
segurança

Aplicada em casos de falha imprevisível ou previsível, mas
que ocorrem em momentos diferentes da previsão

Fig. 27 – Manutenção corretiva.

O capítulo 7 aborda a calendarização do planeamento operacional de tarefas. Este capítulo refere que
o programa de manutenção pode estar relacionado com as atividades planeadas numa escala diferente
de complexidade: para todos os bens imóveis, construção, elementos técnicos, categorias de trabalho,
especialização da força de trabalho. Este programa consiste em elaborar planos de manutenção
operacionais para atividades individuais, identificar o tempo de execução e realizar uma alocação do
tempo, num calendário, das atividades previstas no plano. O programa pode ser dividido em vários
setores, por exemplo, por tipos de intervenção, por tipos de mão-de-obra necessários, por subsistemas,
por elementos técnicos.
Já a calendarização das intervenções previstas no plano de manutenção permite a programação de
todas as atividades externas que podem afetar o início dos trabalhos de manutenção e que podem,
portanto, afetar os tempos totais de manutenção, bem como o "tempo de manutenção ativa". Para além
disso, o planeamento das operações tem como objetivos os tópicos esquematizados na Figura 28:
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Elaborar o calendário para as atividades de manutenção

A unidade de tempo e o tempo total da
intervenção
Objetivos do
Planeamento
operacional

A coordenação de segurança

Os serviços de logística e suporte
Otimizar
A programação de stocks em armazém

A redução ou eliminação de interferências
causadas por atividades de manutenção
nas atividades realizadas pelo utilizador

A rotação das equipas operacionais

Fig. 28 – Objetivos do planeamento operacional.

O capítulo 8 é referente ao orçamento de manutenção que deve incluir os seguintes itens separados
(Figura 29):



A estimativa de custos para as medidas previstas;
A estimativa dos custos de atividades não planejadas e de emergência.

Ao orçamento deve-se adicionar o custo estimado para as atividades de manutenção corretiva não
abrangidos pelo plano de manutenção, e para emergências, que normalmente é estimado com base nos
custos históricos para a reparação de elementos técnicos defeituosos. No caso de edifícios existentes, é
necessário estimar os custos dos investimentos necessários para adaptar o bem imóvel à exigência das
leis.
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Orçamento de Manutenção

Inclui o custo
estimado para as
medidas
previstas

Inclui uma
estimativa de
custos de
atividades não
planeadas e de
emergência

Determinado
estatisticamente
sobre uma base
histórica, e
analiticamente
estimando os
custos de mãode-obra,
equipamentos e
materiais
necessários para
realizar o trabalho
de manutenção e
considerando toda
a estrutura que
gere o serviço de
manutenção

Fig. 29 – Orçamento de manutenção

O capítulo 9 refere que a elaboração do plano de manutenção é o ponto de partida de um processo
iterativo que utiliza a recolha contínua e progressiva da informação de feedback para a melhoria
gradual de conhecimento sobre: comportamentos dos elementos técnicos ao longo do tempo, a
fiabilidade das previsões, a eficácia e eficiência das atividades de manutenção (Figura 30). Portanto, é
necessário um acompanhamento contínuo da aplicação do plano de manutenção. Com base nos
resultados de monitorização e informação de feedback, o plano de manutenção está sujeito a revisões e
atualizações em fase de implementação. Assim, é conveniente criar um processo de recolha de dados
sobre a contabilidade final dos trabalhos realizados, tanto planeados e incluídos no programa, como os
não planeados e em situações de emergência. A informação deve ser transferida para a folha de dados
para gravar as tarefas realizadas, incluindo as inspeções e os seus resultados, os procedimentos
implementados e os recursos utilizados.
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Elaboração do Plano de Manutenção

Recolha contínua
e progressiva da
informação de
feedback

Melhoria do
conhecimento sobre:

Comportamento
ao longo do tempo
dos elementos
técnicos

Fiabilidade das
previsões

Eficácia e
eficiência das
atividades de
manutenção

Revisões e atualizações
em fase de implementação
Fig. 30 – Atualização do plano de manutenção durante a operação do edifício.

Por último, no índice do guia é feita referência aos anexos, no entanto esta secção ainda não existe.

4.3. FUNDAMENTAÇÃO DA PROBLEMÁTICA
Como referido anteriormente, o guia orientador elaborado pelo grupo WG7 surge como necessidade
de regularizar os critérios e aspetos que podem ser usados para elaborar planos e programas de
manutenção de edifícios, de modo a que isto se verifique da mesma forma em todos os países da
Europa.
Assim, a fundamentação da problemática desta dissertação baseia-se na necessidade de aplicar e testar
o guia, de modo a avaliar a eficácia do mesmo, através do desenvolvimento de um plano de
manutenção para um edifício considerado caso de estudo: o edifício da Escola de Negócios da
Universidade do Porto - da Porto Business School, que será analisado no capítulo seguinte.
Após esta análise e validação do caso prático será proposta uma revisão do documento onde serão
analisadas as suas insuficiências, caso estas existam, e serão propostas as alterações necessárias.
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5
EDIFÍCIO EM ESTUDO

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Porto Business School - PBS-U.Porto (anteriormente denominada Escola de Gestão do Porto - EGP)
é a escola de negócios da Universidade do Porto, estando colocada na 62ª posição do ranking
Financial Times European Business Schools 2015 (FT, 2015).
Ao comemorar os seus 25 anos de existência, em Dezembro de 2013, a Porto Business School
inaugurou as suas novas instalações (Figura 31), implantando-se na Quinta das Sedas, na Senhora da
Hora, Matosinhos. Construída pela empresa Costeira – Engenharia e Construção, S.A e projetada pelo
Arquiteto José Manuel Soares, a nova escola localiza-se num terreno que faz gaveto entre a Rua João
Mendonça e a Avenida Fabril do Norte, confrontando a Igreja Paroquial da Senhora da Hora e o
Parque do Carriçal a poente e, a norte, o Parque de Jogos Manuel Pinto de Azevedo.
Com as novas instalações, a Escola pretende aumentar o volume de atividades a nível de números de
programas oferecidos e também em número de alunos, visando atingir o top 30 do ranking das Escolas
de Negócio Europeias (PBS, 2016).
O projeto das novas instalações rondou um investimento de 15 milhões de euros e foi cofinanciado,
com 11 milhões, pela União Europeia, através do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN,
2007-2013), ao abrigo do programa ON.2 – O Novo Norte (PBS, 2016). O restante investimento foi
pago pelos associados, um conjunto de empresas e bancos com forte implantação no Norte
(PUBLICO, 2013).

Fig. 31– Novas instalações da Porto Business School

(EGP, 2014).
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5.2. DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO
O estudo do edifício para as novas instalações da PBS-U.Porto, teve como ideias base de composição
e desenvolvimento as que a seguir se descrevem, enunciadas de forma hierarquizada:








Perspetivar a intervenção integrada no tecido urbano envolvente, de modo que a composição
se obrigasse ao espírito geral daquela zona da Senhora da Hora, nomeadamente ao nível da
ocupação do lote, de cérceas, alinhamentos e volumetrias, relacionando-se assim com os
edifícios do “Parque das Sedas”;
Materializar uma composição que valorizasse um ambiente natural e vegetal daquela zona
urbana de Matosinhos, optando-se por renaturalizar ao máximo a área de intervenção;
Evidenciar a relação entre os edifícios novos, o respetivo jardim e o ambiente urbano
existente;
Adotar critérios de construção e de organização do espaço interior que consigam coadunar o
senso e eficácia ambiental com a modernidade imposta a um equipamento desta natureza;
Organizar as instalações por níveis de uso, funcionalidade e tipos de circulação;
Fazer da entrada geral um ponto essencial na vida e funcionamento da escola já que
aglutinará, num único espaço, diferentes funções tais como: zonas informais de
trabalho/conversa/espera, ponto de encontro e de distribuição, acesso ao jardim e ao grande
auditório, espaço informal de convívio, acesso ao restaurante separado do acesso à
cafetaria/snack-bar, ligação entre as grandes zonas funcionais da Escola e passagem
obrigatória desde as aulas, seminários, anfiteatros (corpo 2) para o secretariado “front office”,
etc..

Simultaneamente, promoveu-se a transição das cérceas existentes na Avenida Fabril do Norte de oito
para três pisos. O Bloco 1, que possui na cobertura uma zona técnica descoberta, iguala a altura dos
edifícios designados por “Parque das Sedas” e faz a passagem para a cércea dominante – 2 a 3 pisos –
que a partir daí passou a existir naquela avenida.
Em concordância com o que está executado no Parque das Sedas, foi proposta a formação de um
passeio com uma forte qualidade urbana: largo, semicoberto, possuindo também um banco corrido
tornando-se este espaço urbano, amigável e muito convivial. Do passeio consegue-se visualizar o
jardim que se constitui em todo o terreno interior da Escola.
O jardim, com um lago de características naturais, forma um espaço de grande calma e tranquilidade,
designadamente acústica, já que o ruído da Avenida é contido por um caixilho envidraçado em todo o
comprimento do contacto do espaço que confronta com aquele arruamento. Consegue-se assim uma
máxima partilha do jardim com os diferentes espaços da Escola, e este, também por ser visível
imediatamente antes de se aceder ao átrio da entrada principal, torna-se numa referência central para a
vida do edifício, tendo ainda a capacidade de ser usufruído mais direta ou indiretamente e de múltiplas
e diferentes maneiras, à medida que se vai percorrendo e usando os diferentes espaços e zonas da
escola.
Em qualquer edifício, uma correta implantação, orientação dos espaços e localização das alturas é
primordial e condição necessária. Os vãos envidraçados são estudados de modo a que possam
caracterizar linhas de função no seu invólucro formal. Numa escola onde as incidências de luz solar
nascente e poente são muito prejudiciais, optou-se por adotar uma solução arquitetónica onde
praticamente não existem janelas a nascente ou a poente nos locais de trabalho ou de permanência.
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O projeto procurou conseguir uma aliança entre materiais e acabamentos com uma leitura clara, bem
como conceber espaços dinâmicos onde as alterações cromáticas do trajeto dos raios solares permitem
situações que se alteram no dia-a-dia.
Fazendo uma caracterização do empreendimento, pode-se dividir o edifício em diferentes blocos,
segundo o projeto de arquitetura do mesmo.
O Bloco 1, com R/C + 3 pisos + Cobertura técnica descoberta, tem uma área de aproximadamente
60x11 m², localiza-se na frente da Rua João Mendonça e é caracterizado por:


Edifício administrativo + Conselhos + Centro de Documentação e Informação, fazendo parte
do piso térreo e mais 3 pisos. A zona técnica fica ao descoberto na cobertura. Este bloco é
fechado a sul e inteiramente aberto para Norte, fachada que confronta o jardim.

O Bloco 2 desenvolve-se numa área aproximada de 116x24 m² com R/C + 2 pisos e situa-se na frente
da Avenida Fabril do Norte. É composto por:


Edifício de aulas/seminários + anfiteatros constituído por 2 pisos úteis (piso 1 e 2) e foi
construído sobre pilotis. O edifício é fechado a poente e nascente e aberto exclusivamente para
claustros/jardins recortados no edifício.

O Bloco 3, composto por três corpos no piso térreo e interior do jardim, contém:


Auditório principal, cafetaria e restaurante, térreos, na proximidade do jardim e autónomos
dos dois blocos anteriores. São servidos por átrios de entrada e distribuição, foyer, instalações
sanitárias e ligações.

As caves do bloco 1 e 2 incluem o estacionamento em 2 pisos e serviços (cozinha e armazenamento)
em semicave.


O estacionamento é subterrâneo e tem entrada pela Rua João Mendonça e saída pela Avenida
Fabril do Norte. A cozinha e armazéns têm cais de carga/descarga exterior, sendo o acesso
feito pela Rua João Mendonça.

Faz-se ainda referência ao facto de a obra ter sido reconhecida com a certificação LEED Gold
(Leadership in Energy and Environmental Design), da organização não-governamental NorteAmericana US Green Building Council, por ter sido construída em conformidade com as normas de
sustentabilidade e eficiência energética mais exigentes, sendo assim a única escola portuguesa com
esta certificação ambiental.
Os três lagos existentes fazem a captação das águas pluviais e a drenagem da água proveniente do
espaço exterior, e estas águas são reutilizadas para rega – em cerca de 70% - ocorrendo uma poupança
de €6500 ao ano. Além disso, 10% das águas da chuva são reaproveitadas para as instalações
sanitárias e ainda os equipamentos eficientes instalados nas descargas sanitárias fazem crescer a
poupança em 55% e em €4000 ao ano. O projeto conseguiu ainda fazer a incorporação de cerca de
30% de materiais reciclados, como o aço e as caixilharias (EXPRESSO, 2014).

5.3. DESCRIÇÃO DAS SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS
De acordo com a compilação técnica do empreendimento, as soluções construtivas encontradas não
exigiram meios tecnológicos diferentes dos usuais ou muito exigentes em termos de execução ou
manutenção. Assim, de seguida serão mencionadas as soluções construtivas segundo o que foi
reportado na compilação técnica.
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A nível estrutural foram usadas soluções de lajes, paredes e pilares em betão.
Quanto ao EFM - Paredes interiores, estas foram construídas, na maioria dos casos, em alvenarias
normais de diferentes espessuras, e excecionalmente em alvenarias acústicas. Os lambrins nos espaços
de trabalho de seminários, aulas e nos gabinetes são revestidos com mdf. Nos espaços de circulação
principal e nas escadas são revestidos com calcário Ataíja amarelo, e nos espaços correspondentes a
outras circulações foram revestidos em mdf para pintar. No CDI/Biblioteca, na cafetaria e no
restaurante os lambrins foram executados em lamelados folheados desenrolados de tola, encabeçados
com madeira maciça de carvalho. As instalações sanitárias dos funcionários de serviço, a cozinha,
copa e restantes serviços foram revestidos com soluções cerâmicas de grés. As instalações sanitárias
para os alunos e para a Direção são revestidas com pedra Ataíja.
O EFM - Paredes exteriores, é em alvenaria acústica e também térmica. A contenção térmica do
edifício foi executada pelo exterior e realizada com o sistema “ETICS” de poliestireno ou, em solução
variante, com cortiça (paredes). Também foi realizado através de corte térmico nos caixilhos metálicos
com vidro duplo.
O EFM – Coberturas caracteriza-se por coberturas invertidas, com contenção térmica em lajetas
térmicas, tipo “Grisol”, ou em placas de poliestireno protegido por lajetas em betão pousadas por pés
apropriados.
As soluções acústicas foram pensadas para todos os espaços da escola, nomeadamente para a as salas
de aula e seminários, para os auditórios e anfiteatros, para o CDI/Biblioteca, para a
cafetaria/restaurante e para as circulações. As soluções de ventilação mecânica foram apontadas nos
regulamentos vigentes e complementadas com ventilação natural proveniente da abertura de caixilhos
em todos os espaços da escola. Os sistemas de escoamento são do tipo “Geberit”, de modo a que haja
maior flexibilidade e durabilidade no sistema de evacuação pluvial.
Interiormente, adotaram-se soluções que aliam o conforto e agradabilidade com a eficácia, o controlo
de custos e de manutenção e as exigências técnicas especiais que este tipo de espaço de trabalho exige.
Relativamente ao EFM - Pavimentos interiores, nos espaços de trabalho de seminários, aulas e
gabinetes estes são revestidos com soluções contínuas de linóleo. Para se conseguir um acréscimo de
conforto e um ambiente mais quente e acolhedor, o CDI/Biblioteca, a cafetaria e o restaurante foram
revestidos com soluções de madeira para envernizar nos soalhos. Na sala Harvard, no Anfiteatro
Principal e na sala do Conselho, a alcatifa de grande tráfego é solução de revestimento dos
pavimentos, para que haja uma confortável solução visual e também acústica. Por sua vez, os espaços
de circulação principal, incluindo escadas, têm os pavimentos revestidos com calcário Ataíja amarelo.
A cozinha, copa e restantes serviços foram revestidos com soluções cerâmicas de grés, bem como as
instalações sanitárias dos funcionários de serviço. As instalações sanitárias para a Direção e para os
alunos são revestidas com calcário Ataíja. Os espaços de armazenagem, espaços técnicos e
estacionamento em cave têm o revestimento mínimo exigido pelas circunstâncias e, por razões de
contenção de custos, não têm revestimento.
O EFM - Teto foi executado com três tipos de tetos falsos: em “pladur” para emassar e pintar, em
“pladur” com furos nos casos acústicos e em mosaicos tipo Armstrong sistema Vector. Nos espaços de
armazenagem, espaços técnicos e estacionamento em cave não há tetos falsos e as infraestruturas estão
acessíveis.
As soluções de iluminação foram tratadas caso a caso, havendo armaduras com lâmpadas económicas
com luz direta e indireta, existindo “blackouts” em alguns destes espaços, onde foram colocadas
cortinas interiores, por vezes em calha.
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As portas interiores (EFM – Vãos interiores) foram executadas em madeira com caixilho de vidro, ou
opacas, com diferentes dimensões e são revestidas com uma pintura contínua, abrangendo as seis faces
da porta. Estas possuem ainda borrachas de vedação nos três batentes e mesmo no pavimento, quando
exigido. As guarnições em ombreiras e padieiras foram executadas em mdf hidrófugo para pintar. Os
caixilhos envidraçados interiores, em alguns casos – corredores do Bloco 1 e panos de vidro nas
circulações dos módulos de seminário/aulas/gabinetes – foram realizados com soluções mistas de
madeira (partes móveis) e aço para pintar (partes fixas).
Os portões são metálicos em estrutura e têm chapas de revestimento pintadas.
Quanto ao EFM - Vãos exteriores, segundo a compilação técnica, a grelha de ensombramento exterior
foi feita em perfis horizontais e verticais em aço para metalizar e pintar. No entanto, na realidade as
lâminas são em ferro. Os caixilhos exteriores têm corte térmico e são metálicos com vidro duplo com
acabamento lacado. Não existem superfícies com grandes panos de vidro, mas sim superfícies
divididas com elementos de caixilho predominantemente horizontais. Alguns destes caixilhos são
revestidos numa só face com placa de Viroc.
Os lagos foram executados com os fundos em telas como se tratassem de vulgares e correntes piscinas
e o sistema de rega está associado à água dos mesmos.
Por último, o pavimento em deck das esplanadas é em madeira de pinho tratado sobre estrutura de
madeira e drenagem apropriada.

5.4. CONDIÇÃO DE ESTADO DO EDIFÍCIO
Apesar de ser um edifício novo, ainda em período de garantia, e de aparentar ser um edifício bem
equipado e de elevada qualidade, começaram a surgir várias anomalias logo no primeiro ano de vida
do empreendimento, evidenciando uma degradação prematura da obra.
Desde o início do funcionamento do edifício, mais de 150 problemas foram detetados no mesmo,
sendo este um número bastante elevado para um empreendimento com apenas dois anos de atividade.
Depois de realizado um levantamento de dados do edifício, foram registadas várias anomalias
relacionadas com: fissurações, corrosões, humidades, descolamentos, empolamentos, etc. Tendo como
objetivo a análise da condição de estado do edifício, identificam-se as principais anomalias que foram
objeto de maior atenção, dada a severidade de ocorrência. Estas anomalias são apresentadas na página
seguinte, no Quadro 4. O seu registo apresenta-se segundo um sistema de classificação e organização
do registo predial e, portanto, os elementos técnicos serão codificados por EFM:


PE – Paredes exteriores;



PI – Paredes interiores;



Pav – Pavimentos interiores;



T – Tetos interiores;



VE – Vãos Exteriores;



VI – Vãos Interiores;



C – Coberturas.
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Quadro 4 – Lista de Anomalias.

Características
específicas/
Localização

Anomalia

PE/
Revestimento
interior

Acabamento final
da parede com
ETICS;
Paramento
interior da sala
1.12, junto a um
dos vãos
exteriores.

Presença de
manchas de
humidade e de
bolores;
Descolamento,
empolamento e
presença de
“bolhas” da
pintura com tinta
na ombreira do
vão.

PE/Pano
Interior

Parede ETICS/
Sala 1.12

Fissura

Código/
Componente
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Quadro 4 – Lista de Anomalias (continuação).

Código/
Componente

Características
específicas/
Localização

Anomalia

Pav_04/
Revestimento
em linóleo

Linóleo “Walton
Cirrus” da marca
“Forbo”/ Piso sala
1.12

O piso apresenta
bastantes riscos
e alguns sítios
com
empolamento

VI/ Portas

Portas de correr
constituídas por
folha com vidro,
couceiras e
travessas em
madeira maciça
de carvalho
americano,
guarnições em
mdf hidrófugo de
19 mm, calha
geze perkeo
(tamanho 1) e aro
em ferro/ Todas
as portas do 2º
piso, bloco L

Empenamento.
Portas não
abrem nem
fecham
totalmente

Fotografia
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Quadro 4 – Lista de Anomalias (continuação).

Código/
Componente

Características
específicas/
Localização

Anomalia

VE_01/ Peitoris

Pedra mármore
Ataíja/ Todas as
janelas voltadas
a norte e sul

Escorrência nos
extremos e
debaixo dos
peitoris

VE_02/
Lâminas
solares

Lâminas de ferro.
Em projeto as
lâminas seriam
em aço lacado./
Lâminas do 3º
piso

Corrosão

58

Fotografia

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

6
DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO
DO PLANO DE MANUTENÇÃO PARA
O EDIFÍCIO CASO DE ESTUDO

6.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Neste capítulo será validado o caso prático apresentado para aplicação do guia Manutenção de
Edifícios: Critérios para a elaboração de planos e programas de manutenção para edifícios –
orientações, apresentado no capítulo 4, verificando e avaliando a eficácia do mesmo, bem como a
existência de eventuais insuficiências.
Será utilizado o caso de estudo descrito no capítulo anterior. Este é um edifício já em utilização e,
portanto, deve aceder-se ao subcapítulo 5.3 do guia orientador, intitulado “Critérios para a elaboração
do plano de manutenção para os edifícios existentes”, e seguir as etapas expostas no mesmo.

6.2. FASE PREPARATÓRIA
A fase preparatória baseia-se na aquisição de conhecimentos sobre o bem imóvel e as suas partes.
Assim, foi realizada uma recolha e análise de dados e informações existentes através da consulta do
projeto, da compilação técnica, das fichas técnicas dos materiais e através da observação visual de
cada elemento. Desta recolha obtiveram-se os dados compilados e apresentados no capítulo 5.
De seguida, foi necessário adotar um sistema de classificação e organização do registo predial, tendo
sido optada uma codificação dos elementos técnicos por EFM:


PE – Paredes exteriores;



PI – Paredes interiores;



Pav – Pavimentos interiores;



T – Tetos interiores;



VE – Vãos Exteriores;



VI – Vãos Interiores;



C – Coberturas.

Caso exista mais que um elemento técnico por EFM será adotada uma codificação numérica. Dá-se
como exemplo o Elemento Fonte de Manutenção – Pav - Pavimentos interiores:
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Pav_01: Revestimento em madeira



Pav_02: Revestimento em pedra natural



Pav_03: Revestimento em cerâmico



Pav_04: Revestimento em linóleo

Para além desta codificação, no cabeçalho de cada plano de manutenção também são apresentadas
algumas características do elemento e ainda uma fotografia do mesmo (Figura 32). Seria oportuno
incluir também o tempo de vida útil de cada elemento, no entanto os documentos a que se teve acesso
não incluíam este dado.

Fig.32 – Cabeçalho do Plano de Manutenção.

6.3. FASE DE PROCESSAMENTO
6.3.1. PLANO DE MANUTENÇÃO

A fase de processamento passa essencialmente pela elaboração do plano de manutenção do edifício.
Assim, teve-se em conta as características e o estado dos elementos em análise e foram identificadas
as estratégias de manutenção mais adequadas para cada um (inspeção, limpeza, pró-ação, correção ou
substituição), bem como a sua periodicidade. Além disso, definiu-se quem será a entidade responsável
por cada procedimento, a duração do mesmo e o seu custo estimado.
A Escola tem ao seu dispor um técnico de manutenção contratado que está presente durante as 8 horas
de trabalho diárias. Portanto, é possível que se encontre alguns procedimentos mais técnicos a serem
delegados ao técnico de manutenção ao invés de uma equipa especializada, uma vez que este tem as
qualificações necessárias para a realização do mesmo.
Além disto, a periodicidade das tarefas foi estabelecida tendo em conta a condição de estado dos
componentes. É de notar que os prazos estipulados para a realização de cada operação de manutenção
devem ser reduzidos ou alargados à medida que as operações se vão realizando e caso seja ou não
encontrada qualquer anomalia, respetivamente, estando o plano de manutenção em constante
atualização de dados.
Quanto à duração e ao custo de cada procedimento estes foram meramente estimados, mas tendo
sempre em conta a complexidade de cada tarefa. Para o custo de mão-de-obra, estipulou-se um valor
de 10,5€/h para um técnico de uma equipa especializada, uma vez que não se encontram
disponibilizados orçamentos mais detalhados, por parte das empresas contratadas. Já para o custo do
técnico de manutenção permanente, obteve-se a informação que a escola despende 18 000 €
anualmente com o mesmo. Foram feitos os cálculos através da equação (1) para determinar o custo de
uma hora de trabalho, tendo-se chegado ao valor de 8,65€.
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Custo

ão-de-Obra tente por h

18000
0 52

8,65 €

(1)

Sendo:
40, as horas de trabalho de uma semana
52, o número de semanas de um ano.
Quanto aos custos de materiais e equipamentos, estes são também estimados e baseados em websites
de fornecedores, bem como no gerador de preços da CYPE Ingenieros, S.A..
Uma vez que não foram encontrados os tempos de vida útil de cada elemento em estudo, a operação
de substituição não foi contabilizada na maioria dos casos, pois não é uma operação muito comum e
tornaria o orçamento demasiado elevado e irrealista.
Apresenta-se, como exemplo, o plano de manutenção para o EFM – Paredes exteriores, componente –
Paramentos e revestimento. Os restantes planos podem ser consultados no Anexo II do conteúdo da
dissertação.
Quadro 5 – Plano de Manutenção: Paredes exteriores – Paramentos e Revestimentos.
Porto Business School - Plano de Manutenção

PE

EFM: Paredes Exteriores

Componente: Paramentos + Revestimento

Características: Sistema ETICS

Custo
Operação

Procedimento

Inspeção

Verificação das
juntas de
estanquidade
Verificação dos
seguintes
processos
patológicos: erosão
mecânica, erosão
química,
desprendimentos,
fissuras, estado do
revestimento e do
reboco.

Entidade
Responsável

Periodicidade

Duração do
Procedimento
(h)

Mãodeobra
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Técnico

Cada 5 anos

2

10,5

20

41

Técnico

Cada 5 anos

3

10,5

20

51,5
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Quadro 5 – Plano de Manutenção: Paredes exteriores – Paramentos e Revestimentos (continuação).
Porto Business School - Plano de Manutenção

PE

EFM: Paredes Exteriores

Componente: Paramentos + Revestimento

Características: Sistema ETICS

Custo
Operação

Limpeza

Pró-ação

Correção

Substituição
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Entidade
Responsável

Periodicidade

Duração do
Procedimento
(h)

Mãodeobra
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Proceder a uma
limpeza corrente,
com uma solução
a 10% de
hipoclorito de
sódio, quando
forem encontradas
manchas de
bolores.

Utente

Sempre que se
encontrem
manchas de
bolores

1

8,65

5

13,65

Proceder a uma
limpeza dos panos
interiores com um
pano humedecido
ou esponja com
água e sabão.

Utente

Anualmente

10

8,65

10

96,5

Proceder a uma
limpeza dos panos
exteriores com a
aplicação de água
e fricção manual
com escova (não
metálica) sem
realizar uma
grande pressão.
Passar os
paramentos por
água uma vez
terminada a
limpeza.

Técnico

Cada 5 anos

15

10,5

60

217,5

Avaliar
necessidade de
proceder a uma
nova pintura.

Utente

Cada 2 anos

1

8,65

0

8,65

Pintura das
paredes

Técnico

Cada 15 anos

24

10,5

25000

25252

Reparação de
fissuras

Técnico

Quando
necessário

10,5

Substituição das
juntas de
estanquidade

Técnico

Quando
necessário

10,5

Procedimento
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6.3.2. ORÇAMENTO

Após a realização do plano de manutenção para o edifício procedeu-se à elaboração de um plano de
custos para um período de vida útil de 50 anos. O custo anual corresponde ao somatório das quantias
despendidas com as operações de manutenção no ano correspondente. Os valores seguintes ao
primeiro ano encontram-se atualizados. Para se encontrar o valor da taxa de atualização foi realizada
uma estimativa com base probabilística. Através das projeções para o índice harmonizado de preços
no consumidor (IHPC), para os anos de 2017 e 2018, realizadas pelo Banco de Portugal (BP, 2016a),
foram estimados os valores da taxa de atualização correspondentes ao índice de preço de manutenção
e reparação regular da habitação (IPMRRH). O plano de custos detalhado pode ser consultado no
Anexo III, sendo seguidamente, apresentados os valores considerados mais relevantes para o trabalho.

2,5

Variação Anual (%)

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
2013

2014

2015

2016

2017
IPMRRH

2018

2019

2020

2021

2022

IHPC

Fig. 33 – Valores projetados dos índices IPMRRH e IHPC.

No gráfico da Figura 33 observa-se que, através dos valores reais dos índices até 2016 (BP, 2016b), e
através das projeções feitas para 2017 e 2018, se obteve um valor de 0,4 % para a taxa de atualização
(variação do índice IPMRRH) a partir do ano 2018. Assim, a partir do ano 3 do plano de custos, a taxa
de atualização foi mantida constante até ao fim de vida útil considerado.
É de realçar que se poderia ter obtido um valor estimado mais próximo da realidade através de outros
métodos, como o método de Monte Carlo, ou através de simulações técnico-económicas, como a
apresentada por Calejo (2001). No entanto, não se achou necessário um estudo tão aprofundado visto
ser uma estimativa para um tempo de vida útil de 50 anos, um período muito prolongado durante o
qual existem muitas incertezas associadas.
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Fig. 34 – Distribuição das despesas ao longo dos anos.

Pelo gráfico da Figura 34 pode concluir-se que os valores das despesas de manutenção são
praticamente uniformes, variando mais significativamente para os anos 10, 15, 20, 30, 40, 45 e 50.
Estes valores são derivados dos custos de correção e substituição, principalmente.
Assim, os custos de manutenção rondam, anualmente, o valor de 22 000 € (21 920,1€ para o 1º ano,
por exemplo). Este valor não difere muito do orçamento da Porto Business School para o ano de 2016:
20 000€. Tendo em conta que a escola ainda se encontra em período de garantia e, portanto, não tem
muitos gastos com a manutenção do edifício – pois a empresa Costeira é que está encarregue de
resolver as anomalias – considera-se que o orçamento anual é aceitável.

Despesas - valor acumulado (€)

Para além desta análise foi ainda realizado um estudo dos valores acumulados (Figura 35), tendo-se
chegado ao valor de 1 495 331 €, ao final de 50 anos. No entanto, é de realçar que este é apenas um
valor estimado, podendo alterar ao longo dos anos.

1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
Ano
Fig. 35 – Valor acumulado das despesas
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6.4. MANUAL DE SERVIÇO
A elaboração de um manual de serviço não era contemplada pelo tema desta dissertação nem pelos
seus objetivos. No entanto, achou-se por bem a realização do mesmo, de modo a que a PBS-U.Porto
possa tirar mais proveito e benefícios com este trabalho.

6.4.1. MANUAL DE MANUTENÇÃO

Como referido no capítulo 3, o manual de manutenção contém as estratégias de manutenção que
devem ser tidas em conta para o edifício. Assim, elaborou-se um cabeçalho com as mesmas
informações que o plano de manutenção, e foram incluídos os procedimentos a realizar para cada
operação de manutenção.
A título de exemplo, apresenta-se o conteúdo do manual para um dos EFM que compõem o
empreendimento, e os restantes serão incluídos no Anexo IV.
Quadro 6 – Manual de Manutenção para Tetos interiores

Porto Business School - Manual de Manutenção

T

EFM: Tetos interiores
Componente: Tetos falsos
Características: Tectos falsos em Gesso
cartonado hidrófugo (Placa de gesso
laminado (PYL) formada por duas lâminas de
papel multicamada, massa interior de
gesso natural de alta pureza reforçada com
filamentos de fibra de vidro); e Placas
amovíveis (Forro em fibra mineral removível
Armstrong modelo Ultima Vetor em placas na
dimensão 625x625x19mm).
Operação

Procedimento

Inspeção

Inspeção periódica para detetar anomalias ou defeitos, como fendas, arqueamentos,
deteriorações dos perfis de suspensão e estado das juntas periféricas de dilatação.

Limpeza

A limpeza será executada segundo o tipo de material da placa: Se as placas forem de
gesso, a limpeza far-se-á a seco. Se as placas forem à base de conglomerados ou de
fibras vegetais, a limpeza realizar-se-á mediante uma aspiração.

Pró-ação

Avaliar necessidade de proceder a uma nova demão de pintura.

Correção

Pintura do teto com recurso a pistola

Substituição

Substituição dos módulos em gesso cartonado
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6.4.2.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

O manual de utilização é o manual que está direcionado ao utente do edifício, por isso deve ser um
manual simples e conter as seguintes informações:
Quadro 7 – Informações a incluir no manual de utilização

1. Precauções

Indicações específicas para o elemento e seus componentes
para evitar.

2. Prescrições

Indicações específicas para o elemento e seus componentes
para complementar.

3. Proibições

Indicações específicas para o elemento e seus componentes
para impedir.

Para além disso, devem ser igualmente incluídas as informações relativas ao Elemento Fonte de
Manutenção a que a ficha do manual se está a referir: EFM, componente, características e fotografia.
Segue, igualmente como exemplo, o manual de utilização para tetos interiores, podendo os restantes
serem consultados no Anexo V.
Quadro 8 – Manual de Utilização para Tetos interiores

Porto Business School - Manual de Utilização

T

EFM: Tetos interiores

Componente: Tetos falsos
Características: Tetos falsos em Gesso cartonado
hidrófugo (Placa de gesso laminado ( PYL ) formada
por duas lâminas de papel multicamada, massa
interior de
gesso natural de alta pureza reforçada com
filamentos de fibra de vidro); e Placas amovíveis
(Forro em fibra mineral removível Armstrong modelo
Ultima Vector em placas na dimensão
625x625x19mm).
Deve-se evitar submeter os tetos a humidade relativa superior a 70% e/ou salpicos
frequentes de água
Precauções
Evitar golpes e atritos com elementos pesados ou rígidos que produzam retirada de
material
Prescrições

No caso de se revestir a placa com pintura, esta deverá ser compatível com as
características da placa

Proibições

Não é permitido suspender elementos pesados nas placas nem nos perfis de fixação
ao teto, mas sim no suporte resistente com as limitações impostas pelas normas
correspondentes
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Além deste manual foi também elaborado conteúdo para um folheto (Quadro 9), destinado aos utentes
esporádicos, com algumas regras de utilização do edifício e ainda como agir numa situação de
emergência. Este folheto deve ser distribuído a todos os novos utentes para que estes fiquem
familiarizados com as normas do edifício e para que o mesmo seja estimado da melhor maneira.
Quadro 9 – Conteúdo para um folheto destinado aos utentes esporádicos

Este folheto tem como intuito informar os utentes de algumas regras de funcionamento
existentes no edifício da PBS. Cabe a todos nós estimar o edifício e agir de acordo com as
suas normas. Cuide da Escola, porque ela também é sua.

1. Como Utilizar o Edifício
1.1. Abertura e fecho das portas das salas
Para abrir as portas basta passar o seu cartão junto ao leitor e abrir a porta, como apresentado na
figura. Para voltar a trancar a mesma, deve seguir o mesmo procedimento.

1.2. Triagem de lixo
A PBS segue uma política de sustentabilidade e responsabilidade ambiental, devendo os seus
utentes contribuir na mesma direção. A Escola possui vários pontos de triagem de lixo em todo o
edifício.
Deposite os seus desperdícios nos ecopontos e segundo as cores de cada um: azul –
papel/cartão; amarelo – plásticos/embalagens/metal; verde – vidro; preto – indiferenciados.
1.3. Ligação à rede wireless
Para ligar a rede wireless nos seus dispositivos móveis basta conectar-se à rede Eduroam e
preencher os dados de login de acordo com a sua conta da PBS.
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Quadro 9 – Conteúdo para um folheto destinado aos utentes esporádicos (continuação).

1.4. Zona de fumadores
É estritamente proibido fumar dentro do edifício. Sendo assim, só é possível fumar nas zonas ao
ar livre: no jardim, nas varandas que se encontram nos vários pisos ou no exterior do edifício.
1.5. Aquecimento das salas
Em algumas salas é possível regular o sistema de ar condicionado. Contudo, deve fazer-se um
uso racional da energia mediante uma programação adequada do sistema. Desta forma não se
devem programar temperaturas muito baixas no Verão nem muito altas no Inverno (aconselhamos
na ordem dos 23º).
2. Regras de emergência
2.1. Em caso de incêndio
Caso detete algum incêndio, ative o alarme (ver figura da esquerda) e ligue para o 112 (Número
Nacional de Socorro). Se as proporções o permitirem, intervenha sobre o incêndio com os meios
disponíveis (extintores, bocas de incêndio, etc., sinalizados como as duas figuras centrais). Dirijase para a saída, seguindo a sinalização de segurança (sinais verdes, como o da figura da direita).
Utilize as escadas, nunca os elevadores. Siga as instruções do pessoal de segurança e não volte
atrás sem permissão. Dirija-se ao ponto de encontro.

2.2. Em caso de bloqueio do elevador
Em caso de bloqueio do elevador pressione o botão de emergência durante 5 segundos.
2.3. Em caso de emergência médica
Em caso de emergência médica contacte o 112 (pedindo para transferir a chamada ao CODU) e
informe o segurança da escola (extensão: 222).
3. Em caso de deteção de anomalias
Caso detete alguma anomalia no edifício solicita-se que esta seja reportada ao técnico de
manutenção (manutenção@pbs.up.pt) ou ao segurança (extensão: 222).
4. Contactos Úteis
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Front Office:

Segurança:

+351 226 153 270
Extensão: 270

Extensão: 222

Técnico de Manutenção:
manutenção@pbs.up.pt
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7
CONCLUSÃO

7.1. CONCLUSÕES
Para que se garanta o comportamento em serviço dos edifícios, para que haja um incremento do
desempenho dos componentes do mesmo, e para que se melhore a sua eficiência prolongando o seu
tempo de vida útil, tornou-se necessária a criação de orientações mais específicas no setor da
manutenção de edifícios. Assim, surgiu o guia orientador europeu Manutenção de Edifícios:
Critérios para a elaboração de planos e programas de manutenção para edifícios – orientações,
que foi objeto de estudo deste trabalho, tentando-se perceber a sua eficácia.
Deste modo, o desenvolvimento do trabalho iniciou-se pela tradução do documento, e desde logo se
diagnosticaram algumas incongruências ao longo do texto, tornando esta tarefa um pouco mais
desafiante do que o esperado.
Em segundo lugar, a estratégia passou pela aplicação do conteúdo do documento a um caso prático de
estudo. Assim, foi elaborado um plano de manutenção de acordo com as etapas explicadas no
subcapítulo 5.3 do documento. Visto que este ponto não era um dos objetivos do trabalho, o plano de
manutenção apresentado não é bastante completo tendo em conta que não são analisados todos os
EFM de um edifício. Contudo, não deixa de ser eficaz e de ser necessária a sua correta aplicação no
futuro. Ao longo da realização deste plano foram sentidas algumas dificuldades devido a incoerências
entre projeto/compilação técnica/realidade e a faltas de dados no projeto: falta de especificações de
soluções, falta de dados sobre a vida útil, diferentes materiais referenciados no projeto e utilizados na
realidade, etc. A estimativa de custos deste plano é de 1 95 331 €, ao final de 50 anos. Este é um
valor não muito diferente do que acontece na realidade, apesar de todas as incertezas associadas.
Assim, com a informação obtida através da aplicação do guia ao caso de estudo e de várias leituras
aprofundadas do documento, concluiu-se que este apresenta algumas insuficiências, sendo estas
apresentadas de seguida:
a) Insuficiências de Forma:


Os títulos no índice e no interior do documento não são os mesmos. Optou-se por adotar os
títulos apresentados no índice;



Os capítulos “Preâmbulo” e “Anexos” são contemplados no índice, no entanto não são
desenvolvidos no documento;



O capítulo “Bibliografia” não está presente;
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Ao longo do texto são mencionadas normas que não estão incluídas nas referências
normativas;



O capítulo “Termos e Definições” está incompleto;

b) Insuficiências de Conteúdo:


O guia carece de fluxogramas sobre os procedimentos a serem tomados. Assim, foram
elaborados alguns esquemas para serem incluídos nos anexos. Os fluxogramas são
apresentados ao longo do capítulo 4 deste trabalho;



Ao longo do texto é referido que para a elaboração do plano de manutenção para edifícios
existentes “é necessário adotar um sistema de classificação e organização do registo
predial”. Para este sistema de classificação sugere-se a subdivisão do edifício em unidades
tecnológicas e elementos técnicos, bem como efetuar a sua codificação, seguindo o sistema
que é apresentado no Anexo D da norma. Este sistema é baseado nas classes de unidades
tecnológicas apresentadas no documento normativo UNI 8290-1;



Existe uma troca entre os termos estratégias/políticas de manutenção;



Deve ser proposto um exemplo de formato para planos de manutenção, de modo a que todos
os planos apresentem o mesmo “desenho” e obedeçam às mesmas regras.

Por fim, foi produzida uma nova proposta do documento, apresentando-se as alterações e novas ideias
no Anexo I (este anexo inclui a versão original traduzida e, a sombreado, as alterações que se
propõem).

7.2. DESENVOLVIMENTOS FUTUROS
Para desenvolvimentos futuros, considera-se que seria interessante que o guia adotasse uma estrutura
conceptual também para manuais de manutenção, que explicitem as intervenções escolhidas no plano
de manutenção e a sua periodicidade; e para manuais de utilização, que indiquem quais as condições
de utilização de cada EFM em análise e que apontem algumas instruções de uso do edifício do ponto
de vista do utilizador.
Por outro lado, para uma revisão mais correta do guia orientador, propõe-se a aplicação do conteúdo
do documento a outros casos práticos que incluam as três etapas de aplicação da norma: edifícios
ainda em fase de projeto, edifícios recentemente construídos e edifícios em operação, de modo a que
se verifique, respetivamente, a real eficácia dos subcapítulos 5.1, 5.2 e 5.3 do documento.
Sugere-se ainda que seja incluída, no documento, a obrigatoriedade da utilização de programas
informáticos - como os softwares de facility managment “Infraspeak”, “Maintenance Connection”,
“FMX”, etc. - que englobem os procedimentos de gestão da manutenção, pelo menos para imóveis de
grande complexidade e de acordo com orçamento do proprietário (ex.: grandes empresas, edifícios do
Estado, escolas e hospitais privados, etc.), de forma a que seja facilitada a implementação das
operações de manutenção e para que haja uma simples transferência de informação de retorno.
Após o prazo de garantia do caso de estudo, cabe à entidade proprietária a adoção do plano de
manutenção sugerido ou de alguns procedimentos propostos, privilegiando a manutenção preventiva
ao invés da manutenção corretiva.
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Por último, poderá ser realizada uma estimativa determinística através do método Monte Carlo, por
exemplo, que recorre a um elevado número de simulações sucessivas, obtendo-se um valor mais
realístico do orçamento.
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ANEXO I
ANÁLISE E PROPOSTA DE GUIA
ORIENTADOR
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PROPOSTA DE GUIA ORIENTADOR

WG7
Manutenção de edifícios

WG7
Manutenção de edifícios

Critérios para a elaboração de planos e
programas de manutenção para edifícios

Critérios para a elaboração de planos e
programas de manutenção para edifícios

Orientações.

Orientações.

Preâmbulo
Introdução

Preâmbulo
Introdução

1 Âmbito

1 Âmbito

2 Referências normativas

2 Referências normativas

3 Termos e definições

3 Termos e definições

4 Critérios gerais para o planeamento da
manutenção de edifícios

4 Critérios gerais para o planeamento da
manutenção de edifícios

4.1 Objetivos e conteúdo do plano de
manutenção e programa de manutenção

4.1 Objetivos e conteúdo do plano de
manutenção e programa de manutenção

4.2 Procedimentos para a elaboração do plano
de manutenção

4.2 Procedimentos para a elaboração do plano
de manutenção

4.3 Níveis de aplicação do processo de
planeamento

4.3 Níveis de aplicação do processo de
planeamento

4.4 Âmbito do processo de planeamento

4.4 Âmbito do processo de planeamento

4.5 Documentos de planeamento

4.5 Documentos de planeamento

4.6 Atualização do plano de manutenção

4.6 Atualização do plano de manutenção

5 Critérios e etapas na elaboração do plano de
manutenção

5 Critérios e etapas na elaboração do plano de
manutenção

5.1 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção durante a etapa de projeto (primeiro
plano de gestão)

5.1 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção durante a etapa de projeto (primeiro
plano de gestão)

5.2 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção para edifícios construídos
recentemente

5.2 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção para edifícios construídos
recentemente

5.3 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção para os edifícios existentes

5.3 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção para os edifícios existentes

6 Orientações para a seleção de estratégias
de manutenção

6 Orientações para a seleção de estratégias
de manutenção

6.1 Geral

6.1 Geral
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6.2 Manutenção preventiva

6.2 Manutenção preventiva

6.3 Manutenção corretiva

6.3 Manutenção corretiva

7 Calendarização do planeamento operacional
de tarefas

7 Calendarização do planeamento operacional
de tarefas

8 Orçamento de manutenção

8 Orçamento de manutenção

9 Atualização do plano de manutenção
durante a operação do edifício

9 Atualização do plano de manutenção
durante a fase de operação do edifício

ANEXOS

Bibliografia
ANEXOS
Anexo A (informativo) Procedimento para a
Elaboração do Plano de Manutenção
Anexo B (informativo) Âmbito do Processo de
Planeamento
Anexo C (informativo) Critérios para a
elaboração do plano de manutenção
Anexo D (informativo) Subdivisão do Sistema
Tecnológico
Anexo E (informativo) Orientações para a
escolha de estratégias de manutenção
Anexo F (informativo) Objetivos do
planeamento operacional de tarefas
Anexo G (informativo) Orçamento de
manutenção
Anexo H (informativo) Atualização do plano de
manutenção durante a fase de operação do
edifício
Anexo I (informativo) Exemplo de Plano de
Manutenção

Preâmbulo
Este documento foi elaborado pela Comissão
Técnica CEN/TC[número da comissão] “[título da
comissão]”, cujo secretariado é assegurado pela
[nome do organismo responsável].
A esta Norma Europeia deve ser atribuído o
estatuto de norma Nacional, seja por publicação
de uma idêntica, seja por adoção, o mais tardar
em [mês] de [ano] e as normas nacionais
divergentes devem ser anuladas o mais tardar
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em [mês] de [ano].
De acordo com o Regulamento Interno do
CEN/CENELEC a presente Norma deve ser
implementada pelos organismos nacionais de
normalização dos seguintes países: Alemanha,
Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia,
França, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia, Itália,
Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Suécia e Suíça.

Introdução

Introdução

O plano de manutenção é uma ferramenta
essencial para a manutenção preventiva de
edifícios e bens construídos, sendo um processo
iterativo, dentro do qual são desenvolvidas ao
longo do tempo atividades e tarefas com o
objetivo:

O plano de manutenção é uma ferramenta
essencial para a manutenção preventiva de
edifícios e bens construídos, sendo um processo
iterativo, dentro do qual são desenvolvidas ao
longo do tempo atividades e tarefas com o
objetivo:

- De manter os benefícios proporcionados por um
edifício dentro de valores aceitáveis face aos
fenómenos de deterioração;

- De manter os benefícios proporcionados por um
edifício dentro de valores aceitáveis face aos
fenómenos de deterioração;

- De realinhar o desempenho do edifício em
relação à deterioração e obsolescência.

- De realinhar o desempenho do edifício em
relação à deterioração e obsolescência.

As condições necessárias para a elaboração de
um plano de manutenção são:

As condições necessárias para a elaboração de
um plano de manutenção são:

- A presença de uma estrutura orgânica de
informações provenientes tanto da fase de
projeto e dos dados de retorno ou provenientes
das atividades de inspeção, monitorização,
reparação e substituição;

- A presença de uma estrutura orgânica de
informações provenientes tanto da fase de
projeto e dos dados de retorno ou provenientes
das atividades de inspeção, monitorização,
reparação e substituição;

- A aquisição do conhecimento necessário para
prever o comportamento ao longo do tempo de
materiais e de componentes;

- A aquisição do conhecimento necessário para
prever o comportamento ao longo do tempo de
materiais e de componentes;

- A capacidade de projetar as várias categorias
de tarefas de manutenção (limpeza, reparação,
substituição parcial ou total, etc.);

- A capacidade de projetar as várias categorias
de tarefas de manutenção (limpeza, reparação,
substituição parcial ou total, etc.);

- A capacidade de organização para gerir os
recursos
envolvidos
nos
processos
de
planeamento, tarefas de manutenção, de
programação e execução;

- A capacidade de organização para gerir os
recursos
envolvidos
nos
processos
de
planeamento, tarefas de manutenção, de
programação e execução;

- A capacidade de desenvolver previsões dos
custos de manutenção.

- A capacidade de desenvolver previsões dos
custos de manutenção.

O plano de manutenção encontra o seu lugar

O plano de manutenção deve ser estabelecido
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dentro de diferentes modelos organizacionais e
contratuais de gestão de manutenção. Nas
diferentes configurações, que são caracterizadas
por funções, procedimentos e relações entre as
partes interessadas, o plano tem conotações
específicas:

em consonância com os vários modelos
organizacionais e contratuais da gestão de
edifícios. Perante os vários cenários de atuação
caracterizados pelas funções, procedimentos ou
tarefas e relações entre as partes interessadas, o
plano apresenta particularidades a ter em
consideração:

- Pode ser elaborado diretamente pelo
proprietário e/ou por consultores e gerido pelo
mesmo proprietário através de concurso para a
aquisição de obras e serviços;

- Pode ser elaborado diretamente pelo
proprietário e/ou por consultores e gerido pelo
mesmo proprietário através de concurso para a
aquisição de obras e serviços;

- Pode ser elaborado diretamente pelo
proprietário e/ou por consultores, geridos por
terceiros e utilizados para apresentação de
propostas para os trabalhos de construção e
prestação de serviços;

- Pode ser elaborado diretamente pelo
proprietário e/ou por consultores, geridos por
terceiros para apresentação de propostas através
de concurso para trabalhos de construção e
prestação de serviços;

- Pode ser desenvolvido e gerido por um único
prestador de serviços de manutenção.

- Pode ser desenvolvido e gerido por um único
prestador de serviços de manutenção.

1 Âmbito

1 Âmbito

Esta Norma Europeia especifica os critérios que
podem ser usados para elaborar planos de
manutenção para realizar atividades de
manutenção em edifícios.

Esta Norma Europeia especifica os critérios que
podem ser usados para elaborar planos de
manutenção para implementar atividades de
manutenção nos edifícios.

A norma descreve as características gerais do
plano e programa de manutenção relativamente a
objetivos e fases de desenvolvimento; a norma
europeia também aprofunda o conteúdo e os
procedimentos para elaborar o plano com
respeito a três possíveis áreas de aplicação:

A norma descreve as características gerais do
plano e programa de manutenção relativamente a
objetivos e fases de desenvolvimento; a norma
europeia também aprofunda o conteúdo e os
procedimentos para elaborar o plano com
respeito a três possíveis fases de aplicação:

- O projeto detalhado;

- O projeto detalhado;

- Edifícios novos (construídos recentemente) em
entrada em serviço;

- Edifícios novos (construídos recentemente) em
entrada em serviço;

- Edifícios em operação.

- Edifícios em operação.

Esta Norma aplica-se na elaboração de planos e
programas de manutenção para carteiras
imobiliárias,
edifícios
individuais
(independentemente
do
uso
pretendido),
subsistemas da construção e instalações,
componentes e elementos técnicos.

Esta Norma aplica-se na elaboração de planos e
programas de manutenção para carteiras
imobiliárias,
edifícios
individuais
(independentemente
do
uso
pretendido),
subsistemas da construção e instalações,
componentes e elementos técnicos.

A Norma abrange dois aspetos, que estão
intimamente relacionados com o plano de

A Norma abrange dois aspetos, que estão
intimamente relacionados, com o plano de
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manutenção:

manutenção:

- O "procedimento de planeamento", que é a
questão relacionada com o quadro processual
que cobre o processo de aquisição, organização,
finalização do conhecimento e a tomada de
decisões que conduzam à elaboração e
implementação do plano de manutenção;

- O "procedimento de planeamento", que é a
questão relacionada com o quadro processual
que cobre o processo de aquisição, organização,
finalização do conhecimento e a tomada de
decisões que conduzam à elaboração e
implementação do plano de manutenção;

- Os "documentos do plano", que é o aspeto
relativo à formalização das previsões deste
processo através de documentos que mostram e
articulam as características das atividades a
serem realizadas utilizando meios definidos, as
suas frequências e métodos definidos (acordos
de serviços) e as previsões de despesas.

- Os "documentos do plano", que é o aspeto
relativo à formalização das previsões deste
processo através de documentos que mostram e
articulam as características das atividades a
serem realizadas utilizando meios definidos, as
suas frequências e métodos definidos (acordos
de serviços) e as previsões de despesas.

2 Referências normativas

2 Referências normativas

Os seguintes documentos referenciados são
indispensáveis
para
a
aplicação
deste
documento. Para referências datadas, somente a
edição citada se aplica. Para referências não
datadas, aplica-se a última edição do referido
documento (incluindo emendas).

Os seguintes documentos referenciados são
indispensáveis
para
a
aplicação
deste
documento. Para referências datadas, somente a
edição citada se aplica. Para referências não
datadas, aplica-se a última edição do referido
documento (incluindo emendas).

EN 13306: 2010, Terminologia da Manutenção

EN 13306: 2010, Terminologia da Manutenção

EN 13460:
manutenção

2009,

Documentação

para

a

EN 15331: 2011, Critérios para projeto, gestão e
controle de serviços de manutenção para
edifícios

EN 13460:
manutenção

2009,

Documentação

para

a

EN 15331: 2011, Critérios para projeto, gestão e
controle de serviços de manutenção para
edifícios
IEC 60300-3-11, ed 2.0, Gestão da Segurança de
Funcionamento - Parte 3-11: Guia de Aplicação Manutenção Centrada na Fiabilidade
UNI 10831-1:1999, Manutenção de edifícios Documentação e Informações Básicas para
Serviços de Manutenção de Projetos Aprovados
e Executados - Estrutura, Conteúdos e Níveis de
Documentação
UNI 10831-2: 2001, Manutenção de Edifícios Documentação e Informações Básicas para
Serviços de Manutenção de Projetos Aprovados
e Executados – Detalhes do Conteúdo da
Documentação Técnica e Modelos Lay-out
UNI 10874: 2000, Manutenção de Edifícios -
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Critérios para Elaboração e Estrutura de Manuais
de Uso e Manutenção
UNI 10951: 2001, Sistemas de Informação Para a
Gestão da Manutenção de Edifícios –
Orientações

3 Termos e definições

3 Termos e definições

(A ser completado também com referência à
norma EN 13306 e EN 15331)

Para os fins da presente Norma, são aplicáveis
os termos e definições dados na EN 13306 e na
EN 15331 e ainda os referidos a seguir.

Programa de manutenção: lista de todas as
tarefas de manutenção desenvolvidas para um
sistema de um determinado contexto operacional
e conceito de manutenção (fonte: IEC 60300-311, ed 2.0)

3.1
Criticidade
Avaliação do impacte do efeito que o mau
funcionamento de um item tem sobre o
desempenho de um sistema
3.2
Desempenho
Nível qualitativo de uma propriedade crítica em
qualquer ponto no tempo considerado
[ISO 15686-1:2011, 3.15]
3.3
Manutenção
Combinação de todas as ações técnicas e
administrativas, durante a vida útil, destinadas a
manter o edifício num estado em que este possa
desempenhar as funções requeridas
[ISO 15686-1:2011, 3.13]
3.4
Nível de Criticidade
Grandeza adimensional que traduz, numa escala,
a criticidade exigida ou prevista
3.5
Nível de Desempenho
Número que indica o desempenho relativo
exigido ou previsto para um tópico numa
escala pré-determinada, a partir do nível mínimo
(de desempenho) ao nível máximo (de
desempenho)
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[ISO 15686-10:2010, 3.16]
3.6
Obsolescência
Perda da capacidade de um bem em
desempenhar
satisfatoriamente
devido
a
mudanças nos requisitos de desempenho
[ISO 15686-1:2011, 3.14]
3.7
Padrão de Qualidade
Qualidade do edifício a ser assegurada através
da manutenção
[EN 15331:2011, 5.3]
3.8
Programa de manutenção
Lista de todas as tarefas de manutenção
desenvolvidas para um sistema de um
determinado contexto operacional
3.9
Sistema de informação de manutenção
Programa
informático
que
engloba
os
procedimentos de gestão da manutenção, de
acordo com o tamanho e complexidade do bem
imóvel – usando métodos específicos adequados
para atividades de manutenção - para facilitar o
planeamento, a implementação, a operação e o
controlo
NOTA

Adaptado de EN 15331:2011, 7

4 Critérios gerais para o planeamento da
manutenção de edifícios

4 Critérios gerais para o planeamento da
manutenção de edifícios

4.1 Objetivos e conteúdo do plano
manutenção e programa de manutenção

4.1 Objetivos e conteúdo do plano
manutenção e programa de manutenção

de

de

4.1.1 Plano de manutenção

4.1.1 Plano de manutenção

O objetivo global do plano de manutenção para
um edifício é controlar, manter ou restabelecer
uma relação satisfatória entre o seu estado de
funcionamento e o seu nível de desempenho

O objetivo global do plano de manutenção para
um edifício é controlar, manter ou restabelecer
uma relação satisfatória entre o seu estado de
funcionamento e o seu nível de desempenho
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(padrão de
referência.

qualidade)

assumidos

como

(padrão de
referência.

qualidade)

assumidos

como

O plano de manutenção consiste na definição de
tarefas, organizadas de acordo com estratégias
de manutenção adequadas, que num intervalo de
tempo definido (tempo de duração do plano)
devem ser realizadas para assegurar o correto
funcionamento do edifício, de acordo com os fins
indicados pela política de gestão e com os limites
económicos para a manutenção que foram
declarados pelo proprietário do edifício.

O plano de manutenção consiste na definição de
tarefas, organizadas de acordo com estratégias
de manutenção adequadas, que num intervalo de
tempo definido (tempo de duração do plano)
devem ser realizadas para assegurar o correto
funcionamento do edifício, de acordo com os fins
indicados pela política de gestão e com os limites
económicos para a manutenção que foram
declarados pelo proprietário do edifício.

O plano de manutenção deverá definir, a médio e
longo prazo, os padrões de serviço, isto é, as
tarefas de manutenção a serem realizadas organizadas com base num conjunto hierárquico
de prioridades, com a sua programação de tempo
e os custos associados.

O plano de manutenção deverá definir, a médio e
longo prazo, os padrões de serviço, isto é, as
tarefas de manutenção a serem realizadas organizadas com base num conjunto hierárquico
de prioridades, com a sua programação de tempo
e os custos associados.

Os custos podem ser definidos tanto utilizando
índices de custos da manutenção ou através de
estimativas de custos para cada tarefa,
calculadas de acordo com os recursos
necessários (trabalho, materiais, ferramentas e
máquinas) e tempo de execução. A aquisição,
gestão, processamento e utilização das
informações necessárias para definir as
previsões no plano e no programa deverá ser
apoiada por um sistema de informação de acordo
com a cláusula 7 da EN 15331: 2011.

Os custos podem ser definidos tanto utilizando
índices de custos da manutenção ou através de
estimativas de custos para cada tarefa,
calculadas de acordo com os recursos
necessários (trabalho, materiais, ferramentas e
máquinas) e tempo de execução. A aquisição,
gestão, processamento e utilização das
informações necessárias para definir as
previsões no plano e no programa deverá ser
apoiada por um sistema de informação de acordo
com a cláusula 7 da EN 15331: 2011.

4.1.1 Programa de manutenção

4.1.1 Programa de manutenção

O programa de manutenção consiste na
calendarização de tarefas de manutenção
previstas no plano de manutenção e visa a
gestão e otimização de recursos, em
conformidade com as disposições do plano e
com as exigências expressas pelo proprietário.
Especificamente, o programa de manutenção
deve evitar gerar interferências inaceitáveis entre
as tarefas de manutenção e entre estas últimas,
e atividades do utente. O programa de
manutenção pode ser desenvolvido com as
metodologias de planeamento operacional linear
e reticular.

O programa de manutenção consiste na
calendarização de tarefas de manutenção
previstas no plano de manutenção e visa a
gestão e otimização de recursos, em
conformidade com as disposições do plano e
com as exigências expressas pelo proprietário.
Especificamente, o programa de manutenção
deve evitar gerar interferências inaceitáveis entre
as tarefas de manutenção e entre estas últimas,
e atividades do utente. O programa de
manutenção pode ser desenvolvido com as
metodologias de planeamento operacional linear
e reticular.
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4.2 Procedimento para a elaboração do plano
de manutenção

4.2 Procedimento para a elaboração do plano
de manutenção

4.2.1 Geral

4.2.1 Geral

O plano de manutenção é elaborado através de
um procedimento (Anexo A) que consiste num
sistema de verificações, ações e de todos os
feedbacks implementados, a fim de definir e
planear as tarefas a serem realizadas ao longo
do tempo, em linha com os objetivos, restrições e
recursos (fundos disponíveis) da propriedade.

O plano de manutenção é elaborado através de
um procedimento (Anexo A) que consiste num
sistema de verificações, ações e de todos os
feedbacks implementados, a fim de definir e
planear as tarefas a serem realizadas ao longo
do tempo, em linha com os objetivos, restrições e
recursos (fundos disponíveis) da propriedade.

O procedimento descrito no Anexo A refere-se a
diferentes intervalos de tempo e consiste em três
etapas principais:

O procedimento para a elaboração do plano de
manutenção refere-se a diferentes intervalos de
tempo e consiste em três etapas principais:

- Inquérito inicial (ver Secção 4.2.2),

- Inquérito inicial (ver Secção 4.2.2),

- Previsão (ver secção 4.2.3),

- Previsão (ver secção 4.2.3),

- Calendarização (ver secção 4.2.4).

- Calendarização (ver secção 4.2.4).

4.2.2 A fase de preparação inicial

4.2.2 Fase de preparação inicial

A fase preparatória inicial envolve a aquisição
preliminar de conhecimento necessário para a
definição dos objetivos, para a identificação da
consistência quantitativa e técnica do estado
físico e funcional dos ativos com o objetivo de
preparar as previsões subsequentes do plano.

A fase preparatória inicial envolve a aquisição
preliminar do conhecimento necessário para a
definição dos objetivos, para a identificação da
consistência quantitativa e técnica do estado
físico e funcional dos ativos com o objetivo de
preparar as previsões subsequentes do plano.

A complexidade e dificuldade das atividades, que
podem ser associadas à preparação da estrutura
cognitiva, envolvem a oportunidade de operar de
acordo com um princípio de escala na aquisição
de conhecimento, ou seja, distinguir - em relação
a fins de planeamento específicos - entre
informação "essencial" que deve, em qualquer
caso, ser necessariamente recolhida antes do
momento da elaboração do plano, e informação
"útil" que pode ser recolhida em fases posteriores
do desenvolvimento e implementação do plano
compatível com a organização de gestão e com
os recursos disponíveis (humanos, financeiros,
de informação, tecnológicos).

A complexidade e dificuldade das atividades, que
podem ser associadas à preparação da estrutura
cognitiva, envolvem a oportunidade de operar de
acordo com um princípio de escala na aquisição
de conhecimento, ou seja, distinguir – em relação
aos fins de planeamento específicos - entre a
informação "essencial" que deve, em qualquer
caso, ser necessariamente recolhida antes do
momento da elaboração do plano, e a informação
"útil" que pode ser recolhida em fases posteriores
do desenvolvimento e implementação do plano
compatível com a organização de gestão e com
os recursos disponíveis (humanos, financeiros,
de informação, e tecnológicos).

Entre as informações essenciais devem ser
incluídas as referentes aos aspetos relacionados
com a saúde e segurança e com a legislação
aplicável em vigor. O nível e o conteúdo da
informação devem ser apropriados para o nível

Entre as informações “essenciais” devem ser
incluídas as referentes aos aspetos relacionados
com a saúde e segurança e com a legislação
aplicável em vigor. O nível e o conteúdo da
informação devem ser apropriados para o nível
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de criticidade dos elementos técnicos e das suas
funções. A estrutura cognitiva geral, na sua
extensão mais abrangente, consiste em:

de criticidade dos elementos técnicos e das suas
funções. A estrutura cognitiva geral, na sua
extensão mais abrangente, consiste em:

1. Estratégias do proprietário em relação às
atividades primárias e às suas previsões. A
consciência das estratégias do proprietário
permite especificar as políticas de gestão de
imóveis, ou seja, os objetivos do proprietário
relativamente ao valor económico e renda dos
ativos, o valor económico dos serviços de
prestação parcial através do edifício, o uso
pretendido e as funções desempenhadas ou
previstas, o estado de preservação do edifício.
Informação
sobre
estes
aspetos
são
fundamentais para:

1. Estratégias do proprietário em relação às
atividades primárias e às suas previsões. O
reconhecimento das estratégias do imóvel
permite especificar as políticas de gestão
imobiliária, ou seja, os objetivos do proprietário
relativamente ao valor económico e renda dos
ativos, o valor económico dos serviços de
prestação parcial através do edifício, o uso
pretendido e as funções desempenhadas ou
previstas, o estado de preservação do edifício. As
informações
sobre
estes
aspetos
são
fundamentais para:

- A definição dos objetivos e necessidades da
propriedade;

- A definição dos objetivos e necessidades da
propriedade/imóvel;

- Determinar os níveis mínimos aceitáveis de
desempenho/operação que devem ser tomados
como referência (padrão de qualidade);

- Determinar as estratégias de manutenção
adequadas em consonância com as indicações
do proprietário sobre os níveis mínimos
aceitáveis de desempenho/operação que devem
ser tomados como referência (padrão de
qualidade);

- A identificação de políticas de manutenção,
segundo as quais são estabelecidos métodos de
gestão do serviço de manutenção e desempenho
a serem obtidos com este serviço, os objetivos, o
conjunto de possíveis tipos de operações de
manutenção (estratégias de manutenção) e as
prioridades que serão aplicadas no plano de
manutenção.

- Identificar as respetivas políticas de
manutenção,
segundo
as
quais
são
estabelecidos os métodos de gestão de serviço
de manutenção a serem obtidos, as operações
de manutenção, as prioridades das operações e
o tempo médio entre intervenções (TMI) e
respetivos custos.

2. Estado do edifício no que respeita ao sistema
funcional-espacial e o sistema tecnológicofuncional. O conhecimento da construção vem de
informação organizada sobre as características
técnicas e os níveis esperados de operação (de
acordo com as especificações técnicas e
relatórios de testes) e desempenho ambiental e
tecnológico (de acordo com as especificações de
desempenho) integrados com informações sobre
a vida útil estimada, previsões do comportamento
ao longo do tempo de materiais e elementos
técnicos, o tipo de falhas, as indicações sobre
técnicas, durações e custos de eventuais
operações
de
manutenção
e
requisitos

2. Estado do edifício no que respeita ao sistema
funcional-espacial e o sistema tecnológicofuncional. O conhecimento da construção vem de
informação organizada sobre as características
técnicas e os níveis esperados de operação (de
acordo com as especificações técnicas e
relatórios de testes) e de desempenho ambiental
e tecnológico (de acordo com as especificações
de desempenho) integrados com informações
sobre a vida útil estimada, previsões do
comportamento ao longo do tempo de materiais e
elementos técnicos, o tipo de falhas, as
indicações sobre técnicas, durações e custos de
eventuais operações de manutenção e requisitos
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regulamentares. A recolha desta informação
contribui para a clarificação das normas de
qualidade, para a identificação de elementos
técnicos críticos e para a identificação de
estratégias de manutenção e padrões de serviço.

regulamentares. A recolha desta informação
contribui para a clarificação das normas de
qualidade, para a identificação de elementos
técnicos críticos e para a identificação de
estratégias de manutenção e padrões de serviço.

3. No caso de edifícios em serviço, o estado, em
comparação com o estado inicial, dos elementos
técnicos como resultado dos processos de
degradação, com a identificação, localização,
descrição
(efeitos,
modos,
extensão
e
consistência), interpretação (criticidade)
e
diagnóstico (causas) de todas as falhas
encontradas, sejam elas fenómenos de
degradação ou manifestações de patologias (em
projeto ou construção). Para esta investigação
deve-se acrescentar a avaliação de quaisquer
sinais de obsolescência tecnológica.

3. No caso de edifícios em serviço, avaliar o
estado atual, comparando com o estado inicial,
dos elementos técnicos como resultado dos
processos de degradação, com a identificação,
localização, descrição (efeitos, modos, extensão
e consistência), interpretação (criticidade) e
diagnóstico (causas) de todas as falhas
encontradas, sejam elas fenómenos de
degradação ou manifestações de patologias (em
projeto ou construção) ou mau/deficiente uso.
Para esta investigação deve-se acrescentar a
avaliação de quaisquer sinais de obsolescência
tecnológica.

A estrutura cognitiva é completada com a
avaliação da diferença entre os níveis medidos
de desempenho/operação e os níveis utilizados
como referência para o plano (padrão de
qualidade).

A estrutura cognitiva é completada com a
avaliação da diferença entre os níveis medidos
de desempenho/operação e os níveis utilizados
como referência para o plano (padrão de
qualidade).

O conhecimento do estado dos elementos
técnicos e a avaliação do desvio do desempenho
esperado, contribui, em conjunto com as
indicações emergentes das políticas de
manutenção, para a clarificação das prioridades
de intervenção, das estratégias de manutenção e
dos padrões de serviço.

O conhecimento do estado dos elementos
técnicos e a avaliação do desvio do desempenho,
permite definir o enquadramento das estratégias
de manutenção, e contribuir, em conjunto com as
indicações emergentes das políticas de
manutenção, para a clarificação das prioridades
de intervenção, das operações de manutenção e
dos padrões de serviço.

4.2.3 Fase de processamento das previsões
do plano

4.2.3 Fase de processamento das previsões
do plano

A fase de definição das previsões do plano é
desenvolvida a partir da especificação da política
de manutenção adotada. Com base nisso, em
relação às características e estado do edifício e
de acordo com as prioridades estabelecidas, o
processo de planeamento inclui a definição da
combinação mais apropriada de estratégias de
manutenção. Com base nessas premissas o
processo de planeamento, referindo-se a um
prazo médio-longo, deve vir a estabelecer três

A fase de definição das previsões do plano é
desenvolvida a partir da especificação da
estratégia de manutenção adotada. Com base
nisso, em relação às características e estado do
edifício e de acordo com as prioridades
estabelecidas, o processo de planeamento inclui
a definição da combinação mais apropriada de
políticas de manutenção. Com base nessas
premissas o processo de planeamento, referindose a um prazo médio-longo, deve vir a
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aspetos básicos:

estabelecer três aspetos básicos:

- Os padrões de serviço, que são a identificação
das atividades a serem realizadas e as
frequências associadas à sua execução;

- Os padrões de serviço, que são a identificação
das atividades a serem realizadas e as
frequências associadas à sua execução;

- As técnicas, que são uma indicação do modo de
execução das tarefas para cada elemento técnico
e/ou subsistema em relação a qualquer
estratégia de manutenção específica adotada
(ver ponto 6), a duração prevista das tarefas e os
recursos necessários (trabalho, materiais,
ferramentas e equipamentos);

- As técnicas, que são uma indicação do modo de
execução das tarefas para cada elemento técnico
e/ou subsistema em relação a qualquer
estratégia de manutenção específica adotada
(ver ponto 6), a duração prevista das tarefas e os
recursos necessários (trabalho, materiais,
ferramentas e equipamentos);

- Os custos estimados para os trabalhos
identificados (estabelecer o custo esperado a
longo prazo). Estes custos podem ser
estabelecidos quer com base em índices de
custos obtidos através de tratamento estatístico,
quer através da análise dos custos diretos dos
trabalhos identificados, sendo estabelecidas as
técnicas, os recursos necessários e o tempo de
execução das operações.

- Os custos estimados para os trabalhos
identificados (estabelecer o custo esperado a
longo prazo). Estes custos podem ser
estabelecidos quer com base em índices de
custos obtidos através de tratamento estatístico,
quer através da análise dos custos diretos dos
trabalhos identificados, sendo estabelecidas as
técnicas, os recursos necessários e o tempo de
execução das operações.

Os custos, apesar de calculados, podem ser
expressos na forma de custos anuais médios ou
como "perfis de manutenção", que por sua vez
podem ser articulados como uma função de
diferentes níveis de agregação (por exemplo,
custos anuais médios relacionados com a
construção, a classes de elementos técnicos, aos
componentes, etc.).

Os custos, apesar de calculados, podem ser
expressos na forma de custos anuais médios ou
como "perfis de manutenção", que por sua vez
podem ser articulados como uma função de
diferentes níveis de agregação (por exemplo,
custos anuais médios relacionados com a
construção, a classes de elementos técnicos, aos
componentes, etc.).

NOTA Para chegar à estimativa das despesas
das ações identificadas pode ser útil adotar a
aplicação de modelos para o cálculo do valor
presente das despesas futuras.

NOTA Para chegar à estimativa das despesas
das ações identificadas pode ser útil adotar a
aplicação de modelos para o cálculo do valor
presente das despesas futuras.

O custo previsto das intervenções identificadas,
adicionado a um montante a ser reservado para
as
intervenções
não
planeadas
e/ou
imprevisíveis, deve ser apresentado, dentro do
orçamento, a uma comparação com os fundos
disponíveis para a manutenção declarada
anualmente pelo proprietário.

O custo previsto das intervenções identificadas,
deve ser adicionado a um montante reservado
para as intervenções não planeadas e/ou
imprevisíveis, apresentado dentro do orçamento,
e em comparação com os fundos disponíveis
para a manutenção declarada anualmente pelo
proprietário.

Se a comparação mostra o cumprimento das
previsões com respeito à disponibilidade, é
possível confirmar o conjunto de intervenções a
efetuar no tempo assumido. A partir dessas
decisões é definido o orçamento estimado para a

Se a comparação mostra o cumprimento das
previsões com respeito à disponibilidade, é
possível confirmar o conjunto de intervenções a
efetuar no tempo assumido. A partir dessas
decisões é definido o orçamento estimado para a
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manutenção. Se a comparação mostra o não
cumprimento das disposições no que diz respeito
à disponibilidade, é determinada a revisão das
decisões que podem dizer respeito - sempre que
possível e adequado e, no entanto, sempre em
conformidade com as linhas desenhadas pelas
políticas do proprietário - às prioridades, padrões
de serviço, às estratégias e técnicas de
intervenção.

manutenção. Se a comparação mostra o não
cumprimento das disposições no que diz respeito
à disponibilidade, é determinada a revisão das
decisões que podem dizer respeito - sempre que
possível e adequado e, no entanto, sempre em
conformidade com as linhas desenhadas pelas
políticas do proprietário - às prioridades, padrões
de serviço, às estratégias e técnicas de
intervenção.

4.2.4 Fase de processamento do programa de
atividades

4.2.4 Fase de processamento do programa de
atividades

As atividades previstas no plano são a base para:

As atividades previstas no plano são a base para:

- A construção de um orçamento detalhado dos
gastos no curto prazo, normalmente anual, para
todas as atividades previstas;

- A construção de um orçamento detalhado dos
gastos no curto prazo, normalmente anual, para
todas as atividades previstas;

- A preparação do cronograma detalhado das
atividades a serem elaboradas geralmente com o
apoio das técnicas de planeamento operacional.

- A preparação do cronograma detalhado das
atividades a serem elaboradas geralmente com o
apoio das técnicas de planeamento operacional.
- A determinação do Tempo Médio entre
Intervenções (TMI).

4.3 Níveis de aplicação do processo de
planeamento

4.3 Níveis de aplicação do processo de
planeamento

O processo de planeamento é aplicável a
diferentes níveis de escala. É, de facto, aplicável
a uma carteira imobiliária, a um edifício individual
e seus pertences, aos subsistemas do edifício,
aos elementos técnicos. Exceto que, neste último
caso, o plano de manutenção é entendido como
um sistema estruturado e integrado de planos
referentes a elementos constitutivos específicos
para os quais é possível fazer previsões de
duração e comportamento ao longo do tempo,
unitárias e específicas. O nível ideal do plano é o
nível
do
edifício,
onde
as
previsões
desenvolvidas no âmbito de setores específicos
(construção, instalações mecânicas, instalações
elétricas, etc.) se juntam e são comparadas e
verificadas com o objetivo de uma otimização
organizacional e económica. A comparação, a
nível agregado do stock dos edifícios, dos planos
dos edifícios individuais permite realizar
economias de escala e pode levar a rever

O processo de planeamento é aplicável a
diferentes níveis de escala. É, de facto, aplicável
a uma carteira imobiliária, a um edifício individual
e seus pertences, aos subsistemas do edifício,
aos elementos técnicos. Exceto que, neste último
caso, o plano de manutenção é entendido como
um sistema estruturado e integrado de planos
referentes a elementos constitutivos específicos
para os quais é possível fazer previsões de
duração e comportamento ao longo do tempo,
unitárias e específicas. O nível ideal do plano é o
nível
do
edifício,
onde
as
previsões
desenvolvidas no âmbito de setores específicos
(construção, instalações mecânicas, instalações
elétricas, etc.) se juntam e são comparadas e
verificadas com o objetivo de uma otimização
organizacional e económica. A comparação, a
nível agregado do stock dos edifícios, dos planos
dos edifícios individuais permite realizar
economias de escala e pode levar a rever
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estratégias e decisões tomadas ao nível de
edifícios.

estratégias e decisões tomadas ao nível de
edifícios.

4.4 Âmbito do procedimento de planeamento

4.4 Âmbito do processo de planeamento

NOTA O processo de planeamento é aplicável
em várias áreas, relacionadas com as várias
fases do processo de construção.

NOTA O processo de planeamento é aplicável
nas diferentes etapas do processo de construção.
No Anexo B são esquematizados os Mecanismos
para a definição de estratégias de manutenção
em cada uma das etapas.

4.4.1 Fase de projeto detalhada (primeiro
projeto do processo de gestão)

4.4.1 Fase de projeto detalhada (primeiro
projeto do processo de gestão)

A aplicação do processo de planeamento nesta
fase visa a previsão do conjunto das atividades
de manutenção necessárias para manter as
condições de qualidade esperada, conforme
expresso nos documentos de projeto. Estas
previsões, referindo-se a toda a duração de vida
prevista do edifício, devem levar em conta as
indicações expressas pelo cliente em relação às
políticas de gestão.

A aplicação do processo de planeamento nesta
fase visa a previsão do conjunto das atividades
de manutenção necessárias para manter as
condições de qualidade esperada, conforme
expresso nos documentos de projeto. Estas
previsões, referindo-se a toda a duração de vida
prevista do edifício, devem ter em conta as
indicações expressas pelo dono de obra em
relação às políticas de gestão.

As atividades preliminares desenvolvidas antes
da preparação do plano, dizem respeito no geral
e em relação à informação disponível:

As atividades preliminares desenvolvidas antes
da preparação do plano, dizem respeito no geral
e em relação à informação disponível:

- A recolha e organização das informações de
projeto necessárias para adquirir o conhecimento
do edifício em construção e a definição de
padrões de qualidade (condições de estado,
níveis
de
desempenho,
desempenhos
operacionais) a serem mantidos ao longo do
tempo;

- A recolha e organização das informações de
projeto necessárias para adquirir o conhecimento
do edifício em construção e a definição de
padrões de qualidade (condições de estado,
níveis
de
desempenho,
desempenhos
operacionais) a serem mantidos ao longo do
tempo;

- A previsão de alterações nas características
técnicas e do decaimento ao longo do tempo dos
desempenhos previstos nas condições de
ambiente físico e condições de uso e de
operação esperados;

- A previsão de alterações nas características
técnicas e do decaimento ao longo do tempo dos
desempenhos previstos nas condições de
ambiente físico e condições de uso e de
operação esperados;

- A definição técnica e operacional das ações a
serem implementadas para identificar, prevenir
ou eliminar os efeitos e as causas de possíveis e
plausíveis falhas. A informação destas atividades
é organizada nos manuais (ver a UNI 10874:
2000) e deve ser atualizada em caso de qualquer
alteração das soluções de projeto.

- A definição técnica e operacional das ações a
serem implementadas para identificar, prevenir
ou eliminar os efeitos e as causas de possíveis e
plausíveis falhas. A informação destas atividades
é organizada nos manuais de manutenção e
utilização (ver a UNI 10874: 2000) e deve ser
atualizada em caso de qualquer alteração das
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soluções de projeto.
Através da análise das informações contidas nos
manuais e a avaliação das prioridades de
intervenção - estabelecidas em relação às
funções desempenhadas e aos efeitos previsíveis
da falha sobre os níveis de desempenho
necessários - é possível definir as estratégias de
manutenção que são mais convenientes em
diferentes períodos da vida em serviço e, em
relação a estes, identificar os padrões de serviço
e as técnicas de intervenção. A definição do
padrão de serviço é usada para desenvolver uma
previsão de custos de manutenção relacionados
com o período de referência do plano; a previsão
é elaborada com base em índices de custos
paramétricos ou valores que podem ser
especificados através da aplicação de modelos
computacionais para o desconto de custos
futuros. Estes custos podem ser expressos em
diferentes formas como, por exemplo: custo
anual médio em relação ao tempo de vida normal
dos elementos técnicos e componentes,
percentagem de custo em relação ao custo de
construção, etc.. O desenvolvimento do processo
de planeamento pode envolver o feedback sobre
o projeto detalhado em curso, tal como: a
integração da documentação e resultados (ver a
UNI 10831-1: 1999 e UNI 10831-2: 2001), a
clarificação de requisitos e políticas do cliente,
revisão morfológica, distribuição e soluções
técnicas considerando soluções alternativas em
relação ao custo total do ciclo de vida.

Através da análise das informações contidas nos
manuais e da avaliação das prioridades de
intervenção - estabelecidas em relação às
funções desempenhadas e aos efeitos previsíveis
das falhas sobre os níveis de desempenho
necessários - é possível definir as políticas de
manutenção que são mais convenientes em
diferentes períodos da vida em serviço e, em
relação a estes, identificar os padrões de serviço
e as técnicas de intervenção. A definição do
padrão de serviço é usada para desenvolver uma
previsão de custos de manutenção relacionados
com o período de referência do plano; a previsão
é elaborada com base em índices de custos
paramétricos ou valores que podem ser
especificados através da aplicação de modelos
computacionais para o desconto de custos
futuros. Estes custos podem ser expressos de
diferentes formas como, por exemplo: custo
anual médio em relação ao tempo de vida normal
dos elementos técnicos e componentes,
percentagem de custo em relação ao custo de
construção, etc.. O desenvolvimento do processo
de planeamento pode envolver o feedback sobre
o projeto detalhado em curso, tal como: a
integração da documentação e resultados (ver a
UNI 10831-1: 1999 e UNI 10831-2: 2001), a
clarificação de requisitos e políticas do cliente,
revisão morfológica, distribuição e soluções
técnicas considerando soluções alternativas em
relação ao custo total do ciclo de vida.

4.4.2 Fase de entrada em serviço do edifício

4.4.2 Fase de entrada em serviço do edifício

A aplicação do processo de planeamento de
manutenção nesta fase envolve uma série de
atividades preliminares relacionadas com a
aquisição
de
conhecimentos
sobre
a
configuração e sobre o estado físico e funcional
dos ativos. Em particular, o conhecimento
relacionado com:

A aplicação do processo de planeamento de
manutenção nesta fase envolve uma série de
atividades preliminares relacionadas com a
aquisição
de
conhecimentos
sobre
a
configuração e sobre o estado físico e funcional
dos ativos. Em particular, o conhecimento
relacionado com:

- A verificação da conformidade do bem
construído em comparação com a documentação
de projeto e as suas alterações e adições;

- A verificação da conformidade do bem
construído em comparação com a documentação
de projeto e as suas alterações e adições;

-

-

Aquisição

de

documentação

técnica

e

Aquisição

de

documentação

técnica

e
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documentos resultantes de testes e atividades de
certificação;

documentos resultantes de testes e atividades de
certificação;

- A verificação da presença de falhas
operacionais devido, durante o período de
funcionamento,
a
condições
patológicas
decorrentes de erros de projeto, fabricação ou
construção.

- A verificação da presença de falhas
operacionais
durante
o
período
de
funcionamento,
devido
a
manifestações
patológicas decorrentes de erros de projeto,
fabricação ou construção.

A decisão sobre a eliminação de defeitos e falhas
detetadas (realinhamento de desempenho) deve
preceder a elaboração do plano que abrange a
prestação de trabalhos a serem executados a
partir de uma condição (em termos de estado e
performance operacional) que atenda aos
padrões estabelecidos (especificações técnicas e
especificações de desempenho).

A decisão sobre a eliminação de defeitos e falhas
detetadas (realinhamento de desempenho) deve
preceder a elaboração do plano que abrange a
prestação de trabalhos a serem executados a
partir de uma condição (em termos de estado e
performance operacional) que atenda aos
padrões estabelecidos (especificações técnicas e
especificações de desempenho).

Estas
previsões
estão
incluídas
(se
desenvolvidas na fase de projeto) no primeiro
projeto de gestão/operação. É conveniente que,
no momento da tomada a cargo do edifício pelo
operador, essas previsões sejam verificadas, e
eventualmente alteradas, de acordo com:
quaisquer alterações que ocorreram durante a
construção; as políticas de gestão imobiliária
específicas do cliente (que podem ser diferentes
das presentes na fase de projeto); o prazo do
plano.

Estas
previsões
estão
incluídas
(se
desenvolvidas na fase de projeto) no primeiro
projeto de gestão/operação. É conveniente que,
no momento da tomada a cargo do edifício pelo
gestor, essas previsões sejam verificadas e
eventualmente alteradas, de acordo com:
quaisquer alterações que ocorreram durante a
construção; com as políticas de gestão imobiliária
específicas do dono de obra (que podem ser
diferentes das presentes na fase de projeto); o
prazo do plano.

Se no momento da entrada em serviço do edifício
não existe um documento de planeamento das
atividades de manutenção desenvolvido na fase
de projeto, o processo de planeamento começa
com a aquisição da base de conhecimento
necessário.

Se no momento da entrada em serviço do edifício
não existe um documento de planeamento das
atividades de manutenção desenvolvido na fase
de projeto, o processo de planeamento começa
com a aquisição da base de conhecimento
necessário.

4.4.3 Fase de operação do edifício

4.4.3 Fase de operação do edifício

A aplicação do processo de planeamento do
plano nesta etapa inclui, para além da definição
dos objetivos, um levantamento do estado físico
e funcional dos ativos, juntamente com o prédiagnóstico e atividades de diagnóstico
destinadas a definir o estado dos elementos
técnicos e o grau de desvio entre os níveis de
desempenho fornecidos e necessários. Os
resultados dos testes de diagnóstico podem
trazer diferentes situações coexistentes.

A aplicação do processo de planeamento do
plano nesta etapa inclui, para além da definição
dos objetivos, um levantamento do estado físico
e funcional dos ativos, juntamente com o prédiagnóstico e atividades de diagnóstico
destinadas a definir o estado dos elementos
técnicos e o grau de desvio entre os níveis de
desempenho fornecidos e necessários. Os
resultados dos testes de diagnóstico podem
trazer diferentes situações coexistentes.
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As condições e os níveis de subsistemas ou
elementos técnicos de desempenho podem estar
em linha com os padrões de qualidade utilizados
como parâmetros de referência; é necessário,
neste caso, para definir a manutenção preventiva
baseada na condição (com base nos resultados
das inspeções realizadas) ou na substituição,
numa idade fixa ou em intervalos constantes
(frequência), destinadas a manter os níveis de
qualidade aceites para o período abrangido pelo
plano.

As condições e os níveis de subsistemas ou
elementos técnicos de desempenho podem estar
em linha com os padrões de qualidade utilizados
como parâmetros de referência; é necessário,
neste caso, para definir a estratégia de
manutenção preventiva baseada na condição
(com base nos resultados das inspeções
realizadas) ou na substituição, numa idade fixa
ou em intervalos constantes (frequência),
destinadas a manter os níveis de qualidade
aceites para o período abrangido pelo plano.

Também é possível detetar os níveis de
desempenho/operação de subsistemas ou
elementos técnicos inferiores aos previstos, seja
por processos de degradação ou obsolescência;
é necessário, neste caso, definir um plano de
realinhamento do desempenho indicando as
ações que iriam restaurar o desempenho aos
níveis esperados. Se as medidas para o
realinhamento de desempenho são poucas, o
plano de realinhamento pode ser realizado
simultaneamente com o plano de manutenção;
se, no entanto, as ações para o realinhamento do
desempenho são de grande escala, então devem
ser realizadas antes da implementação do
programa de manutenção.

Também é possível detetar os níveis de
desempenho/operação de subsistemas ou
elementos técnicos inferiores aos previstos, seja
por processos de degradação ou obsolescência;
é necessário, neste caso, definir um plano de
realinhamento do desempenho indicando as
ações que iriam restaurar o desempenho aos
níveis esperados. Se as medidas para o
realinhamento de desempenho são poucas, o
plano de realinhamento pode ser realizado
simultaneamente com o plano de manutenção;
se, no entanto, as ações para o realinhamento do
desempenho são de grande escala, então devem
ser realizadas antes da implementação do
programa de manutenção.

Por último, podem ser notadas situações em que
ocorreu uma não-conformidade com os requisitos
regulamentares; é necessário, neste caso, definir
o plano de ajustes regulatórios e as atividades
necessárias correspondentes.

Por último, podem ser notadas situações em que
ocorreu uma não-conformidade com os requisitos
regulamentares; é necessário, neste caso, definir
o plano de ajustes regulatórios e as atividades
necessárias correspondentes.

Dentro do mesmo edifício deve ser considerada a
possibilidade de ter a presença de um plano de
manutenção e, numa condição temporária, um
plano de realinhamento do desempenho e um
plano para o cumprimento regulamentar. Quando
a intervenção para o realinhamento de
desempenho às novas exigências (por motivos
de obsolescência) ou a intervenção da
conformidade
regulamentar
resultam
em
investimentos que alteram o valor patrimonial do
bem imóvel, então tais ações devem ser
consideradas fora do âmbito da manutenção.

Dentro do mesmo edifício deve ser considerada a
possibilidade de ter a presença de um plano de
manutenção e, numa condição temporária, um
plano de realinhamento do desempenho e um
plano para o cumprimento regulamentar. Quando
a intervenção para o realinhamento de
desempenho às novas exigências (por motivos
de obsolescência) ou a intervenção da
conformidade
regulamentar
resultam
em
investimentos que alteram o valor patrimonial do
bem imóvel, então tais ações devem ser
consideradas fora do âmbito da manutenção.
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4.5 Documentos de planeamento

4.5 Documentos de planeamento

O plano de manutenção é traduzido num
conjunto de documentos que incluem, de forma
sistemática, para todo o período de tempo
assumido e com diferentes articulações possíveis
(por exemplo, sistemas e subsistemas, classes
de elementos técnicos, elementos técnicos,
agrupamentos de componentes homogéneos
para características tecnológicas e/ou de
manutenção, conjuntos de manutenção), as
especificações de:

O plano de manutenção é traduzido num
conjunto de documentos que incluem, de forma
sistemática, para todo o período de tempo
assumido e com diferentes articulações possíveis
(por exemplo, sistemas e subsistemas, classes
de elementos técnicos, elementos técnicos,
agrupamentos de componentes homogéneos
para características tecnológicas e/ou de
manutenção, conjuntos de manutenção), as
seguintes especificações:
- Identificação e localização do tipo de construção
e função/uso pretendido para os elementos
técnicos, com base nos dados de registo
cadastrais e respetiva classificação e sistema de
codificação;

- Configuração e estado físico e/ou funcional dos
ativos,
desenvolvidos
na
aquisição
de
conhecimentos prevista pelo processo de
planeamento;

- Configuração e estado físico e/ou funcional dos
ativos,
desenvolvidos
na
aquisição
de
conhecimentos prevista pelo processo de
planeamento;
- Procedimentos de inspeção e medidas previstas
no que diz respeito aos elementos técnicos e aos
critérios para monitorização dos elementos (se
for necessário);

- As ações (especificadas pelo tipo de
intervenção), fornecidas à manutenção do estado
e nível de desempenho/operacional;

- As ações (especificadas pelo tipo de
intervenção), fornecidas à manutenção do estado
e nível de desempenho/operacional;

- Uma descrição concisa dos métodos de
execução das operações (por exemplo,
declaração de métodos);

- Uma descrição concisa dos métodos de
execução das operações (por exemplo,
declaração de métodos);

- A frequência das intervenções;

- A frequência das intervenções – Tempo Médio
entre Intervenções;

- Os recursos em termos de mão-de-obra (equipa
operacional) expressa no homem * horas,
materiais, ferramentas e meios de trabalho.

- Os recursos em termos de mão-de-obra (equipa
operacional) expressa em mão de obra * horas,
materiais, ferramentas e meios de trabalho.

Estas indicações devem constituir os documentos
"especificações técnicas" (que contém as ações
previstas)
e
"técnicas
de
manutenção
específicas" (que contém a descrição e a
frequência de operação).

Estas indicações devem constituir os documentos
"especificações técnicas" (que contém as ações
previstas)
e
"técnicas
de
manutenção
específicas" (que contém a descrição e a
frequência de operação).

O plano de manutenção inclui todas as atividades
de inspeção e as medidas previstas no que diz
respeito aos elementos técnicos descritos através

O plano de manutenção inclui todas as atividades
de inspeção e as medidas previstas no que diz
respeito aos elementos técnicos descritos através
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da sua frequência, procedimentos, parâmetros e
critérios para a monitorização em linha com as
estratégias de manutenção. Em relação ao tipo
de construção e o seu uso pretendido, os
elementos técnicos podem ser identificados e
localizados de forma inequívoca no interior do
edifício com base no “cadastro” e na sua
classificação e sistema de codificação.

da sua frequência, procedimentos, parâmetros e
critérios para a monitorização em linha com as
estratégias de manutenção. Em relação ao tipo
de construção e o seu uso pretendido, os
elementos técnicos podem ser identificados e
localizados de forma inequívoca no interior do
edifício com base no “cadastro” e na sua
classificação e sistema de codificação.

É conveniente que o plano seja acompanhado
por um relatório descrevendo os critérios
utilizados na tomada das diretrizes da política de
manutenção e nas escolhas das estratégias de
manutenção propostas.

É conveniente que o plano seja acompanhado
por um relatório descrevendo os critérios
utilizados na tomada das diretrizes da estratégia
de manutenção e nas escolhas das políticas de
manutenção propostas.

É também conveniente que o plano inclua
igualmente uma indicação dos controlos a efetuar
durante a execução do plano para assegurar a
conformidade com os requisitos e especificações.
Essa informação é útil para a preparação do
contrato e documentos de concurso.

É também conveniente que o plano inclua
igualmente uma indicação dos controlos a efetuar
durante a execução do plano para assegurar a
conformidade com os requisitos e especificações.
Essa informação é útil para a preparação do
contrato e documentos de concurso.

O plano de manutenção e os programas de
implementação relacionados fornecem
as
informações necessárias para completar o
"arquivo do edifício", para a preparação do plano
de saúde e segurança da empresa contratada
para manutenção, para a avaliação de risco das
organizações que desempenham as suas
atividades em áreas sujeitas a manutenção, e
para a organização e planeamento dos stocks em
armazém.

O plano de manutenção e os programas de
implementação relacionados fornecem
as
informações necessárias para completar o
"arquivo do edifício", para a preparação do plano
de saúde e segurança da empresa contratada
para manutenção, para a avaliação de risco das
organizações que desempenham as suas
atividades em áreas sujeitas a manutenção, e
para a organização e planeamento dos stocks em
armazém.

Reciprocamente, é importante que, no processo
de elaboração, o plano e o programa assumam
como informações básicas (se houver) a
avaliação de risco preparada para as atividades
levadas a cabo no edifício; esta suposição
permite, quando a manutenção é identificada
como uma medida preventiva (isto é, um princípio
geral de prevenção), definir de forma adequada
as frequências e modos de atividades de
manutenção sobre os elementos que são mais
críticos, a fim de manter as condições de
segurança para as pessoas.

Reciprocamente, é importante que no processo
de elaboração, o plano e o programa assumam
como informações básicas (se houver) a
avaliação de risco preparada para as atividades
levadas a cabo no edifício; esta suposição
permite, quando a manutenção é identificada
como uma medida preventiva (isto é, um princípio
geral de prevenção), definir de forma adequada
as frequências e modos das operações de
manutenção sobre os elementos que são mais
críticos, a fim de manter as condições de
segurança e saúde para as pessoas.

4.6 Atualização do plano

4.6 Atualização do plano

As atividades de manutenção são realizadas com

As operações de manutenção são realizadas
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base nas indicações contidas no plano e no
programa de manutenção anual. É essencial,
nesta fase, a recolha de informação técnica,
económica
e
informação
de
feedback
organizacional (ver UNI 10874: 2000 e UNI
10951: 2001) gerada durante a execução das
atividades. Esta informação permite que haja
uma constante atualização e melhoria do plano e
leva ao crescimento gradual de conhecimento
sobre comportamentos de materiais, elementos
técnicos e subsistemas, sobre as modalidades de
intervenção, sobre os custos, e leva a uma
melhoria gradual da eficácia do planeamento e
previsão de capacidade do plano. Esta
informação deve ser transferida para o sistema
de informação, se presente, ou para o manual de
manutenção.

com base nas indicações contidas no plano e no
programa de manutenção anual. É essencial,
nesta fase, a recolha de informação técnica,
económica
e
informação
de
feedback
organizacional (ver UNI 10874: 2000 e UNI
10951: 2001) gerada durante a execução das
atividades. Esta informação permite que haja
uma constante atualização e melhoria do plano
que conduz ao crescimento gradual de
conhecimento sobre os comportamentos dos
materiais, dos elementos técnicos e subsistemas,
das modalidades de intervenção, dos custos
permitindo uma melhoria gradual da eficácia do
planeamento e previsão de capacidade do plano.
Esta informação deve ser transferida para o
sistema de informação, se presente, ou para o
manual de manutenção.

5 Critérios e as etapas para a elaboração do
plano

5 Critérios e etapas para a elaboração do
plano
NOTA
Consultar o Anexo C para fins
meramente informativos.

5.1 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção na fase de projeto (primeiro
projeto de gestão)

5.1 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção na fase de projeto (primeiro
projeto de gestão)

O objetivo do primeiro projeto de gestão é o
desenvolvimento de previsões de operações de
manutenção, organizadas por estratégias, que
visam preservar o edifício e suas partes
constituintes em condições de funcionamento
adequadas definidas pelo projeto e por
especificações de desempenho para a vida útil
esperada.

O objetivo do primeiro projeto de gestão é o
desenvolvimento de previsões de operações de
manutenção, organizadas por estratégias, que
visam preservar o edifício e suas partes
constituintes em condições de funcionamento
adequadas definidas pelo projeto e por
especificações de desempenho para a vida útil
esperada.

5.1.1 A fase preparatória

5.1.1 Fase preparatória

A
fase
de
preparação
consiste
no
desenvolvimento da estrutura cognitiva que, na
sua extensão mais completa consiste em:

A
fase
de
preparação
consiste
no
desenvolvimento da estrutura cognitiva que, na
sua extensão mais completa consiste em:

- Aquisição de documentos técnicos e
informações adequadas para descrever o edifício
e as suas partes (desenhos, especificações
técnicas e de desempenho, a lista de

- Aquisição de documentos técnicos e
informações adequadas para descrever o edifício
e as suas partes (desenhos, especificações
técnicas e de desempenho, a lista de
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quantidades, os resultados das inspeções e
testes de laboratório, folhas de dados de
componentes e produtos, etc.);

quantidades, os resultados das inspeções e
testes de laboratório, folhas de dados de
componentes e produtos, etc.);

- Separação em subsistemas, classes de
elementos técnicos e elementos técnicos com a
identificação da sua quantidade e tipo;

- Separação em subsistemas, classes de
elementos técnicos e elementos técnicos com a
identificação da sua quantidade e tipo;

- Descrição dos tipos de tecnologia de elementos
técnicos classificados (camadas funcionais e
produtos constitutivos);

- Descrição dos tipos de tecnologia de elementos
técnicos classificados (camadas funcionais e
produtos constitutivos);

- Separação de sistemas tecnológicos, até à
identificação de entidades de manutenção
simples;

- Separação dos sistemas tecnológicos, até à
identificação de entidades de manutenção
simples. Esta subdivisão deve seguir o sistema
apresentado no Anexo D;

- Para cada elemento técnico pertencente à
classificação, identificação da sua vida útil, das
questões críticas em relação às funções
desempenhadas, dos parâmetros de medição de
desempenho para atender aos requisitos
específicos que podem ser derivados das
especificações de desempenho, os limiares de
desempenho aceitável (limites aceitáveis de
variação do desempenho), os limites aceitáveis
das alterações das características funcionais
necessárias para fornecer o desempenho
tecnológico;

- Para cada elemento técnico pertencente à
classificação, identificação da sua vida útil, das
questões críticas em relação às funções
desempenhadas, dos parâmetros de medição de
desempenho para atender aos requisitos
específicos que podem ser derivados das
especificações de desempenho, os limiares de
desempenho aceitável (limites aceitáveis de
variação do desempenho), os limites aceitáveis
das alterações das características funcionais
necessárias para fornecer o desempenho
tecnológico;

- Aquisição de informações específicas e dados
relacionados com o uso e o contexto;

- Aquisição de informações específicas e dados
relacionados com o uso e o contexto;

- Estimativa da duração do desempenho
individual
em
relação
à
duração
das
características funcionais envolvidas;

- Estimativa da duração do desempenho
individual
em
relação
à
duração
das
características funcionais envolvidas;

- Se disponível, uma estimativa da fiabilidade dos
elementos técnicos classificados;

- Se disponível, uma estimativa da fiabilidade dos
elementos técnicos classificados;

- Descrição para os elementos técnicos
classificados, das falhas mais prováveis, do seu
modo e tempo de ocorrência, entendidos como
os efeitos de ações (efetuados pelos agentes
relevantes sobre os produtos) que podem
determinar
mudanças
nas
características
funcionais;

- Descrição das falhas mais prováveis e do modo
e tempo de ocorrência para os vários elementos
técnicos classificados entendidos como os efeitos
das ações (efetuados pelos agentes relevantes
sobre os produtos) que podem determinar
mudanças nas características funcionais;

- Previsão do tempo de ocorrência de cada modo
de falha;

- Previsão do tempo de ocorrência de cada modo
de falha;

- Para cada elemento técnico, classificação dos
modos de falha por ordem de prioridade em

- Para cada elemento técnico, classificação dos
modos de falha por ordem de prioridade em
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relação à importância da função envolvida, o
risco de propagação de falhas, a probabilidade
de ocorrência e o custo envolvido;

relação à importância da função envolvida, o
risco de propagação de falhas, a probabilidade
de ocorrência e o custo envolvido;

- Elaboração, para cada elemento técnico, de
folhas de dados de diagnóstico contendo
informações para a identificação do estado de
falha e/ou da abordagem às falhas, através da
descrição dos diferentes eventos e da sua
intensidade, juntamente com uma indicação da
intervenção a ser realizada (por exemplo, adiar
para uma inspeção mais aprofundada ou para a
execução da intervenção).

- Elaboração, para cada elemento técnico, de
folhas de dados de diagnóstico contendo
informações para a identificação do estado de
falha e/ou da abordagem às falhas, através da
descrição
de
diferentes
acontecimentos/
ocorrências e da sua intensidade, juntamente
com uma indicação da intervenção a ser
realizada (por exemplo, adiar para uma inspeção
mais aprofundada ou para a execução da
intervenção).

Os conhecimentos listados acima representam o
nível máximo de profundidade e detalhe que é
implementado gradualmente ao longo do tempo
através da acumulação de conhecimentos
resultantes da realização de operações de
manutenção, a partir dos registos da informação
de feedback e da plena implementação do
sistema de informação de manutenção (quando
existente).

O conhecimento obtido pela estruturação
cognitiva representa o nível máximo de
profundidade e detalhe que pode ser
implementado gradualmente ao longo do tempo
através da acumulação de conhecimentos
resultantes da realização de operações de
manutenção, a partir dos registos da informação
de feedback e da plena implementação do
sistema de informação de manutenção (quando
existente).

É bom que o redator do plano de manutenção
saiba como adquirir conhecimento mais completo
nas seguintes circunstâncias: para os elementos
técnicos cujas falhas são críticas para o
cumprimento dos requisitos, como a segurança e
bem-estar; para a criticidade da função
comprometida; no caso de ativação do potencial
de proliferação de falhas a ocorrer em outros
elementos técnicos.

O redator do plano de manutenção deve saber
como adquirir o conhecimento mais completo nas
seguintes circunstâncias: para os elementos
técnicos cujas falhas são críticas para o
cumprimento dos requisitos, como a segurança e
bem-estar; para a criticidade da função
comprometida; no caso de ativação do potencial
de proliferação de falhas a ocorrer em outros
elementos técnicos.

As informações e os cálculos acima são
referência para o desenvolvimento do manual de
manutenção e para a validação e possível
integração de manuais que possam ser usados,
se existentes.

As informações e os dados obtidos são uma
referência para o desenvolvimento do manual de
manutenção e para a validação e possível
integração de manuais que possam ser usados,
se existentes.

5.1.2 Fase de processamento

5.1.2 Fase de processamento

A fase de processamento consiste na tomada de
decisão sobre o seguinte:

A fase de processamento consiste na tomada de
decisão sobre o seguinte:

- Dar prioridade aos trabalhos de manutenção em
relação: aos objetivos que emergem das políticas

- Dar prioridade aos trabalhos de manutenção em
relação: aos objetivos que emergem das políticas

AI - 24

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

de gestão dos bens do proprietário; às funções
desempenhadas pelos elementos técnicos e aos
requisitos de referência;

de gestão dos bens imóveis do proprietário e às
funções desempenhadas pelos elementos
técnicos e aos requisitos de referência;

- Escolha das estratégias de manutenção mais
adequadas para cada elemento técnico no que
diz respeito aos principais e mais prováveis
modos de falha;

- Escolha das estratégias de manutenção mais
adequadas para cada elemento técnico no que
diz respeito aos principais e mais prováveis
modos de falha;

- Indicação de cada elemento técnico e/ou
componente incluído no plano e projeto das
"folhas
de
operações
de
manutenção"
especificando
os
tipos
de
intervenções
necessárias
(inspeções,
controles,
testes
funcionais, revisões, substituições parciais,
substituições
totais,
etc.),
os
recursos
necessários em termos de mão-de-obra (equipa
operacional padrão), materiais, ferramentas e
meios de trabalho, o tempo médio para o trabalho
planeado, as possíveis especificações sobre o
modo de execução das intervenções;

- Indicação de cada elemento técnico e/ou
componente incluído no plano e projeto das
"folhas das operações de manutenção"
especificando
os
tipos
de
intervenções
necessárias
(inspeções,
controles,
testes
funcionais, revisões, substituições parciais,
substituições
totais,
etc.),
os
recursos
necessários em termos de mão-de-obra (equipa
operacional padrão), materiais, ferramentas e
meios de trabalho, o tempo médio entre
intervenções para o trabalho planeado, e as
possíveis especificações sobre o modo de
execução das intervenções;

- Para cada intervenção planeada e para as
inspeções, estimativa do custo direto padrão, isto
é, o custo calculado utilizando os recursos
padrão envolvidos (mão-de-obra, materiais,
equipamentos, ferramentas e meios de trabalho e
tempo previsto para execução). Também é
possível estimar o tempo e os custos de
intervenção por referência aos custos de
manutenção médios, se disponíveis;

- Para cada intervenção planeada e para as
inspeções, estimativa do custo direto padrão, isto
é, o custo calculado utilizando os recursos
padrão envolvidos (mão-de-obra, materiais,
equipamentos, ferramentas e meios de trabalho e
tempo previsto para execução). Também é
possível estimar o tempo e os custos de
intervenção por referência aos custos de
manutenção médios, se disponíveis;

- Previsão da frequência de ativação da única
tarefa (inspeção, preventiva ou corretiva), com
base no conhecimento de durabilidade,
fiabilidade e taxa de falha de todos os
componentes técnicos da estrutura do edifício;

- Previsão da frequência de ativação de uma
tarefa individual (inspeção, prevenção ou
correção), com base no conhecimento de
durabilidade, fiabilidade e taxa de falha de todos
os componentes técnicos da estrutura do edifício;

- Definição do
manutenção.

- Definição do
manutenção.

custo

previsível

total

para

custo

previsível

total

para

5.2 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção para novos edifícios na entrada
em serviço

5.2 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção para edifícios construídos
recentemente

Além dos critérios estabelecidos na secção 5.1.1,
na etapa inicial de preparação é necessário
adquirir:

Além dos critérios estabelecidos na secção 5.1.1,
na fase inicial de preparação é necessário
adquirir:

- Informações sobre o tamanho do edifício (de

- Informações sobre a dimensão do edifício (de
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acordo
com
o
construído/edificado)
e
documentação de mudanças e modificações que
possam ter ocorrido durante a construção;

acordo
com
o
construído/edificado)
e
documentação sobre alterações e modificações
que possam ter ocorrido durante a construção;

- Os resultados dos ensaios realizados, durante a
construção e no final da construção;

- Os resultados dos ensaios realizados, durante a
construção e no final da construção;

- Informação sobre os recursos tecnológicos
atuais dos elementos técnicos instalados;

- Informação sobre os recursos tecnológicos
atuais dos elementos técnicos instalados;

- Colher informações sobre os procedimentos
operacionais utilizados na fase de construção, os
processos de instalação e, quando disponível,
aquisição dos documentos do "projeto para
construção" e, em particular, o resultado das
revisões das condições de aceitação previstas
nos planos de execução individuais.

- Colher informações sobre os procedimentos
operacionais utilizados na fase de construção, os
processos de instalação e, quando disponível,
aquisição dos documentos do "projeto para
construção" e, em particular, o resultado das
revisões das condições de aceitação previstas
nos planos de execução individuais.

NOTA
As informações acima constituem a
estrutura da documentação atual “do construído”
do edifício em causa.

NOTA
As informações acima constituem a
estrutura da documentação atual “do construído”
do edifício em causa.

- Se não forem recolhidas durante a fase de
projeto, fichas de produto e soluções técnicas e
manuais de utilizador das máquinas instaladas no
edifício;

- Fichas de produtos, de soluções técnicas e de
manuais de utilização das máquinas instaladas
(equipamentos) no edifício, se não tiverem sido
obtidas na etapa de projeto;

- Deteção das condições atuais de operação dos
elementos técnicos instalados e montados, o seu
estado de garantia, avarias e defeitos
destacados.

- Deteção das condições atuais de operação dos
elementos técnicos instalados e montados, o seu
estado de garantia, avarias e defeitos
destacados.

5.3 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção para os edifícios existentes

5.3 Critérios para a elaboração do plano de
manutenção para os edifícios existentes

5.3.1 Geral

5.3.1 Geral

O objetivo do plano de manutenção para os
edifícios existentes é identificar - para o período
de tempo considerado e em relação às previsões
para a restante vida útil - as estratégias de
manutenção, atividades, frequência, condições e
métodos de intervenção, os recursos (humanos,
operacionais e económicos) envolvidos, a fim de
manter e/ou restaurar o edifício e as suas partes
constituintes para os padrões de qualidade
desejados.

O objetivo do plano de manutenção para os
edifícios existentes é identificar - para o período
de tempo considerado e em relação às previsões
para a restante vida útil - as estratégias de
manutenção, operações, frequência, condições e
métodos de intervenção, os recursos (humanos,
operacionais e económicos) envolvidos, a fim de
manter e/ou restaurar o edifício e as suas partes
constituintes para os padrões de qualidade
desejados.

5.3.2 A etapa preparatória

5.3.2 Fase preparatória

As atividades preliminares necessárias para a

As atividades preliminares necessárias para a
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elaboração do plano de manutenção devem
permitir a aquisição de conhecimentos sobre o
ativo construído e as suas partes, juntamente
com a documentação técnica.

elaboração do plano de manutenção devem
permitir a aquisição de conhecimentos sobre o
ativo construído e as suas partes, juntamente
com a documentação técnica.

O
conhecimento
inicial
pode
variar
significativamente, dependendo do nível das
informações e documentos disponíveis (arquivo
de papel ou sistemas de informação) no
momento da elaboração do plano, seguintes:

O
conhecimento
inicial
pode
variar
significativamente, dependendo do nível das
informações e documentos disponíveis (arquivo
de papel ou sistemas de informação) no
momento da elaboração do plano, provenientes:

- A partir do projeto e construção (desenhos,
especificações de desempenho e especificações
técnicas, resultados dos testes no local e testes
de laboratório, folhas de dados de componentes
e produtos, primeiro projeto de gestão);

- Do projeto e construção (desenhos,
especificações de desempenho e especificações
técnicas, resultados dos testes no local e testes
de laboratório, folhas de dados de componentes
e produtos, primeiro projeto de gestão);

- A partir da fase de gestão (registos de: alertas,
falhas
detetadas
pelas
inspeções
e
monitoramento, intervenções, transformações
funcionais e físicas, custos de manutenção, etc.);

- Da fase de gestão (registos de: alertas, falhas
detetadas pelas inspeções e monitoramento,
intervenções, transformações funcionais e físicas,
custos de manutenção, etc.);

- O resultado das inspeções e verificações
levadas a cabo tendo em consideração o estado
dos elementos técnicos para os quais foi
considerada necessária uma análise para avaliar
o seu estado e, portanto, para estabelecer
intervenções
para
o
realinhamento
de
desempenho que pode ser necessário antes da
elaboração o plano.

- Do resultado das inspeções e verificações
levadas a cabo tendo em consideração o estado
dos elementos técnicos para os quais foi
considerada necessária uma análise para avaliar
o seu estado e, portanto, para estabelecer
intervenções
para
o
realinhamento
de
desempenho que pode ser necessário antes da
elaboração o plano.

Por isso, é necessário desenvolver, antes da
elaboração do plano, a recolha, seleção crítica,
análise e organização dos documentos, dados e
informações existentes, a fim de:

Por isso, é necessário desenvolver, antes da
elaboração do plano, a recolha, seleção crítica,
análise e organização dos documentos, dados e
informações existentes, a fim de:

- Realizar inspeções sobre a adequação da
informação disponível;

- Realizar inspeções sobre a adequação da
informação disponível;

- Fazer todas as adições e/ou alterações
necessárias;

- Fazer todas as adições e/ou alterações
necessárias;

- Identificar as informações e registos a encontrar
a fim de integrar o já existente. Para o efeito, é
necessário adotar um sistema de classificação e
organização do registo predial que permite,
conforme descrito na secção 5.1.1:

- Identificar as informações e registos a encontrar
a fim de integrar o já existente. Para o efeito, é
necessário adotar um sistema de classificação e
organização do registo predial que permite,
conforme descrito na secção 5.1.1:

- A composição do edifício em unidades
tecnológicas e elementos técnicos e a sua
atualização com a introdução de novos
elementos ou componentes e os níveis

- A composição do edifício em unidades
tecnológicas e elementos técnicos e a sua
atualização com a introdução de novos
elementos ou componentes e os níveis
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subsequentes de pormenor;

subsequentes de pormenor;

- Codificação, identificação e localização
(respetiva ao sistema funcional-espacial) dos
elementos
técnicos
e
das
informações
relacionadas;

- Codificação, identificação e localização
(respetiva ao sistema funcional-espacial) dos
elementos
técnicos
e
das
informações
relacionadas;

- Recolher e organizar todas as informações
necessárias para a preparação do plano e as
informações de feedback.

- Recolher e organizar todas as informações
necessárias para a preparação do plano e as
informações de feedback.
NOTA Para realizar a subdivisão do edifício em
unidades tecnológicas e elementos técnicos, bem
como efetuar a sua codificação, deve-se seguir o
sistema apresentado no Anexo D.

Todas estas operações são facilitadas pela
presença de um sistema de informação para a
gestão da manutenção. Se tal sistema ainda não
está presente, a aquisição de um sistema de
classificação e organização das informações de
acordo com este sistema são a referência
estruturada com as quais, o manual de
manutenção é preparado e são a base para a
criação e implementação de um sistema de
informação.

Todas estas operações são facilitadas pela
presença de um sistema de informação para a
gestão da manutenção. Se tal sistema ainda não
está presente, a aquisição de um sistema de
classificação e organização das informações de
acordo com este, são a referência estruturada
com as quais, o manual de manutenção é
preparado e são a base para a criação e
implementação de um sistema de informação.

As atividades para a preparação da estrutura do
conhecimento necessário para elaborar o plano
incluem a realização das atividades informativas
e analíticas.

As atividades para a preparação da estrutura do
conhecimento necessário para elaborar o plano
incluem a realização das atividades informativas
e analíticas.

A quantidade de recursos que podem ser
necessários para definir a estrutura de
conhecimento torna adequado operar de acordo
com o princípio da proporção. É conveniente
definir, previamente, os objetivos e as
características da informação a ser adquirida e os
critérios de prioridade, a fim de estabelecer um
tempo apropriado para a aquisição gradual em
relação aos recursos disponíveis. O objetivo é
identificar que informação é fundamental,
essencial, a ser adquirida para a elaboração do
plano e quais são, por outro lado, as informações
que podem ser adquiridas nas etapas posteriores
do desenvolvimento e implementação do plano.

A quantidade de recursos que podem ser
necessários para definir a estrutura de
conhecimento torna adequado operar de acordo
com o princípio da proporção. É conveniente
definir, previamente, os objetivos e as
características da informação a ser adquirida e os
critérios de prioridade, a fim de estabelecer um
tempo apropriado para a aquisição gradual em
relação aos recursos disponíveis. O objetivo é
identificar que informação é fundamental,
essencial, a ser adquirida para a elaboração do
plano e quais são, por outro lado, as informações
que podem ser adquiridas nas etapas posteriores
do desenvolvimento e implementação do plano.

O uso da tecnologia da informação deve tornar
acessível o princípio da implementação e
crescimento
progressivo
no
tempo
do
conhecimento sobre o setor imobiliário.

O uso da tecnologia de informação deve tornar
acessível o princípio da implementação e
crescimento
progressivo
no
tempo
do
conhecimento sobre o setor imobiliário.
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As atividades informativas relacionam-se com a
aquisição do conhecimento sobre os objetivos, as
políticas de gestão, ativos e recursos financeiros
disponíveis para o cliente e necessários para a
definição de políticas de manutenção e com a
recolha e organização da informação como
relatado em 5.1.1 e 5.2.

As atividades informativas relacionam-se com a
aquisição do conhecimento sobre os objetivos, as
políticas de gestão, ativos e recursos financeiros
disponíveis para o cliente e necessários para a
definição de políticas de manutenção e com a
recolha e organização da informação como
relatado em 5.1.1 e 5.2.

As atividades de análise referem-se a:

As atividades de análise referem-se a:

- Levantamento e mapeamento das falhas e
degradações;

- Levantamento e mapeamento das falhas e
degradações;

- Testes de diagnóstico que se destinam: à
avaliação do estado dos edifícios (condições
técnicas e ambientais) em comparação com o
padrão assumido; a definição da extensão de
quaisquer
diferenças
encontradas
em
comparação com o padrão assumido; a
identificação e localização de uma possível
degradação e a interpretação das causas; a
identificação e localização de falhas e a
interpretação das causas. Os resultados desta
atividade analítica devem ser registados em
formulários
apropriados
que
recolhem
informações,
observações,
avaliações
e
julgamentos feitos durante a fase de inquérito;

- Testes de diagnóstico que se destinam: à
avaliação do estado dos edifícios (condições
técnicas e ambientais) em comparação com o
padrão assumido; a definição da extensão de
quaisquer
diferenças
encontradas
em
comparação com o padrão assumido; a
identificação e localização de uma possível
degradação e a interpretação das causas; a
identificação e localização de falhas e a
interpretação das causas. Os resultados desta
atividade analítica devem ser registados em
formulários
apropriados
que
recolhem
informações,
observações,
avaliações
e
julgamentos feitos durante a fase de inquérito;

- As atividades de verificação - tanto por meio de
revisão dos documentos, tanto através de
inquéritos - do nível de cumprimento do edifício e
das suas partes com as exigências da legislação
aplicável e normas voluntárias, eventualmente
adotadas para a definição de especificações de
desempenho. Em caso de não cumprimento, o
resultado desta atividade é a identificação e
localização de ajustamentos regulamentares que
são necessários.

- As atividades de verificação - tanto por meio de
revisão dos documentos, tanto através de
inquéritos - do nível de cumprimento do edifício e
das suas partes com as exigências da legislação
aplicável e normas voluntárias, eventualmente
adotadas para a definição de especificações de
desempenho. Em caso de não cumprimento, o
resultado desta atividade é a identificação e
localização de ajustamentos regulamentares que
são necessários.

As atividades analíticas fornecem os elementos
para a construção de uma primeira estrutura de
referência que deve tornar evidente as peças que
devem ser submetidas a diferentes formas de
manutenção planeada e aquelas que devem ser
submetidas a atividades para o realinhamento de
desempenho ou para assegurar a conformidade
com as regulamentações em caso de desvios em
relação ao padrão e regras assumidas.

As atividades analíticas fornecem os elementos
para a construção de uma primeira estrutura de
referência que deve tornar evidente as peças que
devem ser submetidas a diferentes formas de
manutenção planeada e aquelas que devem ser
submetidas a atividades para o realinhamento de
desempenho ou para assegurar a conformidade
com as regulamentações em caso de desvios em
relação ao padrão e regras assumidas.

No final das atividades analíticas e informativas,
é necessário definir prioridades que definem, em

No final das atividades analíticas e informativas,
é necessário definir prioridades que definem, em
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comparação com prazos estabelecidos, o quadro
geral de precedência e possíveis atrasos de
intervenção sobre a base dos pontos críticos
identificados.

comparação com prazos estabelecidos, o quadro
geral de precedência e possíveis atrasos de
intervenção sobre a base dos pontos críticos
identificados.

A ordem de classificação das prioridades deve
ser definida em relação à segurança das pessoas
e bens, à intensidade de uso, à função de
emergência e em relação ao impacto sobre as
atividades
operacionais.
O
quadro
das
prioridades a nível funcional deve ser verificado e
atualizado a qualquer mudança na atividade ou à
utilização prevista de cada espaço.

A ordem de classificação das prioridades deve
ser definida em relação à segurança das pessoas
e bens, à intensidade de uso, à função de
emergência e em relação ao impacto sobre as
atividades
operacionais.
O
quadro
das
prioridades a nível funcional deve ser verificado e
atualizado a qualquer mudança na atividade ou à
utilização prevista de cada espaço.

5.3.3 Fase de processamento

5.3.3 Fase de processamento

Após a etapa preparatória, é preparado um
primeiro esboço do plano de manutenção que
contém a previsão total das intervenções que
poderiam ser necessárias no período de tempo
considerado para manter o edifício em condições
de uso adequado e uma primeira avaliação do
orçamento necessário.

Após a fase preparatória, é preparado um
primeiro esboço do plano de manutenção que
contém a previsão total das intervenções que
poderiam ser necessárias no período de tempo
considerado para manter o edifício em condições
de uso adequado e uma primeira avaliação do
orçamento necessário.

Especificamente, o processamento consiste em:

Especificamente, o processamento consiste em:

- Identificação das estratégias de manutenção
mais adequadas (ver ponto 6 abaixo) em
diferentes intervalos de tempo, em comparação
com uma série de fatores como características
técnicas e estado dos elementos técnicos, o seu
nível de criticidade, o grau de desvio da medida
desempenho dos níveis previstos de qualidade,
fiabilidade e durabilidade, os recursos, o
conhecimento, custos, etc.;

- Identificação das estratégias de manutenção
mais adequadas (ver ponto 6 abaixo) em
diferentes intervalos de tempo, em comparação
com uma série de fatores como características
técnicas e estado dos elementos técnicos, o seu
nível de criticidade, o grau de desvio da medida
desempenho dos níveis previstos de qualidade,
fiabilidade e durabilidade, os recursos, o
conhecimento, custos, etc.;

- Com base nas diferentes estratégias de
manutenção adotadas, a identificação de padrões
de serviço (ou seja, saber os trabalhos a serem
realizados, os limites de tempo e ciclos de
intervenção e a declaração de método), de
critérios
de
monitorização,
de
recursos
operacionais, do custo médio anual. A fim de
gerir melhor a fase de implementação do plano, é
adequado avaliar a interferência induzida pela
tarefa de manutenção planeada na condução das
atividades e funções dentro do edifício. O
conhecimento da distribuição de funções nas
unidades espaciais individuais dentro do edifício

- Com base nas diferentes estratégias de
manutenção adotadas, a identificação de padrões
de serviço (ou seja, saber os trabalhos a serem
realizados, os limites de tempo e ciclos de
intervenção e a declaração de método), de
critérios
de
monitorização,
de
recursos
operacionais, do custo médio anual. A fim de
gerir melhor a fase de implementação do plano, é
adequado avaliar a interferência induzida pela
tarefa de manutenção planeada na condução das
atividades e funções dentro do edifício. O
conhecimento da distribuição de funções nas
unidades espaciais individuais dentro do edifício
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destina-se à identificação de possíveis atrasos
e/ou obstáculos à operação de rotina induzida
por atividades de manutenção. A atenção em
relação às interferências, que inevitavelmente se
geram entre as operações normais e as
operações de manutenção, é motivada pela
necessidade de assegurar, com prioridade
máxima, o desenvolvimento de algumas funções
específicas, constantemente monitorizando a
eficiência dos espaços funcionais e programando
as intervenções necessárias de formas e tempos
que não afetam (ou dificultam o menos possível)
a possibilidade de utilização dos espaços;

destina-se à identificação de possíveis atrasos
e/ou obstáculos à operação de rotina induzida
por atividades de manutenção. A atenção em
relação às interferências, que inevitavelmente se
geram entre as operações normais e as
operações de manutenção, é motivada pela
necessidade de assegurar, com prioridade
máxima, o desenvolvimento de algumas funções
específicas, constantemente monitorizando a
eficiência dos espaços funcionais e programando
as intervenções necessárias de formas e tempos
que não afetam (ou dificultam o menos possível)
a possibilidade de utilização dos espaços;

- Construção das despesas previstas (orçamento)
a longo prazo com diferentes modos de
agregação de custos, determinados com base
em índices de custo ou - onde não existem dados
fiáveis disponíveis - com base em elaborações
desenvolvidas analiticamente calculando os
custos para cada intervenções (inspeção,
preventiva, corretiva); é conveniente que o plano
seja acompanhado de um relatório para
demonstrar a relação custo-eficácia das escolhas
técnicas subjacentes às intervenções propostas e
para dar um contributo para a avaliação
económica e financeira dos investimentos
previstos;

- Construção das despesas previstas (orçamento)
a longo prazo com diferentes modos de
agregação de custos, determinados com base
em índices de custo ou - onde não existem dados
fiáveis disponíveis - com base em elaborações
desenvolvidas analiticamente calculando os
custos para cada intervenção (inspeção,
preventiva, corretiva); é conveniente que o plano
seja acompanhado de um relatório para
demonstrar a relação custo-eficácia das escolhas
técnicas subjacentes às intervenções propostas e
para dar um contributo para a avaliação
económica e financeira dos investimentos
previstos;

- Comparação entre despesas planeadas e
recursos económicos disponíveis ou que podem
ser obtidos;

- Comparação entre despesas planeadas e
recursos económicos disponíveis ou que podem
ser obtidos;

- Definição do tamanho e da articulação das
estimativas de orçamento, ou feedback sobre as
decisões tomadas.

- Definição do tamanho e da articulação das
estimativas de orçamento, ou feedback sobre as
decisões tomadas.

Os
conteúdos
do
plano
são
então
analisados/examinados de acordo com o
orçamento. Como resultado desta operação é
identificada a estrutura do plano de execução.

Os
conteúdos
do
plano
são
então
analisados/examinados de acordo com o
orçamento. Como resultado desta operação é
identificada a estrutura do plano de execução.

Em particular são processados:

Em particular são processados:

- A seleção, no que diz respeito ao primeiro
esboço do plano - para o período de tempo
assumido em razão da cobertura financeira dada
pelo orçamento - das intervenções a serem
realizadas;

- A seleção, no que diz respeito ao primeiro
esboço do plano - para o período de tempo
assumido em razão da cobertura financeira dada
pelo orçamento - das intervenções a serem
realizadas;

-

-

Descrições

detalhadas, para cada tarefa

Descrições

detalhadas, para cada tarefa
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selecionada, das atividades necessárias e a
especificação do intervalo de tempo e/ou a
frequência esperada; das condições em que a
intervenção é necessária; dos métodos de
organização, execução e controlo; dos recursos
(mão-de-obra, materiais e meios); do tempo
esperado para a execução; dos custos previstos;

selecionada, das atividades necessárias e a
especificação do intervalo de tempo e/ou a
frequência esperada; das condições em que a
intervenção é necessária; dos métodos de
organização, execução e controlo; dos recursos
(mão-de-obra, materiais e meios); do tempo
esperado para a execução; dos custos previstos;

- A construção de um orçamento detalhado das
despesas com o período anual para todas as
atividades planeadas, para ser comparado com
os recursos financeiros disponíveis para cada
ano. O resultado da comparação pode exigir uma
atualização do orçamento para incluir as
despesas previstas ou a necessidade de adiar
algumas intervenções, uma vez realizadas as
verificações necessárias, em anos subsequentes;

- A construção de um orçamento detalhado das
despesas com o período anual para todas as
atividades planeadas, para ser comparado com
os recursos financeiros disponíveis para cada
ano. O resultado da comparação pode exigir uma
atualização do orçamento para incluir as
despesas previstas ou a necessidade de adiar
algumas intervenções, uma vez realizadas as
verificações necessárias, em anos subsequentes;

- A preparação do programa e dos documentos
relacionados, preparados com o apoio das
técnicas de programação operacional linear e
reticular.

- A preparação do programa e dos documentos
relacionados, preparados com o apoio das
técnicas de programação operacional linear e
reticular.

É fundamental, na execução de atividades de
manutenção planeada, a recolha de informação
de
feedback
(técnica,
económica
e
organizacional) gerada durante a execução das
atividades.

É fundamental, na execução de atividades de
manutenção planeada, a recolha de informação
de
feedback
(técnica,
económica
e
organizacional) gerada durante a execução das
atividades.

6 Orientações para a escolha de estratégias
da manutenção

6 Orientações para a seleção de estratégias
da manutenção

6.1 Geral

6.1 Geral

A definição das possibilidades de realização de
trabalhos de manutenção (estratégias de
manutenção) é uma decisão crucial para a
posterior previsão de características, dos termos
de execução, do tempo e frequência das
atividades a serem realizadas de acordo com as
metas de qualidade esperadas. As decisões
tomadas sobre estratégias de manutenção,
afetam
significativamente
os
custos
de
manutenção estimados e estão sujeitas, ao
avaliar o orçamento de manutenção, a possíveis
revisões que serão conduzidas em conformidade
com as políticas de manutenção prédeterminada.

A definição das possibilidades de realização de
trabalhos de manutenção (estratégias de
manutenção) é uma decisão crucial para a
posterior previsão de características, dos termos
de execução, do tempo e frequência das
atividades a serem realizadas de acordo com as
metas de qualidade esperadas. As decisões
tomadas sobre estratégias de manutenção,
afetam
significativamente
os
custos
de
manutenção estimados e estão sujeitas, ao
avaliar o orçamento de manutenção, a possíveis
revisões que serão conduzidas em conformidade
com as políticas de manutenção prédeterminada.

As

As

estratégias
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agrupadas em duas categorias principais:

agrupadas em duas categorias principais (ver
Anexo E):

- A manutenção preventiva (ver secção 6.2);

- Manutenção preventiva (ver secção 6.2);

- Manutenção corretiva ou falha (ver secção 6.3).

- Manutenção corretiva ou falha (ver secção 6.3).

Cada elemento técnico ao longo da sua vida útil
pode ser associado a uma estratégia de
manutenção ou a uma combinação de várias
estratégias de manutenção mais adequadas para
esse período, em relação a cada falha que pode
acontecer; consequentemente, num mesmo
edifício podem coexistir mais estratégias de
manutenção que podem variar ao longo do
tempo.

Cada elemento técnico ao longo da sua vida útil
pode ser associado a uma estratégia de
manutenção ou a uma combinação de várias
estratégias de manutenção mais adequadas para
esse período, em relação a cada falha que pode
acontecer; consequentemente, num mesmo
edifício podem coexistir mais estratégias de
manutenção que podem variar ao longo do
tempo.

A escolha das estratégias individuais resulta de
uma avaliação que tem em conta as orientações
definidas pelas políticas de manutenção e
considera uma série de fatores relacionados com:

A escolha das estratégias individuais resulta de
uma avaliação que tem em conta as orientações
definidas pelas políticas de manutenção e
considera uma série de fatores relacionados com:

- A idade do elemento técnico em relação ao seu
ciclo de vida;

- A idade do elemento técnico em relação ao seu
ciclo de vida;

- As características físicas e funcionais do
elemento técnico e o modo de falha;

- As características físicas e funcionais do
elemento técnico e o modo de falha;

- A durabilidade do elemento e a taxa de falha;

- A durabilidade do elemento e a taxa de falha;

- A relação do elemento técnico com o sistema
de construção, com referência à sua localização,
à sua acessibilidade, às características das
conexões que ligam o elemento ao sistema;

- A relação do elemento técnico com o sistema
de construção, referente à sua localização, à sua
acessibilidade, às características das conexões
que ligam o elemento ao sistema;

- Possibilidade de manutenção;

- Facilidade de manutenção;

- A importância das funções realizadas no que diz
respeito ao funcionamento geral do sistema;

- A importância das funções realizadas no que diz
respeito ao funcionamento geral do sistema;

- Os efeitos diretos e indiretos associados ao seu
mau funcionamento;

- Os efeitos diretos e indiretos associados ao seu
mau funcionamento;

- Os custos de tarefa;

- Os custos de tarefa;

- A disponibilidade e as características do suporte
de manutenção.

- A disponibilidade e as características do suporte
de manutenção.

6.2 Manutenção Preventiva

6.2 Manutenção Preventiva

6.2.1 Geral

6.2.1 Geral

A manutenção preventiva é adequada para os
elementos técnicos e/ou falhas que têm altos
níveis de criticidade, em relação à importância do

A manutenção preventiva é adequada para os
elementos técnicos e/ou falhas que têm altos
níveis de criticidade, em relação à importância do
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desempenho e/ou à função afetada, a possível
proliferação de falha e nível de manutenção da
entidade.

desempenho e/ou à função afetada, a possível
proliferação de falha e nível de manutenção da
entidade.

A manutenção preventiva pode ser realizada em
três formas principais (ver pontos 6.2.2 a 6.2.4).

A manutenção preventiva pode ser realizada em
três formas principais (ver pontos 6.2.2 a 6.2.4).

6.2.2 A manutenção preventiva "na condição"
(nota: modificar a terminologia de acordo com
EN 13306)

6.2.2 A manutenção condicionada

A
manutenção
preventiva
na
condição
(manutenção baseada na condição) é adequada
para elementos caracterizados por uma alteração
progressiva e perda de função. As ações são
ativadas como efeito dos resultados das
inspeções especificadas no plano.
A viabilidade desta
disponibilidade de:

estratégia

envolve

a

A manutenção condicionada (manutenção
baseada na condição) é adequada para
elementos caracterizados por uma alteração
progressiva e perda de função. As ações são
ativadas como efeito dos resultados das
inspeções especificadas no plano.

A viabilidade desta
disponibilidade de:

estratégia

envolve

a

- Instruções de uso para verificar o estado do
item (ficha de dados de diagnóstico);

- Instruções de uso para verificar o estado do
item (ficha de dados de diagnóstico);

- Conhecimento da fiabilidade dos elementos;

- Conhecimento da fiabilidade dos elementos;

- Equipa de Controlo;

- Equipa de Controlo;

- Equipamento para vistorias e inspeções;

- Equipamento para vistorias e inspeções;

- Indicadores sobre o estado de funcionamento
dos diferentes elementos e critérios técnicos e
parâmetros para a avaliação destes indicadores.

- Indicadores sobre o estado de funcionamento
dos diferentes elementos e critérios técnicos e
parâmetros para a avaliação destes indicadores.

A vantagem em praticar a manutenção baseada
na condição também deve ser avaliada em
relação aos custos estimados de inspeção contra
os custos das obras de reparação.

A vantagem em praticar a manutenção
condicionada também deve ser avaliada em
relação aos custos estimados de inspeção contra
os
custos
das
obras
de
reparação.

Os intervalos de tempo das inspeções, que são
definidos dentro do plano, devem ser
estabelecidos com base no conhecimento da
durabilidade e fiabilidade do elemento técnico (ou
seja, o tempo de espera de durabilidade e
probabilidade de alcançar uma longa duração) e
com base na evolução da taxa de falha.

Os intervalos de tempo das inspeções, que são
definidos dentro do plano, devem ser
estabelecidos com base no conhecimento da
durabilidade e fiabilidade do elemento técnico (ou
seja, o tempo de espera de durabilidade e
probabilidade de alcançar uma longa duração) e
com base na evolução da taxa de falha.

6.2.3 Manutenção predeterminada

6.2.3 Manutenção predeterminada

A manutenção predeterminada é caracterizada
por
intervenções
cíclicas
realizadas

A manutenção predeterminada é caracterizada
por
intervenções
cíclicas
realizadas
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periodicamente de acordo com um conjunto de
intervalos de tempo e/ou ciclos de operação; é
viável em relação ao conhecimento de
durabilidade e fiabilidade e dados históricos
relacionados com o comportamento no tempo e
às possíveis atividades realizadas anteriormente.
Está orientada para preservar as condições de
estado e níveis de desempenho e de
funcionalidade dos diferentes elementos técnicos
dentro de limites aceitáveis, prevendo a
degradação fisiológica para o processo de
envelhecimento natural e identificando as ações
necessárias para combate-lo.

periodicamente de acordo com um conjunto de
intervalos de tempo e/ou ciclos de operação; é
viável em relação ao conhecimento de
durabilidade e fiabilidade e dos dados históricos
relacionados com o comportamento no tempo e
às possíveis atividades realizadas anteriormente.
Está orientada para preservar as condições de
estado e níveis de desempenho e de
funcionalidade dos diferentes elementos técnicos
dentro de limites aceitáveis, prevendo a
degradação
fisiológica
do
processo
de
envelhecimento natural e identificando as ações
necessárias para combate-lo.

A manutenção predeterminada é geralmente
adequada para entidades que têm altos níveis de
criticidade e para o qual é conhecida a duração
da vida útil, acompanhadas por níveis elevados
de fiabilidade e para a qual também é conhecido,
com boa precisão, o tempo de abordar o período
de desgaste caracterizado pelo aumento da taxa
de insucesso; intervenções neste caso, a maior
parte das vezes substituições, devem ser
previstas no âmbito do plano antes da chegada
deste período.

A manutenção predeterminada é geralmente
adequada para entidades que têm altos níveis de
criticidade e para o qual é conhecida a duração
da vida útil, acompanhadas por níveis elevados
de fiabilidade e, para a qual também é conhecido
com boa precisão, o tempo de abordar o período
de desgaste caracterizado pelo aumento da taxa
de insucesso; as intervenções, neste caso, são
na maior parte das vezes substituições, que
devem ser previstas no âmbito do plano antes da
chegada deste período.

6.2.4 Manutenção preventiva (Manutenção de
oportunidade_ver EN 15331)

6.2.4 Manutenção de oportunidade

A manutenção de oportunidade refere-se à
manutenção de rotina, a qual pode ser realizada
antes da programação, conduzida por ocasião de
intervenções já ativadas (programadas ou não)
sobre outros componentes.

A manutenção de oportunidade refere-se à
manutenção de rotina, a qual pode ser realizada
antes da programação, conduzida por ocasião de
intervenções já ativadas (programadas ou não)
sobre outros componentes

A oportunidade deve ser determinada em função
dos recursos financeiros disponíveis e dos vários
fatores logísticos, tais como:

.A oportunidade deve ser determinada em função
dos recursos financeiros disponíveis e dos vários
fatores logísticos, tais como:

- O tamanho da intervenção em curso;

- A dimensão da intervenção em curso;

- As características dos recursos humanos;

- As características dos recursos humanos;

- Materiais;

- Os materiais;

- O equipamento e/ou obras provisórias já
presentes.

- O equipamento e/ou obras provisórias já
presentes.

Um outro elemento de avaliação refere-se à
possibilidade de explorar a não disponibilidade
contemporânea do espaço e/ou dos elementos

Um outro elemento de avaliação refere-se à
possibilidade de explorar a não disponibilidade
atual do espaço e/ou dos elementos técnicos, a
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técnicos, a fim de minimizar a interferência com
as atividades dos utentes.

fim de minimizar a
atividades dos utentes.

A decisão de realizar a manutenção de
oportunidade deve, em qualquer caso, ser
verificada no que diz respeito à compatibilidade
operacional e temporal das duas intervenções.

A decisão de realizar a manutenção de
oportunidade deve, em qualquer caso, ser
verificada no que diz respeito à compatibilidade
operacional e temporal das duas intervenções.

6.3 Manutenção corretiva ou falhas

6.3 Manutenção corretiva ou falhas

A manutenção corretiva diz respeito ao trabalho
realizado após a deteção (após comunicação ou
inspeção) de uma falha e visa restaurar os
elementos técnicos no estado esperado. A
manutenção
corretiva
em
estado
de
indisponibilidade pode ser utilizada quando não é
barato adotar medidas preventivas e a diminuição
temporária no desempenho é aceitável para
componentes
de
sistemas
críticos
não
interessantes ou de segurança. Na elaboração do
plano, a manutenção corretiva pode, portanto, ser
considerada como uma alternativa para as
atividades preventivas. Também pode estar
relacionada com elementos técnicos que foram
caracterizados por falhas e que poderiam ser
previstas sabendo-se a durabilidade e a taxa de
falhas com o apoio das inspeções, mas para os
quais não são apropriadas formas de intervenção
preventiva como não-crítica.

A manutenção corretiva diz respeito ao trabalho
realizado após a deteção (após comunicação ou
inspeção) de uma falha e visa restaurar os
elementos técnicos no estado esperado. A
manutenção
corretiva
em
estado
de
indisponibilidade pode ser utilizada quando não é
barato adotar medidas preventivas e a diminuição
temporária no desempenho é aceitável para
componentes
de
sistemas
críticos
não
interessantes ou de segurança. Na elaboração do
plano, a manutenção corretiva pode, portanto, ser
considerada como uma alternativa para as
atividades preventivas. Também pode estar
relacionada com elementos técnicos que foram
caracterizados por falhas e que poderiam ser
previstas sabendo-se a durabilidade e a taxa de
falhas com o apoio das inspeções, mas para os
quais não são apropriadas formas de intervenção
preventiva como não-crítica.

A manutenção corretiva imediata aplica-se em
casos de falha imprevisível ou previsível, mas
que ocorrem em momentos diferentes da
previsão.

A manutenção corretiva imediata aplica-se em
casos de falha imprevisível ou previsível, mas
que ocorrem em momentos diferentes da
previsão.

7 Programação (Planeamento operacional de
tarefas)

7 Calendarização do planeamento operacional
de tarefas

O objetivo da programação é elaborar a
calendarização das atividades de manutenção.

O objetivo da programação é elaborar a
calendarização das operações de manutenção
(ver Anexo F).

A programação segue o planeamento geral das
atividades incluídas no plano de manutenção.

A programação segue o planeamento geral das
operações incluídas no plano de manutenção.

O objetivo do planeamento operacional é a
otimização de: unidade de tempo e o tempo total
da intervenção, dos serviços de logística e
suporte, da programação de stocks em armazém,

O objetivo do planeamento operacional é a
otimização: da unidade de tempo e do tempo
total da intervenção, dos serviços de logística e
suporte, da programação de stocks em armazém,
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da rotatividade das equipas operacionais, da
coordenação de segurança, da redução ou
eliminação de interferências causadas por
atividades de manutenção nas atividades
realizadas pelo utente.

da rotatividade das equipas operacionais, da
coordenação de segurança, da redução ou
eliminação de interferências causadas por
atividades de manutenção nas atividades
realizadas pelo utente.

A calendarização das intervenções previstas no
plano de manutenção permite a programação de
todas as atividades externas que possam afetar o
início dos trabalhos de manutenção e que
podem, portanto, afetar os tempos totais de
manutenção, bem como o "tempo de
manutenção ativa".

A calendarização das intervenções previstas no
plano de manutenção permite a programação de
todas as atividades externas que possam afetar o
início dos trabalhos de manutenção e que
podem, portanto, afetar os tempos totais de
manutenção, bem como o "tempo de
manutenção ativa".

Além disso, para as empresas que prestam
serviços de manutenção, a programação
operacional permite: a organização dos locais de
construção, a otimização da alocação das
equipas operacionais, o planeamento dos
armazéns para os abastecimentos e peças de
reposição, a emissão de ordens de serviço, a
programação detalhada.

Além disso, para as empresas que prestam
serviços de manutenção, a programação
operacional permite: a organização dos locais de
construção, a otimização da alocação das
equipas operacionais, o planeamento dos
armazéns para os abastecimentos e peças de
reposição, a emissão de ordens de serviço, a
programação detalhada.

O programa de manutenção pode estar
relacionado com as atividades planeadas numa
escala diferente de complexidade: para toda a
imobiliária,
edifícios
complexos,
edifícios,
subsistemas, elementos técnicos, categorias de
trabalho e especialização da força de trabalho.

O programa de manutenção pode estar
relacionado com as atividades planeadas numa
escala diferente de complexidade: para toda a
imobiliária,
edifícios
complexos,
edifícios,
subsistemas, elementos técnicos, categorias de
trabalho e especialização da força de trabalho.

A programação consiste na:

A programação consiste na:

- Elaboração de planos de manutenção
operacionais para atividades individuais e
identificação do tempo de execução;

- Elaboração de planos de manutenção
operacionais para atividades individuais e
identificação do tempo de execução;

- Alocação de tempo, num calendário, das
atividades previstas no plano.

- Alocação de tempo, num calendário, das
atividades previstas no plano.

O programa pode ser dividido em mais
programas sectoriais diversificados, por exemplo,
por tipos de intervenção, por tipos de mão-deobra necessários, por subsistemas, por
elementos técnicos.

O programa pode ser dividido em mais
programas sectoriais diversificados, por exemplo,
por tipos de intervenção, por tipos de mão-deobra necessários, por subsistemas, por
elementos técnicos.

O programa pode ser desenvolvido e otimizado
com as técnicas de programação linear ou
programação de rede. Uma ajuda valiosa nestes
cálculos é o uso de programas de computador.

O programa pode ser desenvolvido e otimizado
com as técnicas de programação linear ou
programação de rede. Uma ajuda valiosa nestes
cálculos é o uso de programas de computador.
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8 Orçamento de manutenção

8 Orçamento de manutenção

A estimativa do orçamento de manutenção inclui
os seguintes itens separados:

A estimativa do orçamento de manutenção inclui
os seguintes itens separados (Anexo G):

- A estimativa de custos para as medidas
planeadas;

- A estimativa de custos para as medidas
planeadas;

- A estimativa dos custos de atividades não
planeadas e de emergência.

- A estimativa dos custos de atividades não
planeadas e de emergência.

O orçamento estimado para a manutenção,
articulado por unidades tecnológicas e elementos
técnicos, é determinado tanto estatisticamente
sobre uma base histórica, tanto analiticamente,
estimando
os
custos
de
mão-de-obra,
equipamentos e materiais necessários para
realizar o trabalho de manutenção individual
(planeado, corretivo e/ou preventivo), em cada
elemento técnico, considerando também a
estrutura organizacional assumida para gerir o
serviço de manutenção (recursos internos,
contrato de multisserviços, etc.).

O orçamento estimado para a manutenção,
articulado por unidades tecnológicas e elementos
técnicos determinado, tanto estatisticamente,
sobre uma base histórica, tanto analiticamente,
estimando
os
custos
de
mão-de-obra,
equipamentos e materiais necessários para
realizar o trabalho de manutenção individual
(planeado, corretivo e/ou preventivo), em cada
elemento técnico, considerando também a
estrutura organizacional assumida para gerir o
serviço de manutenção (recursos internos,
contrato de multisserviços, etc.).

Ao orçamento deve-se adicionar o custo
estimado para as atividades de manutenção
corretiva (falha) não abrangidos pelo plano de
manutenção,
e
para
emergências,
que
normalmente é estimado com base nos custos
históricos para a reparação de elementos
técnicos defeituosos. No caso de edifícios
existentes, é necessário estimar os custos dos
investimentos necessários para adaptar o edifício
para a exigência das leis (se incluído no plano).

Ao orçamento deve-se adicionar o custo
estimado para as operações de manutenção
corretiva (falha) não abrangidos pelo plano de
manutenção,
e
para
emergências,
que
normalmente é estimado com base nos custos
históricos para a reparação de elementos
técnicos defeituosos. No caso de edifícios
existentes, é necessário estimar os custos dos
investimentos necessários para adaptar o edifício
para a exigência das leis (se incluído no plano).

A despesa estimada para a implementação do
plano, uma vez estabelecida e aprovada, é ainda
determinada ao longo do tempo do ano financeiro
(programa de manutenção). A otimização da
organização dos recursos disponibilizados no
programa pode levar à otimização económica
resultando na revisão da previsão de despesas,
tal como especificado no plano.

A despesa estimada para a implementação do
plano, uma vez estabelecida e aprovada, é ainda
determinada ao longo do tempo do ano financeiro
(programa de manutenção). A otimização da
organização dos recursos disponibilizados no
programa pode levar à otimização económica
resultando na revisão da previsão de despesas,
tal como especificado no plano.

Na execução do plano, deve ser realizada, numa
base regular, uma comparação analítica dos
custos reais e dos custos estimados. Em caso de
deteção de não congruência, devem ser
adotados procedimentos para a identificação das
causas e para tomar medidas corretivas sobre as
previsões e sobre as regras de execução em

Na execução do plano, deve ser realizada, numa
base regular, uma comparação analítica dos
custos reais e dos custos estimados. Em caso de
deteção de não congruência, devem ser
adotados procedimentos para a identificação das
causas e para tomar medidas corretivas sobre as
previsões e sobre as regras de execução em
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relação às políticas de manutenção realizadas.

relação às políticas de manutenção realizadas.

Os
resultados
desta
comparação,
as
observações e as medidas tomadas devem ser
registadas em folhas de dados e geridas, se
disponível, dentro do sistema de informação.

Os
resultados
desta
comparação,
as
observações e as medidas tomadas devem ser
registadas em folhas de dados e geridas, se
disponível, dentro do sistema de informação.

9 Atualização do plano
durante as operações

manutenção

9 Atualização do plano de manutenção
durante a fase de operação do edifício

A elaboração do plano de manutenção é o ponto
de partida de um processo iterativo que utiliza a
recolha contínua e progressiva da informação de
feedback para a melhoria gradual de
conhecimento sobre: comportamentos dos
elementos técnicos ao longo do tempo, a
fiabilidade das previsões, a eficácia e eficiência
das atividades de manutenção.

A elaboração do plano de manutenção é o ponto
de partida de um processo iterativo (ver Anexo H)
que utiliza a recolha contínua e progressiva da
informação de feedback para a melhoria gradual
de conhecimento sobre: comportamentos dos
elementos técnicos ao longo do tempo, a
fiabilidade das previsões, a eficácia e eficiência
das operações de manutenção.

Portanto, é necessário um acompanhamento
contínuo da aplicação do plano de manutenção.

Portanto, é necessário um acompanhamento
contínuo da aplicação do plano de manutenção.

Com base nos resultados de monitorização e
informação de feedback, o plano de manutenção
está sujeito a revisões e atualizações em fase de
implementação.

Com base nos resultados de monitorização e
informação de feedback, o plano de manutenção
está sujeito a revisões e atualizações em fase de
implementação.

Por conseguinte, é conveniente criar um
processo de recolha de dados sobre a
contabilidade final dos trabalhos realizados, tanto
planeados e incluídos no programa, como os não
planeados e em situações de emergência.

Por conseguinte, é conveniente criar um
processo de recolha de dados sobre a
contabilidade final dos trabalhos realizados, tanto
planeados e incluídos no programa, como os não
planeados e em situações de emergência.

A informação deve ser transferida para a folha de
dados estruturada para gravar as tarefas
realizadas, incluindo as inspeções e os seus
resultados, os procedimentos implementados e
os recursos utilizados.

A informação deve ser transferida para a folha de
dados estruturada para gravar as tarefas
realizadas, incluindo as inspeções e os seus
resultados, os procedimentos implementados e
os recursos utilizados.

Quando forem implementadas as substituições
de itens, é necessário rever e atualizar as folhas
de dados técnicas e a ficha de diagnóstico com
base nas características dos novos itens.

Quando forem implementadas as substituições
de itens, é necessário rever e atualizar as folhas
de dados técnicas e a ficha de diagnóstico com
base nas características dos novos itens.

A deteção atempada de qualquer não
conformidade entre as previsões do plano e o
que foi realmente executado, indica a
necessidade de revisão crítica do plano para a
procura e remoção das causas de tal
descumprimento, através da revisão da previsão
do tempo de ocorrência da falha, do diagnóstico

A deteção atempada de qualquer não
conformidade entre as previsões do plano e o
que foi realmente executado, indica a
necessidade de revisão crítica do plano para a
procura e remoção das causas de tal
descumprimento, através da revisão da previsão
do tempo de ocorrência da falha, do diagnóstico

de
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feito, dos tipos e técnicas de intervenção, das
habilidades,
dos
conhecimentos
e
dos
equipamentos da estrutura operacional que gere
o plano.

feito, dos tipos e técnicas de intervenção, das
competências, dos conhecimentos e dos
equipamentos da estrutura operacional que gere
o plano.

A monitorização inclui as atividades de
verificação do progresso através da análise dos
resultados alcançados em termos de grau de
cumprimento das metas de qualidade exigidas e
do cumprimento do orçamento e a determinação
de todas as medidas corretivas destinadas a
manter o serviço de gestão da manutenção nos
objetivos do propósito, custo, tempo e qualidade.

A monitorização inclui as atividades de
verificação do progresso através da análise dos
resultados alcançados em termos de grau de
cumprimento das metas de qualidade exigidas e
do cumprimento do orçamento e a determinação
de todas as medidas corretivas destinadas a
manter o serviço de gestão da manutenção nos
objetivos do propósito, custo, tempo e qualidade.
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Anexo A
(informativo)
Procedimento para a Elaboração do Plano de Manutenção
Figura A.1 - Aquisição de conhecimento na fase preparatória [Na dissertação: p.30, figura 11]
Figura A.2 - O processo de planeamento na fase de processamento das previsões do plano
[Na dissertação: p.31, figura 12]

Anexo B
(informativo)
Âmbito do Processo de Planeamento
Figura B.1 - processo de planeamento na fase de projeto [Na dissertação: p.32, figura 13]
Figura B.2 - Mecanismo para a definição de estratégias de manutenção na fase de projeto [Na
dissertação: p.33, figura 14]
Figura B.3 - Mecanismo para a definição de estratégias de manutenção na fase de entrada em
serviço [Na dissertação: p.34, figura 15]
Figura B.4 - Mecanismo para a definição de estratégias de manutenção na fase de operação do
edifício [Na dissertação: p.35, figura 16]

AI - 41

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

Anexo C
(informativo)
Critérios para a elaboração do plano de manutenção
Figura C.1 - Etapas para a elaboração do plano de manutenção na fase de projeto – fase
preparatória [Na dissertação: p.36, figura 17]
Figura C.2 - Etapas para a elaboração do plano de manutenção na fase de projeto – fase de
processamento [Na dissertação: p.38, figura 18]
Figura C.3 - Critérios para a elaboração do plano de manutenção para novos edifícios em
entrada de serviço [Na dissertação: p.39, figura 19]
Figura C.4 - Origem da informação a adquirir na fase preparatória (no caso de edifícios
existentes) [Na dissertação: p.40, figura 20]
Figura C.5 - Atividades preliminares na elaboração do plano de manutenção (no caso de
edifícios existentes) [Na dissertação: p.40, figura 21]
Figura C.6 - Etapas para a elaboração do plano de manutenção de edifícios existentes – fase
de processamento [Na dissertação: p.41, figura 22]

Anexo D
(informativo)
Subdivisão do Sistema Tecnológico
[Na dissertação: p.21, quadro 3]

Anexo E
(informativo)
Orientações para a escolha de estratégias de manutenção
Figura E.1 - Fatores a considerar na escolha de estratégias de manutenção [Na dissertação:
p.42, figura 23]
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Figura E.2 - Manutenção baseada em condição [Na dissertação: p.43, figura 24]
Figura E.3 - Manutenção sistemática [Na dissertação: p.44, figura 25]
Figura E.4 - Manutenção de oportunidade [Na dissertação: p.45, figura 26]
Figura E.5 - Manutenção corretiva [Na dissertação: p.46, figura 27]

Anexo F
(informativo)
Objetivos do planeamento operacional de tarefas
Figura F.1 - Objetivos do planeamento operacional de tarefas [Na dissertação: p.47, figura 28]

Anexo G
(informativo)
Orçamento de manutenção
Figura G.1 - Orçamento de manutenção [Na dissertação: p.48, figura 29]

Anexo H
(informativo)
Atualização do plano de manutenção durante a fase de operação do
edifício
Figura H.1 - Atualização do plano de manutenção durante a fase de operação do edifício [Na
dissertação: p.49, figura 30]

AI - 43

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

Anexo I
(informativo)
Exemplo de Plano de Manutenção

Figura I.1 - Exemplo de Plano de Manutenção
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ANEXO II
PLANO DE MANUTENÇÃO
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Porto Business School - Plano de Manutenção

PE

EFM: Paredes Exteriores

Componente: Paramentos + Revestimento

Características: Sistema ETICS

Custo
Operação

Inspeção

Procedimento

Entidade
Responsável

Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Verificação das juntas de
estanquidade

Técnico

Cada 5 anos

2

10,5

20

41

Verificação dos seguintes
processos patológicos:
erosão mecânica, erosão
química, desprendimentos,
fissuras, estado do
revestimento e do reboco.

Técnico

Cada 5 anos

3

10,5

20

51,5
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Porto Business School - Plano de Manutenção

PE

EFM: Paredes Exteriores

Componente: Paramentos + Revestimento

Características: Sistema ETICS

Operação

Limpeza

AII - 4

Custo

Entidade
Responsável

Periodicidade

Duração do
Procedimento
(h)

Realizar uma limpeza corrente,
com uma solução a 10% de
hipoclorito de sódio, quando
forem encontradas manchas de
bolores.

Utente

Sempre que se
encontrem
manchas de
bolores

1

8,65

5

13,65

Limpeza dos panos interiores
com um pano humedecido ou
esponja com água e sabão.

Utente

Anualmente

10

8,65

10

96,5

Limpeza dos panos exteriores
com a aplicação de água e
fricção manual com escova (não
metálica) sem realizar uma
grande pressão. Passar os
paramentos por água uma vez
terminada a limpeza.

Técnico

Cada 5 anos

15

10,5

60

217,5

Procedimento

Mão-de-obra
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)
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Porto Business School - Plano de Manutenção

PE

EFM: Paredes Exteriores

Componente: Paramentos + Revestimento

Características: Sistema ETICS

Custo
Operação

Pró-ação

Correção

Substituição

Procedimento

Entidade Responsável

Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Avaliar necessidade de
proceder a uma nova
pintura.

Utente

Cada 2 anos

1

8,65

0

8,65

Pintura das paredes

Técnico

Cada 15 anos

24

10,5

25000

25252

Reparação de fissuras

Técnico

Quando
necessário

10,5

Substituição das juntas de
estanquidade

Técnico

Quando
necessário

10,5
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Porto Business School - Plano de Manutenção

PI

EFM: Paredes Interiores

Componente: Paramentos + Revestimento

Características: Alvenaria protegida não resistente, de tijolo cerâmico de enchimento
de furação horizontal com estrias de reboco, categoria II, tipo LD. Lambrins em MDF e
mármore Ataíja

Operação

Procedimento

Inspeção

Inspeção visual para detetar
anomalias ou defeitos como
fendilhações, descasques e
verificar o estado do revestimento

Utente

Anualmente

4

Limpeza

Realizar uma limpeza corrente,
com esponja ou pano humedecido
com água e sabão

Utente

Anualmente

Pró-ação

Avaliar necessidade de proceder
a uma nova pintura.

Utente

Pintura das paredes
Reparação de fissuras
Substituição

Custo
Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

8,65

5

39,6

10

8,65

10

96,5

Cada 2 anos

1

8,65

0

8,65

Técnico

Cada 10 anos

40

10,5

20000

20420

Técnico

Quando
necessário

Correção

AII - 6

Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Entidade
Responsável

10,5
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Pav_01

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em madeira

Características: Soalho de madeira de Pinho Manso

Custo
Operação

Inspeção

Limpeza

Procedimento

Entidade
Responsável

Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Inspeção visual para detetar
fendas, irregularidades nas
juntas, etc.

Utente

Anualmente

1

8,65

0

8,65

Realizar uma limpeza corrente,
com aspirador ou com um
pano seco

Utente

Diariamente

1

8,65

2

10,65

Realizar uma limpeza com
cera líquida

Utente

Mensalmente

2

8,65

25

42,3

Substituição das peças quando
ocorrer alguma anomalia

Técnico

Quando
necessário

Pró-ação
Correção
Substituição

10,5
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Pav_02

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em pedra natural

Características: Revestimento em mármore Ataíja acinzentado claro, finamente
calciclástico

Custo
Operação

Procedimento

Entidade
Responsável

Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Total
(€)

Inspeção

Inspeção visual para detetar
fissuras, descolamentos,
irregularidades nas juntas,
manchas, etc.

Utente

Anualmente

1

8,65

0

8,65

Limpeza

Realizar uma limpeza dos
pavimentos de mármore com
água e sabão e detergentes não
agressivos; se for necessário,
lavar com água com lixívia.

Utente

Diariamente

1

8,65

10

18,65

Substituição do revestimento
quando necessário

Técnico

Quando
necessário

Pró-ação
Correção
Substituição

AII - 8

Materiais e
Equipamentos
(€)

10,5
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Pav_03

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em cerâmico

Características: Grés Porcelânico Branco natural (30x30cm)

Custo
Operação

Procedimento

Entidade
Responsável

Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Inspeção

Inspeção visual para detetar
fissuras, descolamentos,
irregularidades nas juntas,
manchas, etc.

Utente

Anualmente

1

8,65

0

8,65

Limpeza

Realizar uma limpeza dos
pavimentos com uma
lavagem de água e sabão ou
detergentes não abrasivos. A
limpeza nas cozinhas devese realizar com detergentes
amoniacais ou com bio
álcool.

Utente

Diariamente

1

8,65

5

13,65
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Pav_03

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em cerâmico

Características: Grés Porcelânico Branco natural (30x30cm)

Custo
Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Operação

Procedimento

Entidade
Responsável

Pró-ação

Vedar as juntas submetidas à
humidade constante (ligação
de aparelhos sanitários) com
silicone que garanta a
impermeabilização das juntas.

Utente

Anualmente

7

Correção

Verificar o estado e
enchimento das juntas,
guarnições, rodapés e
cantoneiras com material de
enchimento e vedação.

Técnico

Cada 3 anos

5

Substituição

Substituição do revestimento
quando necessário

Técnico

Quando
necessário

AII - 10

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

8,65

8

68,55

10,5

20

72,5
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Pav_04

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em linóleo

Características: Linóleo “Walton Cirrus” da marca “Forbo”. Material composto por
óleo de linhaça e resina misturada com farinha de madeira e calcário pressionado no
reforço da junta. Espessura de 2,5mm.
Custo
Operação

Procedimento

Entidade
Responsável

Periodicidade

Duração do
Procedimento
(h)

Inspeção

Inspeção visual para detetar
empolamentos, riscos, golpadas
ou manchas.

Utente

Cada 6 meses

3

8,65

0

25,95

Limpeza

Realizar uma limpeza corrente,
com aspirador, vassoura ou
esfregona para remover as
poeiras soltas. Para remover
manchas utilizar-se-á uma
esfregona húmida e detergente
neutro.

Utente

Semanalmente
ou sempre que
se justifique
(quando a sala
for utilizada)

8

8,65

25

94,2

Utilizar uma lixa de grão fino
suavemente e aplicar uma nova
camada de cera, para remover
os riscos.

Técnico

Anualmente

24

10,5

70

322

Substituição do linóleo

Técnico

Quando
necessário

Mão-de-obra
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Pró-ação

Correção

Substituição
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T

EFM: Tetos interiores

Componente: Tetos falsos

Características: Tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo (Placa de gesso
laminado ( PYL ) formada por duas lâminas de papel multicamada, massa interior de
gesso natural de alta pureza reforçada com filamentos de fibra de vidro); e Placas
amovíveis (Forro em fibra mineral removível Armstrong modelo Ultima Vetor em
placas na dimensão 625x625x19mm).
Custo
Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Operação

Procedimento

Entidade
Responsável

Inspeção

Inspeção periódica para
detetar anomalias ou defeitos,
como fendas, arqueamentos,
deteriorações dos perfis de
suspensão e estado das juntas
periféricas de dilatação.

Utente

Anualmente

12

Limpeza

A limpeza será executada
segundo o tipo de material da
placa: Se as placas forem de
gesso, a limpeza far-se-á a
seco. Se as placas forem à
base de conglomerados ou de
fibras vegetais, a limpeza
realizar-se-á mediante uma
aspiração.

Utente

Anualmente

12

AII - 12

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

8,52

0

102,24

8,52

10

112,24
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T

EFM: Tetos interiores

Componente: Tetos falsos

Características: Tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo (Placa de gesso
laminado ( PYL ) formada por duas lâminas de papel multicamada, massa interior de
gesso natural de alta pureza reforçada com filamentos de fibra de vidro); e Placas
amovíveis (Forro em fibra mineral removível Armstrong modelo Ultima Vetor em
placas na dimensão 625x625x19mm).

Custo
Operação

Procedimento

Entidade
Responsável

Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Pró-ação

Avaliar necessidade de
proceder a uma nova pintura.

Utente

Cada 2 anos

7

8,52

0

59,64

Correção

Pintar o teto com pistola

Técnico

Cada 15 anos

30

10,5

15000

15315

Substituição dos módulos

Técnico

Quando
necessário

Substituição
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VE_01

EFM: Vãos Exteriores

Componente: Janelas, Estores e Peitoris

Características: Janelas com vidro duplo. Pré-aros em perfis de alumínio. Aros
interiores em MDF lacado. Peitoris em pedra de mármore Ataíja com inclinação de
pendente de 2,4%. Estores interiores e exteriores motorizados e cortinas interiores de
manivela.
Custo
Operação

Procedimento

Entidade
Responsável

Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Inspeção visual para detetar
a presença de escorrência
nas zonas circundantes da
fachada onde se encontram
aplicados os peitoris.

Utente

Anualmente

3

8,52

0

25,56

Inspeção visual para verificar
o funcionamento dos
elementos móveis e detetar
anomalias, defeitos, fendas,
manchas, etc.

Utente (se os
elementos móveis
não funcionarem
devidamente,
transmitir o problema
ao técnico)

Anualmente

3

8,52

0

25,56

Inspeção
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VE_01

EFM: Vãos Exteriores

Componente: Janelas, Estores e Peitoris

Características: Janelas com vidro duplo. Pré-aros em perfis de alumínio. Aros
interiores em MDF lacado. Peitoris em pedra de mármore Ataíja com inclinação de
pendente de 2,4%. Estores interiores e exteriores motorizados e cortinas interiores de
manivela.
Custo
Operação

Limpeza

Procedimento

Entidade
Responsável

Periodicidade

Duração do
Procedimento
(h)

Proceder a uma limpeza dos
peitoris e zonas circundantes com
um pincel e pano ligeiramente
humedecido. Seguidamente
utilizar um pano seco de nylon.

Técnico

Cada 6 meses

16

10,5

100

268

Técnico

Cada 6 meses

16

10,5

70

238

Técnico

Cada 6 meses

16

10,5

120

288

Fazer a limpeza dos estores,
utilizando um pano humedecido.
Proceder à limpeza dos vidros e
caixilharia com água e fricção
manual com escova (não metálica)
sem realizar uma grande pressão.
Nos casos em que o grau de
sujidade seja muito elevado, pode
aplicar-se um detergente neutro.
Em qualquer caso, os paramentos
serão passados por água
abundante uma vez terminada a
limpeza.

Mão-de-obra
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)
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VE_01

EFM: Vãos Exteriores

Componente: Janelas, Estores e Peitoris

Características: Janelas com vidro duplo. Pré-aros em perfis de alumínio. Aros
interiores em MDF lacado. Peitoris em pedra de mármore Ataíja com inclinação de
pendente de 2,4%. Estores interiores e exteriores motorizados e cortinas interiores de
manivela.

Operação

Pró-ação

Correção

Substituição
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Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Custo
Materiais e
Equipamentos
(€)

Procedimento

Entidade
Responsável

Avaliar necessidade de
aplicação de revestimento
contínuo impermeabilizante nas
peças de mármore Ataíja.

Utente

Quando
necessário

3

8,52

0

25,56

Olear fechaduras e dobradiças,
comprovando o correto
funcionamento dos mecanismos
de fecho e manobra.

Utente

Anualmente

8

8,52

50

118,16

Depois da limpeza dos peitoris,
aplicar um primário e, de
seguida, aplicar um
revestimento contínuo à base de
resina de poliuretano.

Técnico

Quando
necessário

10,5

Reparação dos elementos de
fecho e fixação das caixilharias.

Técnico

Quando
necessário

10,5

Substituição das juntas de
estanquidade

Técnico

Cada 15 anos

3500

3836

32

10,5

Total
(€)
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VE_02

EFM: Vãos Exteriores

Componente: Lâminas Solares

Características: Lâminas solares fixas de ferro. Parafusos de ferro.

Custo
Operação

Procedimento

Entidade
Responsável

Periodicidade

Duração do
Procedimento
(h)

Mão-de-obra
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Inspeção

Inspeção para detetar a
presença de corrosão ou
outros defeitos

Utente

Anualmente

2

8,52

0

17,04

Limpeza

Realizar uma limpeza corrente
das lâminas, com água e
detergente neutro

Técnico

Anualmente

6

10,5

150

213

Pró-ação

Verificar se os elementos de
fixação necessitam de ajustes

Utente

Anualmente

3

8,52

30

55,56

Correção

Eliminação da corrosão
através dos seguintes passos:
limpeza da sujidade,
decapagem a jato de areia,
galvanização a quente por
imersão a zinco, lacagem.

Técnico

Quando
necessário

10,5

Substituição
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VI

EFM: Vãos Interiores

Componente: Portas
Características: Portas de abrir com 1 folhas ou 2 folhas desiguais – 1 opaca e 1 com
vidro. Folha opaca em aglomerado 25 mm chapeado, nas duas faces, a mdf hidrófugo
de 10mm, encabeçadas nos quatro topos a madeira maciça de Carvalho Americano.
Folha com vidro e couceiras e travessas em madeira maciça de Carvalho Americano.
Aros em madeira maciça de Carvalho Americano e os pré-aros em madeira de pinho
tratado. Todas as madeiras e mdf são pintadas com tinta de esmalte. Portas de correr
constituídas por folha com vidro, couceiras e travessas em madeira maciça de
carvalho americano, guarnições em mdf hidrófugo de 19 mm, calha geze perkeo
(tamanho 1) e aro em ferro. Portas pivotantes com folhas em lamelado 19 mm,
encabeçadas nos quatro topos a madeira maciça de Carvalho Americano e as
guarnições em mdf hidrófugo de 19 mm. Todas as madeiras e mdf são pintadas com
tinta de esmalte.
Entidade
Responsável

Periodicidade

Utente

Anualmente

4

8,52

0

34,08

Utente

Anualmente

4

8,52

0

34,08

A limpeza será realizada com um
pano húmido com água e sabão.

Utente

Mensalmente

8

8,52

20

88,16

Proceder à limpeza dos vidros
com água e detergente neutro

Utente

Mensalmente

8

8,52

50

118,16

Operação

Procedimento

Inspeção

Deteção de deformabilidade e
folgas nas ligações e fixações da
madeira.
Inspeção ocular para detetar nas
peças e revestimentos: anomalias
ou defeitos tais como riscos,
pontadas, manchas diversas

Limpeza
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Custo

Duração do
Procedimento
(h)

Mão-de-obra
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)
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VI

EFM: Vãos Interiores

Componente: Portas
Características: Portas de abrir com 1 folhas ou 2 folhas desiguais – 1 opaca e 1 com
vidro. Folha opaca em aglomerado 25 mm chapeado, nas duas faces, a mdf hidrófugo
de 10mm, encabeçadas nos quatro topos a madeira maciça de Carvalho Americano.
Folha com vidro e couceiras e travessas em madeira maciça de Carvalho Americano.
Aros em madeira maciça de Carvalho Americano e os pré-aros em madeira de pinho
tratado. Todas as madeiras e mdf são pintadas com tinta de esmalte. Portas de correr
constituídas por folha com vidro, couceiras e travessas em madeira maciça de
carvalho americano, guarnições em mdf hidrófugo de 19 mm, calha geze perkeo
(tamanho 1) e aro em ferro. Portas pivotantes com folhas em lamelado 19 mm,
encabeçadas nos quatro topos a madeira maciça de Carvalho Americano e as
guarnições em mdf hidrófugo de 19 mm. Todas as madeiras e mdf são pintadas com
tinta de esmalte.

Operação

Pró-ação

Correção

Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Procedimento

Entidade
Responsável

Avaliar necessidade de reajuste
dos elementos de fixação desapertos e folgas dos parafusos.

Utente

Anualmente

4

Utente

Anualmente

8

Olear fechaduras e dobradiças,
comprovando o correto
funcionamento dos mecanismos de
fecho e manobra.
Reparação dos elementos de
fecho.
Reparação dos elementos de fecho
e fixação das caixilharias.

Substituição Substituição do envidraçado.

Técnico
Técnico
Técnico

Quando
necessário
Quando
necessário
Cada 15 anos

Custo
Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

8,52

30

64,08

8,52

50

118,16

2500

2752

10,5
10,5
24

10,5
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C

EFM: Coberturas

Componente: Coberturas Planas e Inclinadas, Acessíveis e Não Acessíveis

Características: Coberturas planas invertidas com contenção térmica em lajetas térmicas,
tipo "Grisol", e coberturas em placas de poliestireno protegido por lajetas em betão 50x40x5.
Telas betuminosas armadas. Coberturas inclinadas em chapa de zinco.

Custo
Operação

Inspeção

AII - 20

Procedimento

Inspeção visual para detetar o
aparecimento de humidades no
interior do edifício ou no exterior
como resultado da obstrução dos
sistemas de evacuação de água.
Desta forma, comprovar-se-á a
ausência de roturas ou
desprendimentos dos elementos de
remate dos bordos e encontros.
Nas coberturas sem proteção
pesada, comprovação da fixação da
impermeabilização ao suporte e
reparação dos defeitos observados.

Entidade
Responsável

Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Utente

Após um
período de
fortes chuvas,
neve ou ventos
pouco
frequentes

4

8,52

0

34,08

Utente

Anualmente

4

8,52

30

64,08
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C

EFM: Coberturas

Componente: Coberturas Planas e Inclinadas, Acessíveis e Não Acessíveis

Características: Coberturas planas invertidas com contenção térmica em lajetas térmicas,
tipo "Grisol", e coberturas em placas de poliestireno protegido por lajetas em betão 50x40x5.
Telas betuminosas armadas. Coberturas inclinadas em chapa de zinco.

Custo
Operação

Limpeza

Procedimento

Entidade
Responsável

Duração do
Periodicidade Procedimento Mão-de-obra
(h)
(€/h)

Materiais e
Equipamentos
(€)

Total
(€)

Eliminação de qualquer tipo de
vegetação não desejada e dos
materiais acumulados pelo
vento.

Utente

Anualmente

2

8,52

5

22,04

Recolha dos sedimentos que se
possam formar na cobertura por
retenções ocasionais de água.

Utente

Quando
necessário

2

8,52

5

22,04

Limpeza das caleiras e dos ralos

Utente

Anualmente

4

8,52

25

59,08

Pró-ação
Correção
Substituição
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ANEXO III
PLANO DE CUSTOS
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Plano de custos
Operações/ Ano

1

2

3

4

5

6

7

Inspeção

420,09

420,09

420,09

420,09

512,59

420,09

420,09

Limpeza

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

Pró-ação

306,35

383,29

306,35

383,29

306,35

Correção

322

322

394,5

322

322

0

0

0

0

Total (€)

21920,1

21997,1

21992,6

Total Atualizado (€)

21920,1

22085,1

Valor Acumulado

21920,1

44005,3

Substituição

8

9

10

420,09

420,09

512,59

20871,7

20871,69

20871,7

20871,7

383,29

306,35

383,29

306,35

383,29

394,5

322

322

394,5

20742

0

0

0

0

0

0

21997,1

22012,6

22069,6

21920,1

21997,1

21992,6

42509,6

22257,6

22351,1

22456,4

22604,6

22541,3

22710,9

22797,2

44240,9

66262,9

88614,0

111070,0

133675,0

156216,0

178927,2

201724,0

245965,0

Plano de custos
Operações/ Ano

11

12

13

14

15

16

17

Inspeção

420,09

420,09

420,09

420,09

512,59

420,09

420,09

Limpeza

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

21089,2

20871,7

Pró-ação

306,35

383,29

306,35

383,29

306,35

Correção

322

322

322

322

0

0

0

Total (€)

21920,1

22069,6

Total Atualizado (€)

22904,1

Valor Acumulado

268869,0

Substituição

18

19

20

420,09

420,09

512,59

20871,7

20871,69

20871,7

20871,7

383,29

306,35

383,29

306,35

383,29

40889

322

322

322

322

20742

0

6588

0

0

0

0

0

21920,1

21997,1

69457,6

21997,1

21920,1

22069,6

21920,1

42509,6

23152,5

23087,7

23261,5

73743,8

23447,9

23459,4

23713,8

23647,4

46042,7

292022,0

315110,0

338371,0

412115,0

435563,0

459022,0

482736,0

506383,0

552426,0
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Plano de custos
Operações/ Ano

21

22

23

24

25

26

27

Inspeção

420,09

420,09

420,09

420,09

512,59

420,09

420,09

Limpeza

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

Pró-ação

306,35

383,29

306,35

383,29

306,35

Correção

394,5

322

322

394,5

322

0

0

0

0

Total (€)

21992,6

21997,1

21920,1

Total Atualizado (€)

23915,8

24016,3

Valor Acumulado

576342,0

600358,0

Substituição

28

29

30

420,09

420,09

512,59

20871,7

20871,69

20871,7

21089,2

383,29

306,35

383,29

306,35

383,29

322

394,5

322

322

61309

0

0

0

0

0

6588

22069,6

22012,6

21997,1

21992,6

21997,07

21920,1

89882,1

24028,0

24288,6

24322,9

24402,9

24495,6

24598,51

24610,5

101317,0

624386,0

648675,0

672998,0

697401,0

721896,0

746494,8

771105,0

872423,0

Plano de custos
Operações/ Ano

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Inspeção

420,09

420,09

420,09

420,09

512,59

420,09

420,09

420,09

420,09

512,59

Limpeza

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

Pró-ação

306,35

383,29

306,35

383,29

306,35

383,29

306,35

383,29

306,35

383,29

Correção

322

322

394,5

322

322

394,5

322

322

394,5

20742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21920,1

21997,1

21992,6

21997,1

22012,6

22069,6

21920,1

21997,1

21992,6

42509,6

24807,8

24994,5

25089,4

25194,8

25313,5

25480,5

25409,2

25600,4

25697,6

49869,5

897231,0

922225,0

947314,0

972509,0

997823,0

1023303,0

1048712,0

1074313,0

1100010,0

1149880,0

Substituição
Total (€)
Total Atualizado (€)

Valor Acumulado

AIII - 4

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

Plano de custos
Operações/ Ano

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Inspeção

420,09

420,09

420,09

420,09

512,59

420,09

420,09

420,09

420,09

512,59

Limpeza

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

21089,2

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

20871,7

Pró-ação

306,35

383,29

306,35

383,29

306,35

383,29

306,35

383,29

306,35

383,29

Correção

322

394,5

322

322

40961,5

322

322

394,5

322

20742

0

0

0

0

6588

0

0

0

0

0

Total (€)

21920,1

22069,6

21920,1

21997,1

69457,6

21997,1

21920,1

22069,6

21920,1

42509,6

Total Atualizado (€)

25818,2

26098,2

26025,1

26220,9

83126,0

26431,1

26444,0

26730,8

26656,0

51900,6

1175698,0

1201796,0

1227821,0

1254042,0

1337168,0

1363599,0

1390043,0

1416774,0

1443430,0

1495331,0

Substituição

Valor Acumulado
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MANUAL DE MANUTENÇÃO
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PE

EFM: Paredes Exteriores

Componente: Paramentos + Revestimento

Características: Sistema ETICS

Operação

Procedimento
Verificação das juntas de estanquidade

Inspeção

Verificação dos seguintes processos patológicos: erosão mecânica, erosão química, desprendimentos, fissuras, estado do
revestimento e do reboco.
Realizar uma limpeza corrente, com uma solução a 10% de hipoclorito de sódio, quando forem encontradas manchas de
bolores.

Limpeza

Limpeza dos panos interiores com um pano humedecido ou esponja com água e sabão.
Limpeza dos panos exteriores com a aplicação de água e fricção manual com escova (não metálica) sem realizar uma
grande pressão. Passar os paramentos por água uma vez terminada a limpeza.

Pró-ação

Avaliar necessidade de proceder a uma nova pintura.
Pintura das paredes

Correção
Reparação de fissuras
Substituição

Substituição das juntas de estanquidade
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PI

EFM: Paredes Interiores

Componente: Paramentos + Revestimento

Características: Alvenaria protegida não resistente, de tijolo cerâmico de enchimento de
furação horizontal com estrias de reboco, categoria II, tipo LD. Lambrins em MDF e mármore
Ataíja

Operação

Procedimento

Inspeção

Inspeção visual para detetar anomalias ou defeitos como fendilhações, descasques e verificar o estado do
revestimento

Limpeza

Realizar uma limpeza corrente, com esponja ou pano humedecido com água e sabão

Pró-ação

Avaliar necessidade de proceder a uma nova pintura.
Pintura das paredes

Correção
Reparação de fissuras
Substituição
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Pav_01

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em madeira

Características: Soalho de madeira de Pinho Manso

Operação

Procedimento

Inspeção

Inspeção visual para detetar fendas, irregularidades nas juntas, etc.
Realizar uma limpeza corrente, com aspirador ou com um pano seco

Limpeza
Realizar uma limpeza com cera líquida
Pró-ação
Correção
Substituição

Substituição das peças quando ocorrer alguma anomalia
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Pav_02

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em pedra natural

Características: Revestimento em mármore Ataíja acinzentado claro, finamente
calciclástico

Operação

Procedimento

Inspeção

Inspeção visual para detetar fissuras, descolamentos, irregularidades nas juntas, manchas, etc.

Limpeza

Realizar uma limpeza dos pavimentos de mármore com água e sabão e detergentes não agressivos; se for necessário,
lavar com água com lixívia.

Pró-ação
Correção
Substituição
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Pav_03

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em cerâmico

Características: Grés Porcelânico Branco natural (30x30cm)

Operação

Procedimento

Inspeção

Inspeção visual para detetar fissuras, descolamentos, irregularidades nas juntas, manchas, etc.

Limpeza

Realizar uma limpeza dos pavimentos com uma lavagem de água e sabão ou detergentes não abrasivos. A limpeza nas
cozinhas deve-se realizar com detergentes amoniacais ou com bio álcool.

Pró-ação

Vedar as juntas submetidas à humidade constante (ligação de aparelhos sanitários) com silicone que garanta a
impermeabilização das juntas.

Correção

Verificar o estado e enchimento das juntas, guarnições, rodapés e cantoneiras com material de enchimento e vedação.

Substituição

Substituição do revestimento quando necessário
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Pav_04

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em linóleo

Características: Linóleo “Walton Cirrus” da marca “Forbo”. Material composto por óleo de
linhaça e resina misturada com farinha de madeira e calcário pressionado no reforço da
junta. Espessura de 2,5mm.

Operação

Procedimento

Inspeção

Inspeção visual para detetar empolamentos, riscos, golpadas ou manchas.

Limpeza

Realizar uma limpeza corrente, com aspirador, vassoura ou esfregona para remover as poeiras soltas. Para remover
manchas utilizar-se-á uma esfregona húmida e detergente neutro.

Pró-ação
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Correção

Utilizar uma lixa de grão fino suavemente e aplicar uma nova camada de cera, para remover os riscos.

Substituição

Substituição do linóleo
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T

EFM: Tetos interiores

Componente: Tetos falsos

Características: Tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo (Placa de gesso laminado (
PYL ) formada por duas lâminas de papel multicamada, massa interior de
gesso natural de alta pureza reforçada com filamentos de fibra de vidro); e Placas
amovíveis (Forro em fibra mineral removível Armstrong modelo Ultima Vetor em placas na
dimensão 625x625x19mm).

Operação

Procedimento

Inspeção

Inspeção periódica para detetar anomalias ou defeitos, como fendas, arqueamentos, deteriorações dos perfis de
suspensão e estado das juntas periféricas de dilatação.

Limpeza

A limpeza será executada segundo o tipo de material da placa: Se as placas forem de gesso, a limpeza far-se-á a seco. Se
as placas forem à base de conglomerados ou de fibras vegetais, a limpeza
realizar-se-á mediante uma aspiração.

Pró-ação

Avaliar necessidade de proceder a uma nova pintura.

Correção

Pintar o teto com pistola

Substituição

Substituição dos módulos
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VE_01

EFM: Vãos Exteriores

Componente: Janelas, Estores e Peitoris
Características: Janelas com vidro duplo. Pré-aros em perfis de alumínio. Aros
interiores em MDF lacado. Peitoris em pedra de mármore Ataíja com inclinação de
pendente de 2,4%. Estores interiores e exteriores motorizados e cortinas interiores de
manivela.
Operação

Inspeção

Procedimento
Inspeção visual para detetar a presença de escorrência nas zonas circundantes da fachada onde se encontram aplicados os
peitoris.
Inspeção visual para verificar o funcionamento dos elementos móveis e detetar anomalias, defeitos, fendas, manchas, etc.
Proceder a uma limpeza dos peitoris e zonas circundantes com um pincel e pano ligeiramente humedecido. Seguidamente
utilizar um pano seco de nylon.

Limpeza

Fazer a limpeza dos estores, utilizando um pano humedecido.
Proceder à limpeza dos vidros e caixilharia com água e fricção manual com escova (não metálica) sem realizar uma grande
pressão. Nos casos em que o grau de sujidade seja muito elevado, pode aplicar-se um detergente neutro. Em qualquer
caso, os paramentos serão passados por água abundante uma vez terminada a limpeza.
Avaliar necessidade de aplicação de revestimento contínuo impermeabilizante nas peças de mármore Ataíja.

Pró-ação
Olear fechaduras e dobradiças, comprovando o correto funcionamento dos mecanismos de fecho e manobra.

Correção

Depois da limpeza dos peitoris, aplicar um primário e, de seguida, aplicar um revestimento contínuo à base de resina de
poliuretano.
Reparação dos elementos de fecho e fixação das caixilharias.

Substituição
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VE_02

EFM: Vãos Exteriores

Componente: Lâminas Solares

Características: Lâminas solares fixas de ferro. Parafusos de ferro.

Operação

Procedimento

Inspeção

Inspeção para detetar a presença de corrosão ou outros defeitos

Limpeza

Realizar uma limpeza corrente das lâminas, com água e detergente neutro

Pró-ação

Verificar se os elementos de fixação necessitam de ajustes

Correção

Eliminação da corrosão através dos seguintes passos: limpeza da sujidade, decapagem a jato de areia, galvanização a quente por imersão
a zinco, lacagem.

Substituição
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VI

EFM: Vãos Interiores

Componente: Portas
Características: Portas de abrir com 1 folhas ou 2 folhas desiguais – 1 opaca e 1 com
vidro. Folha opaca em aglomerado 25 mm chapeado, nas duas faces, a mdf hidrófugo de
10mm, encabeçadas nos quatro topos a madeira maciça de Carvalho Americano. Folha
com vidro e couceiras e travessas em madeira maciça de Carvalho Americano. Aros em
madeira maciça de Carvalho Americano e os pré-aros em madeira de pinho tratado.
Todas as madeiras e mdf são pintadas com tinta de esmalte. Portas de correr
constituídas por folha com vidro, couceiras e travessas em madeira maciça de carvalho
americano, guarnições em mdf hidrófugo de 19 mm, calha geze perkeo (tamanho 1) e
aro em ferro. Portas pivotantes com folhas em lamelado 19 mm, encabeçadas nos quatro
topos a madeira maciça de Carvalho Americano e as guarnições em mdf hidrófugo de 19
mm. Todas as madeiras e mdf são pintadas com tinta de esmalte.
Operação

Procedimento
Deteção de deformabilidade e folgas nas ligações e fixações da madeira

Inspeção
Inspeção ocular para detetar nas peças e revestimentos: anomalias ou defeitos tais como riscos, pontadas, manchas diversas
A limpeza será realizada com um pano húmido com água e sabão.
Limpeza
Proceder à limpeza dos vidros com água e detergente neutro
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VI

EFM: Vãos Interiores

Componente: Portas
Características: Portas de abrir com 1 folhas ou 2 folhas desiguais – 1 opaca e 1 com
vidro. Folha opaca em aglomerado 25 mm chapeado, nas duas faces, a mdf hidrófugo de
10mm, encabeçadas nos quatro topos a madeira maciça de Carvalho Americano. Folha
com vidro e couceiras e travessas em madeira maciça de Carvalho Americano. Aros em
madeira maciça de Carvalho Americano e os pré-aros em madeira de pinho tratado.
Todas as madeiras e mdf são pintadas com tinta de esmalte. Portas de correr
constituídas por folha com vidro, couceiras e travessas em madeira maciça de carvalho
americano, guarnições em mdf hidrófugo de 19 mm, calha geze perkeo (tamanho 1) e
aro em ferro. Portas pivotantes com folhas em lamelado 19 mm, encabeçadas nos quatro
topos a madeira maciça de Carvalho Americano e as guarnições em mdf hidrófugo de 19
mm. Todas as madeiras e mdf são pintadas com tinta de esmalte.
Operação

Procedimento
Avaliar necessidade de reajuste dos elementos de fixação - desapertos e folgas dos parafusos.

Pró-ação
Olear fechaduras e dobradiças, comprovando o correto funcionamento dos mecanismos de fecho e manobra.
Reparação dos elementos de fecho.
Correção
Reparação dos elementos de fecho e fixação das caixilharias.
Substituição

Substituição do envidraçado.

AIV - 13

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

Porto Business School - Manual de Manutenção

C

EFM: Coberturas
Componente: Coberturas Planas e Inclinadas, Acessíveis e Não Acessíveis

Características: Coberturas planas invertidas com contenção térmica em lajetas térmicas,
tipo "Grisol", e coberturas em placas de poliestireno protegido por lajetas em betão 50x40x5.
Telas betuminosas armadas. Coberturas inclinadas em chapa de zinco.

Operação

Inspeção

Procedimento
Inspeção visual para detetar o aparecimento de humidades no interior do edifício ou no exterior como resultado da obstrução
dos sistemas de evacuação de água. Desta forma, comprovar-se-á a ausência de roturas ou desprendimentos dos
elementos de remate dos bordos e encontros.
Nas coberturas sem proteção pesada, comprovação da fixação da impermeabilização ao suporte e reparação dos defeitos
observados.
Eliminação de qualquer tipo de vegetação não desejada e dos materiais acumulados pelo vento.

Limpeza

Recolha dos sedimentos que se possam formar na cobertura por retenções ocasionais de água.
Limpeza das caleiras e dos ralos

Pró-ação
Correção
Substituição
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PE

EFM: Paredes Exteriores

Componente: Paramentos + Revestimento

Características: Sistema ETICS

Evitar-se-á a utilização de produtos abrasivos que possam riscar a fachada ou que afetem o acabamento superficial dos elementos
metálicos
Precauções
Evitar-se-ão golpes, assim como o despejo sobre os elementos da fachada de produtos cáusticos e de água procedente de
jardinagens ou limpeza da cobertura
Prescrições

Não abrir vãos nas paredes exteriores sem a autorização prévias de um técnico competente
É proibida a fixação de elementos nas fachadas em capoto, visto que este não possui capacidade resistente
É proibido roçar, riscar ou cortar os paramentos pintados

Proibições
Não é permitida a limpeza ou contacto do revestimento com produtos químicos ou cáusticos capazes de alterar as condições do
mesmo
Não é permitido efetuar qualquer tipo de furação de modo a criar pontos frágeis de entrada de água
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PI

EFM: Paredes Interiores

Componente: Paramentos + Revestimento

Características: Alvenaria protegida não resistente, de tijolo cerâmico de enchimento
de furação horizontal com estrias de reboco, categoria II, tipo LD. Lambrins em MDF e
mármore Ataíja

Precauções

Evitar perfurar a parede sem saber da existência de tubagens ocultas na mesma
Promover a ventilação e aquecimento da sala para evitar o aparecimento de humidades

Prescrições

Se se observar o aparecimento de manchas, devem ser eliminadas imediatamente
Caso se detete a presença de fungos, esta informação deve ser logo comunicada a um profissional

Não é permitida a limpeza ou contacto do revestimento com produtos químicos ou cáusticos capazes de alterar as condições do
mesmo
Proibições
Não é permitido o uso de espátulas ou esfregões abrasivos que possam deteriorar o revestimento da parede
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Pav_01

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em madeira

Características: Soalho de madeira de Pinho Manso

Deve evitar-se o atrito e o punçoamento com elementos duros que possam danificar o pavimento e rodapé, assim como a
presença de humidade

Precauções

Deve evitar-se a queda de objetos pontiagudos ou pesados que possam danificar ou inclusive perfurar o pavimento
Deve evitar-se os riscos produzidos pela rotação das portas ou pelo movimento do mobiliário se não tiverem os apoios protegidos
Dotar as entradas dos edifícios com tapetes, de modo a reter qualquer tipo de resíduo transportado pelo calçado
Será conveniente manter, no edifício, um grau de humidade adequado através de humidificadores, para evitar o periódico
aparecimento e desaparecimento de fendas nas juntas das tábuas, devido às variações de humidade ambiente

Prescrições

Nunca se deve abusar da água para a limpeza e, se a superfície aparecer molhada, deve-se secar imediatamente
Caso se observem defeitos em qualquer tábua, esta deve ser imediatamente reparada

Proibições

É proibido alagar o pavimento com água, de modo a que não se verifiquem infiltrações que possam afetar a laje

AV - 5

Plano de Manutenção de Edifícios – Análise de guia orientador

Porto Business School - Manual de Utilização

Pav_02

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em pedra natural

Características: Revestimento em mármore Ataíja acinzentado claro, finamente
calciclástico

Deve ser evitado o uso de abrasivos e golpes que possam riscar, romper ou deteriorar a superfície do solo
Deve evitar-se a queda de objetos pontiagudos ou pesados que possam descascar ou romper alguma peça
Precauções
Devem ser evitados riscos produzidos pelo deslocamento de objetos sem rodas de borracha
Deve evitar-se a permanência no pavimento dos agentes agressivos admissíveis e a queda dos não admissíveis
Prescrições

Caso apareçam manchas pretas ou esverdeadas, deve-se identificar e eliminar as suas causas logo que seja possível

Proibições

É proibida a utilização de produtos de limpeza de uso doméstico, tais como água-forte, lixívias, amoníacos e outros detergentes dos quais
se desconheça se têm substâncias que possam prejudicar a pedra ou o cimento das juntas; em nenhum caso se utilizarão ácidos
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Pav_03

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em cerâmico

Características: Grés Porcelânico Branco natural (30x30cm)

Deve ser evitado o uso de abrasivos e golpes que possam riscar, romper ou deteriorar a superfície do pavimento
Deve evitar-se a queda de objetos pontiagudos ou pesados que possam descascar ou romper alguma peça
Precauções
Devem ser evitados riscos produzidos pelo deslocamento de objetos sem rodas de borracha
Deve evitar-se a permanência no pavimento dos agentes agressivos admissíveis e a queda dos não admissíveis

Antes de utilizar um determinado produto deve-se consultar, na tabela de características técnicas, a resistência ao ataque de produtos
químicos
Prescrições
Caso apareçam manchas pretas ou esverdeadas, deve-se identificar e eliminar as suas causas logo que seja possível

Proibições

Na limpeza não serão utilizadas espátulas metálicas nem escovas abrasivas; não é aconselhável usar produtos químicos muito
concentrados
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Pav_04

EFM: Pavimentos interiores

Componente: Revestimento em linóleo

Características: Linóleo “Walton Cirrus” da marca “Forbo”. Material composto por óleo de
linhaça e resina misturada com farinha de madeira e calcário pressionado no reforço da
junta. Espessura de 2,5mm.

Precauções

Evitar golpes com objetos contundentes, especialmente com objetos pontiagudos, com especial atenção aos atritos com móveis ou outros
elementos pesados e rígidos

Prescrições

Se for encontrado algum empolamento, deve-se comunicar a anomalia a um profissional

Não é permitido fixar elementos sobre o revestimento que possam danificar as peças ou provocar o seu desprendimento. Neste caso, os
elementos deverão amarrar-se ao suporte com as limitações que este tenha
Proibições
Não usar produtos químicos, espátulas ou esfregões abrasivos que deteriorem ou risquem a superfície do painel ou provoquem a sua
descoloração
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T

EFM: Tetos interiores

Componente: Tetos falsos

Características: Tetos falsos em gesso cartonado hidrófugo (Placa de gesso laminado (
PYL ) formada por duas lâminas de papel multicamada, massa interior de
gesso natural de alta pureza reforçada com filamentos de fibra de vidro); e Placas
amovíveis (Forro em fibra mineral removível Armstrong modelo Ultima Vetor em placas na
dimensão 625x625x19mm).

Deve-se evitar submeter os tetos a humidade relativa superior a 70% e/ou salpicos frequentes de água
Precauções
Evitar golpes e atritos com elementos pesados ou rígidos que produzam retirada de material
Prescrições

No caso de se revestir a placa com pintura, esta deverá ser compatível com as características da placa

Proibições

Não é permitido suspender elementos pesados nas placas nem nos perfis de fixação ao teto mas sim no suporte resistente com as
limitações impostas pelas normas correspondentes
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VE_01

EFM: Vãos Exteriores

Componente: Janelas, Estores e Peitoris

Características: Janelas com vidro duplo. Pré-aros em perfis de alumínio. Aros interiores
em MDF lacado. Peitoris em pedra de mármore Ataíja com inclinação de pendente de
2,4%. Estores interiores e exteriores motorizados e cortinas interiores de manivela.

Em qualquer caso deve evitar-se a utilização de abrasivos, dissolventes, acetona, álcool ou outros produtos suscetíveis de atacar a
caixilharia

Precauções

Deve-se evitar a limpeza das superfícies quentes ou com sol, sobretudo para os lacados. Os dissolventes não devem ser aplicados em
superfícies lacadas

Não aplicar esforços no plano perpendicular ao envidraçado
Prescrições
Proibições
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VE_02

EFM: Vãos Exteriores

Componente: Lâminas Solares

Características: Lâminas solares fixas de ferro. Parafusos de ferro.

Deve-se evitar a limpeza das superfícies quentes ou com sol, sobretudo para os lacados
Precauções
Em qualquer caso deve evitar-se a utilização de abrasivos, dissolventes, acetona, álcool ou outros produtos suscetíveis de atacar a
caixilharia

Prescrições

Os dissolventes não devem ser aplicados em superfícies lacadas

Proibições
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VI

EFM: Vãos Interiores

Componente: Portas
Características: Portas de abrir com 1 folhas ou 2 folhas desiguais – 1 opaca e 1 com
vidro. Folha opaca em aglomerado 25 mm chapeado, nas duas faces, a mdf hidrófugo de
10mm, encabeçadas nos quatro topos a madeira maciça de Carvalho Americano. Folha
com vidro e couceiras e travessas em madeira maciça de Carvalho Americano. Aros em
madeira maciça de Carvalho Americano e os pré-aros em madeira de pinho tratado. Todas
as madeiras e mdf são pintadas com tinta de esmalte. Portas de correr constituídas por
folha com vidro, couceiras e travessas em madeira maciça de carvalho americano,
guarnições em mdf hidrófugo de 19 mm, calha geze perkeo (tamanho 1) e aro em ferro.
Portas pivotantes com folhas em lamelado 19 mm, encabeçadas nos quatro topos a
madeira maciça de Carvalho Americano e as guarnições em mdf hidrófugo de 19 mm.
Todas as madeiras e mdf são pintadas com tinta de esmalte.

Precauções

Em qualquer caso deve evitar-se a utilização de abrasivos, dissolventes, acetona, álcool ou outros produtos suscetíveis de atacar a
caixilharia

Prescrições
Não aplicar esforços no plano perpendicular ao envidraçado
É proibido roçar, riscar ou cortar os paramentos pintados
Proibições

Não é permitida a limpeza ou contacto do revestimento com produtos químicos ou cáusticos capazes de alterar as condições do mesmo
Não é permitida a colocação nas portas de elementos que deteriorem a pintura pela dificuldade posterior de reposição, como buchas,
escápulas, pionés, etc
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C

EFM: Coberturas
Componente: Coberturas Planas e Inclinadas, Acessíveis e Não Acessíveis

Características: Coberturas planas invertidas com contenção térmica em lajetas térmicas,
tipo "Grisol", e coberturas em placas de poliestireno protegido por lajetas em betão 50x40x5.
Telas betuminosas armadas. Coberturas inclinadas em chapa de zinco.

Por razões de incompatibilidade de materiais, deverá evitar-se que a tela asfáltica esteja em contacto com gorduras, asfaltos, betumes ou
poliestireno
A cobertura de chapas de zinco será acessível unicamente para conservação e manutenção
Precauções
As coberturas utilizar-se-ão apenas para o fim para o qual foram previstas. Evitar-se-á o armazenamento de materiais, móveis, etc., e o
despejo de produtos químicos agressivos
Manter-se-ão limpas e sem ervas; não podem ser colocados vasos perto dos escoadouros
Prescrições
Não serão fixos sobre a cobertura elementos que a perfurem ou dificultem o seu escoamento, como antenas e mastros, que deverão ser
fixados aos paramentos
Proibições

Não modificar as características funcionais ou formais das vertentes, rincões, escoadouros, etc.
Não modificar as solicitações nem ultrapassar as cargas previstas
Não verter produtos agressivos tais como óleos, dissolventes, produtos de limpeza, etc.
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