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SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO

Economia e gestão da construção

→→→→ Enquadramento das intervenções com a legislação aplicável;

→→→→ Integração numa única plataforma de todo o ciclo de produção
de documentação de comunicação à obra, desde a fase de
concepção até à fase de execução;

→→→→ Interligação de todos os intervenientes – trabalho em ambiente
colaborativo com definição de permissões por obra/unidades de
construção, função e especialidade de projecto;

→→→→ Integração das intervenções e processos dos diferentes agentes-
Projectistas, Coordenador de Projecto, Dono de obra (parte técnica e
administrativa/contratação), Construtor, Fiscalização.
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PONTOS DE PARTIDA
Projecto

→→→→ Documentação Técnica e MQT própria de cada Gabinete;

→→→→ Práticas tradicionais de especificação;

→→→→ Organização do projecto específica do gabinete ou de acordo
com Dono de Obra;

→→→→ Dificuldades de coordenação das especialidades;

→→→→ Dificuldade de consolidação de MQT’s de todas as
especialidades de projecto formando um único documento;

→→→→ Práticas de trabalho – especificação de MQT e documentação
técnica por outros agentes;



PONTOS DE PARTIDA

→→→→ Inexistência de modelo de obra comum para as obras;

→→→→ Articulados de Mapas de Quantidades de Trabalho diferentes de
projecto para projecto e sem estrutura comum;

→→→→ Dificuldade na verificação de erros e redundâncias –
consolidação de especialidades – MQT global = ∑MQT individuais
das especialidades (desarticulados);

→→→→ Dificuldade na obtenção de indicadores transversais a várias
obras;

→→→→ Cumprimento do CCP: Contratação electrónica; Organização de
Projecto (Port. 701-H); MQT único; especificações de acordo com as
normas; limitação de referências comerciais; limitação de
indefinições (erros e omissões);

Dono 
de Obra



PONTOS DE PARTIDA

→→→→ Base de dados de trabalhos de construção para edifícios e
estradas;

→→→→ Funcionalidades para Projecto ;

→→→→ Trabalho em ambiente colaborativo e segundo a mesma base;

→→→→ Produção de MQT’s padronizados e Cond. Téc. Gerais;

→→→→ Produção de indicadores da obra e transversais a várias obras;

ProNIC
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CONTRIBUTOS PARA A SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS

• CONCEPÇÃO

Economia e gestão da construção

→→→→ Definição clara e inequívoca do modelo da obra;

→→→→ Estrutura documental para arquivo dos documentos do projecto
– identificação dos documentos a elaborar;

→→→→ Construção simultânea do MQT da obra (ambiente colaborativo)
– Uma obra, um MQT, várias especialidades, trabalhos com códigos
e descrições normalizadas ;

→→→→ Auxiliar à coordenação de projecto (trabalhos de construção,
controlo do valor da obra, repositório documental);

→→→→ Geração de Condições Técnicas Gerais de base para as
especialidades, função dos artigos de MQT – economia de tempo e
condução do esforço para a redacção de Memória Descritiva e
Condições Técnicas Especiais;

→→→→ Assinatura digital de documentos gerados;



CONTRIBUTOS PARA A SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS

• CONTRATAÇÃO

Economia e gestão da construção

→→→→ Definição do modelo garante a consistência do projecto;

→→→→ Melhoria das condições de verificação/revisão – arrumação da
informação e possibilidade de ver a informação do MQT de vários
pontos de vista (Capítulos ProNIC, Unidades de Construção,
Especialidades de Projecto, resumo). Check-list de códigos para
verificação de artigos e possíveis omissões no projecto;



CONTRIBUTOS PARA A SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS

• CONTRATAÇÃO

Economia e gestão da construção

→→→→ Comunicação com plataformas de contratação electrónica –
agilização do processo de tramitação de grande volume de
informação;

→→→→ Definição das alterações possíveis em cada momento do
concurso (Esclarecimentos/Erros e Omissões) de acordo com o CCP;

→→→→ Integração das alterações na obra nas várias fases e geração
automática dos documentos finais para elaboração da proposta;



CONTRIBUTOS PARA A SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS

• EXECUÇÃO

Economia e gestão da construção

→→→→ Garantia de consistência entre os documentos para elaboração
da proposta e proposta vencedora;

→→→→ Geração de templates para preenchimento dos autos de
medição;

→→→→ Mecanismo de recepção dos autos, validação e fecho
(assinaturas digitais da Fiscalização, Empreiteiro e Dono de Obra);

→→→→ Consulta dos documentos e actualizações – Elementos
adicionais ao projecto;



CONTRIBUTOS PARA A SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS

• UTILIZAÇÃO

Economia e gestão da construção

→→→→ Disponibilização da informação (completa) sobre a obra;

→→→→ Procedimentos (a(a(a(a desenvolver)desenvolver)desenvolver)desenvolver) no âmbito da manutenção;;;;

→→→→ Manual de Utilização e Manutenção (a(a(a(a consolidar)consolidar)consolidar)consolidar);;;;



CONTRIBUTOS PARA A SUSTENTABILIDADE DOS PROCESSOS

Economia e gestão da construção

→→→→ Uniformização da informação e dos procedimentos;

→→→→ Agilização dos processos e contributos para melhoria na
informação de projecto;

→→→→ Integração de intervenções; Interface com outras plataformas e
aplicações informáticas;

→→→→ Codificação e normalização de artigos permite uma mais fácil
definição de preços de referência;

→→→→ Definição de indicadores e de valores de referência por tipo de
obra;



SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO – CONTRIBUTOS FUTUROS

Materiais e produtos para a construção sustentável

Tecnologias e sistemas de construção e reabilitação
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