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Objectivos da obra; Diálogo inicial com o cliente ou dono da obra;

Características gerais da obra; Recolha de informação e draft de um programa;

Dados sobre a localização do empreendimento;

Elementos topográficos e cartográficos, a escalas convenientes;

… geotécnicos, levantamento das construções 
existentes e das redes de infra -estruturas locais, 
coberto vegetal, características ambientais e 
outros eventualmente disponíveis, a escalas 
convenientes;

Dados básicos, relativos às exigências de comportamento, funcionamento, 
exploração e conservação da obra;

…tendo em atenção as disposições 
regulamentares;

Estimativa de custo e respectivo limite dos desvios;

…e, eventualmente, indicações relativas ao 
financiamento do empreendimento;

Indicação geral dos prazos para a elaboração do projecto e para a execução da obra.

Informar o cliente dos serviços a serem prestados;

Participar na escolha dos consultores e especialistas a 
serem considerados para a elaboração do projecto;

Documento final de resumo sobre a equipa técnica, 
deveres, obrigações, serviços, etc.

Nesta fase vencem 10% do total dos honorários, 
na assinatura do contracto.

Nesta fase vencem 3% do total dos honorários para 
projectos de edifícios (Gebäude) e interiores (raumbildende 
Ausbauten).

Limites de custo;

Programa preliminar Levantamento e Necessidades

Não está incluído na prestação do projecto, é 
obrigação do dono da obra.
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Análise dos dados da Fase 1 e elaboração 
de um Programa Base;

Objectivos do Programa;

Esquema da obra...

…e programação das diversas operações a 
realizar, quando aplicável;

Definição dos critérios gerais de dimensionamento das diferentes partes constitutivas da obra;

Esclarecer as relações/condicionantes 
dominantes urbanas, técnicas, ambientais e/ou 
outras relevantes à concepção inicial;…(áreas de ocupação, características 

topográficas, climáticas, e outras), e às exigências 
urbanísticas (infra-estruturas, servidões, aspectos 
paisagísticos, etc.);  

Nesta fase vencem 10% do total dos honorários.

Nesta fase vencem 7% do total dos honorários para 
projectos de edifícios e interiores.

Indicação dos condicionamentos principais relativos à ocupação do terreno...

Consultas prévias com entidades licenciadoras;

… ou da sequência das diversas operações a 
realizar;  

…,nomeadamente os legais, topográficos, 
urbanísticos, geotécnicos, ambientais, em 
particular, os térmicos e acústicos; Integração e contextualização de 

condicionantes urbanísticas e outras;

Elaboração de um conceito, com a existência 
de alternativas, com base em esquissos e 
peças escritas sumárias;

Peças escritas e desenhadas,

Integração das especialidades e primeiros 
pareceres/dados de consultores nesta 
abordagem inicial;

…e outros elementos informativos…
...necessários para o perfeito esclarecimento do Programa Base, no todo ou em 
qualquer das suas partes, incluindo as que porventura se justifiquem para definir,… 

…de forma expressiva,…
...as alternativas de solução propostas pelo…

…autor do projecto,e comprovar... …Projectista e avaliar… 

...a sua viabilidade, em função das condições de espaço,...

...de carácter tecnológico,... ...técnicas,… 
...de custos...

..., de financiamento...
...e de prazos;

Estimativa inicial de custos de acordo com a  
DIN 276 e/ou outras leis aplicáveis consoante 
o objecto de projecto; 

1. Estimativa geral do custo...
...do empreendimento... ...da obra...

..., tomando em conta os encargos mais significativos com a sua realização...

..., bem como as despesas com os estudos 
e projectos, e com a administração;

...e análise comparativa dos custos de 
manutenção e consumos da obra nas 
soluções propostas; 

2. Estimativa de custo da manutenção e conservação 
da obra na solução ou soluções propostas;  

2. Estimativa geral do custo da obra, tomando em conta 
os encargos mais significativos com a sua realização e 
análise comparativa dos custos de manutenção e 
consumos da obra nas soluções propostas;

Resumo em documento final do partido 
conceptual inicial, relatórios e consultas 
efectuadas;

... comportamento, funcionamento, exploração e conservação da obra; 

Descrição e justificação das exigências de... Descrição sumária das opções relacionadas com o...

Informação sobre a necessidade de obtenção de elementos topográficos, geológicos,...

No caso de projectos de paisagismo ou com uma 
vertente forte ambiental, explicitar as questões 
biofísicas;

...hidrológicos ou de qualquer outra natureza que 
interessem ao estudo do problema,...

...geotécnicos, hidrológicos, climáticos, características da 
componente acústica do ambiente, redes de infra -
estruturas ou de qualquer outra natureza que interessem à 
elaboração do projecto, ...

...modelos, ensaios, maquetes, trabalhos de investigação e quaisquer outras actividades ou 
formalidades que podem ser exigidas, quer para a elaboração do projecto, quer para a execução 
da obra.

... bem como sobre a realização de... ...estudos em...

Programa Base
Pré - planeamento dos Serviços a 
prestar - preparação
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Resumo com as peças desenhadas e escritas 
produzidas bem como de todos os relatórios sobre 
consultorias e consultas às entidades;

Nesta fase vencem 15% do total dos honorários.

Nesta fase vencem 1% do total dos honorários para 
projectos de edifícios e 14% para projectos de interiores.

Fase inicial de elaboração do projecto com integração 
das especialidades e consultorias necessárias;

Memória descritiva e justificativa, incluindo capítulos respeitantes a cada um dos pertinentes objectivos 
do estudo prévio;

Elementos gráficos elucidativos...
...de cada uma das soluções propostas,...

...sob a forma de plantas, alçados, cortes, perfis...
... e outros desenhos... ..., esquemas de princípio e outros elementos...

..., em escala apropriada;

As escalas a adoptar dependem do tipo de 
projecto, mas prevê-se o apontamento de detalhes 
e o design de ambientes para o caso dos 
interiores;

Dimensionamento aproximado e características principais dos elementos fundamentais da obra;

Definição geral dos processos de construção e da natureza dos materiais...

...mais significativos e dos equipamentos; ...e equipamentos mais significativos;

Estimativa de custos revista de acordo com a DIN 
276;

Estimativa do custo da obra...

...e do seu prazo de execução;

Justificação discriminada das eventuais diferenças 
entre esta estimativa e a constante do programa 
base; 

Proposta de revisão do programa base de acordo 
com as alterações eventualmente acordadas entre 
o dono da obra e o autor do projecto.

Justificação para alteração ou manutenção dos 
custos estimados na fase anterior;

Novas consultas às entidades licenciadoras;

Análise prospectiva de desempenho acústico 
relativa, nomeadamente, à propagaçãoz sonora, 
aérea e estrutural, entre espaços e para o exterior;

Análise prospectiva do desempenho térmico e 
energético e da qualidade do ar interior nos 
edifícios no seu conjunto e dos diferentes 
sistemas activos em particular;

Estudo prévio Planeamento dos Serviços
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Licenciamento

Elaboração de todas as peças escritas e 
desenhadas necessárias ao licenciamento pelas 
entidades licenciadoras;

Nesta fase vencem 25% do total dos honorários.

Nesta fase vencem 6% do total dos honorários para 
projectos de edifícios e 2% para projectos de interiores.

Acompanhamento do licenciamento;

Peças desenhadas, a escalas convenientes, e outros elementos gráficos que explicitem...

...a localização da obra,...
...a planimetria e a altimetria das...

... suas...
 ...diferentes partes componentes...

Avaliação das quantidades de trabalho a realizar...
...e respectivos mapas; ...por grandes itens e respectivos mapas;

Inclusão de todas as alterações sugeridas para a fase 
anterior;

Os elementos de estudo que serviram de base às 
opções tomadas, de pzreferência constituindo 
anexos ou volumes individualizados identificados 
nas memórias;

Identificação de locais técnicos, centrais 
interiores e exteriores, bem como mapa de 
espaços técnicos verticais e horizontais para 
instalação de equipamentos terminais e redes;

Anteprojecto ou Projecto Base

...da obra e fixem, com rigor, o seu dimensionamento; ...e o seu dimensionamento bem como os esquemas 
de princípio detalhados para cada uma das Instalações 
Técnicas, garantindo a sua compatibilidade;

Memórias descritivas e justificativas da solução 
adoptada...

Peças escritas que descrevam e justifiquem as 
soluções adoptadas...

Descrição...

Estimativa de custo actualizada;Orçamento preliminar da obra;

Programa...
...de trabalhos, indicando as operações consideradas 
vinculantes no plano a apresentar pelo empreiteiro;

...geral dos trabalhos;

Resumo e apresentação de todas as peças 
produzidas e do resultado do acompanhamento do 
licenciamento;

..., incluindo capítulos especialmente destinados a cada 
um dos objectivos especificados para o...

...anteprojecto, onde figuram designadamente descrições 
da solução orgânica, funcional e estética da obra,...

...projecto base;  

...dos sistemas e dos processos de construção 
previstos para a...

...equipamento; 

...da obra...

... sua...
...execução...

...e das características técnicas e funcionais dos 
materiais, elementos de construção...

..., sistemas...

...e...

...equipamentos; 
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Memória descritiva e justificativa,...

… incluindo a disposição e descrição geral da obra, 
evidenciando quando aplicável...

Elaboração do Caderno de Encargos;

Elaboração de outros desenhos que venham a ser 
necessários durante a fase de execução da obra de 
forma a explicitar e a tornar mais clara a leitura do 
projecto;

Nesta fase vencem 30% do total dos honorários.
Nesta fase vencem 25% do total dos honorários para 
projectos de edifícios e 30% para projectos de interiores.

Projecto de execução

Elaboração de todas as peças escritas e desenhadas 
necessárias à execução em obra do projecto, 
contemplando as escalas pertinentes aos desenhos 
gerais, de zonas específicas, detalhes construtivos e 
esquemas;

… evidenciando os aspectos seguintes: definição e 
descrição geral da obra, nomeadamente no que se 
refere ao fim a que se destina, à sua localização, 
interligações com outras obras, etc.; análise da 
forma como se deu satisfação às exigências do 
programa base; indicação da natureza e condições 
do terreno;...

Cálculos relativos às diferentes partes da obra, apresentados de 
modo a definirem, pelo menos, os elementos referidos...

…na regulamentação aplicável a...

Elaboração das bases de trabalho para todas as 
especialidades envolvidas até à fase final do projecto;

…para...

...justificarem as soluções adoptadas; 

Medições...
…e mapas de quantidade de trabalhos...

Elaboração de Mapas de Quantidades, Medições do 
Projecto (não inclui Fundações e Estruturas nem 
Especialidades);

... quantidade e qualidade...

Orçamento baseado nas quantidades e qualidades de trabalho das medições;

Peças desenhadas de acordo com o estabelecido para cada tipo de obra...

...na regulamentação aplicável, ...

Elaboração de todas as peças escritas e desenhadas 
necessárias à execução em obra do projecto, 
contemplando as escalas pertinentes aos desenhos 
gerais, de zonas específicas, detalhes construtivos e 
esquemas;

...no capítulo II e...

...devendo conter as indicações numéricas indispensáveis e a representação 
de todos os pormenores necessários à perfeita compreensão, implantação e 
execução da obra;

Condições técnicas, gerais e especiais, do caderno de encargos;

Plano de segurança em obra;

… das instalações e do equipamento; justificação 
técnico-económica, com referência especial aos 
planos gerais em que a obra se insere; 

...justificação da implantação da obra e da sua integração nos 
condicionamentos locais existentes ou planeados; descrição...

…das soluções adoptadas...

...com vista à satisfação das disposições legais e 
regulamentares em vigor; indicação das características dos 
materiais, dos elementos de construção,...

…dos sistemas, equipamentos e redes associadas às 
Instalações Técnicas;

…genérica da solução adoptada...

...cada tipo de obra...

…no capítulo II...

...e a...

…eventualmente...

..., dando a indicação da...

..., devendo ser adoptadas as normas portuguesas 
em vigor ou as especificações do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil;

... natureza e da quantidade...

...dos trabalhos necessários para a execução da obra...(;)
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Preparação para adjudicação

Coordenação das peças escritas das Especialidades 
envolvidas no projecto;

Nesta fase vencem 4% do total dos honorários para 
projectos de edifícios e 3% para projectos de interiores.

...de acordo com as modalidades definidas pelo 
dono da obra;  

Nesta fase vencem 10% do total dos honorários para 
projectos de edifícios e 7% para projectos de interiores.

Colaboração na adjudicaçãoAssistência Técnica (antes da obra)

Preparação da empreitada ou empreitadas, em 
Cadernos individualizados;

Esclarecimento de dúvidas relativas ao projecto 
durante a...

Prestação de informações e esclarecimentos solicitados por candidatos a 
concorrentes, sob a forma escrita e exclusivamente por intermédio do Dono da 
Obra, sobre problemas relativos à interpretação das peças escritas e desenhadas 
do projecto;

Estudo... Prestação do apoio ao Dono da Obra na 
apreciação...

Análise das propostas com relatório comparativo;

Participação com o cliente na elaboração dos contratos 
tipo para a(s) empreitada(s);

Pedir e participar com o cliente na recolha de orçamentos 
e propostas por parte das empresas empreiteiras;

Coordenação das actividades de obra propostas pelos 
empreiteiros negociando eventuais ajustes e/ou 
alterações;

Elaboração de um orçamento com base na fornecida 
pelos empreiteiros de acordo com a DIN 276 e 
comparação com as estimativas anteriores de projecto, 
com base no qual será adjudicada a obra;

Colaborar com o cliente no ato de adjudicação;

Programação e Coordenação do Projecto
Nota: Será transversal às várias fases de projecto.

A programação do... A coordenação das actividades dos intervenientes no...
...projecto...

...visa o escalonamento... ...tem como objectivo a integração...
...das suas diferentes...

...fases e das actividades de cada interveniente, de 
modo a ser dado...

...partes num conjunto harmónico, de fácil interpre- 
tação e capaz de fornecer todos os elementos 
necessários à execução da obra, garantindo a 
adequada articulação da equipa de projecto em 
função das características da obra e assegurando a 
participação dos técnicos autores, a compatibilidade 
entre os diversos projectos necessários e o...

...cumprimento...

...aos prazos fixados no contrato; ...das disposições legais e regulamentares aplicáveis a 
cada especialidade, bem como a relação com o Dono 
da Obra ou o seu representante;

(...) Preparação do processo do concurso para adjudicação da empreitada ou 
fornecimento(;)...

...de preço e de prazo e da capacidade técnica de 
cada concorrente e elaboração de parecer técnico 
sobre as propostas, em moldes que permitam a sua 
apreciação pelo dono da obra;

...da qualidade das soluções técnicas das propostas 
de molde a permitir a sua correcta ponderação por 
aquele, incluindo a apreciação de compatibilidade 
com o projecto de execução, constante do caderno 
de encargos, de variantes ou alterações que sejam 
apresentadas;

...e comparação das condições...
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Controlo da Obra

O esclarecimento de dúvidas de interpretação...

... a qualidade de ...

Nesta fase vencem 31% do total dos honorários para 
projectos de edifícios e interiores.

Assistência ao dono da obra na ...

...e a prestação...

de informações complementares relativas a ambiguidades ou 
omissões do projecto; (...)

Participação na entrega do objecto final do projecto 
(edifício ou outro) incluindo a elaboração e entrega dos 
documentos necessários, como sejam os manuais de 
instruções necessários, de qualidade, etc;

..., bem como elaboração das peças de alteração do 
projecto necessárias à respectiva correcção e à 
integral e correcta caracterização dos trabalhos a 
executar no âmbito da referida correcção;

Controlo das correcções aos defeitos enumerados;

Assistência Técnica Especial

Apreciação técnico-económica de projectos 
variantes apresentados a concurso, sem prejuízo 
do disposto no artigo anterior;

Apreciação técnico-económica de alternativas que 
venham a ser propostas pelos empreiteiros, sem 
prejuízo do disposto no artigo anterior;

(...) Verificação da qualidade dos materiais ...

... elaborção dos respectivos pareceres;

... execução dos trabalhos ...
... relevantes ...

... do fornecimento e montagem dos equipamentos e instalações ...

..., bem como a ...

... e da ...

...and...

... e ...

Elaboração dos planos e projectos de 
monitorização e manutenção;

Elaboração de desenhos de preparação de obra, 
quando os mesmos não sejam elaborados pelo 

Participação nos ensaios e recepção das obras;

Assistência Técnica (durante a obra)

Os honorários para toda a fase de Assistência Técnica (antes e 
durante a obra) são 10% do valor da obra a vencer no fim desta a 
dividir ao longo do decorrer da obra em prestações mensais.

O Projectista tem o direito de exigir e a obrigação de garantir a assistência técnica necessária.

Controlo da execução da obra de acordo com o projecto, 
nomeadamente o cumprimento do licenciamento, 
especificações e Cadernos de Encargos segundo as 
regras da arte, técnica e cumprindo-se todos os 
regulamentos aplicáveis;

Coordenar a construção das fundações e estruturas, 
segurança e estabilidade;

Coordenar as especialidades diversas que entram na 
obra;

Controlo das peças pré-fabricadas a aplicar na obra;

Elaborar e coordenar o cronograma dos trabalhos;

Manter actualizado o livro de obra de forma que todas 
as áreas de projecto o preencham;

Elaborar em colaboração com os empreiteiros os 
mapas de medição da obra;

Colaborar na recepção provisória da obra, total ou 
parcial, em conjunto com as outras especialidades 
envolvidas, enumerando os defeitos;

Apreciação de documentos de ordem técnica apresentados...

...pelo empreiteiro ou Dono da Obra, incluindo, 
quando apropriado, a sua compatibilidade com o 
projecto;

...pelos fornecedores ou empreiteiros da obra;

Controlo das facturas e emissão de pareceres para 
pagamento pelo cliente ou dono da obra;

Controlo dos custos e ajuste do orçamento;

Pedir e participar com o dono da obra nas vistorias 
finais por parte das instituições licenciadoras ou 
peritas;

Controlo das facturas e emissão de pareceres para 
pagamento pelo cliente ou dono da obra;

Entrega das garantias de partes incluídas na obra e 
seus prazos;

Controlo e estudo comparativo do custo final em que 
se incluam todas as estimativas e orçamento 
anteriores;

A assistência técnica não abrange a direcção técnica, a administração...

..., a coordenação da segurança, a organização da 
compilação técnica em matéria de segurança e 
saúde...

...e a fiscalização da obra nem a adaptação dos projectos às condições reais 
das empreitadas...

...não previsíveis na fase do projecto;e, como actividade complementar da elaboração 
do projecto, constitui uma obrigação e um direito 
do respectivo autor;
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Verificação do estado do objecto de projecto, antes do 
terminus da sua garantia (total ou parcial) e elaboração 
de relatório em que se dê conta do seu estado;

Nesta fase vencem 3% do total dos honorários para 
projectos de edifícios e interiores.

 Acompanhamento e controlo das correcções que 
vierem a ser determinadas pelo relatório mencionado 
anteriormente, sendo que estas correcções deverão 
ser efectuadas dentro do prazo das garantias de 
obra e equipamentos a que respeitam;

Preparação de todas as peças escritas e desenhada do 
projecto num ficheiro de consulta;

Proceder, concluída a execução da obra, à elaboração das 
Telas finais a ela respeitantes, verificando a conformidade 
das mesmas com o projecto de execução e das eventuais 
alterações nele introduzidas, de acordo com as 
informações fornecidas pelo Dono da Obra;

Pós-Obra

Nota: A assistência técnica é um direito e obrigatoriedade que assiste ao projectista.
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Autor; Projectista;

Equipa de projecto Equipa de projectoEquipa de projecto

Projectista;

Definição do projecto Definição do projectoDefinição do projecto

1 Coordenador;

Autor (mais de 1).

1 Coordenador;

Técnico responsável (mais de 1);

Autor (1 ou mais).

Projecto Geral (todas as áreas);

Projecto (peças escritas e desenhadas de todas as 
especialidades);

Projecto de Arquitectura e Instalações;

Projecto:

Assistência Técnica.

Programa preliminar;

Estudo Prévio;

Projecto de Execução.

Programa base;

Projecto Base;

Assistência Técnica;

Estudo Prévio;

Projecto de Execução.

Programa base;

Ante-Projecto ou Projecto Base;

Assistência Técnica Especial.

Projecto (peças escritas e desenhadas de todas as 
especialidades);

Projecto Ordenador (Projecto de Execução Condicionador);

Programa Preliminar (Fornecido pelo Dono de Obra);

Projecto de Execução ( 1 área de projecto);

Assistência Técnica;

Estudo Prévio;

Projecto de Obra.

Programa base;

Ante-Projecto ou Projecto Base;

Assistência Técnica Especial.

Programa Preliminar (Fornecido pelo Dono de Obra);


