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TITULO I

.

CLÁUSULAS GERAIS

CAPITULO I

.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Clausula 1ª
OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no Contrato a celebrar no
âmbito do procedimento por Concurso Público, para a realização da EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE
DOIS CHILLERS NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO DO PORTO (DORAVANTE DESIGNADO
POR CSTP), do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, IP (doravante designado por IPST,
IP).
2. PREÇO BASE: 189.091,22 € (Cento e oitenta e nove mil e noventa e um euros e vinte e dois
cêntimos).

Clausula 2ª

DISPOSIÇÕES EM QUE SE REGE A EMPREITADA
1.

A execução do Contrato obedece:
1.1. Às cláusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
1.2. Ao Código dos Contratos Públicos aprovado pelo, Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro
(Código dos Contratos Públicos, doravante “CCP”);
1.3. Ao Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislação complementar;
1.4. À restante legislação e regulamentação aplicável, nomeadamente a que respeita à
construção, à revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, à higiene,
segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil perante terceiros;
1.5. Às regras da arte.

2.

Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, consideram-se integrados no Contrato:
2.1. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto
no artigo 101.º desse mesmo Código.
2.2. O suprimento dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão
competente para a decisão de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.º do CCP;
2.3. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos;
2.4. O caderno de encargos;
2.5. O projeto de execução [ou o programa, no caso previsto no n.º 3 do artigo 43.º do CCP];
2.6. A proposta adjudicada;
2.7. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
2.8. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.
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Clausula 3ª

INTERPRETAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA
1. No caso de existirem divergências entre os vários documentos referidos nos pontos 2.2. a 2.8.,
do n.º 2 da cláusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que são aí indicados.
2. Em caso de divergência entre o caderno de encargos e o projeto de execução, prevalece o
primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra.
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos nos pontos 2.2. a 2.8., do n.º 2 da
cláusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo
adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo Código.

Clausula 4ª

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
1. As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalização da obra antes do início da execução dos
trabalhos a que respeitam.
2. No caso de as dúvidas ocorrerem somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submetê-las imediatamente ao diretor de fiscalização da obra,
juntamente com os motivos justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução.
3. O incumprimento do disposto no número anterior torna o empreiteiro responsável por todas as
consequências da errada interpretação que porventura haja feito, incluindo a demolição e
reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5ª
PROJETO

O projeto de execução a considerar para a realização da empreitada é o patenteado no
procedimento.

Clausula 6ª

PREPARAÇÃO E PLANEAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA
1.

O empreiteiro é responsável:
1.1. Perante o dono da obra pela preparação, planeamento e coordenação de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratação, bem como pela preparação,
planeamento e execução;
1.2. Dos trabalhos necessários à aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e
saúde no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de segurança e
saúde, e no plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição;
1.3. Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação dos
trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho em
vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea i) do n.º 4 da presente
cláusula.

2. A disponibilização e o fornecimento de todos os meios necessários para a realização da obra e
dos trabalhos preparatórios ou acessórios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao Empreiteiro.
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3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso
corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra,
designadamente:
3.1. Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro;
3.2. Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral,
para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e
saúde no trabalho e de polícia das vias públicas;
3.3. Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e
serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar
a estagnação de águas que os mesmos possam originar;
3.4. Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
4.

A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem ainda:
4.1. A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas aos
materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada;
4.2. O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra;
4.3. A apresentação pelo empreiteiro de reclamações relativamente a erros e omissões do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.º 4 do artigo 378.º
do CCP;
4.4. A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea anterior;
4.5. O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adotar na realização
dos trabalhos;
4.6. A elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do plano de
segurança e saúde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí previstas, em
função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular as tecnologias e a
organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7ª

MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razões
de interesse público.
2. No caso previsto no número anterior, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio
financeiro do Contrato em função dos danos sofridos em consequência dessa modificação, mediante
reclamação a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificação da mesma, que deve
conter os elementos referidos no n.º 3 do artigo 354.º do CCP.
3. Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a fato imputável ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4. Em quaisquer situações em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a fato imputável ao empreiteiro, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
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5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 373.º do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre as
alterações propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos nºs 3 e 4 da presente cláusula no prazo de dez
dias, equivalendo a falta de pronúncia a aceitação do novo plano.

CAPITULO II

PRAZOS DE EXECUÇÃO

Clausula 8ª

PRAZO DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA
1.

O empreiteiro obriga-se a:
1.1. Iniciar a execução da obra na data da conclusão da consignação total ou da primeira
consignação parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior;
1.2. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos
em vigor;
1.3. Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra para efeitos da sua
receção provisória no prazo proposto pelo adjudicatário, a contar da data da sua consignação;

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução de trabalhos em relação ao plano
de trabalhos em vigor, imputáveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessárias à recuperação dos
atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.
3.

Em nenhum caso serão atribuídos prémios ao empreiteiro.

Clausula 9ª

CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS
1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalização da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do
plano em vigor.
2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do número anterior, não
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalização da obra notifica-o dos que considera
existirem.
3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execução dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo contratual, é aplicável o
disposto no n.º 2 e 3 da cláusula anterior.

Clausula 10ª

MULTAS POR VIOLAÇÃO DOS PRAZOS CONTRATUAIS
1. Em caso de atraso no início ou na conclusão da execução da obra por fato imputável ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanção contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1‰ do preço contratual.
2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execução da obra por fato imputável ao
empreiteiro, é aplicável o disposto no n.º 1, sendo o montante da sanção contratual aí prevista
reduzido a metade.
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3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a título de sanção contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execução da obra quando recupere o atraso na execução dos
trabalhos e a obra seja concluída dentro do prazo de execução do Contrato.

Clausula 11ª

ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de qualquer fato
imputável a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento da
ocorrência, informar, por escrito, o diretor de fiscalização da obra, a fim de o dono da obra ficar
habilitado a tomar as providências necessárias para diminuir ou recuperar tais atrasos.
2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetíveis de provocar prejuízos ou
perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse fato ao
diretor de fiscalização da obra, para que este possa tomar as providências que julgue necessárias
perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço.

CAPITULO III

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DA EMPREITADA

Clausula 12ª

CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condições técnicas contratualmente
estipuladas.
2. Relativamente às técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições técnicas definidas nos termos da
cláusula 2.ª.
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituição dos métodos e técnicas de
construção ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuízo da obtenção das características finais especificadas para a
obra.

Clausula 13ª

ERROS E OMISSÕES DO PROJETO E DE OUTROS DOCUMENTOS
O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalização da obra quaisquer erros ou omissões dos
elementos da solução da obra por que se rege a execução dos trabalhos, bem como das ordens,
avisos e notificações recebidas.

Clausula 14ª

ALTERAÇÕES AO PROJETO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
1. Sempre que propuser qualquer alteração ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessários à sua perfeita apreciação.
2. Os elementos referidos no número anterior devem incluir, nomeadamente, a memória ou nota
descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das eventuais implicações nos prazos e
custos e, se for caso disso, peças desenhadas e cálculos justificativos e especificações de qualidade
da mesma.
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3. Não podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alterações ao projeto propostas
pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 15ª

MENÇÕES OBRIGATÓRIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS
1. Sem prejuízo do cumprimento do disposto no artigo 348º do CCP e de outras obrigações legais
decorrentes da legislação em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservação, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execução da empreitada, com as
alterações que neles hajam sido introduzidas.
2. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horário de trabalho em vigor,
bem como a manter, à disposição de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicáveis.
3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos aí em curso.

Clausula 16ª
ENSAIOS

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas características e
comportamentos são os especificados no presente caderno de encargos e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realização
de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no número anterior se mostrarem insatisfatórios
e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com os
mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão a seu cargo, sendo, no caso
contrário, de conta do dono da obra.

Clausula 17ª
MEDIÇÕES

1. As medições de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos não previstos no projecto
e os trabalhos não devidamente ordenados pelo dono da obra são feitas no local da obra com a
colaboração do empreiteiro e são formalizados em auto.
2. As medições são efetuadas mensalmente, devendo estar concluídas até ao oitavo dia do mês
imediatamente seguinte àquele a que respeitam.

Clausula 18ª

PATENTES, LICENÇAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMÉRCIO E DESENHOS REGISTADOS
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes da
utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de construção ou de processos de
construção a que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infração na execução dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no número anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que,
em consequência, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que título for.
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Clausula 19ª

EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos não incluídos
no Contrato, ainda que sejam de natureza idêntica à dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no número anterior são executados em colaboração com o diretor de
fiscalização da obra, de modo a evitar atrasos na execução do Contrato ou outros prejuízos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a ser impedida ou a
sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos previstos no n.º 1, deve apresentar
a sua reclamação no prazo de dez dias a contar da data da ocorrência, a fim de serem adotadas as
providências adequadas à diminuição ou eliminação dos prejuízos resultantes da realização daqueles
trabalhos.
4. No caso de verificação de atrasos na execução da obra ou outros prejuízos resultantes da
realização dos trabalhos previstos no n.º 1, o empreiteiro tem direito à reposição do equilíbrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.º e 354.º do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:
4.1. Prorrogação do prazo do Contrato por período correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realização da obra, e;
4.2. Indemnização pelo agravamento dos encargos previstos com a execução do Contrato que
demonstre ter sofrido.

Clausula 20ª

OUTROS ENCARGOS DO EMPREITEIRO
1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparação e a indemnização de todos os
prejuízos que, por motivos que lhe sejam imputáveis, sejam sofridos por terceiros até à receção
definitiva dos trabalhos em consequência do modo de execução destes últimos, da atuação do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de segurança das obras, materiais, elementos de construção e equipamentos;
2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebração dos contratos de seguros indicados no
presente caderno de encargos, a constituição das cauções exigidas no Programa do procedimento e
as despesas inerentes à celebração do Contrato.

CAPITULO IV
PESSOAL

Clausula 21ª

OBRIGAÇÕES GERAIS
1. São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao pessoal empregado
na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente após ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho
dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da
obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no número anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal.
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4. As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 22ª

HORÁRIO DE TRABALHO
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horário de trabalho, ou por turnos, desde que, para o
efeito, obtenha autorização da entidade competente, se necessária, nos termos da legislação
aplicável, e dê a conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respetivo programa ao diretor
de fiscalização da obra.

Clausula 23ª

SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO
1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor
sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigações.
2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposições legais e
regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assistência médica de que careça por motivo de acidente no trabalho.
3. No caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações estabelecidas nos
números anteriores, o diretor de fiscalização da obra pode tomar, à custa dele, as providências que
se revelem necessárias, sem que tal fato diminua as responsabilidades do empreiteiro.
4. Antes do início dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalização da obra o
exija, o empreiteiro apresenta apólices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo
o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.º 1 da cláusula 29.ª.
5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalização da obra, pela
observância das obrigações previstas nos números anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

CAPITULO V

OBRIGAÇÕES DO DONO DA OBRA

Clausula 24ª

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
1. Pela execução da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta
adjudicada, ao qual não pode exceder os 189.091,22 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no
caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execução do Contrato.
2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra têm uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto na cláusula 17.ª.
3. Os pagamentos são efetuados no prazo máximo de 60 dias após a apresentação da respetiva
fatura.
4. As faturas e os respetivos autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instruções fornecidos pelo diretor de fiscalização da obra.
5. Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da obra
condicionada à realização completa daqueles.
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6. No caso de falta de aprovação de alguma fatura em virtude de divergências entre o diretor de
fiscalização da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteúdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalização
da obra e uma outra com os valores por este não aprovados.
7. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissões é feito
nos termos previstos nos números anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada
caso, especificamente aplicáveis, nos termos do artigo 373.º do CCP.

Clausula 25ª

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO
1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessária à aquisição de materiais ou equipamentos cuja
utilização haja sido prevista no plano de trabalhos.
2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 292.º e 293.º do CCP, o adiantamento referido no número
anterior só pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestação de uma caução do
valor do adiantamento, através de títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancária ou
seguro-caução.
3. Todas as despesas decorrentes da prestação da caução prevista no número anterior correm por
conta do empreiteiro.
4. A caução para garantia de adiantamentos de preço é progressivamente liberada à medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado
pelo dono da obra, nos termos do n.º 2 do artigo 295.º do CCP.

Clausula 26ª

ATRASOS NO PAGAMENTO
1. Nos atrasos de pagamento, o empreiteiro tem direito aos juros de mora sobre o montante em
divida à taxa legalmente fixada para o efeito pelo período correspondente à situação de mora.
2. Qualquer atraso no pagamento das faturas referidas na cláusula anterior não autoriza o
empreiteiro a invocar a exceção de não cumprimento de qualquer das obrigações que lhe incumbem
por força do Contrato, salvo nos casos previstos no CCP.
3. O atraso em um ou mais pagamentos não determina o vencimento das restantes obrigações de
pagamento.

Clausula 27ª

REVISÃO DE PREÇOS
1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, na modalidade de fórmula.
2. É aplicável à revisão de preços a fórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza
constante de lei.
3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da
empreitada são incluídos nas situações de trabalhos.

CAPITULO VI
SEGUROS
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Clausula 28ª

CONTRATOS DE SEGURO
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer título, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatório de
acidentes de trabalho de acordo com a legislação em vigor em Portugal.
2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
período de execução do Contrato, as apólices de seguro previstas nas cláusulas seguintes e na
legislação aplicável, das quais deverão exibir cópia e respetivo recibo de pagamento de prémio na
data da consignação.
3. O empreiteiro é responsável pela satisfação das obrigações previstas na presente secção,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existência das apólices de seguro dos seus subcontratados.
4. Sem prejuízo do disposto no n.º 3 da cláusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apólices de seguro referidas no n.º 1 válidas até ao final à data da receção provisória da obra ou, no
caso do seguro relativo aos equipamentos e máquinas auxiliares afetas à obra ou ao estaleiro, até à
desmontagem integral do estaleiro.
5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cópias e recibos de pagamento das apólices
previstas na presente secção ou na legislação aplicável, não se admitindo a entrada no estaleiro de
quaisquer equipamentos sem a exibição daquelas cópias e recibos.
6. Todas as apólices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secção e restante
legislação aplicável constituem encargo único e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,
devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigações e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.
8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigações de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir àquele,
ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 29ª

OUTROS SINISTROS
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automóvel
cuja apólice deve abranger toda a frota de veículos de locomoção própria por si afetos à obra, que
circulem na via pública ou no local da obra, independentemente de serem veículos de passageiros e
de carga, máquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre
responsabilidade civil automóvel (riscos de circulação), bem como apresentar comprovativo que os
veículos afetos à obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.
2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos próprios do
equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro, cuja apólice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, refeitórios, camaratas,
oficinas e máquinas e equipamentos fixos ou móveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
próprios.
3. O capital mínimo seguro pelo contrato referido nos números anterior deve perfazer, no total,
um capital seguro que não pode ser inferior ao capital mínimo seguro obrigatório para os riscos de
circulação (ramo automóvel).
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4. No caso dos bens imóveis referidos no n.º 2, a apólice deve cobrir, no mínimo, os riscos de
incêndio, raio, explosão e riscos catastróficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo
valor patrimonial.

CAPITULO VII

REPRESENTAÇÃO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

Clausula 30ª

REPRESENTAÇÃO DO EMPREITEIRO
1. Durante a execução do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação diversa no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.
2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar a sua
representação a um técnico com a seguinte qualificação mínima: Engenheiro Técnico.
3. Após a assinatura do Contrato e antes da consignação, o empreiteiro confirmará, por escrito, o
nome do diretor de obra, indicando a sua qualificação técnica e ainda se o mesmo pertence ou não
ao seu quadro técnico, devendo esta informação ser acompanhada por uma declaração subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direção
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade.
4. As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspetos técnicos da execução da
empreitada são dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e está presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
6. O dono da obra poderá impor a substituição do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser
fundamentada por escrito.
7. Na ausência ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder,
perante o diretor de fiscalização da obra, pela marcha dos trabalhos.
8. O empreiteiro deve designar um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em
matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correta aplicação do
documento referido no ponto 4.1) da cláusula 6ª.

Clausula 31ª

REPRESENTAÇÃO DO DONO DA OBRA
1. Durante a execução o dono da obra é representado por um diretor de fiscalização da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulação distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabeleça diferente mecanismo de representação.
2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalização da obra que
designe para a fiscalização local dos trabalhos até à data da consignação ou da primeira consignação
parcial.
3. O diretor de fiscalização da obra tem poderes de representação do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execução dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questões
que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse âmbito, excetuando as matérias de modificação,
resolução ou revogação do Contrato.

Clausula 32ª
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LIVRO DE REGISTO DA OBRA
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalização da obra, contendo uma informação sistemática e de
fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execução dos trabalhos.
2. Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são, para além dos referidos no n.º 3
do artigo 304.º e no n.º 3 do artigo 305.º do CCP.
3. O livro de registo ficará patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o deverá
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalização da obra ou por entidades oficiais com
jurisdição sobre os trabalhos.

CAPITULO VIII

RECEÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA OBRA

Clausula 33ª

RECEÇÃO PROVISÓRIA
1. A receção provisória da obra depende da realização de vistoria, que deve ser efetuada logo que
a obra esteja concluída no todo ou em parte, mediante solicitação do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execução da
obra.
2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impeçam a sua receção provisória, esta é
efetuada relativamente a toda a extensão da obra que não seja objeto de deficiência.
3.

O procedimento de receção provisória obedece ao disposto nos artigos 394.º a 396.º do CCP.

Clausula 34ª

PRAZO DE GARANTIA
1.

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
1.1. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
1.2. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou
instalações técnicas;
1.3. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas dela
autonomizáveis.

2. Caso tenham ocorrido receções provisórias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
número anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas
pelo dono da obra.
3. Excetuam-se do disposto no n.º 1 as substituições e os trabalhos de conservação que derivem do
uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua utilização para os
fins a que se destina.

Clausula 35ª

RECEÇÃO DEFINITIVA
1. No final do prazo de garantia previsto na cláusula anterior, é realizada uma nova vistoria à obra
para efeitos de receção definitiva.
2. Se a vistoria referida no número anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condições de funcionamento e conservação, esta será definitivamente recebida.
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3. A receção definitiva depende, em especial, da verificação cumulativa dos seguintes
pressupostos:
3.1. Funcionalidade regular, no termo do período de garantia, em condições normais de
exploração, operação ou utilização, da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpram
todas as exigências contratualmente previstas;
3.2. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigações decorrentes do período de
garantia relativamente à totalidade ou à parte da obra a receber.
4. No caso de a vistoria referida no n.º 1 permitir detetar deficiências, deteriorações, indícios de
ruína ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a não verificação dos pressupostos
previstos no número anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua correção dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual será fixado o prazo para a realização de uma nova
vistoria nos termos dos números anteriores.

Clausula 36ª

RESTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAÇÃO DA CAUÇÃO
1. Feita a receção definitiva de toda a obra, são restituídas ao empreiteiro as quantias retidas como
garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito.
2. Verificada a inexistência de defeitos da prestação do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberação, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e não corrigidos como sendo de pequena importância e não justificativos da não
liberação, e só nos casos previstos nos pontos 1.1 e 1.2 da clausula 34ª do presente Caderno de
Encargos, o dono da obra promove a liberação da caução destinada a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigações contratuais, nos seguintes termos:
2.1. 25 % do valor da caução, no prazo de 30 dias após o termo do segundo ano do prazo a que
estão sujeitas as obrigações de correção de defeitos, designadamente as de garantia;
2.2. Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias após o termo de cada ano adicional do prazo a que
estão sujeitas as obrigações de correção de defeitos, na proporção do tempo decorrido, sem
prejuízo da liberação integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o prazo referido terminar
antes de decorrido novo ano.
3. No caso de haver lugar a receções definitivas parciais, a liberação da caução prevista no número
anterior é promovida na proporção do valor respeitante à receção parcial.

CAPITULO IX

DISPOSIÇÕES FINAIS

Secção I

INCUMPRIMENTO

Clausula 37ª

RESPONSABILIDADE DAS PARTES
Cada uma das Partes deve cumprir pontualmente as obrigações emergentes do Contrato e responde
perante a outra por quaisquer danos que resultem do incumprimento ou do cumprimento
defeituoso dessas obrigações, nos termos deste CE e da lei, sem prejuízo do disposto na cláusula
seguinte.

Clausula 38ª

FORÇA MAIOR
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1. Nenhuma das Partes pode ser responsável pelo incumprimento ou pelo cumprimento
defeituoso das obrigações emergentes do Contrato, na estrita medida em que estes resultem de
factos ou circunstâncias cuja verificação não era razoavelmente previsível e cujos efeitos não
poderiam ter sido evitados.
2. São considerados casos de força maior, verificados os requisitos previstos no número anterior,
nomeadamente, epidemias, greves, tremores de terra, inundações, incêndios, sabotagem, actos de
guerra ou terrorismo, motins, embargos ou bloqueios internacionais e ataques por meios
eletrónicos.
3.

Não constituem casos de força maior, designadamente:
3.1. Circunstâncias que não afectem os subcontratados do cocontratante, na parte em que a
intervenção destes, nos termos deste Caderno de Encargos, permita evitar ou suprir os
respetivos efeitos;
3.2. Greves ou conflitos laborais limitados ao cocontratante ou a sociedades que se encontrem
em relação de domínio ou de grupo com o mesmo ou respetivos subcontratados;
3.3. Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatória ou
de outra forma resultantes do incumprimento pelo cocontratante ou seus subcontratados de
deveres ou ónus que sobre eles recaiam;
3.4.

Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo cocontratante de normas legais;

3.5. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do cocontratante cuja causa,
propagação ou proporções se devam a culpa ou negligência sua ao incumprimento de normas de
segurança;
3.6. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do cocontratante que não sejam devidas
a sabotagem ou ataques por meios eletrónicos;
3.7.

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A Parte que invocar uma causa de força maior deve imediatamente, informar a outra da
respectiva ocorrência e empenhar os seus melhores esforços para limitar as consequências daí
advenientes.
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais
afectadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da
força maior.

Clausula 39ª

DEVERES DE INFORMAÇÃO
1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstâncias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execução do
Contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstâncias,
constituam ou não força maior, que previsivelmente impeçam o cumprimento ou o cumprimento
tempestivo de qualquer uma das suas obrigações.
3. No prazo de dez dias após a ocorrência de tal impedimento, a parte deve informar a outra do
tempo ou da medida em que previsivelmente será afetada a execução do Contrato.

Secção II

OUTRAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Clausula 40ª

SUBCONTRATAÇÃO E CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL
1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que
se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.ºs 3 e 6 do artigo 318.º do CCP.
2. O dono da obra apenas pode opor-se à subcontratação na fase de execução quando não estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.º do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratação envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigações emergentes do
Contrato.
3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.º do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto à revisão de preços.
4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providências indicadas pelo diretor de fiscalização da obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.
5. O disposto nos números anteriores é igualmente aplicável aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6. No prazo de cinco dias após a celebração de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.º 3 do artigo 385.º do CCP, comunicar por escrito o fato ao dono da obra,
remetendo-lhe cópia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais é do
empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.
8. A cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da autorização da outra, sendo
em qualquer caso vedada nas situações previstas no n.º 1 do artigo 317.º do CCP.

Clausula 41ª

RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA
O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333º, 334º bem como nos
previstos nas diversas alíneas do art. 405º, todos do CCP.

Clausula 42ª

RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332º do CCP, bem como nos
previstos nas diversas alíneas do art. 406º do mesmo diploma.

Clausula 43ª

FORO COMPETENTE
Para resolução de todos os litígios decorrentes do Contrato fica estipulada a competência do tribunal
administrativo e fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

Clausula 44ª

COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede
contratual de cada uma, identificados no Contrato.
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2. Quaisquer alterações das informações de contacto constantes do Contrato devem ser
comunicadas à outra parte.

Clausula 45ª

CONTAGEM DOS PRAZOS
Os prazos previstos no Contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.

Clausula 46ª

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O Contrato é regulado pela legislação portuguesa.

17

Caderno de encargos
Versão 3
TITULO II

DISPOSIÇÕES TÉCNICAS

CAPITULO I

CLAUSULAS TÉCNICAS GERAIS

Clausula 47ª

GENERALIDADES
1. As presentes Disposições Técnicas diz respeito ao Projeto de Execução para a Substituição de
dois Chillers nas instalações do CSTP, sito na Rua do Bolama, 133 – 4200-139 PORTO.
2. Este projeto vem satisfazer as disposições regulamentares impostas na auditoria energética
efetuada.
3. Na definição e no desenvolvimento das soluções foram devidamente ponderados os aspetos
relativos à componente energética e funcionalidade da instalação, durante o tempo de exploração
do sistema com o compromisso de garantir as necessidades de conforto e custos energéticos
minimizados, às limitações físicas dos espaços em análise, à funcionalidade, às condições de
manutenção, redundância e fiabilidade das instalações.
4. Pretende-se definir uma instalação que, tendo em conta a vocação dos espaços, garanta
condições de conforto, quer em termos termohigrométricos, quer em termos da qualidade do
ambiente. Procurou-se, de igual forma, dotar a instalação da flexibilidade indispensável à sua
adaptação às diferentes condições que se poderão encontrar nos locais, assegurando a condução
fácil e económica das instalações projetadas, reduzir os custos de manutenção e os consumos de
exploração associados.
5. Definem-se seguidamente os parâmetros adotados no desenvolvimento do presente projeto,
apresentando os critérios de dimensionamento, de conceção geral das instalações e dos diferentes
sistemas.
6. As presentes Disposições Técnicas deverão ser interpretadas em conjunto com as peças
desenhadas deste estudo em anexo ao presente Caderno de encargos.
7. Finalmente, referimos que as marcas e modelos dos equipamentos, indicados nas presentes
Disposições Técnicas, têm como objetivo a definição do tipo e qualidade dos materiais exigíveis,
não constituindo, todavia, uma limitação à apresentação de outras marcas e modelos, sempre, no
entanto de características equivalentes às preconizadas em projeto.

Clausula 48ª

OBJETO DA EMPREITADA
1. Constitui objeto da presente empreitada, o fornecimento, montagem, ensaios, testes e arranque
nas condições do presente Caderno de Encargos, dos materiais e equipamentos relativos à
Substituição de dois Chillers, ligação à rede hidráulica existente e montagem do circuito de
recuperação de calor, integrando-o no circuito hidráulico de águas quentes sanitárias. As soluções
foram desenvolvidas no sentido de obter um edifício energeticamente eficiente, de baixa
manutenção, que será certificado ao abrigo do Sistema Nacional de Certificação Energética e da
Qualidade do Ar Interior nos Edifícios.
2. Procurou-se, para além do restrito cumprimento da legislação vigente, desenvolver soluções
construtivas que produzam diminuir os futuros custos energéticos de utilização destes espaços.
3. Os equipamentos da proposta adjudicada deverão ter como base os equipamentos de referência
tomados no presente Caderno de Encargos.
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Clausula 49ª

ENQUADRAMENTO LEGAL
1. Os elementos descritos nas presentes Disposições Técnicas foram projetados dentro dos
parâmetros e requisitos estabelecidos pela Regulamentação Térmica dos Edifícios em vigor.
2. Sistema Certificação Energética dos Edifícios (SCE), alterado pelos Decretos-Leis nº 68-A/2015 de
30 de Abril, 194/2015 de 14 de Setembro e 251/2015 de 25 de Novembro, por sua vez alterados de
acordo com o decreto-lei 28/2016 de 23 de Junho, na Lei n.º 58/2013 – requisitos de acesso e de
exercício da atividade de perito qualificado para a certificação energética e de técnico de instalação e
manutenção de edifícios e sistemas, e nas Portarias e Despachos associados (Portarias n.º 349A/2013 a n.º 349-D/2013 e n.º 353-A/2013 e Despachos n.º 15793-C/2013 a n.º 15793-L/2013).

Clausula 50ª

REQUISITOS GERAIS
1. Este projeto compreende a substituição de dois chillers existentes por alternativas
energeticamente mais eficientes. O equipamento deverá ser alimentado pela instalação elétrica
existente e ligado à rede hidráulica existente.
2. O novo equipamento possuirá recuperação de calor total para pré-aquecimento da água quente
sanitária, fazendo acumulação a 43ºC antes de encaminhar a água até ao depósito de água quente
sanitária principal. Neste âmbito estão previstos novos equipamentos (permutador, bomba,
depósito).
3. Estes novos equipamentos deverão estar preparados para a sua ligação Sistema de Gestão
Centralizada (GTC) existente.

Clausula 51ª

HIGIENE, SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
De acordo com o Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de Outubro, “a fim de garantir a
segurança e a protecção da saúde de todos os intervenientes no estaleiro, bem como na utilização da
obra e noutras intervenções posteriores, a equipa do projecto teve em conta os princípios gerais de
prevenção de riscos profissionais consagrados no regime aplicável em matéria de segurança, higiene
e saúde no trabalho.

Clausula 52ª

PRINCÍPIOS GERAIS DE PREVENÇÃO
1. Os princípios gerais de prevenção (PGP) surgem na Diretiva Quadro n.º 89/391/CEE de 12 de
Junho quando se refere às obrigações gerais da entidade patronal, que tem a obrigação de tomar as
medidas necessárias à defesa da segurança e da saúde dos trabalhadores.
2. O presente Caderno de encargos, em cumprimento com a legislação em vigor, adota medidas a
nível do projeto que visam o respeito da segurança, higiene e saúde dos trabalhadores, bem como
futuros utilizadores das instalações, tendo em conta os seguintes nove princípios gerais de
prevenção:
2.1.

Evitar os riscos;

2.2.

Avaliar os riscos que não possam ser evitados;

2.3.

Combater os riscos na origem;
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2.4. Adaptar o trabalho ao Homem, especialmente no que se refere à conceção dos postos de
trabalho, bem como à escolha dos equipamentos de trabalho e dos métodos e de trabalho e de
produção, tendo em vista, nomeadamente, atenuar o trabalho monótono e o trabalho
cadenciado e reduzir os efeitos destes sobre a saúde.
2.5.

Ter em conta o estado da evolução da técnica;

2.6.

Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;

2.7. Planificar a prevenção com um sistema coerente que integra a técnica, a organização do
trabalho, as condições de trabalho, as relações sociais e a influência dos fatores ambientais no
trabalho;
2.8. Dar prioridade às medidas de prevenção coletiva em relação às medidas de proteção
individual;
2.9.

Dar instruções adequadas aos trabalhadores.

Clausula 53ª

INTEGRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE PREVENÇÃO
Na integração dos nove princípios gerais de prevenção, referidos no nº 2 da cláusula anterior, o
presente Caderno de encargos tem em atenção os seguintes domínios:
1.

As opções arquitetónicas;

2. As escolhas técnicas desenvolvidas no projeto, incluindo as metodologias relativas aos processos
e métodos construtivos, bem como os materiais e equipamentos a incorporar na edificação;
3. As definições relativas aos processos de execução de projeto e os condicionalismos da execução
dos trabalhos;
4.

As soluções organizativas que se destinem a planificar os trabalhos os as suas fases;

5. Os riscos especiais para a segurança e saúde dos enumerados no artigo 7º do Decreto-Lei
273/2003 de 29 de Outubro, podendo nestes casos o autor do projeto apresentar soluções
complementares das definições consagradas no projeto;
6.

As definições relativas à utilização, manutenção e conservação da edificação.

Clausula 54ª

RISCOS ESPECIAIS
O IPST, durante a conceção do presente caderno de encargos, atendeu aos princípios gerais de
prevenção, de forma a evitar ou, salvo essa impossibilidade, minimizar, que tanto os utilizadores
durante a fase de obra, bem como da fase de exploração, se defrontem com situações decorrentes
de trabalhos:
1. Que exponham os trabalhadores a risco de soterramento, afundamento, ou queda em altura,
particularmente agravados pela natureza da catividade ou dos meios utilizados, ou do meio
envolvente do posto, ou da situação de trabalho ou do estaleiro;
2. Que exponham os trabalhadores a riscos químicos ou biológicos suscetíveis de causar doenças
profissionais;
3. Que exponham os trabalhadores a radiações ionizantes, quando for obrigatória a designação de
zonas controladas ou vigiadas;
4.

Efetuados na proximidade de linhas elétricas de média e alta tensão;
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5. Que envolvam a utilização de explosivos, ou suscetíveis de originarem riscos derivados de
atmosferas explosivas;
6. De montagem e desmontagem de elementos pré-fabricadas ou outros, cuja forma, dimensão ou
peso exponham os trabalhadores a risco grave.

CAPITULO II

CLAUSULAS TÉCNICAS ESPECIAIS

Clausula 55ª

CHILLERS DE CONDENSAÇÃO A AR
1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes da presente clausula, as características
mínimas do equipamento da presente cláusula são as constantes no Anexo IV que faz parte
integrante do presente Caderno de Encargos.
2.

Considerações Gerais:
2.1.

Os Chillers serão do tipo resfriadores de líquidos de condensação a ar.

2.2. O Chiller será equipado com compressores Scroll, ventiladores com duas velocidades e
baixo nível de ruído, comando microprocessado auto-adaptável e total otimização do
refrigerante.
2.3. Deverá possuir em sua estrutura um módulo hidráulico, o que torna mais simples e direta
a operação para sua instalação, tais como as conexões da alimentação elétrica e alimentação de
água gelada nas de entrada e saída. Um algoritmo de controle auto-adaptável assegura o
controle inteligente do funcionamento do compressor, para a maioria das aplicações de ar
condicionado para conforto.
3.

Compressor:
3.1. Os compressores scroll funcionam silenciosamente e sem vibrações. Eles são conhecidos
por sua durabilidade e confiabilidade. O motor é totalmente resfriado pelo gás de sucção e
permite até 12 partidas por hora. Uma válvula de segurança permite a rotação reversa devida a
fiação incorreta, sem prejudicar o funcionamento do compressor. Além disto, estes
compressores apresentam necessidades de manutenção muito reduzidas. O uso de dois
compressores por circuito permite a redução da corrente de partida (start-up) e do consumo de
energia quando em carga parcial. O equipamento selecionado possui conjuntos compressores
em trio com resistências de aquecimento do cárter que devem ser energizadas 24 horas antes
do star-up, em circuito independente. (Potência das resistências de 75 watts).
3.2. Poderão ser considerados compressores de outro tipo de modo a atingir as especificações
presentes no mapa de equipamentos (nomeadamente o EER/SEER).

4.

Permutador de calor a água:
4.1. A unidade será equipada com evaporador de expansão direta do tipo placas de aço
inoxidável soldadas maximizando a eficiência de permuta de calor.
4.2. Isolamento térmico que deverá ser totalmente isolado, com prancha de borracha
esponjosa de 19 mm, munida de barreira de vapor.
4.3. As ligações hidráulicas serão do tipo VICTAULIC para assegurar ligação mecânica rápida
entre a unidade e a instalação hidráulica.
4.4.

O evaporador será equipado com um dreno de água e com um purgador.
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5.

Condensador:
5.1. A serpentina de condensação tem quatro ventiladores axiais do tipo pás múltiplos (Flying
Bird) de transmissão direta, com baixo nível sonoro, descarga vertical, com grelhas de proteção
em aço, revestidas de PVC que é completamente reciclável.
5.2.

As pás devem ter um ângulo de incidência variável desde o meio até à parte exterior.

5.3.

Os motores dos ventiladores devem ter a sua própria proteção contra sobreintensidades.

5.4. Devem ter integrado um subarrefecedor, alhetas em alumínio expandidas mecanicamente
em tubos de cobre, sem costura e deverá ter dois circuitos independentes.
6.

Componentes do circuito frigorifico:
6.1.

Carga completa de refrigerante.

6.2. Cada circuito de refrigerante incluirá: uma válvula de descarga, uma válvula de corte, uma
válvula de expansão eletrônica, equipada com um visor de líquido para mostrar a abertura, uma
válvula reversível, um filtro secador com cartucho removível, sensores de pressão e de
temperatura que podem ser removidos sem alterar a carga de refrigerante, um pressostato de
alta com reajuste automático por cada compressor.
6.3.

Cada circuito de refrigerante incluirá:
a. uma válvula de descarga,
b. uma válvula de corte,
c. uma válvula de expansão eletrônica, equipada com um visor de líquido para mostrar a
abertura,
d. uma válvula reversível,
e. um filtro secador com cartucho removível,
f. sensores de pressão e de temperatura que podem ser removidos sem alterar a carga de
refrigerante,
g. um pressostato de alta com reajuste automático por cada compressor.

6.4.
7.

Todos os componentes de circuitos de refrigerante são soldados para evitar fugas.

Controlo da Unidade:
7.1. O Chiller deve ser equipado com controlo por microprocessador, que gere o
funcionamento da unidade, e parâmetros de segurança, de forma a optimizar a eficiência
energética, e para minimizar a possibilidade de ocorrer uma paragem de um circuito frigorífico
devido a falha.
7.2.

O sistema de controlo deve assegurar as seguintes funções:
a. Controlo PID da temperatura da água à entrada e à saída, com equalização do tempo de
funcionamento dos compressores, e número de arranques dos compressores.
b. Proteção contra excessivos ciclos curtos de funcionamento, através de algoritmo
controlo auto-adaptativo, que interage com a banda de variação da temperatura da água
na saída. O chiller deve funcionar com apenas 3,5 litros por kW de capacidade de frio.
c. Otimização da pressão de condensação, com controlo preciso a partir dos valores da
temperatura exterior e da carga térmica, de forma a limitar o consumo de eletricidade.
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d. Controlo dinâmico do sobre aquecimento do evaporador, através da válvula de
expansão eletrônica, de forma a maximizar, a utilização da capacidade do evaporador, ao
mesmo tempo que assegura a proteção dos compressores contra golpes de liquido.
e. Controlo de uma ou duas bombas de água, com equalização do tempo de
funcionamento e assegura a comutação automática em caso de falha de uma bomba.
f. Arranque periódico dos ventiladores, quando a unidade está parada, de forma a
prolongar o período de vida dos ventiladores.
g. Arranque periódico das bombas, quando a unidade está parada, para prolongar a vida
da bomba.
8.

Controlo remoto:
8.1.

O chiller deve permitir os seguintes contatos de entrada:
a. Ligar e desligar;
b. Limite de carga.

8.2.

O chiller deve permitir os seguintes contatos de saida:
a. Sinalização de que o chiller está pronto para arrancar;
b. Sinalização de que ocorreu um alarme menor (alerta);
c. Sinalização de que ocorreu um alarme importante (alarme);
d. Controlo da bomba de água (simples ou dupla com change over automático).

8.3. O chiller deve vir equipado com porta de comunicação RS 485, permitindo o controlo
através de um bus de comunicação, podendo utilizar o protocolo J Bus, Lonworks ou Bacnet.

Clausula 56ª

DEPÓSITO DE ACUMULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
1. Serão de construção robusta em aço inoxidável AISI 316L, resistente ao desgaste, de fácil
limpeza e apropriada para acumulação de água quente potável para consumo.
2. Serão adequados a montagem vertical ou horizontal, conforme indicado em projeto, e serão
fornecidos com todos os acessórios necessários à sua instalação.
3. Os depósitos possuirão isolamento térmico pelo exterior, preferencialmente em material
injetado (ex. poliuretano) ou em lã mineral, com uma espessura mínima em função da superfície
externa do depósito e do local da instalação, conforme tabela abaixo:

1) Exceto espaços fortemente ventilados, para os quais se aplicam os requisitos
referentes a instalação no exterior.

4. As espessuras de isolamento apresentadas são válidas para materiais com uma condutibilidade
térmica diferente de 0,040 W/mºC a 20ºC. Se forem utilizados isolamentos com condutibilidade
térmica diferente, a espessura deve ser corrigida de forma a garantir a mesma resistência térmica.
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5. Os depósitos possuirão proteção mecânica pelo exterior com chapa de alumínio com espessura
mínima de 0,8 mm.
6. Possuirão o número mínimo de ligações hidráulicas conforme indicado no esquema de princípio
hidráulico da instalação e, além destas (se omisso no desenho), ligações hidráulicas para manómetro,
termómetro, purgador automático, e tubo de despejo. Serão equipados com válvulas de segurança
reguladas para a pressão limite de funcionamento seguro e porta de visita para limpeza e inspeção.
Serão fornecidos com bainhas para instalação de sondas de temperatura. As ligações hidráulicas
deverão ser roscadas até DN 50 e flangeadas para diâmetros superiores.
7. Deverá apresentar construção adequada aos níveis de pressão e regimes de temperatura
passíveis de ocorrer na instalação nas condições mais exigentes.
8. O manual de operação e manutenção da instalação deverá referir os requisitos de manutenção
dos depósitos de AQS.
9. O equipamento deverá ser homologado por entidades certificadoras dos países de origem,
reconhecidas em Portugal pelo ISQ. Deverá apresentar certificado de construção de acordo com a
norma EN 13445 (Unfired Pressure Vessels), bem como cumprir com o disposto na Diretiva 97/23/CE
relativa a equipamentos sob pressão.

Clausula 57ª

BOMBA DE CIRCULAÇÃO
1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes da presente clausula, as características
mínimas do equipamento da presente cláusula são as constantes no Anexo V que faz parte
integrante do presente Caderno de Encargos.
2. Bombas centrífugas, simples ou duplas, monocelulares, para montagem in-line, com admissão e
descarga opostas no mesmo eixo, para uma instalação mais compacta e simples. Construção
monobloco com veio da bomba independente do veio do motor, unidos por acoplamento rígido.
3. Todos os materiais em contacto com o fluido serão adequados às características específicas do
mesmo, nomeadamente quanto ao tipo de fluido (água de circuito aberto, fechado, água glicolada,
água salgada, etc.), a sua temperatura, viscosidade, PH, concentração de sais, etc..
4. Para circuitos fechados de água aquecida ou arrefecida (sem glicol), a qualidade mínima a exigir
das bombas contempla corpo em ferro fundido, veio de aço inoxidável e rotor em bronze.
5. As ligações serão flangeadas, conforme norma EN 1092-2, podendo admitir-se ligações roscadas
para diâmetros iguais ou inferiores a DN 50.
6. Os motores elétricos serão fechados e alimentados a corrente alternada, monofásicos ou
trifásicos, tipicamente, assíncronos. Quando se pretende que funcionem com variação de velocidade,
poderão ainda ser síncronos ou EC, caso o respetivo sistema de controlo garanta um funcionamento
estável e fiável. Possuirão grau de proteção adequado ao local onde se encontrem, min. IP 54 em
zonas técnicas interiores e IP 55 em zonas técnicas exteriores.
7.

Todos os órgãos e conjuntos serão estática e dinamicamente equilibrados.

8. As bombas deverão ser testadas para pelo menos 1.5 vezes a sua pressão máxima de
funcionamento.
9. As ligações das bombas à tubulação serão efetuadas por flanges e através de mangas flexíveis.
Deverão ser previstos apoios anti-vibratórios adequados à frequência mais baixa das perturbações,
para que a transmissividade do sistema não exceda 3%. Deverá ser suportada por maciço adequado
seguindo indicações do fabricante, bem como os demais detalhes construtivos indicados neste
projeto e no projeto de acústica, caso exista.
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10. As bombas serão fornecidas com o equipamento completo, com todos os dispositivos de
comando e proteção, ligações elétricas, drenos etc. O estado de funcionamento da bomba deverá ser
sinalizado no quadro elétrico respetivo e/ou no sistema de gestão técnica centralizada, seja através
de pressostato diferencial, pressostato instalado na compressão, fluxostato ou sensor de pressão.
11. As bombas duplas disporão de corpo de reserva que entrará automaticamente em
funcionamento em caso de avaria da que se encontra em primeira prioridade.
12. Os caudais de água a circular deverão ser confirmados pelo empreiteiro, consoante o
equipamento produtor/consumidor efetivamente fornecido. De igual modo, deverá o empreiteiro
adequar a altura manométrica das bombas em função da perda de carga das unidades instaladas e
dos traçados definitivos das tubulações.

Clausula 58ª

PERMUTADOR DE PLACAS
1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes da presente clausula, as características
mínimas do equipamento da presente cláusula são as constantes no Anexo VI que faz parte
integrante do presente Caderno de Encargos.
2. Permutadores de placas brasadas, compactos, de alta eficiência e de fácil instalação, com grande
aplicabilidade em regimes exigentes de pressão e temperatura.
3. Com a superfície de troca térmica composta por placas em aço inox AISI 316, corrugadas para
aumento de eficiência e resistência, entre os quais se formam canais para circulação alternada e em
contra-corrente dos fluidos quente e frio.
4. As ligações hidráulicas serão em aço inox. Os fluidos são contidos no interior do permutador por
uma resistente vedação brasada a cobre em redor do bordo das placas. Os pontos de contacto entre
placas são também brasados para reforço estrutural do permutador.
5. O conjunto de placas de troca térmica é protegido por duas placas de cobertura, uma frontal e
uma traseira. As ligações hidráulicas podem localizar-se na placa frontal e/ou na traseira.
6. O número de placas será determinado em função dos caudais, propriedades físicas dos fluidos,
perdas de carga admissíveis nos dois circuitos, temperaturas e capacidade de permuta desejada.
7. Os permutadores deverão ser ensaiados para 1.5 vezes a pressão nominal dos circuitos que
servem.
8.

Os permutadores de calor serão fornecidos com isolamento térmico e proteção mecânica.

Clausula 59ª

TUBAGEM EM AÇO
1.

A tubagem em aço será do tipo:
1.1.

Aço de precisão DIN 2394, com ligações rápidas do tipo pressfitting, até Ø54mm.

1.2. Ferro preto NP EN 10255 (antigas DIN 2440 e 2448), de parede normal, da série média,
sem costura, com ligações flangeadas, para diâmetros superiores.
1.3. Em alternativa ao aço de precisão, para diâmetros até DN50, também poderá ser utilizada
tubagem em ferro preto NP EN 10255 (antigas DIN 2440 e 2448), de parede normal, da série
média, sem costura, com ligações roscadas.
2. A tubagem em aço galvanizado obedecerá às normas NP EN 10255 (antigas DIN 2440 e 2448) e
NP EN 10240 (antiga DIN 2444), para qualquer diâmetro, com ligações roscadas até DN 50 e
flangeadas para diâmetros superiores.
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3.

A tubagem em aço inox será do tipo:
3.1.

Aço inox de precisão DIN 2394, com ligações rápidas do tipo pressfitting, até Ø108mm.

3.2. Aço inox para soldar DIN 17455 e v17457, de parede normal, da série média, sem costura,
com ligações flangeadas, para diâmetros superiores.
4. No caso de tubagem de alimentação da água da rede ao circuito fechado, poderão ser
considerados materiais alternativos caso exista uma interligação a um circuito existente.
5. As tubagens deverão possuir pressão de serviço adequada e possuir isolamento térmico e forra
mecânica de acordo com o definido no projecto. Deverão ser do tipo aqui definido e no caso de
serem utilizadas alternativas deverão ser revistas as secções indicadas nas Peças Desenhadas de
modo a manter inalterada a perda de carga do sistema servido.
6. Atendendo a que todas as tubulações dotadas de isolamento térmico estão sujeitas, salvo raras
excepções, aos efeitos corrosivos da humidade atmosférica penetrando no isolamento e na interface
tubo/isolamento, a tubagem deverá ficar, sempre que possível, em locais acessíveis, podendo o
acesso ser realizado através de portas de abrir ou painéis desmontáveis.
7. Os efeitos destruidores das dilatações e contracções das tubagens, que sejam por razões
térmicas, mecânicas ou outras, deverão ser evitados através da montagem de juntas de dilatação
tanto quanto possível a meio caminho entre os ancoramentos fixos de tubagem, sejam elas:
7.1.

Trecho de tubagem em forma de lira;

7.2.

Trecho de tubagem flexível;

7.3.

Compensadores axiais.

8. O sistema utilizado deverá dar plena garantia de absorver as contracções e as dilatações a que a
tubagem irá ser sujeita à parede. Deverá ser prestada particular atenção aos circuitos de água
quente e às linhas retas muito extensas.
9. Durante a montagem da tubagem, cada comprimento será limpo interiormente com boneco de
arame arrastado por cabo de aço, de forma a remover qualquer cascão interno e avisar da presença
de rebarbas ou outros obstáculos prejudiciais à normal circulação da água.
10. Serão convenientemente pintadas as seguintes tubagens:
10.1. Todas as tubagens de ferro preto.
10.2. As tubagens em aço galvanizado localizadas no exterior.
10.3. Todas as tubagens de aço com andamento interior à vista (excepto traçados em
corredores e zonas técnicas), em cor a definir pela arquitectura.
11. As superfícies da tubagem a proteger deverão ser primeiramente limpas de todas as sujidades e
óleo ou gorduras aplicadas para a protecção temporária. Para isso, usar-se-ão solventes ou soluções
alcalinas e detergentes.
12. A carepa ou cascão de laminagem, a ferrugem e outros materiais acumulados serão removidos
por limpeza mecânica: picagem, raspagem e escova de arame.
13. Cada demão de tinta só deverá ser aplicada depois da demão anterior estar completamente
seca.
14. Nunca se deverá pintar superfícies húmidas ou molhadas ou que estejam a uma temperatura
superior a 50ºC. O primário anticorrosivo deverá ser aplicado imediatamente após a limpeza da
superfície.
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15. A pintura das tubagens consistirá na aplicação de duas demãos de primário anticorrosivo e
aderente, terminando com duas demãos de pintura final com aplicação cruzada, conforme
instruções do fabricante. Tanto o primário como a tinta final a aplicar deverão ser de boa qualidade e
adequadas à temperatura expectável das tubagens durante o funcionamento da instalação.
16. Todas as tubagens e acessórios dos circuitos de água fria e de água quente deverão ser isolados
termicamente, bem como outros circuitos nos quais se pretenda aproveitar o potencial térmico do
fluido transportado.

Clausula 60ª

ISOLAMENTO TÉRMICO DE TUBAGEM
1. Os produtos a utilizar no isolamento térmico das tubagens devem ser imputrescíveis, não
corrosíveis, resistentes aos microrganismos e resistentes à humidade.
2.

Para o isolamento térmico das tubagens consideram-se os seguintes tipos de isolamento:
2.1. Isolamento executado à base coquilhas de lã de rocha, com densidade superior a 100
kg/m3, aglomerada com resinas sintéticas termo-endurecidas não corrosivas para o material da
tubagem utilizado. Utilizado habitualmente nas prumadas verticais de água quente e fria.
2.2. Isolamento em espuma elastomérica flexível de célula fechada à base de borracha
sintética. Utilizado na tubagem de água quente e fria e na tubagem de fluido frigorigéneo, tanto
nas linhas horizontais como verticais.

3. Para o isolamento térmico das válvulas e acessórios, deverão ser utilizadas peças desmontáveis,
habitualmente coquilhas de espuma de poliuretano expandido, fornecidas pelo mesmo fabricante
das válvulas/acessórios. Cada peça será específica de cada válvula/acessório de modo a garantir a
ausência de caixa-de-ar entre o equipamento e o isolamento. A espessura do isolamento destas
caixas será igual ou superior à espessura do isolamento da tubagem na qual estejam inseridos os
acessórios.
4. As coquilhas serão fornecidas em duas peças, simétricas ou com um encaixe macho/fémea. A
junção das duas peças será realizada por colagem ou através de cintas. Em qualquer dos casos,
deverão ser sempre aplicadas fitas mata-juntas longitudinais e transversais que impeçam o contacto
da tubagem com o ar.
5. Sobre as coquilhas do isolamento da tubagem na qual circule fluido a uma temperatura inferior
à temperatura de orvalho do ar (água arrefecida, fluido frigorigéneo nos troços de baixa
pressão/temperatura) deverá ser aplicado um revestimento exterior destinado a funcionar como
barreira de vapor, salvo se o material do isolamento a aplicar for dotado de um elevado coeficiente
de resistência à difusão de vapor de água que torne desnecessária a utilização de barreira de vapor
suplementar. A resistência ao envelhecimento e impermeabilização ao vapor de água poderá ser
conseguido através de revestimento em alumínio ou plástico ou através de fita de pano cru
sobreposta e impregnada de emulsão betuminosa à razão de 2 kg/m². Não se admite que os
parafusos de fixação do revestimento do isolamento firam a barreira de vapor; por esta razão,
deverá ser colocado um feltro entre o revestimento e a barreira de vapor.
6. Todo o isolamento exposto à luz solar deverá possuir revestimento que o proteja contra a acção
dos raios ultravioletas (UV).
7. Nos pontos de suporte da tubagem deverão ser utilizadas coquilhas rígidas que não se deixem
comprimir pelo aperto das abraçadeiras.
8. No atravessamento de fronteiras de fogo deverão ser utilizados materiais, incombustíveis ou
intumescentes, que não comprometam a estanquidade ao fogo/fumo das referidas fronteiras.
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9. O isolamento térmico selecionado deverá ter em consideração a gama de temperaturas de
trabalho dos sistemas nos quais será aplicado.
10. O isolamento terá a espessura mínima indicada de acordo com o diâmetro exterior (D) da
tubagem:

11. O isolamento das redes de distribuição de água quente sanitária, desde que não possuam
recirculação, não necessita de cumprir com as espessuras definidas anteriormente, contudo deverá
ter no mínimo 10mm de espessura.
12. As espessuras de isolamento apresentadas são válidas para materiais com uma condutibilidade
térmica diferente de 0,040 W/mºC a 20ºC. Se forem utilizados isolamentos com condutibilidade
térmica diferente, a espessura deve ser corrigida de forma a garantir a mesma resistência térmica.
13. Proteção Mecânica:
13.1. Em todas as tubagens de montagem à vista, inclusive no interior, o isolamento térmico
deverá ser protegido exteriormente por um revestimento em chapa de alumínio com as
seguintes espessuras mínimas:
a. 0,6 mm para diâmetros de tubo e isolamento até 175 mm;
b. 0,8 mm para diâmetros de tubo e isolamento até 500 mm;
c. 1,0 mm para diâmetros de tubo e isolamento acima de 500 mm.
13.2. As chapas de liga de alumínio devem obedecer à norma EN 485 do ponto de vista de
composição química. As ligas serão: liga de alumínio e magnésio (menos de 1%) ou liga de
alumínio e manganés (1% - 1,5%), encruada a 3/4 do endurecimento total, ou ainda liga de
alumínio, manganés (1% - 1,3%) endurecida a 3/4 e estabilizada.
13.3. A preparação das chapas far-se-á de modo a que, ao longo de toda a superfície, seja
rigorosamente respeitada a espessura do isolamento. As diferentes peças de chapa serão ligadas
entre si por meio de parafusos em aço inoxidável auto-roscantes do tipo "Parker".

28

Caderno de encargos
Versão 3
13.4. Serão preparadas juntas de dilatação em locais convenientemente escolhidos por forma a
garantir as dilatações e contracções das superfícies, durante o funcionamento, sem que as
chapas do revestimento sofram por isso qualquer deformação.
13.5. A sobreposição dos diferentes elementos do revestimento será de cerca de 40 mm e a sua
disposição tal que se eliminam todas as possibilidades de infiltrações de águas. O espaçamento
longitudinal dos parafusos entre si deverá ser inferior a 200 mm.
13.6. Todos os bordos das peças em chapa, que constituem linhas de junção ou intercepção do
revestimento, serão providos de canais que se adaptarão às superfícies adjacentes de maneira
contínua, e vedados com cordões apropriados. Nas curvas, as chapas serão cortadas em
segmentos de modo a ajustarem-se exatamente à forma das tubagens.
13.7. Deverá ainda ter-se em atenção que as coquilhas do isolamento devem ser colocadas em
uma ou duas camadas com juntas cruzadas e alternadas, e mantidas no lugar, quer por cintas
metálicas, quer por fita adesiva, à razão de duas por elemento.
13.8. A fiscalização poderá optar por não proteger mecanicamente as tubagens atrás referidas
que apresentem andamento à vista no interior dos edifícios.

CAPITULO III

PEÇAS DESENHADAS

Clausula 61ª

ESQUEMA DE PRINCÍPIO HIDRÁULICO
Faz parte integrante do presente Caderno de encargos como Anexo I, em formato pdf e Autocad.

Clausula 62ª

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO E REDE HIDRÁULICA
Faz parte integrante do presente Caderno de encargos como Anexo II, em formato pdf e Autocad, na
Escala de 1:100.

CAPITULO IV

MAPA DE QUANTIDADES

Clausula 63ª

MAPA DE QUANTIDADES
Faz parte integrante do presente Caderno de encargos como Anexo III, o Mapa de quantidades, que
se prevê ser totais máximos em caso de substituição integral, reservando-se o IPST no direito de
proceder a aproveitamentos parciais ou mesmo totais, sempre que não se justifique a sua
substituição.
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CADERNO DE ENCARGOS
ANEXO III
ARTº

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

UNID.

QUANT.

CAP. I Equipamento
1.1 Fornecimento e montagem de unidades geradores de água arrefecida, de condensação a ar c/kit
hidráulico incluído (integrando todos os elementos explícitos no esquema de princípio hidráulico). O
item inclui os trabalhos de adaptação de ligação à rede hidráulica de água fria existente.

1.1.1 - CH.COB.1 (unidade com recuperação de calor)

cj

1,00

1.1.2 - CH.COB.2 (unidade com recuperação de calor)

cj

1,00

cj

1,00

un

1,00

cj

1,00

2.1.1 - DN50

ml

15,00

2.1.2 - DN125

ml

75,00

ml

20,00

2.3.1 - DN50

un

4,00

2.3.2 - DN125

un

4,00

un

1,00

2.5 Fornecimento e montagem de sonda de pressão

un

1,00

2.6 Fornecimento e montagem de sonda de temperatura

un

1,00

1.2 Fornecimento e montagem (incluindo alinhamento) de bombas centrífugas monocelulares, com
variação de velocidade e sensor de pressão (ou temperatura) incorporados, nas condições do Mapa de
Equipamentos anexo. Construídas em conformidade com a ISO 5199, com o rendimento segundo EN
733, flanges em conformidade com a EN 1092-2 e o vendante segundo os requisitos da norma DIN EN
12756. Incluindo acessórios de montagem e ligação à tubagem:

1.2.1 - BAQS 1
1.3 Fornecimento e montagem de permutador de placas
1.3.1 - PC 1
1.4 Fornecimento e montagem de depósito isolado para acumulação de águas quentes sanitárias, com as
ligações explícitas no esquema de princípio hidráulico
1.4.1 - DPAQS 1 (500 l)

CAP. II Tubagem e acessórios hidráulicos
2.1 Fornecimento e Montagem de tubagem em Aço Inox304 de acordo com os requisitos da norma DIN
2394, incluindo todos os acessórios de ligação e todos os sistemas de suporte e fixação. Inclui
isolamento térmico e forra mecânica em chapa de alumínio.

2.2 Fornecimento e Montagem de tubagem em Aço Inox304 de acordo com os requisitos da norma DIN
2394, incluindo todos os acessórios de ligação e todos os sistemas de suporte e fixação

2.2.1 - DN50 (para adaptação do novo ponto de entrega de água da rede ao circuito de AQS)

2.3 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento

2.4 Fornecimento e montagem de filtros
2.4.1 - DN50
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ARTº

DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS

UNID.

QUANT.

2.7 Fornecimento e montagem de manómetro

un

5,00

2.8 Fornecimento e montagem de termómetro

un

5,00

vg

1,00

4.1 Meios de elevação de equipamento

vg

1,00

4.2 Acabamentos e afinações da instalação

vg

1,00

4.3 Ensaios de receção provisória/definitiva

vg

1,00

vg

1,00

4.5 Fornecimento de telas finais

vg

1,00

4.6 Engenharia de controlo

vg

1,00

4.7 Desinstalação e transporte a vazadouro de equipamentos substituídos

vg

1,00

4.8 Trabalhos de construção civil

vg

1,00

CAP. III Instalação elétrica associada
3.1 Fornecimento e montagem de cablagem para alimentação elétrica e controlo da bomba BAQS 1 a
partir do QE AVAC Sul (existente)

CAP. IV Comissionamento

4.4 Identificação de todas as unidades de forma indelével em fita metálica fixada por arame galvanizado
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ANEXO IV
Unidades Geradoras de Água Arrefecida do tipo Chiller Condensação a Ar
Localização do Equipamento
Referência

Edifício

Piso

Sector

Circuito

Fluido
Frigorigénio

Capacidade
Caudal de
Capacidade
Caudal de Água
Recuperação
Água
Arrefecimento
Recuperação
de Calor
Arrefecimento

EER
Projeto

SEER
Projeto

Potência
Sonora

Potência
Corrente
Peso Dimensões (LxPxA) Elétrica
Tensão
Arranque
Máxima

kW

kW

l/s

l/s

-

-

dB(A)

kg

mm

kW

A

V-Ph-Hz

CH.COB.1

IPS

Cobertura

Área Técnica
AVAC Norte

Circuito Geral
de
Arrefecimento

R1234ze

211,3

190,2

10,72

11,70

3,34

5,04

78

2411

3230x2282x2540

63,3

157

400-3-50

CH.COB.2

IPS

Cobertura

Área Técnica
AVAC Norte

Circuito Geral
de
Arrefecimento

R1234ze

211,3

190,2

10,72

11,70

3,34

5,04

78

2411

3230x2282x2540

63,3

157

400-3-50

Notas:
Temperatura ambiente: 35ºC
Regime de temperatura de arrefecimento: 7/12 ºC
Regime de temperatura de recuperação de calor: 45/40 ºC
Unidades com recuperação de calor total

ANEXO V

ANEXO V
Bombas de Circulação
Localização do Equipamento
Referência

BAQS.1

Edifício

IPS

Piso

Cobertura

Sector

Área Técnica
AVAC Sul

Circuito

Pré Aquecimento de
Água Quente
Sanitária

Fluido

Água

Temperatura Caudal

Pressão
Estática

Velocidade

ºC

l/s

kPa

rpm

45

1,9

80

Variável (variador
integrado)

Parâmetro Controlo
Variação

Temperatura

Peso

Potência
Corrente Tensão
Motor

kg

kW

A

V-Ph-Hz

40

0,75

4,1

400-30-50

ANEXO VI

ANEXO VI
Permutadores de Calor
Localização do Equipamento
Referência

PC.1

Edifício

IPST

Piso

Cobertura

Sector

Tipo

Circuito

Fluido

Área Técnica
Pré Aquecimento de
Placas
Água
AVAC Sul
Água Quente Sanitária

Potência
Térmica

Regime
Temperatura
Lado 1

Caudal de
Água Lado 1

Regime de
Temperatura
Lado 2

Caudal de Água
Lado 2

Perda de
Carga

kW

ºC

l/s

ºC

l/s

mca

245,0

13/43

1,90

45/40

11,70

3,00

