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NOTAS INICIAIS

1) O orçamento refere-se ao projeto de alteração e ampliação de um edifício multi-usos. A 
superfície total de intervenção é de 132 m².

2) As descrições constantes nos capítulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o 
fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos bem como todos os 
trabalhos preparatórios, acessórios e complementares, implícitos e explícitos, e transporte 
dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado.

3) Todos os valores monetários são apresentados em escudos cabo-verdianos (ECV).

4) Aos valores apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor.

O TRABALHOS PRÉVIOS               65,000   
OE ESTALEIRO

OE.1 Montagem, manutenção durante o prazo de execução da obra e desmontagem. ud            1.00          65,000            65,000   
D DEMOLIÇÕES               45,290   

DC.1 Demolição de paviemento de betão, com meios manuais, e carga manual de entulho para 
camião ou contentor. m²            1.00               300                 300   

DC.2 Demolição de laje maciça de betão armado de até 20 cm de altura total, com meios 
manuais, martelo pneumático e equipamento de oxicorte, e carga manual de entulho para 
camião ou contentor. m²         23.20            1,574            36,516   

DC.3 Demolição de pavimento existente no interior do edifício, de ladrilhos cerâmicos com meios 
manuais e carga manual de entulho para camião ou contentor. m²         37.10               168              6,233   

DC.4 Transporte de resíduos em camião a aterro específico ou operador licenciado de gestão de 
resíduos, situado a uma distância máxima de 10 km. m³            7.36               305              2,241   

A ACONDICIONAMENTO DO TERRENO                 1,142   
A.1 Escavação de valas e caboucos para fundações em qualquer tipo de terreno, com meios 

manuais, remoção dos materiais escavados e carregamento em camião. m³            0.80               588                 470   
A.2 Transporte de terras em camião a aterro específico ou operador licenciado de gestão de 

resíduos, situado a uma distância máxima de 10 km. m³            1.60               420                 672   
C FUNDAÇÕES                 4,855   

CS SUPERFICIAIS
CS.1 Sapata de betão armado, realizada com betão C16/20 preparado em obra, e betonagem 

com meios manuais, e aço A500 NR, quantidade 42,1 kg/m³. m³            0.35          13,873              4,855   
E ESTRUTURAS             688,295   

EA METÁLICAS
EA.1 Placa de ancoragem com pernos aparafusados com anilhas, porca e contra-porca. ud            2.00            2,961              5,922   
EA.2 Aço S275JR (Fe430) em pilares, com peças simples de perfis laminados a quente das 

séries IPN, IPE, UPN, HEA, HEB, HEM ou CHS com ligações soldadas. kg         40.20               252            10,130   
EA.3 Trabalhos auxiliares: Aplicação de argamassas de alta prestação. ud            1.00            9,450              9,450   
EH BETÃO ARMADO

EH.1 Pilar de secção rectangular ou quadrada de betão armado, realizado com betão C16/20 
(X0(P); D25; S3; Cl 1,0) preparado em obra, e betonagem com meios manuais, e aço A500 
NR, quantidade 191,4 kg/m³; montagem e desmontagem do sistema de cofragem de 
chapas metálicas reutilizáveis, até 3 m de altura livre. m³            1.98          58,878          116,578   

EH.2
Viga de betão armado, realizada com betão C16/20 (X0(P); D25; S3; Cl 1,0) fabricado em 
central, e betonagem com grua, e aço A500 NR, quantidade 119,1 kg/m³; montagem e 
desmontagem do sistema de cofragem de madeira, em piso de até 3 m de altura livre. m³            2.20          34,697            76,438   

EH.3 Laje maciça de betão armado, horizontal, altura 12 cm, realizada com betão C16/20 (X0(P); 
D25; S3; Cl 1,0) fabricado em central, e betonagem com grua, e aço A500 NR, quantidade 
6,9 kg/m²; montagem e desmontagem do sistema de cofragem de madeira; altura livre de 
piso de até 3 m. Sem incluir repercussão de pilares. m²         27.70            4,459          123,524   

EH.4 Trabalhos auxiliares: Aplicação de argamassas de alta prestação. ud            1.00          18,900            18,900   
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EA ALVENARIA ESTRUTURAL
EA.1 Pano exterior de parede de fachada, de 20 cm de espessura de alvenaria, de bloco maciço 

de betão, para revestir, cor cinzento, 40x20x20 cm, assente com argamassa de cimento 
confeccionado em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, fornecida 
em sacos. m²         75.93            2,835          215,262   

EM MADEIRA
EM.1 Viga de madeira serrada de pinho silvestre (Pinus sylvestris), de 2x7x17 cm de secção e 

até 5 m de comprimento; classe resistente C-16, protecção da madeira com classe de 
penetração NP2, trabalhada em oficina. m         13.50            1,659            22,397   

EM.2 Viga de madeira serrada de pinho silvestre (Pinus sylvestris), de 7x17 cm de secção e até 
5 m de comprimento; classe resistente C-16, protecção da madeira com classe de 
penetração NP2, trabalhada em oficina. m            1.30               830              1,078   

EM.3 Madre de madeira serrada de pinho silvestre (Pinus sylvestris), de 6x10 cm de secção e 
até 5 m de comprimento; classe resistente C-16, protecção da madeira com classe de 
penetração NP2, trabalhada em oficina. m         71.20               542            38,576   

EM.4 Varas de madeira serrada de pinho silvestre (Pinus sylvestris), de 5x6 cm de secção e até 
5 m de comprimento; classe resistente C-16, protecção da madeira com classe de 
penetração NP2, trabalhada em oficina. m         72.50               440            31,896   

EM.5 Ripas de madeira serrada de pinho silvestre (Pinus sylvestris), de 5x2 cm de secção e até 
5 m de comprimento; classe resistente C-16, protecção da madeira com classe de 
penetração NP2, trabalhada em oficina. m         96.00               189            18,144   

F FACHADAS, DIVISÕES E PROTEÇÕES               77,554   
FF ALVENARIA NÃO ESTRUTURAL

FF.1 Pano de parede de 20 cm de espessura de alvenaria, de bloco furado de betão, para 
revestir, 40x20x20 cm, assente com argamassa de cimento confeccionado em obra, 
dosificação 1:6, fornecida em sacos. m²         29.00            1,725            50,019   

FF.2 Pano de parede de 15 cm de espessura de alvenaria, de bloco furado de betão, para 
revestir, 40x20x15 cm, assente com argamassa de cimento confeccionado em obra, 
dosificação 1:6, fornecida em sacos. m²            8.25            1,513            12,478   

FF.3 Pano de parede de 10 cm de espessura de alvenaria, de bloco furado de betão, para 
revestir, 40x20x10 cm, assente com argamassa de cimento confeccionado em obra, 
dosificação 1:6, fornecida em sacos. m²            9.08            1,156            10,492   

FF.4 Padieira de betão armado, de 20x25 cm, realizada com betão C16/20 preparado em obra, 
e aço A500 NR, quantidade 60 kg/m³; montagem e desmontagem do sistema de cofragem 
de madeira. m            8.30               550              4,565   

L VÃOS             189,089   
LC CAIXILHARIAS

LC.1 Caixilharia de alumínio, lacado cor branca, para janela de alumínio, de correr simples, de 
145x120 cm, série básica, formada por duas folhas, com vidro polido incolor, de 4 mm. ud            4.00          26,574          106,295   

LC.2 Caixilharia de alumínio, lacado cor branca, para porta de alumínio, com dobradiças de 
batente de abertura para o exterior, de 80x210 cm, série básica, formada por uma folha, e 
sem pré-aro. ud            1.00          26,250            26,250   

LP PORTAS
LP.1 Porta interior cega, de uma folha de 203x72,5x3,5 cm, com painel de madeira maciça de 

pinho melis, envernizada em oficina; aro de madeira maciça; guarnição do mesmo material 
e acabamento que a folha; com ferragens de pendurar e de fecho. ud            2.00          28,272            56,545   

I INSTALAÇÕES             285,324   
IL INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES

IL.1 Redes individuais ud            1.00          29,369            29,369   
IC CLIMATIZAÇÃO E A.Q.S.

IC.1 Unidades autónomas de climatização ud               -          161,497                    -     
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IE ELÉCTRICAS
IE.1 Rede eléctrica de distribuição interior para local de 54 m², composta de: quadro de entrada; 

circuitos interiores com cabos protegido por tubo rígido VD: 1 circuito para iluminação, 1 
circuito para tomadas de corrente, 1 circuito para ar condicionado, 1 circuito para 
iluminação de segurança, 1 circuito para fecho automatizado; mecanismos gama básica 
(tecla ou tampa e aro: branco; embelezador: branco). ud            1.00          92,521            92,521   

IF ABASTECIMENTO DE ÁGUA
IF.1 Instalação interior de abastecimento de água para WC de serviço. ud            1.00          16,561            16,561   
IF.2 Instalação interior de abastecimento de água para casa de banho. ud            1.00          21,137            21,137   
IF.3 Depósito de superfície pré-fabricado para água potável. ud            1.00          75,600            75,600   

II ILUMINAÇÃO
II.1 Luminária de superfície. ud            5.00          10,028            50,138   
ID SEGURANÇA

ID.1 Sistema de protecção contra intrusão. ud               -            64,206                    -     
Q COBERTURAS               86,812   

QT TELHAS
QT.1 Cobertura inclinada de telhas cerâmicas, sobre espaço habitável, com uma pendente 

média de 25%, formada por telha cerâmica canudo, 40x19x16 cm, cor vermelho, fixada 
com pregos galvanizados sobre ripas de madeira; formação de pendentes com 
travejamento estrutural ou painel de madeira (não incluída neste preço). m²         33.50            2,591            86,812   

R REVESTIMENTOS             600,785   
RP CONGLOMERADOS TRADICIONAIS

RP.1 Reboco de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical 
exterior, acabamento superficial afagado, com argamassa de cimento, prévia colocação de 
malha anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje. m²         77.11               717            55,298   

RP.2 Reboco de cimento, com aplicação de mestras, aplicado sobre um paramento vertical 
interior, acabamento superficial afagado, com argamassa de cimento. m²         71.73               628            45,039   

RF PINTURAS EM PARAMENTOS EXTERIORES
RF.1 Revestimento decorativo de fachadas com tinta plástica lisa, para a realização da camada 

de acabamento em revestimentos contínuos bicamada; limpeza e lixagem prévia do 
suporte de argamassa tradicional, em bom estado de conservação, demão de primário e 
duas demãos de acabamento (rendimento: 0,1 l/m² cada demão). m²         79.56               687            54,667   

RI PINTURAS EM PARAMENTOS INTERIORES
RI.1 Tinta plástica com textura lisa, cor a escolher, acabamento mate, sobre paramentos 

horizontais e verticais interiores, demão de primário com primário à base de copolímeros 
acrílicos em suspensão aquosa e duas demãos de acabamento com tinta plástica . Inclui 
acabamento de gesso de aplicação em camada fina numa superfície previamente 
regularizada. m²       101.11               532            53,786   

RM PINTURAS EM MADEIRAS
RM.1 Esmalte sintético, cor branca, acabamento brilhante, sobre superfície de caixilharia de 

madeira, demão de primário (rendimento: 0,111 l/m²) e duas demãos de acabamento com 
esmalte sintético (rendimento: 0,091 l/m² cada demão). m²         20.98            1,000            20,978   

RA DESCONTÍNUOS LIGEIROS
RA.1 Ladrilhamento com grés esmaltado, 1800 ecv/m², colocado sobre uma superfície suporte 

de argamassa de cimento ou betão, em paramentos interiores, através de cimento cola 
normal, duplamente colado, sem junta; cantoneiras de PVC. m²            4.18            2,697            11,275   

RD DECORATIVOS
RD.1

Revestimento com tabuleiro aglomerado de partículas, revestido com papel melamínico, 
acabamento a escolher de 16 mm de espessura, aparafusado ao paramento vertical. m²         33.24            1,381            45,896   

RS PAVIMENTOS
RS.1 Pavimento com revestimento de mosaicos cerâmicos de grés porcelânico, polido de 30x30 

cm, 2100 ecv/m², assentes com cimento cola normal, e enchimento das juntas com 
argamassa de juntas cimentosa, para junta mínima (entre 1,5 e 3 mm). m²         89.20            3,140          280,043   

RS.2 Rodapé cerâmico. m         66.50               508            33,802   
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S EQUIPAMENTOS FIXOS               40,741   
SA APARELHOS SANITÁRIOS

SA.1 Conjunto de aparelhos sanitários em WC de serviço formado por: lavatório de porcelana 
sanitária, com coluna, série básica, cor branco, de 560x460 mm; sanita de porcelana 
sanitária, com tanque baixo, série básica, cor branco. ud            1.00          32,058            32,058   

SM CASAS DE BANHO
SM.2 Conjunto de acessórios: Saboneteira, porta-rolos e 1 toalheiro. ud            1.00            8,684              8,684   

H REMATES E TRABALHOS AUXILIARES               13,104   
HY.1 Limpeza final de obra com uma superfície construída média de 132 m². ud            1.00          13,104            13,104   

VALOR TOTAL DA OBRA (ECV)      2,097,993   

Cap. Designação dos trabalhos Peso em %

O TRABALHOS PRÉVIOS 3.1%
D DEMOLIÇÕES 2.2%
A ACONDICIONAMENTO DO TERRENO 0.1%
C FUNDAÇÕES 0.2%
E ESTRUTURAS 32.8%
F FACHADAS, DIVISÕES E PROTEÇÕES 3.7%
L VÃOS 9.0%
I INSTALAÇÕES 13.6%
Q COBERTURAS 4.1%
R REVESTIMENTOS 28.6%
S EQUIPAMENTOS FIXOS 1.9%
H REMATES E TRABALHOS AUXILIARES 0.6%

VALOR TOTAL DA OBRA (ECV) 100.0%

                           600,785   
                             40,741   
                             13,104   

RESUMO DO ORÇAMENTO

Preços totais por capítulo

                             77,554   

                             65,000   
                             45,290   

                           189,089   
                           285,324   

                                1,142   
                                4,855   
                           688,295   

                             86,812   


