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Visto esta ser a primeira Newsletter 

de 2012 aproveitamos desde já para 

desejar a todos um bom ano 2012. 

O objectivo do artigo deste mês é 

fazer ver a importância do projecto 

de Execução e do Caderno Encargos 

na construção. 

Destacamos algo que suscita muitas 

dúvidas que é o projecto Térmico e 

Acústico. 

Hugo Gouveia   

 

Projecto Térmico e Acústico 
 

Somos uma empresa madeirense pioneira na Mediação de Obras e/ou 

projectos que o ajuda a tomar decisão certa, da forma mais cómoda 

possível. Em apenas 48h comunicamos consigo e visitamo-lo, 

proporcionando-lhe o contacto com as empresas mais credíveis do mercado 

regional. Tendo associados diversos parceiros pré-seleccionados nos mais 

variados ramos da construção civil, identificamos de forma rápida e eficaz 

as melhores empresas que se adaptam às suas necessidades, com a certeza 

do melhor orçamento, qualidade e um acompanhamento personalizado. 

Tudo isto e muito mais sem qualquer custo para si! » 
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Além dos projectos que são exigidos pelas Câmaras Municipais para 
licenciar uma obra, existe o projecto de execução que não é obrigatório mas 
que é de elevada importância. 
No projecto de execução especifica-se os materiais, os métodos 
construtivos e todos os pormenores referentes à boa e correcta aplicação 
de todos os materiais a serem utilizados em obra. Com isto, a empresa de 
construção sabe exactamente o que fazer, pois irá construir segundo as 
indicações existentes no projecto de execução e caderno de encargos. 
Normalmente quem faz o projecto de execução é o autor do projecto de 
arquitectura.  
O projecto é também importante para uma melhor e correcta elaboração 
do orçamento, pois as empresas de construção com o projecto de execução 
têm uma base mais específica/pormenorizada para orçamentar o que 
realmente irá ser construído. Assim, no orçamento final serão mencionados 
com exactidão os valores dos materiais que vão ser utilizados e não um 
valor médio para possíveis materiais que vão ou não ser utilizados. 

 
Ler mais » 

 
 

Projecto Térmico e 
Acústico 

Fonte: http://certificado-
energetico-
obrigatorio.blogspot.com/ 
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