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00Y 
 12CP.21.--
.--. 
 
TÍTULO12CP.--. CARPINTARIAS 
 
CAPÍTULO .2-. COMPONENTES DE MADEIRA 
 
SUB.CAPº .21. VÃOS 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por unidade pronta, assente, acabada e a funcionar (un). 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnições, batentes e 
todos os componentes fixos descritos no projecto incluindo todos os acessórios 
de fixação especificados. 
 
b. O fornecimento e assentamento de folhas e caixilhos dos vãos; 
 
c. O fornecimento e aplicação de ferragens, incluindo dobradiças fichas, molas, 
puxadores, fechaduras e todos os acessórios descritos no projecto; 
 
d. O fornecimento e assentamento de vidros, com dimensões, tipo, 
propriedades e processos de aplicação descritos no projecto; 
 
e. O fornecimento e aplicação de borracha de espera  (batente de protecção), 
em todas as peças móveis; 
 
f. A afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das 
ferragens; 
 
g. O acabamento final dos vãos,  incluindo raspagem,  passagem à lixa, pintura 
ou envernizamento e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto; 
 
h. A verificação final do bom funcionamento do conjunto. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 
 
a. Todas as peças de madeira, de qualidade atacável por fungos ou insectos, 
serão tratadas em autoclave com produto PRESERVANTE à prova destes 
(fungos e insectos), por processo certificado por laboratório credenciado; 
 
b. As ligações e SAMBLAGENS serão perfeitamente executadas,  segundo as 
melhores regras da arte; 
As ESQUADRIAS serão perfeitas e as folgas reduzidas ao mínimo, de modo a 
assegurarem um rigoroso ajustamento das peças e a garantirem a defesa 
contra a penetração dos agentes atmosféricos; 
 
c. Todas as madeiras serão bem aparelhadas, não sendo permitidas quaisquer 
EMENDAS ou preenchimento de defeitos a betume ou massa que prejudiquem 
o futuro comportamento das caixilharias; 
 
d. Os aros e aduelas serão fixos às alvenarias por intermédio de TACOS de 
castanho ou de madeira exótica dura, ou por outro sistema homologado por 
laboratório credenciado, e parafusos com cabeça protegida com buchas de 
madeira da mesma natureza do vão. 
Quando fiquem sobre elementos de betão, a sua fixação far-se-á, directamente, 
por buchas de plástico e parafuso; 
 
e. O espaçamento das FIXAÇÕES  será sempre de acordo  com as 
necessidades, mas nunca superior a 0,85m; 
Nas peças a fixar, haverá sempre pelo menos dois pontos de fixação por verga 
ou peitoril e três pontos por ombreira; 
 
f. Nos vãos exteriores,  as JUNTAS de ligação do vão com os elementos 
envolventes serão vedadas por intermédio mástique elástico, imputrescível e 
duradouro, que tome por completo as folgas existentes; 
No miolo das juntas de ligação de vãos a elementos de betão à vista, serão 
introduzidas fitas de MATERIAL VEDANTE adequado de comprovada eficácia e 
durabilidade, homologado por laboratório credenciado; 
 
g. As superfícies de madeira à vista  serão assentes  protegidas com 
PRIMÁRIO adequado e, antes do acabamento final, serão bem limpas de 
incrustações de argamassas e passadas à lixa; 
 
h. A execução de FOLHEADOS  em madeira ou termolaminado deve ser 
efectuada por colagem com cola apropriada e à prova de água, com prensagem 
mecânica, ficando o trabalho impecável e sem qualquer ondulação que 
prejudique o seu aspecto. A aderência do folheado ou termolaminado ao seu 
suporte, especialmente nos seus bordos, deverá ser total. 



 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.12CP.21. 



 
CE-CTET-GERAL AAP+AECOPS GER 00X / 
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TÍTULO12CP.--. CARPINTARIAS 
 
CAPÍTULO .3-. REVESTIMENTOS DE MADEIRA 
 
SUB.CAPº .31. MADEIRA MACIÇA TRATADA EM AUTOCLAVE 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro quadrado (m2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento e assentamento de réguas mestras, tacos ou outro, 
necessário para fixação dos revestimentos; 
 
b. O fornecimento e assentamento das peças, executadas e aplicadas conforme 
especificações do projecto, incluindo a execução de cortes e remates segundo 
as melhores regras da arte; 
 
c. O acabamento final das peças, incluindo raspagem, lixagem e todos os 
trabalhos acessórios descritos no projecto; 
 
d. A protecção das peças acabadas,  evitando-se a sua deterioração durante a 
execução de outros trabalhos da obra. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 
 
a. Todas as peças de madeira, de qualidade atacável por fungos ou insectos, 
serão tratadas em autoclave com produto PRESERVANTE à prova destes 
(fungos e insectos), por processo homologado por laboratório credenciado; 
 
b. As ligações e SAMBLAGENS serão perfeitamente executadas, segundo as 
melhores regras da arte. 
As ESQUADRIAS serão perfeitas e as folgas reduzidas ao mínimo, de modo a 
assegurarem um rigoroso ajustamento das peças; 
 
c. Todas as peças  serão bem aparelhadas, não sendo permitidas quaisquer 
EMENDAS ou preenchimento de DEFEITOS a betume ou massa que 
prejudiquem o seu futuro comportamento; 
 
d. As PEÇAS serão executadas nas espécies, tipo, dimensões, pormenores, 
acabamento e acessórios especificados no projecto; 
 
e. Os ÂNGULOS serão resolvidos conforme descrito no projecto, e, nos casos 
omissos, com ligações à meia esquadria; 
 
f. Os TACOS e réguas mestras de fixação, quando de pinho, serão tratados 
com produto  
preservante adequado, homologado por laboratório credenciado; 
 
g. A APLICAÇÃO das peças só poderá ser feita depois de executado o 
acabamento base dos elementos envolventes, antes das pinturas; 
 
h. A FIXAÇÃO  das peças de madeira  aos tacos será executada por prego sem 
cabeça aparente, por parafuso e anilha em latão aparente, ou por parafuso com 
cabeça escondida por bucha da mesma madeira da peça a fixar, segundo 
especificação do projecto; 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.12CP.31. 
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TÍTULO12CP.--. CARPINTARIAS 
 
CAPÍTULO .3-. REVESTIMENTOS DE MADEIRA 
 
SUB.CAPº .33. TECTOS EM RÉGUAS DE MADEIRA MACIÇA TRATADA 
EM AUTOCLAVE 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro quadrado (m2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento e assentamento de réguas mestras, para fixação dos 
revestimentos; 
 
b. O fornecimento e assentamento das peças, executadas e aplicadas conforme 
especificações do projecto, incluindo a execução de cortes e remates segundo 
as melhores regras da arte; 
 
c. O acabamento final das peças, incluindo raspagem, lixagem e todos os 
trabalhos acessórios descritos no projecto; 
 
d. A abertura de vazios para aplicação de aparelhagem e acessórios das 
instalações técnicas, bem como a protecção das superfícies acabadas, 
evitando-se a sua deterioração durante a execução de outros trabalhos da obra, 
designadamente pela acção de poeiras, vapores ou pigmentos de pinturas 
aplicadas por aerossol. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 
 
a. Todas as peças de madeira, de qualidade atacável por fungos ou insectos, 
serão tratadas em autoclave com produto PRESERVANTE à prova destes 
(fungos e insectos), por processo homologado por laboratório credenciado; 
 
b. As ligações e SAMBLAGENS serão perfeitamente executadas, segundo as 
melhores regras da arte. 
As ESQUADRIAS serão perfeitas e as folgas reduzidas ao mínimo, de modo a 
assegurarem um rigoroso ajustamento das peças; 
 
c. Todas as peças  serão bem aparelhadas, não sendo permitidas quaisquer 
EMENDAS ou preenchimento de DEFEITOS a betume ou massa que 
prejudiquem o seu futuro comportamento; 
 
d. As PEÇAS serão executadas nas espécies, tipo, dimensões, pormenores, 
acabamento e acessórios especificados no projecto; 
 
e. Os ÂNGULOS serão resolvidos conforme descrito no projecto, e, nos casos 
omissos, com ligações à meia esquadria; 
 
f. As réguas mestras de fixação, quando de pinho, serão tratados com produto 
PRESERVANTE adequado, homologado por laboratório credenciado; 
 
g. A APLICAÇÃO das peças só poderá ser feita depois de executado o 
acabamento base dos elementos envolventes, antes das pinturas; 
 
h. A FIXAÇÃO das peças de madeira às mestras será executada por prego sem 
cabeça aparente, ou por parafuso com cabeça escondida por bucha da mesma 
madeira da peça a fixar, segundo especificação do projecto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.12CP.33. 
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TÍTULO12CP.--. CARPINTARIAS 
 
CAPÍTULO .3-. REVESTIMENTOS DE MADEIRA 
 
SUB.CAPº .35. LAMBRIS EM MADEIRA MACIÇA TRATADA EM 
AUTOCLAVE 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro quadrado (m2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento e assentamento de réguas mestras, para fixação dos 
revestimentos; 
 
b. O fornecimento e assentamento das peças, executadas e aplicadas conforme 
especificações do projecto, incluindo a execução de cortes e remates segundo 
as melhores regras da arte; 
 
c. O acabamento final das peças, incluindo raspagem, lixagem e todos os 
trabalhos acessórios descritos no projecto; 
 
d. A protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração durante a 
execução de outros trabalhos da obra. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 
 
a. Todas as peças de madeira, de qualidade atacável por fungos ou insectos, 
serão tratadas em autoclave com produto PRESERVANTE à prova destes 
(fungos e insectos), por processo homologado por laboratório credenciado; 
 
b. As ligações e SAMBLAGENS serão perfeitamente executadas, segundo as 
melhores regras da arte. 
As ESQUADRIAS serão perfeitas e as folgas reduzidas ao mínimo, de modo a 
assegurarem um rigoroso ajustamento das peças; 
 
c. Todas as peças  serão bem aparelhadas, não sendo permitidas quaisquer 
EMENDAS ou preenchimento de DEFEITOS a betume ou massa que 
prejudiquem o seu futuro comportamento; 
 
d. As PEÇAS serão executadas nas espécies, tipo, dimensões, pormenores, 
acabamento e acessórios especificados no projecto; 
 
e. Os ÂNGULOS serão resolvidos conforme descrito no projecto, e, nos casos 
omissos, com ligações à meia esquadria; 
 
f. As réguas mestras de fixação, quando de pinho, serão tratados com produto 
PRESERVANTE adequado, homologado por laboratório credenciado; 
 
g. A APLICAÇÃO das peças só poderá ser feita depois de executado o 
acabamento base dos elementos envolventes, antes das pinturas; 
 
h. A FIXAÇÃO das peças de madeira às mestras será executada por prego sem 
cabeça aparente, ou por parafuso com cabeça escondida por bucha da mesma 
madeira da peça a fixar, segundo especificação do projecto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.12CP.35. 
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TÍTULO12CP.--. CARPINTARIAS 
 
CAPÍTULO .3-. REVESTIMENTOS DE MADEIRA 
 
SUB.CAPº .36.  PAVIMENTOS DESPORTIVOS / PAVIMENTOS 
ELÁSTICOS DE MADEIRA 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro quadrado (m2). 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. A regularização da base; 
 
b. A impermeabilização da caixa de base do pavimento; 
 
c. O fornecimento e assentamento das camadas de base do pavimento 
desportivo incluindo respectivos apoios elásticos todos os trabalhos e 
acessórios, executadas e aplicadas de acordo com as especificações do 
fabricante, incluindo a execução de cortes, remates e tolerâncias; 
 
d. O fornecimento e assentamento da camada de soalho de revestimento, em 
madeira dura e clara, incluindo todos os trabalhos acessórios descritos no 
projecto; 
 
e. A abertura de vazios para caixas de aparelhagem (para ligação de quadros 
de sinais e relógios) embutidas no pavimento (fornecidas e instaladas pelo 
Empreiteiro Geral), incluindo respectivas tampas revestidas no material do 
pavimento e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto; 
 
f. O fornecimento e aplicação de mangas embutidas incluindo respectivas 
tampas revestidas no material do pavimento, para montagem de postes de 
voleibol incluindo todos os trabalhos acessórios descritos no projecto, de acordo 
com as instruções da fiscalização (para acerto e compatibilização com o 
equipamento desportivo a instalar); 
 
g. O fornecimento e instalação de sistema de ventilação natural da caixa de ar 
do pavimento, incluindo respiradouros metálicos no rodapé e todos os trabalhos 
acessórios descritos no projecto; 



 
h. O acabamento final, incluindo todos os trabalhos acessórios descritos no 
projecto; 
 
i. A protecção do pavimento acabado com manta geotextil, evitando-se a sua 
deterioração durante a execução de outros trabalhos da obra. 
 
 
 
 
 
III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 
 
a. A LIMPEZA e preparação da superfície de massame para receber a camada 
de regularização; 
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b. A execução da camada de REGULARIZAÇÃO sobre o massame, com 
betonilha de cimento e areia ao traço 1:3 com inertes de dimensão máxima 
inferior a 2mm, na espessura média de 2,5cm, devidamente desempenada e 
regularizada, com tolerância máxima admitida na planimetria final de +/- 3mm à 
régua de 3mm; 
 
c. A execução da camada de BARREIRA AO VAPOR, para isolamento contra 
capilaridade e tensão de vapor de água, constituída por aplicação em duas 
demãos cruzadas de emulsão betuminosa infiltrada na betonilha, base em 
primário betuminoso aplicado a quente (3,3Kg/m2) camada de betume asfáltico 
oxidado (1,5Kg/m2) e feltro betuminoso inorgânico (1,8Kg/m2), formando 
sistema de tela inorgânica betuminosa do tipo “1F/3IN - SOTECNISOL” ou 
equivalente; 
 
d. A execução da camada de ACABAMENTO da base, com betonilha de 
cimento e areia ao traço 1:2 com inertes de dimensão máxima inferior a 2mm, 
na espessura média de 2,0cm, devidamente desempenada e regularizada, com 
tolerância máxima admitida na planimetria final de +/- 2mm à régua de 3mm; 
 
e. A execução da camada de REGULARIZAÇÃO sobre o massame, com 
betonilha de cimento e areia ao traço 1:3 com inertes de dimensão máxima 
inferior a 2mm, na espessura média de 2,5cm, devidamente desempenada e 
regularizada, com tolerância máxima admitida na planimetria final de +/- 3mm à 
régua de 3mm; 
 
f. O fornecimento e aplicação de ISOLAMENTO constituído por membrana de 
polietileno com 15 micra de espessura; 
 
g. O fornecimento e aplicação da BASE do pavimento de madeira no sistema 
ÁREA-ELÁSTICO em toda a área de actividade desportiva, constituído por 
apoios elásticos em elementos alveolados de borracha vulcanizada aplicados 
em quincôncio e com afastamento entre peças de acordo com as instruções do 
fabricante, duas camadas cruzadas de contraplacado marítimo com 10mm de 
espessura; 
 
h. O fornecimento e assentamento do SOALHO de revestimento em madeira 
clara de faia ou arce canadiano e a respectiva velatura acetinada no sistema 
ÁREA-ELÁSTICO em toda a área de actividade desportiva, de acordo com as 
instruções do fabricante, incluindo rodapés e marcações das linhas de jogo; 
 
i. Todas as peças de madeira, de qualidade atacável por fungos ou insectos, 
serão tratadas em autoclave com produto PRESERVANTE à prova destes 
(fungos e insectos), por processo homologado por laboratório credenciado; 
 
j. O fornecimento e instalação de MANGAS EMBUTIDAS para montagem de 
postes de voleibol e respectivas tampas revestidas no mesmo material do 



restante pavimento, em tudo de acordo com o projecto e com as instruções 
transmitidas pela fiscalização; 
 
f. A abertura de vazios para caixas de aparelhagem embutidas no pavimento 
(fornecidas e instaladas pelo Empreiteiro Geral) respectivas tampas revestidas 
no mesmo material do restante pavimento em tudo de acordo com o projecto e 
com as instruções transmitidas pela fiscalização; 
 
g. O fornecimento e instalação de sistema de ventilação natural da caixa de ar 
do pavimento flexível constituído por cachimbos em “U” de tubo VD com 20 a 
25mm de diâmetro embebidos no paramento à altura do rodapé, incluindo 
aplicação de tampas metálicas do tipo “respirador” de móvel aplicadas sobre o 
rodapé e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto; 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.12CP.36. 
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TÍTULO12CP.--. CARPINTARIAS 
 
CAPÍTULO .4-. GUARNECIMENTOS DE MADEIRA 
 
SUB.CAPº .41. MADEIRA MACIÇA TRATADA EM AUTOCLAVE 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro linear (ml). 
Quando integrados em vãos consideram-se medidos do próprio vão. 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento e assentamento de  réguas mestras e tacos para fixação dos 
guarnecimentos; 
 
b. O fornecimento e assentamento das peças, executadas e aplicadas conforme 
especificações do projecto, incluindo a execução de cortes e remates segundo 
as melhores regras da arte;  
 
c. O acabamento final das peças,  incluindo raspagem,  lixagem e todos os 
trabalhos acessórios descritos no projecto; 
 
d. A protecção das peças acabadas,  evitando-se a sua deterioração durante a 
execução de outros trabalhos da obra. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 
 
a. Todas as peças de madeira,  de qualidade atacável  por fungos ou insectos, 
serão tratadas em autoclave com produto PRESERVANTE à prova destes 
(fungos e insectos), por processo homologado por laboratório credenciado; 
 
b. As ligações e SAMBLAGENS serão perfeitamente executadas,  segundo as 
melhores regras da arte. 
As ESQUADRIAS serão perfeitas e as folgas reduzidas ao mínimo, de modo a 
assegurarem um rigoroso ajustamento das peças; 
 
c.Todas as peças  serão bem aparelhadas,  não  sendo  permitidas quaisquer 
EMENDAS ou preenchimento de DEFEITOS a betume ou massa que 
prejudiquem o seu futuro comportamento; 
 
d. As PEÇAS serão executadas nas espécies, tipo, dimensões, pormenores, 
acabamento e acessórios especificados no projecto; 
 
e. Os ÂNGULOS serão resolvidos conforme descrito no projecto, e, nos casos 
omissos, com ligações à meia esquadria; 
 
f. As peças de guarnecimento  serão executadas  em  PEÇAS ÚNICAS quando 
o seu comprimento for inferior a 2,40 m; 
 
g. Os TACOS e réguas mestras de fixação,  quando de pinho, serão tratados 
com produto preservante adequado, homologado por laboratório credenciado; 
 
h. A APLICAÇÃO das peças só poderá ser feita depois de executado o 
acabamento base dos elementos envolventes, antes das pinturas; 
 
i. A FIXAÇÃO  das peças de madeira  aos tacos será executada por prego sem 
cabeça aparente, por parafuso e anilha em latão aparente, ou por parafuso com 
cabeça escondida por bucha da mesma madeira da peça a fixar, segundo 
especificação do projecto; 
 
j. Nos RODAPÉS,  o afastamento dos tacos será de 0,50 m,  não se aceitando 
a sua fixação ao pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
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TÍTULO12CP.--. CARPINTARIAS 
 
CAPÍTULO .5-. MOBILIÁRIO DE MADEIRA 
 
SUB.CAPº .51. ELEMENTOS DE EQUIPAMENTO FIXO 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por unidade pronta, assente, acabada e a funcionar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. A execução de modelos ou protótipos; 
 
b. O fornecimento e assentamento de réguas mestras e tacos  para fixação dos 
elementos do equipamento fixo; 
 
c. O fornecimento e assentamento  dos componentes do equipamento fixo, 
executados e aplicados conforme as especificações do projecto e segundo as 
melhores regras da arte; 
 
d. O fornecimento e aplicação de todas as partes metálicas, ferragens, 
materiais de revestimento e acessórios, especificados no projecto como parte 
integrante do equipamento fixo; 
 
e. O acabamento final de todos os componentes,  incluindo trabalhos 
acessórios, conforme especificado no projecto; 
 
f. A protecção das peças acabadas,  evitando-se a sua deterioração durante a 
execução de trabalhos a jusante. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como merecendo referência especial, as seguintes: 
 
a. Todas as peças de madeira,  de qualidade atacável por  fungos ou insectos, 
serão tratadas em autoclave com produto PRESERVANTE à prova destes 
(fungos e insectos), por processo certificado por laboratório credenciado; 
 
b. As ligações e SAMBLAGENS  serão perfeitamente executadas, segundo as 
melhores regras da arte. 
As esquadrias serão perfeitas e as folgas reduzidas ao mínimo, de modo a 
assegurarem um rigoroso ajustamento das peças; 
 
c. Todas as madeiras serão bem aparelhadas, não sendo permitidas quaisquer 
EMENDAS ou preenchimento de defeitos a betume ou massa que prejudiquem 
o seu aspecto e futuro comportamento; 
 
d. A execução de FOLHEADOS em madeira ou termolaminado  deve ser 
efectuada por colagem com cola apropriada e à prova de água, com prensagem 
mecânica, ficando o trabalho impecável e sem qualquer ondulação que 
prejudique o seu aspecto. A aderência do folheado ou termolaminado ao seu 
suporte, especialmente nos seus bordos, deverá ser total; 
 
e. As ligações às componentes metálicas serão ensaiadas conforme descrito no 
projecto e corrigidas após execução de MODELO; 
 
f. De todas as FERRAGENS e acessórios necessários ao bom funcionamento 
dos elementos do equipamento fixo, será apresentado um exemplar, para 
aprovação, antecedendo qualquer aplicação; 
 
g. De todos os materiais de revestimento e ACABAMENTO será apresentada 
uma amostra, para aprovação, antecedendo qualquer aplicação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.12CP.51. 
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TÍTULO12CP.--. CARPINTARIAS 
 
CAPÍTULO .6-. FERRAGENS E ACESSÓRIOS 
 
SUB.CAPº .61. FERRAGENS PARA CARPINTARIAS 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Em obra nova, as componentes compreendidas neste artigo consideram-se 
integradas nos elementos funcionais de que fazem parte e em obra de restauro 
poderio ser consideradas separadamente, cabendo a definição ao projecto. 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Incluem-se neste artigo o fornecimento e aplicação de todas as ferragens 
(fichas, dobradiças, moletas, puxadores, trincos, etc) necessárias ao bom 
funcionamento dos elementos funcionais em que se integram, considerando-se 
também o desmonte e remoção de ferragens existentes em caso de obra de 
restauro. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho descrito neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. As ferragens serão do TIPO indicado no projecto, de QUALIDADE conforme 
as especificações técnicas deste Caderno de Encargos; 
 
b. Se, por inexistência de Norma Técnica específica, para a boa compreensão 
do tipo e qualidade da ferragem, for necessário recorrer à designação de 
modelo ou MARCA COMERCIAL, tal corresponderá à melhor definição do 
padrão pretendido e não à aplicação em concreto daquele modelo ou marca, 
sendo a referência acompanhada da designação "ou equivalente de qualidade 
não inferior" ou na forma abreviada "ou equivalente de q.n.i."; 
 
c. As ferragens terão o ACABAMENTO indicado nas peças do projecto, serão 
isentas de rebarbas ou outros defeitos e o acabamento será isento de 
picaduras, fendilhações ou bolhas; 
 
c. As ferragens  devem chegar à obra convenientemente acondicionadas para 
que sejam PROTEGIDAS até à aplicação e serviço; 
 
d. Em fechaduras,  a distância da BROCA À TESTA  será de molde a que 
aquela fique centrada na couceira quando a houver, deixando a necessária 
folga para o perfeito funcionamento das muletas; 
 
e. As DOBRADIÇAS das portas  serão providas de  anilhas de apoio em 
material conveniente, com coeficiente de atrito baixo; 
 
f. O MOSTRUÁRIO de toda a ferragem a aplicar deverá ser presente ao dono 
da obra, com o intervalo de tempo suficiente antes da aplicação para que este 
se pronuncie sobre a sua aceitação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.12CP.61. 
 


