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Resumo: 
 
No âmbito do sector da construção, a actividade contratual influi directamente na garantia da 
segurança e estabilidade económica do sector, através de meios financeiros, materiais e 
humanos. A contratação pública é dada como um procedimento administrativo cujos trâmites 
estão integralmente definidos no Código dos Contratos Públicos (CCP). Na generalidade, 
pretende fazer-se uma adaptação da estrutura global dos parâmetros do CCP aos 
procedimentos internos da Força Aérea (FA).  
A Repartição de Obras da Direcção de Infra-Estruturas (DI) da FA tem por missão promover a 
construção de infra-estruturas novas ou a remodelação das já existentes, assim como a sua 
conservação. No âmbito do estágio realizado na Secção de Construção Civil da Repartição de 
Obras, a formação contratual obedece a determinadas regras de participação, propostas e júri 
do procedimento, definidos no CCP.  
É feita uma análise das disposições do Caderno de Encargos (CE) pelos Directores de 
Fiscalização e pelos Fiscais de Obras, com o propósito de identificar quais os aspectos (técnicos 
e de habilitação) que devem ser verificados durante o processo de avaliação das propostas. A 
fase de admissão das propostas e posterior adjudicação da obra ou fornecimento de bens ou 
serviços é acompanhada da elaboração de relatórios de análise que emitem o parecer do Júri 
do concurso, tendo em conta os critérios definidos no CCP.  
A última fase do estágio incide sobre o estudo detalhado do CE, nomeadamente no que 
respeita à análise das Cláusulas Gerais, Técnicas e Especiais, das peças desenhadas, do mapa 
de trabalhos e do programa de trabalhos. O plano de trabalhos é o resultado da análise entre o 
que está previsto em caderno de Encargos e o que é executado pelo empreiteiro.  
Pretende-se nesta última fase, descrever, caracterizar e acompanhar a obra de Construção do 
Hangar do Chipmunk e Planadores na BA1, em Sintra, no que respeita apenas à execução da 
estrutura metálica. 
 
 
Palavras-Chave - Ajuste Directo, Caderno de Encargos, Código dos Contratos Públicos, 
Concurso Público, Empreitada, Estrutura Metálica, Fiscalização, Fundações Especiais, Hangar, 
Proposta. 

 

 

Janeiro de 2011 


