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A IMPORTÂNCIA DO PLANO DE TRABALHOS À LUZ DO NOVO CÓDIGO 

DOS CONTRATOS PÚBLICOS SOB O PONTO DE VISTA DO EMPREITEIRO 

 

RESUMO  

 

O Plano de Trabalhos é a previsão do desenvolvimento futuro de um empreendimento, 

devidamente quantificado no tempo, no espaço e nos respectivos custos de execução de 

uma obra. 

O Planeamento de uma obra, com a sequência de execução das suas actividades, 

estabelece os menores dos prazos de execução parciais, a identificação de todas as 

actividades, referenciando as que são chave em termos de prazos e custos, os meios 

necessários: financeiros, mão-de-obra, materiais, equipamentos, subempreitadas, etc. 

A presente dissertação tem como objectivo apresentar uma possível forma de elaborar, 

controlar, actualizar, alterar, etc., o plano de trabalhos. 

Apresenta-se seguidamente uma análise do CCP nos artigos que podem ser 

influenciados pelo plano de trabalhos, nomeadamente os prazos de execução, 

prorrogações de prazo, multas, suspensões de obra, etc., sob o ponto de vista do 

Empreiteiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE 
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III 

THE IMPORTANCE OF THE WORK PLAN UNDER THE NEW PUBLIC WORKS 

CONSTRUCTION CODE FROM A CONTRACTOR`S STANDPOINT 

 

ABSTRACT 

 

The Work Plan is the prevision of the future development of a specific project, properly 

quantified in time, space and budget. 

A Project plan, with the tasks execution sequence, establishes the smaller partial 

execution schedules, the proper identification of all activities, classifying the main ones 

in terms of schedule and budget, and the necessary resources so the project may be 

accomplished: financial, personnel, equipments and facilities, subcontracts, etc.. 

This dissertation aims to present a possible way to develop, manage, update, change, 

etc.., the work plan. 

This study provides an analysis of the new public works construction code on aspects 

that can be influenced by the work plan, including execution deadlines, extensions of 

time, fines, suspension of the works, etc..., from the Contractor`s standpoint. 

 

KEY-WORDS 

Public and Private Bids; Work Plans; Execution deadlines; Extensions of time; Fines 

and Prizes; Price revision; Project Management – EVM; Work stoppages. 
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