
Guia d'Apoio

Requisitos
básicos das
obras de
construção

http://www.pma.com.pt




Guia d'Apoio \\ Requisitos básicos das obras de construção01
©

 P
M

A
 2

01
1.

 T
od

os
 o

s 
di

re
ito

s 
re

se
rv

ad
os

. [
 w

w
w

.p
m

a.
co

m
.p

t ]

Introdução

A legislação dos Estados-Membros da União Europeia (UE) exige que 
as obras de construção civil sejam concebidas e realizadas de modo 
a não comprometer a segurança de pessoas, animais domésticos ou 
bens, e a não degradar o ambiente. Tendo em conta tais exigências, os 
Estados-Membros introduziram disposições comunitárias que incluem 
requisitos relativos não só à segurança dos edifícios e de outras obras 
de construção mas também à saúde, à durabilidade, à poupança de 
energia, à protecção do ambiente, a aspectos económicos e a outros 
aspectos importantes de interesse público.

Os requisitos básicos das obras de construção constam no Anexo I ao 
Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 9 de Março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para 
a comercialização dos produtos de construção, publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia L 88 de 4 de Abril de 2011.

Do conjunto dos requisitos básicos das obras de construção, que
constituem a base para a preparação quer de normas, quer de
especificações técnicas harmonizadas em toda a UE relativas às 
características essenciais dos produtos de construção, damos especial 
destaque ao o requisito relativo à utilização sustentável dos recursos 
naturais, que deverá ter em conta, nomeadamente, a possibilidade de 
reciclagem das obras de construção, dos seus materiais e das suas 
partes após a demolição, a durabilidade das obras de construção e a 
utilização nas obras de matérias-primas e materiais secundários
compatíveis com o ambiente.





As obras de construção devem, 
no seu todo e nas partes
separadas de que se compõem, 
estar aptas para o uso a que 
se destinam, tendo em conta, 
nomeadamente, a saúde e a 
segurança das pessoas nelas 
envolvidas durante todo o ciclo 
de vida da obra. As obras de 
construção devem satisfazer,
em condições normais de
manutenção, os requisitos
básicos das obras de construção 
durante um período de vida útil 
economicamente razoável.

As obras de construção devem 
ser concebidas e construídas 
de modo a que as acções a que 
possam estar sujeitas durante 
a construção e a utilização não 
causem:

a) Desabamento total ou parcial 
da obra;

b) Deformações importantes que 
atinjam um grau inadmissível;

c) Danos em outras partes da 
obra de construção ou das 
instalações ou do equipamento 
instalado como resultado de 
deformações importantes das 
estruturas de suporte de carga;

d) Danos desproporcionados
relativamente ao facto que lhes 
deu origem.

As obras de construção devem 
ser concebidas e realizadas 
de modo a que, no caso de se 
declarar um incêndio:

a) A capacidade das estruturas 
de suporte de carga possa ser
garantida durante um período 
determinado;

b) A deflagração e a propagação 
do fogo e do fumo dentro da 
obra de construção sejam
limitadas;

c) A propagação do fogo às
construções adjacentes seja
limitada;

d) Os ocupantes possam
abandonar a obra de construção 
ou ser salvos por outros meios;

e) A segurança das equipas de 
socorro seja contemplada.

1. Resistência mecânica 
e estabilidade

2. Segurança contra 
incêndio
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As obras de construção devem 
ser concebidas e realizadas de 
modo a não causarem, durante 
o seu ciclo de vida, danos à 
higiene, à saúde e à segurança 
dos trabalhadores, dos
ocupantes e dos vizinhos, e 
a não exercerem um impacto 
excessivamente importante, 
durante todo o seu ciclo de vida, 
na qualidade ambiental nem no 
clima durante a sua construção, 
utilização ou demolição, em
consequência, nomeadamente, 
de:

a) Libertação de gases tóxicos;

b) Emissão de substâncias
perigosas, de compostos 
orgânicos voláteis (COV), de 
gases com efeito de estufa ou 
de partículas perigosas para o 
ar interior ou exterior;

c) Emissão de radiações
perigosas;
d) Libertação de substâncias 
perigosas em águas
subterrâneas, em águas 
marinhas, em águas superficiais 
ou no solo;

e) Libertação de substâncias 
perigosas na água potável ou 
de substâncias que tenham 
qualquer outro efeito negativo na 
água potável;

f) Descarga deficiente de águas 
residuais, emissão de efluentes 
gasosos ou eliminação
deficiente de resíduos sólidos ou 
líquidos;

g) Humidade em partes ou em 
superfícies da obra de
construção.

As obras de construção devem 
ser concebidas e realizadas de 
modo a não apresentarem riscos 
inaceitáveis de acidentes ou 
danos durante a sua utilização e 
funcionamento, como,
por exemplo, riscos de
escorregamento, queda, colisão, 
queimadura, electrocussão e 
lesões provocadas por explosão 
e roubo. Em especial, as obras 
de construção devem ser
concebidas e realizadas tendo 
em conta a acessibilidade e 
a utilização por pessoas com 
deficiência.

3. Higiene, saúde e
ambiente

4. Segurança e
acessibilidade na
utilização
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As obras de construção devem 
ser concebidas e realizadas de 
modo a que o ruído captado 
pelos ocupantes ou pelas
pessoas próximas se mantenha 
a um nível que não prejudique a 
sua saúde e lhes permita dormir, 
descansar e trabalhar em
condições satisfatórias.

As obras de construção e as 
suas instalações de
aquecimento, arrefecimento, 
iluminação e ventilação devem 
ser concebidas e realizadas de 
modo a que a quantidade de 
energia necessária para a sua 
utilização seja baixa, tendo em 
conta os ocupantes e as
condições climáticas do local. 
As obras de construção
devem também ser eficientes 
em termos energéticos e utilizar 
o mínimo de energia possível 
durante a construção e
desmontagem.

As obras de construção devem 
ser concebidas, realizadas e 
demolidas de modo a garantir 
uma utilização sustentável dos 
recursos naturais e, em
particular, a assegurar:

a) A reutilização ou a
reciclabilidade das obras de 
construção, dos seus materiais e 
das suas partes após a
demolição;

b) A durabilidade das obras de 
construção;

c) A utilização, nas obras de 
construção, de matérias-primas 
e materiais secundários
compatíveis com o ambiente.

5. Protecção contra o
ruído

6. Economia de energia 
e isolamento térmico

7. Utilização sustentável 
dos recursos naturais
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pç. gen. humberto delgado
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t: +351 222 016 071
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