
RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 
TRABALHOS 

 

CLIENTE: 

MALVEIRA 

 

OBRA: 

REPARAÇÃO/RECUPERAÇÃO, VARANDAS, FLOREIRAS, 
PINTURA DAS FACHADAS, ALGEROZES, CALEIRAS, 

RALOS E TELHADO. 

 

 

 

RELATÓRIO SEMANAL Nº 4 – 29/09/2017 

 



– MALVEIRA 

 
Obra nº 15 

 
OBRAS DE MANUTENÇÃO GERAL DO 

CONDOMINIO 

 

OB15 - Relatorio Semanal - 4 - 29-09-2017.doc  2 

 

RELATÓRIO EVOLUÇÃO DOS TRABALHOS – 29/09/2017 N.º 4 
 

 

1. ANÁLISE AO PLANEAMENTO  

TRABALHOS DE PREPARAÇÃO 

• O andaime foi desmontado da fachada Norte em quase toda a sua extensão; 

• Foi montado andaime na fachada Poente tendo o estaleiro passado para este 
lado do Condominio. 

Limpezas/Remoções  

• Na Fachada Poente Verificaram-se muitas degradações de pintura nas floreiras, 
zona mais sensível de muita humidade e que tem sempre mais danos. 

• No topo Norte Poente foi removida a tinta com grandes descasques e aplicada 
uma solução de isolamento reforçado para garantia de um excecional acabamento 
e isolamento. O empreiteiro aplicou solução de capoto com poliestireno expandido 

e barramentos de camadas de proteção com aplicação de malha de fibra de vidro 
para compensar as variações térmicas e as tensões interiores do material. Esta 
solução foi aplicada a encargos do empreiteiro sem custos adicionais para o 
Cliente; 

• Foi iniciada a limpeza das floreiras com remoção de terras vegetais; 

Construções/Reparações  

• Aplicação de produtos primários para remoção de fungos e musgos e organismos 
vivos da fachada, no primeiro paramento norte da fachada Poente;  
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• . 

Impermeabilizações/isolamentos  

• Foram concluídos os isolamentos de juntas de pedras e dadas as camadas de 
impermeabilizante previsto nas cantarias;  

Revestimentos e Pinturas  

• As pinturas foram concluídas nas Fachada Norte com as demãos previstas (3); 

• Aplicação de hidrofugante nas cantarias para acabamento perfeito e uniforme 
das mesmas.  

Telhado 

• Não ocurreram quaisquer trabalhos na cobertura. 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

    

FOTO 1 – Vista final da fachada Norte lado Poente  
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FOTO 2 – Aspeto de fachada reparada com capoto antes de pintura 

 

                       

FOTO 3 – Montagem de andaimes na Fachada Poente 
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FOTO 4 – Floreiras com revestimento muito degradado 

 

        

FOTO 6 –Aspeto da fachada Norte ponta Poente concluída antes da desmontagem 
de andaimes 


