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Resumo 

Este documento é a apresentação do projecto solidário da construção do forno comunitário na iIlha 
de Room, pretendendo também ser um guia para a sua realização, contendo todos os pormenores 
técnicos, logísticos, planeamento de execução e respectivo orçamento. 

Pretendemos angariar apoios e patrocínios para que ele se realize no início do próximo ano de 2011 
e oferecer uma qualidade de vida melhor aos 250 habitantes desta ilha. 

Introdução 

As nossas atenções voltam-se para a Ilha de Room, no Arquipélago de Los, Guiné Conacry. Rodeada 
pelo Oceano Atlântico, esta Ilha é fustigada durante 4 a 6 meses de monções que habitualmente se 
fazem sentir nesta região da África Ocidental, afectando os 250 habitantes, dos quais metade são 
crianças. 
Esta Ilha sem estradas, postos de saúde ou lojas fica, durante esse período de chuvas intensas, 
absolutamente isolada de qualquer apoio externo. Neste local onde tudo parece fazer falta 
percebemos que poderíamos (mais uma vez) intervir. 
  
“Não dês o peixe, ensina a pescar”, esta máxima aplica-se na totalidade a este projecto. O pão como 
bem essencial e alimento de primeira necessidade não deve faltar a esta gente esquecida. 
 
Em 2007, após a viagem de Joana Peres á Guiné, e depois de passar 4 semanas na Ilha de Room, as 
necessidades desta população tornaram-se reais e bem visíveis. Sentimos um enorme desejo de 
ajudar esta terra que, em tempos, foi bem próxima dos nossos antepassados. Assim ainda antes da 
formação da Allatantou Associação Cultural e debaixo do nome Movimento Wontanara, angariamos 
80 kg de material escolar básico (papel, lápis, canetas…) e entregamo-los, pessoalmente às crianças 
que frequentam a École Primaire de Room. 
O facto de alguns elementos desta Associação Cultural estudarem a Cultura da Guiné e países 
vizinhos facilita todo o processo de acção in loco, já que possuímos laços e contactos com guineenses 
que nos auxiliam em diferentes áreas. 
 
Após a entrega do material escolar, visionamos a urgência de um Forno Comunitário que inspirasse 
alguma autonomia e servisse de apoio á alimentação básica da Ilha. Foi com facilidade que nos foi 
cedido o terreno central próximo da Escola, para que as crianças e os mais carenciados tivessem 
acesso ao pão a caminho das aulas. 
Durante os referidos períodos de chuva a vida na Ilha é desoladora, pois com as águas chegam 
também as doenças, porém durante os meses de Outubro a Março o panorama muda bastante. 
Nesta altura a Ilha recebe alguns turistas e muitos estudantes de música e dança que se refugiam 
neste pequeno paraíso natural para aprender mais sobre esta Cultura ancestral. Neste período o 
forno poderia rentabilizar-se vendendo pão e pizzas aos turistas e assim pagar as farinhas e mão-de-
obra necessária para fornecer os habitantes locais durante o resto do ano. 

O custo total deste projecto é de 13.573,00€ (treze mil, quinhentos e setenta e três euros) 
distribuídos por custos logísticos, compras de materiais e equipamentos, mão-de-obra, serviços e 
ferramentas. O orçamento encontra-se detalhado nas últimas 3 páginas deste documento. 

A execução da construção será realizada com mão-de-obra local coordenada e auxiliada por dois 
colaboradores da Allatantou Associação Cultural durante 39 dias corridos a contar do dia 17 de 
Janeiro de 2011. Estes dois colaboradores possuem competências e experiência na área de 
engenharia e construção civil, tendo um deles visitado a Ilha em 2008 no âmbito do projecto 
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“Tocando África” relativo à entrega de material escolar na École Primaire de Room. O planeamento 
encontra-se detalhado nas páginas 28 e 29 deste documento. 

Todo o projecto será registado em vídeo para posterior apresentação a todos os seus apoiantes e 
patrocinadores. Todos os donativos serão retribuídos com recibo para eventuais deduções fiscais 
vigentes na lei. 

Nas páginas seguintes encontram-se detalhes sobre a localização, implantação e construção do forno 
comunitário. Todos os recursos encontram-se detalhados nas fases construtivas, planeamento e 
orçamento. 

Toda a construção será acompanhada pelas peças desenhadas elaboradas pelo responsável técnico 
do projecto 

 

Localização e Implantação 

A construção do forno comunitário será realizada na Ilha de Room pertencente ao Arquipélago de Los 
ao largo da Guiné Conacry. A ligação entre a ilha e Conacry é realizada por pequenos barcos a motor 
e demora sensivelmente uma hora. A implantação do forno será no terreno assinalado na planta da 
página 5, próximo da escola primária. É um local central e de passagem para todos os habitantes da 
ilha. 
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Memória Descritiva 

A construção a realizar será um forno tradicional a lenha construído em tijolo refractário envolvido 
por uma estrutura coberta para dar apoio à preparação e embalagem dos produtos a cozer. 

 
Para o dimensionamento do forno contamos com a experiência de alguns apoiantes deste projecto 
que actuam na área da panificação tradicional e construção de fornos a lenha. Foi uma importante 
ajuda nos detalhes construtivos, escolha de materiais e métodos de fabricar pão. 
Os dados considerados para o dimensionamento foram:  

N.º de habitantes: 250 
N.º mínimo de fornadas diária: 10 
N.º mínimo de pães por fornada: 100 
Proporção óptima entre dimensões para maximizar a eficiência e minimizar as perdas 

As dimensões óptimas do forno são 168x168cm em planta e 69cm de altura no ponto mais alto do 
arco central. O material de construção será o tijolo duplo refractário assente em argamassa 
refractária. 

 
A estrutura envolvente albergará o forno a lenha e servirá de apoio às actividades de amassadura e 
arrefecimento, tendo compartimento de arrumação para farinhas e lenha. É uma estrutura 
constituída por paredes resistentes á base de bloco de cimento assente em argamassa de cimento do 
tipo CEMII.  
 
As fundações da estrutura serão constituídas por vigas lintel em betão C16/20 armados com varões 
de ferro de 10mm.  

Escola Primária 

Implantação do 
Forno 
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A cobertura será em painel sanduíche suportada por uma estrutura de vigas e madres de madeira. 
Todas as fases construtivas encontram-se detalhadas nas páginas 14 a 27. 
 
Existirá um sistema de aproveitamento de águas pluviais, que consiste na recolha das águas que 
passam na cobertura e serão recolhidas através de uma caleira que as encaminhará para dois 
depósitos que se situam no topo do forno. Estas águas serão filtradas através de filtros de carvão 
activo colocados no interior dos colectores entre a caleira e os depósitos. 
 
Existirá um sistema fotovoltaico para aproveitamento e armazenamento dos raios solares para 
alimentar 4 lâmpadas de 12V económicas que iluminará durante a noite no fabrico das primeiras 
fornadas. Este sistema é constituído por um painel fotovoltaico policristalino de 50W, um regulador 
de carga de 10A-12V e uma bateria de 50Ah. 
 
Todas as caixilharias serão em ferro devidamente revestidas. As aberturas serão em vidro simples e 
protegidas por rede de 3mm em malha quadrada. 

 
Composição e preparação de betões e argamassas 
 
Betão 
 
Referência à norma: NP EN 206-1 
Classe de resistência à compressão: C16/20 
Classe de exposição ambiental: XS1 (Estruturas 
na zona costeira ou na sua proximidade) 
Classe de teor de cloretos: Cl 0,20 
Máxima dimensão do agregado mais grosso: 
Dmax22 
Classe de consistência: S3 
Tipo de cimento: CEMII c/ densidade de 
300Kg/m^3 
Aditivos: Aditivo para melhorar o tempo de 
presa em ambientes de humidade elevada 
Composição para 1m3 de betão: 
 Cimento: 300kg 
 Areia: 650Kg (0,25m3 de inerte) 
 Brita: 1300kg (0,5m3 de inerte) 
 Água: 150Lt 
 
Argamassa de cimento 
 
Referência à norma: NP EN 206-1 
Tipo de cimento: CEMII/B-L 32,5  c/ densidade 
de 270Kg/m^3 
Composição para 1m3 de argamassa: 
 Cimento: 270kg 
 Areia: 2100Kg (0,8m3 de inerte) 
 Água: 150Lt 
Rendimento de 1m3 para assentamento de 
blocos de cimento: 150m2 
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Argamassa refractária 
 
Referência à norma: NP EN 206-1 
Tipo de cimento: CEMII/B-L 32,5  c/ densidade de 400Kg/m^3 
Composição para 1m3 de argamassa: 
 Cimento: 400kg 
 Areia: 800Kg (0,3m3 de inerte) 
 Barro vermelho: 1100Kg (0,4m3 de inerte) 
 Água: 150Lt 
Rendimento de 1m3 para assentamento de tijolo refractário: 50m2 
 
Seguidamente apresentam-se várias vistas exteriores do forno e respectivos cortes cotados com as 
cores e texturas semelhantes à construção real. As caixilharias não se encontram representadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Painel 
Fotovoltaico 

2X Depósitos de armazenamento 
de águas pluviais c/ filtros de 
carvão activo 

2 x Arrumos c/ 
porta p/ farinhas 

8 x Tabuleiros 
pequenos 

2 x Bancadas de 
amassadura e 

embalagem 
Forno a lenha 

2 x Pontos de 
abastecimento de água 

2 x Arrumos p/ lenha 
(existe  outro no exterior 

no lado oposto) 

4 x Pontos de 
Iluminação 

8 x Tabuleiros 
grandes 

Caleira de recolha 
de águas pluviais 

Módulo de conversão e 
armazenamento de energia solar 
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Vista frontal 

 

 

Vista lateral 
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Corte A-A 
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Corte B-B 
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Corte C-C 
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Vista traseira 

 

Vista superior 
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Vista isométrica (frontal) 

 

Vista isométrica (traseira) 
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Construção 

Pormenores Construtivos 

 

Fundações 

 

Corte frontal tipo da chaminé do forno 

 

Concepção dos moldes para os arcos do forno 

 

Corte lateral tipo da chaminé do forno 

 

Construção do fecho traseiro do forno 

 

Construção dos arcos do forno 
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Fases da construção 

 

Este tópico descreve detalhadamente todas as fases de construção, incluindo uma imagem 
representativa, materiais, mão de obra e ferramentas a utilizar, bem como o respectivo tempo de 
execução. Em conjunto com o planeamento e orçamento constituirá o guia de construção. Anexo a 
este documento encontram-se todas as peças desenhadas complementares à execução desta 
construção 

 

NOTAS: 

As texturas apresentadas nas figuras seguintes podem diferir dos objectos reais. 

Todas as medidas ou medições sem unidades indicadas são em cm 

 

1- Implantação e escavação para fundações 

Escavação para fundações será efectuada através de meios manuais até uma profundidade de 30cm (ver 
peça desenhada n.º 3) 

Medições: 
Área: 6,4mx4,7m=30m2 
Profundidade: 0,3m 
Volume escavação: 2,85m3 
 
Materiais: 
(não aplicável) 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes 
 
Ferramentas: 
4 Enxadas, 4 picaretas, 4 pás e 1 
carro de mão 
 
Tempo de execução: 
Implantação:1/2 dia 
Escavação: 1 dia 
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2 - Leito para fundações 

O leito da fundação será realizado em betão C16/20 com uma espessura de 5cm de forma a regularizar e 
proteger inferiormente a armadura da fundação a colocar posteriormente. (ver peça desenhada n.º 3) 

Medições: 
Área de fundação: 10m2 
Profundidade: 0,05m 
Volume de betão: 0,48m3 
 
Materiais: 
Betão C16/20: 0,5m3 
(Composição: 150 kg de Cimento 
+ 0,125 m3 Areia + 0,25 m3 Brita 
+ 75 lt de Água + 1 kg de Aditivo) 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes 
 
Ferramentas: 
4 Enxadas, 4 pás, 3 Baldes e 1 
carro de mão 
 
Tempo de execução: 
Betonagem: 1 dia 
Secagem: 3 dias 

 

 

3 - Armação para fundações 

A armação da fundação será constituída por varões de ferro 10mm em todo o perímetro e vigas interiores. 
Os perfis LNP50x50x5 serão colocados de forma a reforçar a ligações das paredes inferiores. (ver peça 
desenhada n.º 4) 

Medições: 
Área: 6,4mx4,7m=30m2 
Profundidade: 0,3m 
 
Materiais: 
Varão de Ferro 10mm: 100m 
Perfil de Ferro LNP 50x50x5: 8m 
Arame recozido: 2kg 
 
Mão de Obra: 
4 Serralheiros 
 
Ferramentas: 
4 Alicates, 4 pares de Luvas 
 
Tempo de execução: 
1 dias 

 

 



Forno Comunitário – Ilha de Room –República da Guiné  

 

+351 222 44 01 34 | +351 93 627 38 27 | allatantoucultural@gmail.com | www.allatantou.pt 

4 – Betonagem de lintéis de fundação e base da laje de pavimento 

A betonagem dos lintéis de fundação e base da laje de pavimento será realizada em betão C16/20 com 
uma espessura de 25cm (lintéis) e 3cm (base da laje) de forma a cobrir toda a armadura da fundação e 
proteger a armadura do pavimento constituída por malhasol CQ30. 

Medições: 
Área: 6,4mx4,7m=30m2 
Profundidade: 0,25m 
Volume de betão: 2,35m3 
 
Materiais: 
Betão C16/20: 2,4m3 
(Composição: 720 kg de Cimento 
+ 0,6 m3 Areia + 1,2 m3 Brita + 
360 lt de Água + 5 kg de Aditivo) 
Malhasol CQ30: 30m2 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes 
 
Ferramentas: 
4 Enxadas, 4 pás , 3 baldes e 1 
carro de mão 
 
Tempo de execução: 
Betonagem: 1 dia 
Secagem: 3 dias  

 

5 - Laje de pavimento 

A laje de pavimento será em Betão C16/20 com uma espessura de 5cm, que servirá de base para o 
revestimento final em ladrilho tradicional á base de cascalho de mármore e pedras locais. 

Medições: 
Área: 6,4mx4,7m=30m2 
Volume de betão: 1 m3 
 
Materiais: 
Betão C16/20: 1 m3 (Composição: 
300 kg de Cimento + 0,25 m3 
Areia + 0,5 m3 Brita + 150 lt de 
Água + 2 kg de Aditivo) 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes 
 
Ferramentas: 
4 enxadas, 4 pás, 3 baldes e 1 
carro de mão 
 
Tempo de execução: 
Betonagem: 1 dia 
Secagem: 3 dias 
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6 – Paredes inferiores 

As paredes inferiores serão realizadas em bloco de cimento 15x20x50 e assentados com argamassa CEMII 
(ver peça desenhada n.º 5).  

Medições: 
Área de parede: 30,1m x 0,9m= 
27,1m2 
 
Materiais: 
Bloco de cimento 15x20x50:  
280un 
Argamassa de cimento: 0,2m3 
(composição: 50kg de cimento + 
0,16m3 de areia + 30lt de água) 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes 
 
Ferramentas: 
4 colheres de trolha, 2 baldes e 1 
carro de mão, 4 Fios de prumo, 2 
níveis.  
 
Tempo de execução: 
Assentamento: 1 dia 
Secagem: 3 dias  

 

7 – Cofragem e armação da bancada 

A cofragem da bancada (não representada na figura) será realizada em tábuas de madeira para cofragem 
de forma a cobrir toda a área e respectivo perímetro. A armadura será constituída por perfis LNP 50x50x5 
e varões de ferro de 10mm. Esta armadura será recoberta por uma camada inferior de betão de 3cm (ver 
peça desenhada n.º 6). 

Medições: 
Área de cofragem: 3,5m x 2,8m + 
2 x 1,7 x 1,1m = 14m2 
Perímetro de cofragem: 18,5m 
Comprimentos de perfis: 60m 
 
Materiais: 
Perfil LNP 50x50x5: 60m 
Varão de Ferro 10mm: 30m 
Tábuas de madeira 200 x 10 p/ 
cofragem: 20m2 
Pregos: 5Kg 
 
Mão de Obra: 
2 Serventes e 2 Serralheiros 
 
Ferramentas: 
1 Rebarbadora, 1 Gerador, 1 Serra 
eléctrica, 2 Serrotes , 2 Martelos 
 
Tempo de execução: 1 dia 
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8 – Betonagem da bancada e reforço de paredes 

A betonagem da bancada será realizada em betão C16/20 garantindo o recobrimento inferior, superior e 
lateral de toda a armadura. A bancada terá uma espessura de 8cm bem como o reforço longitudinal das 
paredes laterais. 

Medições: 
Área: 14,6m2 
 
Materiais: 
Betão C16/20: 0,8m3 
(Composição: 240 kg de Cimento 
+ 0,2 m3 Areia + 0,4 m3 Brita + 
120 lt de Água + 2 kg de Aditivo) 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes 
 
Ferramentas: 
3 Enxadas, 3 pás, 3 baldes 18 lt, 3 
colheres de trolha e 1 carro de 
mão 
 
Tempo de execução: 
Betonagem: 1 dia 
Secagem: 3 dias 

 

 

9 – Paredes inferiores e base do forno 

As paredes inferiores e base do forno serão construídas em tijolo refractário 22x11x5 e assentados com 
argamassa refractária.  (ver peça desenhada n.º 7)  

Medições: 
Área da base: 4m2 
Área de parede dupla: 5m2 
 
Materiais: 
Tijolo refractário 22x11x5: 580un 
Argamassa refractária: 0,3m3 
(Composição: 120Kg de cimento + 
0,09 m3 de areia + 0,12m3 de 
barro vermelho + 50lt de água) 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes 
 
Ferramentas: 
3 pás, 3 enxadas, 4 colheres de 
trolha, 2 baldes 18 lt e carro de 
mão 
 
Tempo de execução: 
1 dia 
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10 – Moldes e travamento para os arcos do forno 

Os moldes para os arcos do forno serão construídos em contraplacados de madeira com espessuras de 
3mm e 6mm. O travamento exterior permanente do arco principal será constituído por perfis LNP 50x50x5 
ligados por varão roscado M8 e respectivas fêmeas. (ver peça desenhada n.º 7) 

Medições: 
Área dos moldes : 10m2 
Comprimento dos perfis: 2,15m 
 
Materiais: 
Contraplacado de madeira 6mm:  
8m2; Contraplacado de madeira 
3mm: 4m2; Pregos 2x15mm: 
150un; Tábuas de madeira 
200x20: 2m2; Perfis LNP 
50x50x5: 9m; Varão roscado M8: 
9m 
 
Mão de Obra: 
2 Carpinteiros, 2 Serralheiros 
 
Ferramentas: 
2 Serrotes, 2 Martelos, 
Ferramentas de aperto 
 
Tempo de execução: 
1 dia  

 

11 – Arcos do forno 

Os arcos do forno serão construídos em tijolo refractário 22x11x5. O arco frontal tem uma depressão (não 
visível na figura) por causa do “pescoço de cavalo” necessário para a correcta extracção dos gases. (ver 
peça desenhada n.º 7) 

Medições: 
Área dos arcos: 2,6m2 
 
Materiais: 
Tijolo refractário 22x11x5: 480un 
Argamassa refractária: 0,1m3 
(Composição: 40Kg de cimento + 
0,03 m3 de areia + 0,04m3 de 
barro vermelho + 20lt de água) 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes 
 
Ferramentas: 
3 pás, 3 enxadas, 4 colheres de 
trolha, 2 baldes 18 lt e carro de 
mão 
 
Tempo de execução: 
1 dia 
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12 – Paredes superiores do forno 

As paredes superiores do forno serão construídas em tijolo refractário 22x11x5. Seguidamente até à cota 
superior será realizado um enchimento à base de godo com areia para melhor isolamento. (ver peça 
desenhada n.º 7) 

Medições: 
Área de parede dupla : 3,5m2 
Volume do enchimento: 0,5m3 
 
Materiais: 
Tijolo refractário 22x11x5: 300un 
Argamassa refractária: 0,1m3 
(Composição: 40Kg de cimento + 
0,03 m3 de areia + 0,04m3 de 
barro vermelho + 20lt de água) 
Barro vermelho: 0,25m3 
Areia: 0,25m3 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes 
 
Ferramentas: 
3 pás, 3 enxadas, 4 colheres de 
trolha, 2 baldes 18 lt e carro de 
mão 
 
Tempo de execução: 
1 dia 

 

 

13 – Topo e chaminé do forno 

O topo e a chaminé do forno serão construídos em tijolo refractário. (ver peça desenhada n.º 7) 

Medições: 
Área de parede: 7m2 
 
Materiais: 
Tijolo refractário 22x11x5: 700un 
Argamassa refractária: 0,1m3 
(Composição: 40Kg de cimento + 
0,03 m3 de areia + 0,04m3 de 
barro vermelho + 20lt de água) 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes 
 
Ferramentas: 
3 pás, 3 enxadas, 4 colheres de 
trolha, 2 baldes 18 lt e carro de 
mão 
 
Tempo de execução: 
1 dia 
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14 – Paredes superiores e suportes de tabuleiros 

As paredes superiores serão construídas em bloco de cimento 15x20x50. Entre as paredes 
envolventes do forno e o forno existe uma caixa-de-ar que será preenchida com godo 
semelhante ao item 12. Os suportes dos tabuleiros são constituídos por perfis LNP50x50x5. (ver 
peça desenhada n.º 8) 

Medições: 
Área de parede : 38m2 
Comprimentos de perfis: 55m 
 
Materiais: 
Bloco de cimento 15x20x50:  
400un 
Perfis LNP 50x50x5: 55m 
Argamassa de cimento: 0,3m3 
(composição: 70kg de cimento + 
0,23m3 de areia + 40lt de água) 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes, 2 serralheiros 
 
Ferramentas: 
3 Enxadas, 4 colheres de trolha, 4 
talochas, 3 pás e 1 carro de mão 
 
Tempo de execução: 
Assentamento: 2 dia 
Secagem: 3 dias  

 

15 – Parede frontal, laje do depósito e ligações da cobertura 

A parede frontal será construída em bloco de cimento 15x20x50. A laje de suporte dos depósitos será 
construída em Betão C16/20 com 8cm de espessura. As ligações das paredes à cobertura serão acessórias 
específicas em aço inox p/ aparafusar posteriormente à estrutura de madeira (ver peça desenhada n.º 9) 

Medições: 
Área de parede: 6m2 
Área de laje: 5m2 
 
Materiais: 
Bloco cimento 15x20x50:  60un 
Betão C16/20: 0,5 m3 
(Composição: 170 kg de Cimento 
+ 0,140 m3 Areia + 0,25 m3 Brita 
+ 85 lt de Água + 1 kg de Aditivo) 
Argamassa de cimento: 0,05m3  
Peças de ligação cobertura: 24un 
 
Mão de Obra: 
4 Serventes 
 
Ferramentas: 
3 Enxadas, 3 colheres de trolha, 3 
pás, 3 baldes, 3 talhochas e 1 
carro de mão 
 
Tempo de execução: 
Assentamento e betonagem: 1 dia 
Secagem: 3 dias 
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16 – Reboco de paredes 

O reboco será realizado com argamassa de cimento com uma espessura de 1cm em todos os panos de 
parede interior e exterior. 

Medições: 
Área de reboco: 150m2 
 
Materiais: 
Argamassa de cimento: 1,6m3 
(composição: 430kg de cimento + 
1,28m3 de areia + 240lt de água) 
 
Mão de Obra: 
6 Serventes 
 
Ferramentas: 
3 Enxadas, 4 talochas, 4 colheres 
de trolha, 3 baldes 18lt e 1 carro 
de mão 
 
Tempo de execução: 
Reboco: 3 dias 
Secagem: 3 dias 

 

 

17 – Revestimento do pavimento, pintura das paredes, envernizamento 
das bancadas e pintura de suportes. 

O revestimento do pavimento será realizado em ladrilho tradicional constituído por cascalho de pedras 
naturais locais assente em cimento cola. A pintura das paredes será realizada com tinta plástica de cor em 
3 demão. 

Medições: 
Área do pavimento: 30m2 
Área de pintura: 150m2 
 
Materiais: 
Tinta plástica de cor: 50lt 
Verniz incolor p/ betão: 15lt 
Cascalho: 0,5m3 
Cimento cola: 30Kg 
 
Mão de Obra: 
3 Serventes, 3 Pintores 
 
Ferramentas: 
3 Rolos de pintura, 4 Tabuleiros de 
pintura, 6 Trinchas, 2 Colheres de 
trolha, 3 Baldes, 2 Talochas, 3 
Esponjas, 3 Pincéis de caiar e 1 
carro de mão 
 
Tempo de execução: 
Pavimento: 1 dia 
Pintura: 2 dias 
Secagem: 3 dias 
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18 – Instalação de depósitos e canalização 

Os 2 depósitos a instalar terão uma capacidade de 250 lt cada e armazenarão as águas da chuva 
colectadas através de uma caleira e 2 condutas de recolha com filtro de carvão activo. A canalização será 
constituída por 2 ramais interiores e 2 exteriores regulados por torneira simples. (ver peça desenhada n.º 
10) 

Medições: 
Comprimento de canalização: 9m 
 
Materiais: 
Depósitos 250lt: 2 un 
Tubo Inox 20mm: 9m 
Torneiras simples: 4 un 
Curvas 90º 20mm: 10un 
Tês 20mm: 2un 
Abraçadeiras: 20un 
 
Mão de Obra: 
2 Picheleiros 
 
Ferramentas: 
Rebarbadora, furadora, caixa de 
ferramentas 
 
Tempo de execução: 
1 dia  

 

19 – Estrutura da cobertura em madeira 

A estrutura da cobertura será constituída por 4 vigas de madeira com secção 100x150 e 21 madres de 
madeira com secção 50x80. Estes elementos deverão ser envernizados antes da montagem. Todas as 
ligações serão aparafusadas com acessórios específicos em aço inox. (ver peça desenhada n.º 11) 

Materiais: 
Vigas de madeira 100x150 
c/5,6m: 4 un 
Madres de madeira 50x80 c/2,7m: 
14 un 
Madres de madeira 50x80 c/2,3m: 
7 un 
Chapas L 100x70x4 em aço inox 
p/ ligação de madres: 48un 
Parafusos M6x30 p/ madeira: 
200un 
Parafusos M10x140 inox 
completos: 25un 
Verniz incolor p/ madeira: 10lt 
 
Mão de Obra: 
3 Carpinteiros 
 
Ferramentas: 
1 Serra circular, 3 Serrotes, Caixa 
de Ferramentas 
 
Tempo de execução: 
Fabrico de vigas e madres: 2 dias 
Envernizamento e secagem: 2 dias 
Montagem: 1 dia  
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20 – Instalação Eléctrica 

A instalação eléctrica será constituída por 4 pontos de iluminação regulados por 2 interruptores duplos de 
forma a controlar independentemente cada plafonier para melhor poupança de energia. (ver peça 
desenhada n.º 12) 

Medições: 
Comprimento das ligações 
eléctricas: 25m 
 
Materiais: 
Plafoniers: 4 un 
Interruptores duplos: 2 un 
Módulo Bateria, Regulador 12V: 
1un 
Cabo eléctrico duplo: 25m 
 
Mão de Obra: 
1 Electricista 
 
Ferramentas: 
Caixa de ferramentas 
 
Tempo de execução: 
1 dia 

 

 

21 – Painel de cobertura e painéis foto voltaicos 

A cobertura será constituída por painel de cobertura sanduíche com 8cm de espessura. Os 2 painéis 
fotovoltaicos terão uma potência mínima de 21W para alimentar os 4 pontos de iluminação 12V durante a 
noite. (ver peça desenhada n.º 13) 

Medições: 
Área da cobertura: 46m2 
 
Materiais: 
Painel de cobertura sanduíche 
8cm: 46m2 
Parafusos auto-perfurantes 
M5x100: 70un 
 
Mão de Obra: 
3 Serventes, 1 Electricista 
 
Ferramentas: 
Caixa de ferramentas, 
aparafusadora, rebarbadora,  
gerador 
 
Tempo de execução: 
2 dias 
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22 – Caleiras, filtros, rufos e sistema de recolha de águas 

Os rufos e a caleira de recolha de águas serão construídos em chapa de aço inox de 1mm de espessura. A 
caleira terá 2 pontos de escoamento centrais que ligam aos 2 colectores em tubo de PVC 90mm que 
alimentam os 2 depósitos de armazenamento possuindo cada um, uma válvula de limpeza intermédia e 
filtro de carvão activo (pormenor K). (ver peça desenhada n.º 10) 

Medições: 
Comprimento da caleira: 8m 
Comprimentos dos rufos: 20m 
Comprimento dos colectores: 
1,3m 
 
Materiais: 
Caleira em aço inox 1mm: 8m 
Rufos em aço inox 1mm: 20m 
Tubo 90mm em PVC: 2,6m 
Curvas 90º 90mm em PVC: 4un 
Tês 90mm c/ tampa: 2un 
Filtro de carvão activo: 2un 
Cola-e-Veda: 4lt 
 
Mão de Obra: 
2 Serventes, 2 Serralheiros 
 
Ferramentas: 
Ferramentas de aperto diversas: 
V.G. 
 
Tempo de execução: 
2 dias 

 

 

23 – Caixilharias, acessórios e utensílios 

Todas as portas e caixilharias serão construídas em ferro, revestidas com tinta de esmalte. Os tabuleiros 
serão em chapa de aço inox 1mm e as pás de padeiro serão em aço inox com cabo de madeira. Os tampos 
para as bancadas serão em madeira com 2cm de espessura sem tratamento. (ver peça desenhada n.º 14) 

Materiais: 
Portas inferiores em ferro 200x90 
p/ bancada: 2un 
Porta do forno em ferro 60x30: 
1un 
Portas superiores em ferro 45x40 
p/ instalação eléctrica: 2un 
Tabuleiros grandes 50x140: 8un 
Tabuleiros pequenos 50x50: 6un 
Tampo de bancada 150x90x2 em 
madeira: 2un 
Pá de padeiro, Rolos de massa e 
Pias móveis: 4un de cada 
Caixilharias: 2 portas de abertura 
dupla simples 260x185, 1 janela 
simples 180x140, 2 Janelas 
simples 190x61, 2 Janelas simples 
182x51 e 2 Janelas simples 
136x42 
 
Mão de Obra: 
2 Carpinteiros, 4 Serralheiros 
 
Tempo de execução: 
8 dias 
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Planeamento 

Considerações para o planeamento 

Todos os materiais terão de ser transportados de barco com capacidade máxima de 1200Kg em 
condições de segurança. A área útil de carga de 1,5m por 5m (medidas em planta). O tempo de 
transporte é de uma hora aproximadamente. 

Todos os materiais da 1ª fase (item 1 do gráfico de Gantt) terão de ser comprados e transportados 
até ao dia 16 de Janeiro, data de chegada dos colaboradores e orientadores do projecto à ilha de 
Room. Todos os restantes materiais e componentes serão comprados e fabricados posteriormente 
sob a orientação de projecto. 

Foram consideradas 3 equipas de 4 a 6 homens locais com experiência relevante nas áreas de 
trolharia, serralharia e carpintaria. 

Todas as actividades serão coordenadas e auxiliadas pelos dois colaboradores nomeados pela 
Allatantou Associação Cultural. 

O prazo de construção previsto é de 39 dias corridos. 

 
Gráfico de Gantt 
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Item Actividade Recursos Inicio Fim
Dur.
(d)

Janeiro Fevereiro

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1
Compra e transporte de materiais - 1
Fase

5/1/2011 16/1/2011 12

1.1 Areia (3,5m3 / 9100kg) 8xSTB 5/1/2011 6/1/2011 2

1.2 Brita (2,6m3 / 6760kg) 6xSTB 7/1/2011 8/1/2011 2

1.3 Barro vermelho (0,5m3 /1300kg) 1xSTB 9/1/2011 9/1/2011 1

1.4
Bloco de cimento 15x20x50 (750 un /
12000kg) 10xSTB 10/1/2011 12/1/2011 3

1.5
Tijolo refractrio 22x11x5 (2060 un /
2000kg)

2xSTB 13/1/2011 13/1/2011 1

1.6

Varão de construção ø10 (90kg), Varão
roscado M8  (9m / 4kg), Perfil de Ferro
LNP 50x50x5 (500kg) e Malhasol CQ30
(30m2)

1xSTB 14/1/2011 14/1/2011 1

1.7
Contraplacado de madeira 3 e 6mm (
12m2), Tábuas de madeira p/
cofragem (22m2)

0,1xSTB 15/1/2011 15/1/2011 1

1.8
Cimento (2450Kg) + Cimento Cola
(30kg)

2xSTB 16/1/2011 16/1/2011 1

2 Construção 17/1/2011 24/2/2011 39

2.1
Implantação e escavação para
fundações (30m2 / 2,9m3)

4xMOT 17/1/2011 17/1/2011 1

2.2 Leito para fundações (10m2 / 0,5m3) 3xMOT 18/1/2011 21/1/2011 4

2.2.1 Betonagem 18/1/2011 18/1/2011 1

2.2.2 Secagem 19/1/2011 21/1/2011 3

2.3 Armao para fundações (30m2) 4xMOS 18/1/2011 18/1/2011 1

2.4
Betonagem de linteis de fundação e
base da laje de pavimento (30m2 /
2,4m3)

4xMOT 19/1/2011 22/1/2011 4

2.4.1 Betonagem 19/1/2011 19/1/2011 1

2.4.2 Secagem 20/1/2011 22/1/2011 3

2.5 Laje de pavimento (30m2 / 0,9m3) 4xMOT 20/1/2011 23/1/2011 4

2.5.1 Betonagem 20/1/2011 20/1/2011 1

2.5.2 Secagem 21/1/2011 23/1/2011 3

2.6 Paredes inferiores (28m2) 4xMOT 24/1/2011 27/1/2011 4

2.6.1 Assentamento 24/1/2011 24/1/2011 1

2.6.2 Secagem 25/1/2011 27/1/2011 3

2.7
Cofragem e armaçãoo da bancada
(19m / 14m2)

2xMOT +
2xMOS

25/1/2011 25/1/2011 1

2.8
Betonagem da bancada e reforço de
paredes (15m2 / 0,8m3)

4xMOT 26/1/2011 29/1/2011 4

2.8.1 Betonagem 26/1/2011 26/1/2011 1

2.8.2 Secagem 27/1/2011 29/1/2011 3

2.9 Forno 30/1/2011 3/2/2011 5

2.9.1
Paredes inferiores e base do forno
(9m2)

4xMOT 30/1/2011 30/1/2011 1

2.9.2
Moldes e travamento para os arcos
do forno (10m2)

2xMOC +
2xMOS

31/1/2011 31/1/2011 1

2.9.3 Arcos do forno 4xMOT 1/2/2011 1/2/2011 1

2.9.4 Paredes superiores do forno 4xMOT 2/2/2011 2/2/2011 1

2.9.5 Topo e chaminé do forno 4xMOT 3/2/2011 3/2/2011 1

2.10
Compra e transporte de materiais - 2
Fase

30/1/2011 31/1/2011 2

2.10.1 Materiais e acessórios p/ canalização 0,1xSTB 30/1/2011 30/1/2011 1

2.10.2
Materiais e acessórios p/ instalação
eléctrica

0,1xSTB 30/1/2011 30/1/2011 1

2.10.3 Tintas e vernizes (75lt) 0,1xSTB 30/1/2011 30/1/2011 1

2.10.4
Painel de cobertura (46m2),
ferragens e parafusaria

1xSTB 31/1/2011 31/1/2011 1

2.11
Paredes superiores e suportes de
tabuleiros

4xMOT+2
xMOS

3/2/2011 7/2/2011 5

2.11.1 Assentamento 3/2/2011 4/2/2011 2

2.11.2 Secagem 5/2/2011 7/2/2011 3

2.12
Parede frontal, laje do depsito e ligaes
da cobertura

4xMOT 4/2/2011 7/2/2011 4

2.12.1 Assentamento 4/2/2011 4/2/2011 1

2.12.2 Secagem 5/2/2011 7/2/2011 3

2.13 Reboco de paredes 6xMOT 8/2/2011 13/2/2011 6

2.13.1 Reboco 8/2/2011 10/2/2011 3

2.13.2 Secagem 11/2/2011 13/2/2011 3

2.14
Revestimento do pavimento, pintura
das paredes, envernizamento das
bancadas e pintura de suportes.

3xMOT +
3xMOP

14/2/2011 18/2/2011 5

2.14.1 Pintura 14/2/2011 15/2/2011 2

2.14.2 Pavimento 16/2/2011 16/2/2011 1

2.14.3 Secagem 16/2/2011 18/2/2011 3

2.15 Instalação de depósitos e canalização 2xMOS 19/2/2011 19/2/2011 1

2.16 Estrutura da cobertura em madeira 3xMOC 14/2/2011 18/2/2011 5

2.16.1 Fabrico de vigas e madres 14/2/2011 15/2/2011 2

2.16.2 Envernizamento e secagem 16/2/2011 17/2/2011 2

2.16.3 Montagem 18/2/2011 18/2/2011 1

2.17 Instalação Eléctrica 2xMOE 19/2/2011 19/2/2011 1

2.18
Painel de cobertura e paineis foto
voltaicos

2xMOS +
2xMOE

20/2/2011 21/2/2011 2

2.19
Caleiras, rufos e sistema de recolha de
guas

2xMOS 22/2/2011 24/2/2011 3

2.19.1 Fabrico de caleira e rufos 22/2/2011 23/2/2011 2

2.19.2 Montagem 24/2/2011 24/2/2011 1

2.20 Caixilharias, acessórios e utensílios 14/2/2011 24/2/2011 11

2.20.1 Caixilharias das janelas e portas 4xMOS 14/2/2011 19/2/2011 6

2.20.2 Acessórios (tampos, tabuleiros,...) 4xMOS 20/2/2011 22/2/2011 3

2.20.3 Utensilios (pás, rolos, pias, ...) CM 23/2/2011 24/2/2011 2  

Legenda 

MOT: Mão-de-Obra de Trolharia MON: Mão-de-Obra de Canalizador 
MOS: Mão-de-Obra de Serralharia STB: Serviço de Transporte de Barco 
MOC: Mão-de-Obra de Carpintaria STL: Serviço de Transporte Local 
MOE: Mão-de-Obra de Electricista CM: Compra de Material 
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Orçamento 

Artigo Descrição Quant. Unid.
Preço 

Unitário
Preço Total

1 Logistica 4.700,00 €
1.1 Viagens dos colaboradores do projecto (incluindo 

vistos, vacinação e medicação preventiva)
2 un. 1.000,00 € 2.000,00 €

1.2 Estadia e alimentação dos colaboradores do 
projecto durante 40 dias

2 un. 750,00 € 1.500,00 €

1.3 Despesas diversas (deslocação interna, etc...) 1 v.g 400,00 € 400,00 €

1.4 Expedição e recepção de frete até 100Kg com 
material e ferramentas expedidas de Portugal

1 v.g 800,00 € 800,00 €

2 Construção do forno 8.873,00 €
295,77 €

2.2 4.816,00 €

2.2.1 Cimento (sacos de 50Kg) 49 un. 6,00 € 294,00 €

2.2.2 Cimento Cola 30 Kg 1,00 € 30,00 €

2.2.3 Areia (2600 kg/m3) 3,475 m3 60,00 € 208,50 €

2.2.4 Brita (2600 kg/m3) 2,6 m3 70,00 € 182,00 €

2.2.5 Barro vermelho 0,49 m3 50,00 € 24,50 €

2.2.6 Bloco de cimento 15x20x50 (16kg/un) 740 un. 0,40 € 296,00 €

2.2.7 Tijolo refractário 22x11x5 2060 un. 0,40 € 824,00 €

2.2.8 Varão de construção ø10 (0,62kg/m) 88 Kg 1,50 € 132,00 €

2.2.9 Perfil de ferro LNP 50x50x5 (3,8 kg/m) 495 Kg 1,50 € 742,50 €

2.2.10 Arame recozido 2 Kg 0,50 € 1,00 €

2.2.11 Malhasol CQ30 30 m2 2,00 € 60,00 €

2.2.12 Varão roscado M8 (0,4kg/m) 4 Kg 2,00 € 8,00 €

2.2.13 Depósito de água de 250 lt 2 un 120,00 € 240,00 €

2.2.14 Tubo inox D20xE2 p/ canalização (0,9kg/m) 9 Kg 2,00 € 18,00 €

2.2.15 Tubo 90mm em PVC 3 m 2,00 € 6,00 €

2.2.16 Curva 90º 90mm em PVC 4 un 3,00 € 12,00 €

2.2.17 Tê 90mm em PVC c/ tampa 2 un 5,00 € 10,00 €

2.2.18 Curva 90º 20mm em inox 10 un 2,00 € 20,00 €

2.2.19 Tê 20mm em inox 2 un 2,00 € 4,00 €

2.2.20 Abraçadeira p/ tubagem 20mm 20 un 0,20 € 4,00 €

2.2.21 Torneira misturadora simples 4 un 12,00 € 48,00 €

2.2.22 Tábuas de madeira 200x15 p/ cofragem 22 m2 1,50 € 33,00 €

2.2.23 Contraplacado de madeira 3mm 4 m2 3,00 € 12,00 €

2.2.24 Contraplacado de madeira 6mm 8 m2 5,00 € 40,00 €

2.2.25 Tinta Plástica de cor 50 Lt 5,00 € 250,00 €

2.2.26 Verniz incolor p/ betão 15 Lt 7,50 € 112,50 €

2.2.27 Verniz incolor p/ madeira 10 Lt 7,50 € 75,00 €

2.2.28 Interruptor duplo 2 un 10,00 € 20,00 €

2.2.29 Cabo eléctrico duplo 25 m 0,80 € 20,00 €

2.2.30 Plafonier "olho de boi" c/ protecção c/lamp. 4 un 15,00 € 60,00 €

2.2.31 Bateria 50Ah 1 un 80,00 € 80,00 €

2.2.32 Pregos (meia galeota e aço 30mm) 7 Kg 1,50 € 10,50 €

2.2.33 Pregos 2x15mm p/ madeira 2 Kg 1,50 € 3,00 €

2.2.34 Parafusos M6x30 p/ madeira 200 un 0,15 € 30,00 €

2.2.35 Parafusos M10x140 inox completos 25 un 1,50 € 37,50 €

2.2.36 Parafusos autoperfurantes M5x100 100 un 0,40 € 40,00 €

2.2.37 Painel de cobertura sandwiche 60mm 46 m2 18,00 € 828,00 €

2.2.38 Água 1220 lt 0,00 € 0,00 €

Materiais (a comprar na Guiné)
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2.3 751,00 €
2.3.1 Peças de ligação da cobertura às paredes de 

alvenaria em aço inox 
24 un 2,00 € 48,00 €

2.3.2 Peças 100x70x4 de ligação das madres às vigas 
em aço inox

48 un 1,00 € 48,00 €

2.3.3 Painel fotovoltaico 50W 1 un 325,00 € 325,00 €

2.3.4 Aditivo acelerador de presa para argamassas e 
betões

10 kg 6,00 € 60,00 €

2.3.5 Regulador de bateria 40A 1 un 150,00 € 150,00 €

2.3.6 Filtro de carvão activo 90mmx500 2 un 60,00 € 120,00 €

2.4 2.624,00 €
2.4.1 Mão de Obra de trolharia (8 hr. trabalho de 1 

servente c/alimentação)
74 un. 7,00 € 518,00 €

2.4.2 Mão de Obra de serralharia (8 hr. trabalho de 1 
serralheiro c/alimentação)

16 un. 10,00 € 160,00 €

2.4.3 Mão de Obra de pintura (8 hr. trabalho de 1 
pintor c/alimentação)

6 un. 8,50 € 51,00 €

2.4.4 Mão de Obra de carpintaria (8 hr. trabalho de 1 
carpinteiro c/alimentação)

19 un. 10,00 € 190,00 €

2.4.5 Fabrico de vigas de madeira 100x150 c/5,6m 4 un. 35,00 € 140,00 €

2.4.6 Fabrico de madres de madeira c/ secção 50x80 
c/2,7m

14 un. 4,00 € 56,00 €

2.4.7 Fabrico de madres de madeira c/ secção 50x80 
c/2,3m

7 un. 4,00 € 28,00 €

2.4.8 Fabrico e montagem de caleira em aço inox 
1mm c/ 8m

8 m 14,00 € 112,00 €

2.4.9 Fabrico e montagem de portas inferiores em 
ferro c/ 200x90 p/ bancada

2 un 20,00 € 40,00 €

2.4.10 Fabrico e montagem de porta do forno em ferro 
60x30

1 un 10,00 € 10,00 €

2.4.11 Fabrico e montagem de portas superiores em 
ferro 45x40 p/ instalação eléctrica

2 un 5,00 € 10,00 €

2.4.12 Fabrico de tabuleiros grandes 50x140 em aço 
inox

8 un 15,00 € 120,00 €

2.4.13 Fabrico de tabuleiros pequenos 50x50 em aço 
inox

6 un 4,00 € 24,00 €

2.4.14 Fabrico e montagem de tampo de bancada 
150x90x2 em madeira

2 un 10,00 € 20,00 €

2.4.15 Fabrico / compra de pá de padeiro, Rolos de 
massa e Pias móveis

4 un 20,00 € 80,00 €

2.4.16 Fabrico e montagem de portas em ferro de 
abertura vertical dupla simples 260x185 c/ 
protecção exterior em rede dos envidraçados

2 un 220,00 € 440,00 €

2.4.17 Fabrico e montagem de janela em ferro c/ 
abertura horizontal simples 180x140 c/ 
protecção exterior em rede do envidraçado

1 un 120,00 € 120,00 €

2.4.18 Fabrico e montagem de janela em ferro 190x61 
c/ protecção exterior em rede do envidraçado

2 un 60,00 € 120,00 €

2.4.19 Fabrico e montagem de janela simples 182x51 c/
protecção exterior em rede do envidraçado

2 un 50,00 € 100,00 €

2.4.20 Fabrico e montagem de janela simples 136x42 c/
protecção exterior em rede do envidraçado

2 un 30,00 € 60,00 €

2.4.21 Fabrico e montagem de rufos em aço inox 1mm 
em todo o perimetro da cobertura

20 m 3,00 € 60,00 €

2.4.22 Aluguer de gerador electrico (8hr diárias) 3 un. 5,00 € 15,00 €

2.4.23 Transporte de barco dos materiais 30 un. 5,00 € 150,00 €

Mão de Obra e Serviços locais

Materiais (a expedir de Portugal)
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2.5 682,00 €
2.4.1 Conjunto: Enxada, picareta, pá de trolha e balde 

15 lt (1 un de cada)
4 un. 10,00 € 40,00 €

2.4.3 Caixa de ferramentas diversas 1 un. 30,00 € 30,00 €

2.4.4 Carro de mão 2 un. 60,00 € 120,00 €

2.4.6 Conjunto - Alicate de dobragem , Alicate de corte
(1 un. de cada)

3 un. 10,00 € 30,00 €

2.4.7 Pares de luvas 4 un. 8,00 € 32,00 €

2.4.8 Conjunto - fita métrica, esquadro, fio de prumo, 
nivel, lápis, caneta de alcool (1 un. de cada)

3 un. 30,00 € 90,00 €

2.4.9 Conjunto: Colher de trolha, talocha, pontão, 
maçaneta, esponja (1 un de cada)

4 un. 20,00 € 80,00 €

2.4.10 Conjunto: Serrote, martelo, serra eléctrica (1un. 
de cada)

2 un. 20,00 € 40,00 €

2.4.11 Conjunto: Rebarbadora, máquina de soldar, 
furadora, aparafusadora, óculos e auscultadores 
de protecção (1 un. de cada)

1 un. 100,00 € 100,00 €

2.4.12 Conjunto: Pinçeis de caiar, rolos, trinchas e 
tabulerios de pintura (1 un. de cada)

4 un. 30,00 € 120,00 €

Total 13.573,00 €

Ferramentas e Equipamentos (a comprar na Guiné)

 

 

 

 


