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Check-list C/2 Controlo financeiro e de planeamento do 

projecto 
Check-list E.P./1 A informação do projecto de arquitectura – 

fase de estudo prévio 
Check-list E.P./2 A informação do projecto de estabilidade – 

fase de estudo prévio 
Check-list E.P./3 A informação do projecto de redes de fluidos 

– fase de estudo prévio 
Check-list E.P./4 A informação do projecto de climatização – 

fase de estudo prévio 
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eléctricas – fase de estudo prévio 
Check-list A.P./1 A informação do projecto de arquitectura – 

fase de ante-projecto 
Check-list A.P./2 A informação do projecto de estabilidade – 

fase de ante-projecto 
Check-list A.P./3 A informação do projecto de redes de fluidos 

– fase de ante-projecto 
Check-list A.P./4 A informação do projecto de climatização – 

fase de ante-projecto 
Check-list A.P./5 A informação do projecto de instalações 

eléctricas – fase de ante-projecto 
Check-list P.E./1 A informação do projecto de arquitectura – 

fase de projecto de execução 
Check-list P.E./2 A informação do projecto de estabilidade – 

fase de projecto de execução 
Check-list P.E./3 A informação do projecto de redes de fluidos 

– fase de projecto de execução 
Check-list P.E./4 A informação do projecto de climatização – 

fase de projecto de execução 
Check-list P.E./5 A informação do projecto de instalações 

eléctricas – fase de projecto de execução 
 

 
 
 
 
 


