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1. CONTEXTUALIZAÇÃO  
• Processo iniciado em 2016; 

• Consultor permanente em todas as actividades desde 

diagnóstico actual até a sua execução; 

• Treinamento teórico em sala; 

• Auditoria Piloto, obra de Reabilitação da Av.ª Julius Nyerere, 

com transmissão de Know How e implementação on job 

training; 

• Com 6 auditores de obras. 

 
 

 
 

  
 

 
 



2. CAPACITAÇÃO 

Assistência Técnica 
Consultor Internacional 
em Auditoria de Obras 

Rodoviárias  

CAPACITAÇÃO 

TÉCNICAS DE AUDITORIA ÀS 
OBRAS RODOVIÁRIAS 

LABORATÓRO DE SOLOS E 
ASFALTO 

Beneficiários: 
Juízes Conselheiros; 
Assessores dos Juízes; 
Conselheiros; 
Gestores; 
Auditores. 

INSTRUÇÃO PROCESSUAL 

Apresentador
Notas de apresentação
Ter nível de qualificação igual ou superior ao que está executando



• 13 treinamentos em sala de aula (para todos 
os beneficiários); 

• Participações em seminários nacionais e 
internacionais; 

• 6 acções de treinamento práticos em 
laboratório e campo para a equipa de 
auditores de obras; 

• On the job training. 
 

3. DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 



• Conhecimento das matérias de modo a 
conduzir os achados de auditoria; 

• Complementação dos conhecimentos 
adquiridos em sala de aula para o Laboratório 
e em campo;  

• Utilização dos equipamentos de topografia e 
laboratório; 

• Leitura crítica de todos os dados e 
circunstâncias de uma obra. 

3. DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 



• Parceria com: 
 - TCDF 
 - LEM 
• Treinamento teórico nas instalações do TA; 
• Uso e manuseamento de equipamento no 

próprio laboratório do TA.  
 

3. DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS 



Item Objecto Extensão 
(Km) 

Valor do 
Contrato 

(USD) 

Preço por 
Km 

(USD) 

4.1 Reabilitação da Av.a Julius Nyerere (Cidade de Maputo) 4 6.854.862,33 1.713.715,58 

4.2 Reabilitação do troço Combomune-Mapai(Gaza) 100 48.721.890,42 406.015,75 

4.3 
 

Reabilitação do troço Mapai-Chicualacuala (Gaza) 87 28.957.332,11 332.842,89 

4.4 
 

 Reabilitação N6: Beira-Machipanda 
(Sofala) 287 410.783.279,05 1.431.300,62 

4.5 
 

Construção das estradas de acesso a Ponte Katembe-Ponta 
D´Ouro (Maputo) 187 340.000.000,00 1.818 .181,82 

4.6 
 

Obras de sinalização horizontal e vertical da N1, entre Cruz 
amento da N4/N1 e Km 14+500 (Cidade de Maputo)  14,5 216.608,62 14.938,53 

4. RESULTADOS DAS ACÇÕES 
On job training 

Auditoria às obras rodoviárias 

Apresentador
Notas de apresentação
Preço de uma obra é um calcanhar de aquiles, uma vez que não temos detalhamento em planilha orçamentária.Tem-se vários serviços compactados num único item;N6 todo serviço de pavimentação aglutinado num item desde a sub-base até ao revestimento; 



RESULTADOS DAS ACÇÕES 
On job training 

PROVÍNCIAS AUDITADAS  
 
 MAPUTO 
 
 SOFALA 
 
 MANICA 
 
 GAZA 
 



 

• Realização de despesa indevida resultante das diferenças entre 

as quantidades medidas e executadas na obra. 

• Execução de betão betuminoso sem atendimento aos padrões 

de qualidade estabelecidos no Projecto e nas Normas Técnicas; 

• Aprovação do serviço de betão betuminoso fora dos 

parâmetros estabelecidos em Norma Técnica e, por 

conseguinte, sem a garantia da vida útil prevista.  
 

4.1. Reabilitação da Av.a Julius Nyerere (Cidade 
de Maputo) – 4Km 



• Realização de trabalhos a mais sem a realização 

da respectiva adenda; 

• Diversas patologias (trincas e grandes erosões) no 

betão projectado; 

• Ausência de escadarias ou soluções alternativas 

que garantam o acesso seguro dos moradores. 
 

4.1. Reabilitação da Av.a Julius Nyerere (Cidade 
de Maputo) – 4Km 



4.1. Reabilitação da Av.a Julius Nyerere (Cidade 
de Maputo) – 4Km 

Apresentador
Notas de apresentação
Apenas exemplificativa, foram de factos 26 achados de auditoria



4.2. Estrada N221, Lote II-Reabilitação do Troço 
Combomune-Mapai 

(Gaza) - 100Km 
• Ausência de memórias de cálculo; 
• Falta de acesso aos dados de laboratório; 
• Execução de Tratamento Superficial Duplo (TSD) 

fora das especificações das normas técnicas; 
• Execução de Drenagem fora das especificações; 
• Execução de sinalização horizontal com baixas 

espessuras; 
• Execução de sinalização horizontal sem esferas de 

vidro; 



4.2. Estrada N221, Lote II-Reabilitação do Troço 
Combomune-Mapai 

(Gaza) - 100Km 
• Segmentos com defeitos precoces no TSD; 
• Ausência de dispositivos essenciais de drenagem; 
• Erosões; 
• Diferenças entre quantitativos medidos e executados 

de sub-base, base e imprimação; 
• Serviços preliminaries perdidos (base e imprimação) 

em função dos defeitos no TSD; 
• Excessos de pagamentos; 
• Sobrepreços; 

 



4.2. Estrada N221, Lote II-Reabilitação do Troço 
Combomune-Mapai 

(Gaza) - 100Km 

Imprimação Perdida 

Correcção inadequada feita pelo empreiteiro 

Deixou a pista desnivelada 

Erosões geradas pela 
falta do meio fio 

Apresentador
Notas de apresentação
A empresa optou por executar uma frente muito longa de imprimação a tal ponto que esta danificou-se antes do tratamento superficial deixando a base exposta e sujeita a danos.



4.2. Estrada N221, Lote II-Reabilitação do Troço 
Combomune-Mapai 

(Gaza) - 100Km 

Trilha de rodas  

Trincas no 
Pavimento asfáltico 



4.3. Estrada N221, Lote III  
Reabilitação do Troço Mapai-Chicualacuala 

(Gaza) – 87Km 

• Ausência de memórias de cálculo; 
 

• Falta de acesso aos dados de laboratório; 
 

• Sobrepreços. 
 

• Baixa espessura e ausência de esferas de vidro na sinalização 
horizontal 



Baixa espessura de tinta e ausência 
de esfera de vidro 



4.4. Reabilitação da N6 – Beira Machipanda  
(Sofala/Manica) – 287Km 

• Valor contractual orçado com poucos itens; 

• Elevado custo por quilômetro; 

• Solução inadequada de projeto para aproximação das pontes 

• Ausência de memórias de cálculo; 

• Execução de taludes de corte fora das especificações das 

normas técnicas; 

• 287km de rodovia liberada ao tráfego sem sinalização 

horizontal e vertical 

 



4.4. Reabilitação da N6 – Beira Machipanda  
(Sofala) – 287Km 

Aferição dos materias  
na pedreira Transporte usado para os materiais Inertes preparados para o transporte 

Inertes em preparação 



4.4. Reabilitação da N6 – Beira Machipanda  
(Sofala) – 287Km 

Talude sem respeitar a 
inclinação 

Solução inadequada 
do projecto 



4.4. Reabilitação da N6 – Beira Machipanda  
(Sofala) – 287Km 

Sem sinalização Horizontal 

Poste 
devidamente 

sinalizado e no 
acostamento 



4.5. Construção das estradas de acesso a 
Ponte Katembe-Ponta D´Ouro (Maputo) – 

187Km 
• Ausência de planilha orçamentária para cálculo do 

valor contratual; 
• Elevado custo por quilômetro; 
• Calendário de pagamento sem conexão com o avanço 

do cronograma físico; 
• Interrupção do contrato de consultoria para 

fiscalização dos serviços; 
• Segmentos com sérias e precoces patologias; 

 



4.5. Construção das estradas de acesso a 
Ponte Katembe-Ponta D´Ouro (Maputo) – 

187Km 



4.6. Obras de sinalização horizontal e vertical 
da N1, entre Cruzamento da N4/N1 e Km 

14+500 (Cidade de Maputo) 
• Retrorrefletividade abaixo do mínimo admitido em norma; 

• Deterioração precoce; 

• Ausência de controle tecnológico; 

• Ausência de dados de projeto acerca da tinta (tipo e % 
Sólidos/Volume); 

• Ausência de dados de projeto acerca das espessuras húmidas e 
secas  bem como das esferas; 

• Norma Técnica com parâmetros de retrorrefletividade muito 
abaixo das exigências mínimas internacionais 
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Sinalização Horizontal 



4.6. Obras de sinalização horizontal e vertical 
da N1, entre Cruzamento da N4/N1 e Km 

14+500 (Cidade de Maputo) 

• Diferença de tipos de películas; 

• Ausência de controle tecnológico; 

• Ausência de dados de projeto acerca da película a ser 

utilizada; 

• Ausência de dados em projeto acerca da localização 

das placas. 

Sinalização Vertical 



4.6. Obras de sinalização horizontal e vertical 
da N1, entre Cruzamento da N4/N1 e Km 

14+500 (Cidade de Maputo) 



Norma da SADC 

Norma Brasileira Norma Americana 
próxima com a Brasileira 
 
Norma Europeia com  
padrões elevados 



5. Desafios 
• Capacitação contínua da equipa técnica sobre os procedimentos de 

auditoria de obras rodoviárias e ferramentas específicas (laboratório); 

• Acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo MOPHRH e ANE no 

âmbito da elaboração de sistemas referenciais de preços de obra 

públicas e actualização de Normas Técnicas; 

• Privilegiar a realização de auditorias concomitantes; 

• Auditar pontes; 

• Elaborar o manual de procedimentos de auditoria de obras rodoviárias. 



“O conhecimento é uma ferramenta, 

e como todas as ferramentas, o seu 

impacto está nas mãos de quem o 

usa” 

Daniel Gerhard Brown 



Contactos: 
  nazamodo@hotmail.com 

   
  +258823093020 
   
  Maputo-Moçambique 

 

mailto:nazamodo@hotmail.com
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