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1. Introdução 

No decurso do processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projeto de 
Ampliação da Zona Industrial de Bragança (Processo n.º 625965, AIA 816), a Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN) solicitou, através de um 
Ofício datado de 08 de julho de 2013 (Anexo 1), um conjunto de elementos/esclarecimentos 
adicionais para efeitos de conformidade do EIA. 

No presente documento enquadram-se os elementos e respostas aos esclarecimentos 
solicitados pela Comissão de Avaliação (CA), seguindo a sua estrutura a sequência dos 
pontos do parecer, destacando-se previamente à resposta, o conteúdo da 
observação/solicitação. No Anexo 4 incluiu-se o Parecer da Direção Regional da Cultura do 
Norte, relativo ao Relatório dos trabalhos arqueológicos (prospeção) efetuados no âmbito do 
EIA. 

2. Esclarecimentos aos elementos adicionais 
solicitados pela CCDRN 

2.1. EIA e Projeto 

a) Na capa do Relatório do EIA, a designação do projeto é “Projeto de Ampliação da Zona 
Industrial de Bragança”; contudo, ao longo deste documento, como por exemplo na página 
13, no ponto “2. Objetivos e justificação do projeto” informa-se que “O projeto tem como 
objetivo a ampliação do atual Parque Industrial Alto das Cantarias, em Bragança.”. Na 
mesma página, indica-se que “O concelho de Bragança tem atualmente duas áreas 
industriais em funcionamento – a Zona Industrial de Cantarias e a Zona Industrial de Mós. A 
Zona Industrial de Cantarias localiza-se no perímetro urbano, a sudoeste do centro da 
cidade. A Zona Industrial de Mós localiza-se numa área rural do concelho, e dista, 
aproximadamente, 13 km do centro.“ Ora se o projeto objeto desta avaliação reporta à 
ampliação da Zona Industrial de Cantarias, a menção ao projeto, ao longo de todos os 
documentos do EIA, deverá ser idêntica, devendo optar-se por Ampliação da Zona Industrial 
de Cantarias, ou Ampliação da Zona Industrial de Bragança. 

O projeto sujeito a AIA é o Projeto de Ampliação da Zona Industrial de Cantarias, pelo que, 
no EIA onde se lê:  

“ Projeto de Ampliação da Zona Industrial de Bragança”,  

deve ler-se: 

“Projeto de Ampliação da Zona Industrial de Cantarias”. 

b) Na página 12 do Relatório, no ponto “1.4. Antecedentes do EIA” refere-se que “O projeto 
de ampliação da zona industrial de Bragança não foi objeto de estudos anteriores à 
elaboração do atual EIA que constituem antecedentes”. Ora, tal circunstância é errada e 
reveladora de desconhecimento dos desenvolvimentos já ocorridos sobre este projeto, o 
que poderá ser potencialmente condicionador do presente trabalho, já que, a ser assim, não 
foram tidas em linha de conta as referências e revisão ao EIA que foram anteriormente 
comunicadas por parte da CA anterior, o que teria sido proveitoso para a estruturação de 
um novo trabalho mais fundamentado e ajustados aos objetivos da AIA. 
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O Capítulo 1.4. Antecedentes do EIA, passa a ter a seguinte redação: 

Data  Histórico do Processo 
14.03.2012 Entrega, do EIA do Projeto de Ampliação da Zona Industrial de Bragança, pelo 

proponente. 
26.04.2012 Receção de Ofício (ID 1086348) enviado pela CCDRN, com a proposta de 

Declaração de Desconformidade. 
18.05.2012 Reunião na CCDRN do proponente, equipa responsável pela elaboração do EIA e 

Comissão de Avaliação. 
23.05.2012 Receção de Ofício (ID 1209747) enviado pela CCDRN, com a Declaração de 

Desconformidade do Estudo de Impacte Ambiental e determinação de encerramento 
do respetivo processo de AIA. 

(…) – Elaboração de um Estudo Geotécnico na área de intervenção do projeto. 
– Solicitado e rececionado novo parecer do LNEG relativo ao Local com interesse 
geológico – Cabeço do Tojal dos Pereiros. 
– Elaboração do Relatório relativo ao descritor Património arquitetónico e 
arqueológico. 
– Alteração, promovida pela Câmara Municipal de Bragança, do Projeto de Execução 
de Ampliação da Zona Industrial de Bragança, de modo a: 
a) Reajustar os lotes de modo a criar uma área verde envolvente que preservasse e 
enquadrasse os granulitos félsicos (indo ao encontro do parecer do LNEG); 
b) Criar um espaço verde que preservasse um maciço arbóreo de elevado interesse 
natural; 
c) Alterar a solução construtiva prevista para os estacionamentos na proximidade da 
linha de escoamento superficial, dotando esta zona de materiais mais permeáveis. 
d) Eliminar a via rodoviária que unia a Zona Industrial à Zona Habitacional, por 
atravessar Estrutura Ecológica Municipal. 

07.05.2013 Entrega, de novo EIA do Projeto de Ampliação da Zona Industrial de Bragança, pelo 
proponente. 

08.07.2013 Receção de Ofício (ID 1403759) enviado pela CCDRN, com a solicitação de 
elementos adicionais ao EIA, para efeitos de conformidade de AIA. 

11.10.2013 Solicitação, pelo proponente, da prorrogação do prazo de entrega dos elementos 
solicitados pela CCDRN. 

14.10.2013 Prorrogação do prazo de entrega até ao dia 13.12.2013. 

Quadro 1 –  Antecedentes do EIA 

c) O anterior projeto de ampliação desta zona industrial para este mesmo espaço foi objeto 
de um outro EIA, com declaração de desconformidade do mesmo em abril de 2012. Por 
esta razão, merecerá melhor explicação o afirmado no último parágrafo da pg. 11 do RL: “O 
EIA foi elaborado entre outubro de 2011 e fevereiro de 2012, e revisto em março de 2013.”, 
bem como o referido no primeiro da pg. 12: “O projeto de ampliação da zona industrial de 
Bragança não foi objeto de estudos anteriores à elaboração do atual EIA que constituem 
antecedentes.” 

Questão respondida no ponto 2.1.b. 

d) Na página 15 menciona-se “A área de projeto localiza-se, na sua maior parte, na 
freguesia de Bragança (Sé).” Se a localização na freguesia da Sé não corresponde à 
totalidade da área, tal facto tem que ser indicado, e ser igualmente indicada a inserção 
administrativa, ao nível da freguesia, da restante área. 

Uma vez que o subcapítulo 3.1.1. Localização geográfica e administrativa enumera o 
conjunto de freguesias que a área de intervenção do projeto integra, a frase “A área de 
projeto localiza-se, na sua maior parte, na freguesia de Bragança (Sé)” deverá ser 
considerada nula.  
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Nestes termos, os dois primeiros parágrafos deste subcapítulo devem ler-se: 

“A área de intervenção do projeto situa-se, segundo a divisão territorial e administrativa, em: 

- NUT II - Região Norte; 
- NUT III - Sub-região de Alto Trás-os-Montes; 
- Concelho - Bragança; 
- Freguesias - Bragança (Sé), Gostei e Samil. 

A urbanização será implantada, tal como já foi referido, na cidade de Bragança, numa área 
que revela sinais de degradação e abandono, embora detenha algumas culturas 
temporárias e permanentes. Os únicos elementos construídos presentes na área de 
intervenção correspondem a apoios agrícolas e pequenos muros, não se lhes reconhecendo 
por isso valor patrimonial significativo. A proximidade com a zona industrial e a ausência de 
função/atividade contribuiu para o depósito de lixos.” 

e) Na página 19, ponto “3.2.2. O projeto”, é informado “O projeto de ampliação da zona 
industrial de Bragança ocupa uma área de 30,30 ha e visa a constituição de 45 lotes, dos 
quais 44 se destinam a indústria e um a um posto de abastecimento de combustível.”, 
dados que não conformam com os do quadro 2, que indica 46 lotes, pelo que deverá ser 
esclarecida esta discrepância. 

A descrição da página 19 do Relatório do EIA apresenta-se correta, devendo considerar-se 
como gralha o número de lotes apresentado no Quadro 2.  

Assim o Quadro 2 - Quadro de síntese, deve ler-se: 

Área total do terreno a lotear 303 023 m2  
Área total de construção 53 315 m2 
Índice de ocupação do solo 0,16 
Índice de utilização do solo 0,18 
Número de lotes 45 
Área total dos lotes 127 484 m2 
Área máxima total de implantação de edifícios 47 647 m2 
Altura da fachada 10 m 
Número máximo de pisos 2 
Área dedicada a espaços verdes 11 109 m2 
Área dedicada a equipamentos coletivos 5 273 m2 

Quadro 2 –  Quadro de Síntese 

f) No mesmo quadro 2, página 20, indica-se que “Área dedicada a espaços verdes  
11 109 m2”; na página seguinte é referido que “Ao nível dos espaços exteriores, o projeto 
define espaços de fruição pública distintos:  

– Áreas envolventes aos elementos geológicos do tipo, granulítico, félsico e máfico; 
– Um espaço de atravessamento pedonal que acompanha uma linha de infiltração e 
escoamento superficial; 
– Um espaço verde, na área onde se localiza um conjunto arbóreo de elevado interesse 
natural. 

Os espaços de recreio e lazer enumerados compreendem 5% da superfície de intervenção, 
perfazendo 15.786 m2 da área de projeto.” – há que esclarecer a discrepância do valor das 
áreas: os espaços de recreio e lazer não se circunscrevem, neste projeto, aos espaços 
verdes? 
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Os espaços de recreio e lazer propostos pelo Projeto de Ampliação da Zona Industrial de 
Cantarias assumem-se como áreas de fruição pública por excelência, compreendendo por 
isso, o conjunto de áreas verdes e de equipamentos propostos.  

Neste contexto, a área de recreio e lazer proposta resulta do somatório das áreas dedicadas 
a espaços verdes e equipamentos. Com base no Quadro 2 poderá concluir-se que a área 
dedicada a espaços de recreio e lazer proposta pelo Projeto de Ampliação da Zona 
Industrial de Cantarias é de 16.382 m², considerando-se como gralha a área apresentada no 
relatório do EIA.  

Fruto desta correção, onde se lê: 

“Os espaços de recreio e lazer enumerados compreendem 5% da superfície de intervenção, 
ao afloramento rochoso implantado a sul da área de intervenção, o projeto fixa a 
implantação de um edifício de apoio, que se destina à instalação de uma loja de 
conveniência ou de um estabelecimento de restauração e bebidas. Este edifício apresenta 
áreas máximas de implantação e de construção de 360 m2 e 504 m2, respetivamente.”, 

deve ler-se: 

“Os espaços de recreio e lazer enumerados, que englobam o conjunto de áreas verdes e de 
equipamentos coletivos, compreendem 5% da superfície de intervenção, detendo 16.382 m² 
da área de projeto. Para o espaço público definido, na área envolvente ao afloramento 
rochoso implantado a sul da área de intervenção, o projeto fixa a implantação de um edifício 
de apoio, que se destina à instalação de uma loja de conveniência ou de um 
estabelecimento de restauração e bebidas. Este edifício apresenta áreas máximas de 
implantação e de construção de 360 m2 e 504 m2, respetivamente.” 

g) Deve ser retificado o Quadro 2, quanto ao número de lotes; 

O Quadro 2 apresenta-se retificado na alínea 2.1.e) deste aditamento.  

h) Retificação da peça desenhada “Modelação do terreno”, atendendo à sobreposição entre 
curvas de nível nas zonas dos afloramentos do geossítio; 

A peça desenhada 1073F2t4r2_2013-04_01.02 – Modelação do terreno, apresenta-se 
retificada e constitui o Anexo 6 do presente aditamento.  

i) Apresentação de uma peça desenhada, relativa à fase de construção, com as áreas 
destinadas a estaleiros e depósitos temporários; 

Presentemente ainda não se encontra definida a área destinada a estaleiro e depósitos 
temporários, pelo que não é possível apresentar a peça desenhada solicitada. Uma vez que 
se trata de uma obra pública sujeita a concurso público, o empreiteiro poderá apresentar 
proposta para o estaleiro e respetivos depósitos temporários. 

Aquando da sua definição ter-se-á em conta que: 

– O estaleiro e demais infraestruturas de apoio à obra deverão localizar-se, 
preferencialmente, em zonas que já se encontrem modificadas em termos das suas 
condições naturais, sem quaisquer condicionantes ambientais, afastados de linhas de água, 
evitando a afetação e o abate de elementos arbóreos ou flora legalmente protegida e de 
achados arqueológicos, bem como o afastamento a recetores sensíveis. 
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O depósito temporário e o armazenamento de produtos e resíduos perigosos deverá 
cumprir os requisitos anteriormente mencionados e deverá ainda: 

– Encontrar-se devidamente identificado e em local de fácil acesso; 
– Ser impermeável, estanque, estar protegido da chuva e ter uma capacidade igual a 50% 
da capacidade dos bidões, embalagens ou recipientes que alberga; 
– Estar equipado com extintores de pó químico tipo ABC, de 6 kg, material absorvente e 
sinalização de segurança. 

j) O valor constante no quadro 4, inserido na página 28 reporta “Arranjos exteriores 
183 024,77 €”; sem prejuízo desta informação, este valor terá que ser desagregado na 
orçamentação do Plano de Integração Paisagística (PIP). 
 
Descrição dos artigos Preço total
Espaços verdes – área de equipamento 11 312,64 €
Espaços verdes – arborização de arruamentos 5 524,58 €
Espaços verdes – alameda (separador central) 27 439,36 €
Pavimentações e remates 116 205,07 €
Mobiliário urbano 22 543,13 €
Total 183 024,77 €

Quadro 3 –  Orçamento dos Espaços Exteriores 

k) Na página 30, no ponto “3.2.2.14. Movimentações de terras”, terá que ser apresentado o 
efetivo balanço de terras e não apenas estimativas parcelares, dado tratar-se de um projeto 
em fase de projeto de execução. 

Na pág. 30 do Relatório do EIA onde se lê:  

“No global, estima-se que as escavações para a execução das infraestruturas produzam um 
volume total de terras da ordem de 47 560 m3, que poderá, parcialmente ser utilizado no 
terreno da intervenção, havendo condução das restantes terras a vazadouro em local 
adequado.”,  

deve ler-se:  

“No global, as escavações para a execução das infraestruturas vão originar um volume total 
de terras de 47 560 m3, que poderá, parcialmente ser utilizado no terreno da intervenção, 
havendo condução das restantes terras a vazadouro em local adequado.” 

l) O anterior projeto de ampliação desta zona industrial para este mesmo espaço foi objeto 
de um outro EIA, com declaração de desconformidade do mesmo em abril de 2012. Por 
esta razão, merecerá melhor explicação o afirmado no último parágrafo da pg. 11 do RL: “O 
EIA foi elaborado entre outubro de 2011 e fevereiro de 2012, e revisto em março de 2013.”, 
bem como o referido no primeiro da pg. 12: “O projeto de ampliação da zona industrial de 
Bragança não foi objeto de estudos anteriores à elaboração do atual EIA que constituem 
antecedentes.” 

Questão respondida no ponto 2.1.b). 
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2.2. Paisagem

a) Na caracterização da situação de referência, o EIA aflora uma análise de visibilidade, 
sem contudo apresentar, com base na figura 38, a que corresponde a representação das 
unidades de paisagem i) imagens que demonstrem a expansão visual de dentro para fora
da área de projeto e vice
tomadas de vista, iii) marcação de pontos notáveis da paisagem que constituam zonas mais 
impactadas visualmente, iv) atendendo à localização orográfica privilegiada do pr
termos de vistas (desde a cumeada até meia encosta, vide figura 36), a descrição das áreas 
envolventes mais visualmente impactadas, etc, aspetos que terão que ser revistos.

Para ilustrar o campo visual de cada uma das Unidades de Paisagem, foram s
pontos a partir dos quais se tornou possível identificar e caracterizar a sua expansão visual. 

 

Figura 1 –  Pontos de Vista
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Figura 2 –  Vista 1 

 

Figura 3 –  Vista 2 
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Figura 4 –  Vista 3 

 

Figura 5 –  Vista 4 
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Figura 6 –  Vista 5 

 

Figura 7 –  Vista 6 
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Figura 8 –  Vista 7 
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Consideram-se por pontos notáveis da paisagem que constituem zonas mais impactadas 
visualmente, os seguintes: 

 

 Geossítio Tojal dos Pereiros 

 Mancha florestal 

 Rio Fervença 

 Tecido consolidado da cidade 

 Capela Santa Isabel 

 Igreja dos Santos Mártires 

 Capela da Quinta de Santa Apolónia 

 Igreja de São Tiago 

 Capela de N. S. dos Perdidos 

 Capela de N. S. da Guia 

Figura 9 –  Pontos notáveis da Paisagem 
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Figura 10 –  Geossítio Tojal dos Pereiros 

 

Figura 11 –  Mancha florestal 

 

Figura 12 –  Rio Fervença 
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Figura 13 –  Tecido consolidado da cidade 

 

Figura 14 –  Capela Santa Isabel 
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Figura 15 –  Igreja dos Santos Mártires 

 

Figura 16 –  Igreja de São Tiago 
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A imagem que se apresenta – Figura 17 - evidencia as áreas mais impactadas visualmente 
pelo projeto de ampliação da zona industrial de Cantarias, destacando-se a forte ocupação 
urbana que se estende pelo vale.  

 

 
Figura 17 –  Bacia de visualização 

b) Deverá ainda ser elaborada a carta hipsométrica da área do projeto e área envolvente até 
onde os efeitos se possam vir a fazer sentir, que deverá igualmente constituir um suporte 
fundamental da revisão da análise visual atrás referida. 
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Apresenta-se na Figura 18 a carta hipsométrica da área de intervenção do projeto bem 
como da área envolvente.  

 

Figura 18 –  Carta hipsométrica da área de projeto e da envolvente 
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c) As medidas de minimização apresentadas no EIA, atendendo ao facto de se tratar de um 
projeto em fase de projeto de execução, não deve ser explicitadas com terminologia de 
hipótese, mas serem apresentadas com linguagem determinante, não sendo passível de 
aceitação propostas como “-Ser estiver prevista a reutilização dos materiais provenientes da 
decapagem, …”, “Para a fase de exploração deve-se: - Definir um Plano de Manutenção 
para as zonas verdes comuns…”. Assim, as Medidas de minimização terão que ser revistas 
e redigidas com o grau de exatidão a que tem que corresponder um projeto em fase de 
projeto de execução. 

O capítulo 6.4. Paisagem do Relatório do EIA passa a apresentar a seguinte redação: 

“As medidas que a seguir se apresentam têm como objetivo minimizar os impactes sobre a 
paisagem decorrentes das ações a desenvolver na fase de construção: 

– Devem ser geridas as terras e inertes provenientes da escavação de modo a evitar a sua 
deposição em áreas com revestimento vegetal; 
– Antes dos trabalhos de movimentação de terras, os solos de boa qualidade presentes nas 
áreas a intervencionar devem ser separados dos restantes, tendo em vista a sua posterior 
utilização; 
– A reutilização dos materiais provenientes da decapagem e o seu armazenamento devem 
efetuar-se em locais devidamente assinalados, de modo a evitar a ocorrência de fenómenos 
erosivos; 
– Para que o projeto corresponda a uma imagem de qualidade, torna-se fundamental que os 
espaços públicos e as zonas verdes sejam concretizados de forma cuidadosa, de acordo 
com o Projeto de Espaços Exteriores; 
– Proceder à recuperação paisagística do local de empréstimo de terras. 

Para a fase de exploração deve-se: 

– Implementar o Plano de Manutenção para as zonas verdes comuns”.  

d) O documento identificado, no projeto, como 0972PEex, respeitante ao Projeto de 
Integração Paisagística (PIP), terá que ser incorporado no EIA, nomeadamente para efeitos 
de Consulta Pública, já que o EIA tem que ser composto por todos os documentos que 
permitam o cabal entendimento da informação e seu tratamento. 

O Projeto de Execução de Arranjos Exteriores encontra-se no Anexo 7. 

e) Terá ainda que ser apresentado o Plano de Manutenção para as zonas verdes comuns, 
para a fase de exploração, a que aludem as Medidas de minimização apresentadas, mas 
que não se encontra incluído no PIP, como deveria, bem como o cronograma de instalação 
do PIP. 

O Plano de Manutenção para as zonas verdes comuns apresenta-se no Quadro 4.  

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 4 –  Plano de manutenção para as zonas verdes comuns 
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2.3. Ordenamento do Território e Uso do Solo 

a) O objeto do EIA envolve, conforme definições do Art.º 2 do DL n.º 555/99 de 16 de 
dezembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 26/2010 de 30 de março, uma operação de 
loteamento, na fase de projeto de execução da operação urbanística e inerentes obras de 
urbanização. 

Em causa está, também, a intervenção noutro local a Sul do loteamento, de onde, segundo 
o Relatório do EIA (doravante RL) a pg. 31, serão retirados 183 370 m³ de terras de 
empréstimo para os aterros necessários à concretização das obras de urbanização 
previstas. 

A operação prevê uma área de construção de mais de 55 000 m2 e 11 ha dedicados a 
espaços verdes, conforme expressa a planta e o quadro da pg.20 do RL. 

Carece de correção a divergência que se constata entre esta Planta Geral do RL e a 
constante no desenho 01.01 do Tomo IV – Peças desenhadas do EIA, a qual, com outra 
legendagem, não permite desfazer a dúvida quanto à efetiva localização do Posto de 
Abastecimento de Combustível. 

Apesar do âmbito de análise deste EIA ser o projeto de execução da ampliação da Zona 
Industrial de Cantarias, considerou-se oportuna a integração de uma Planta de síntese da 
proposta do loteamento referente a um estudo prévio do Projeto de execução, de forma a 
facilitar a análise e compreensão da solução proposta.  

No entanto, a legenda da Figura 7 do relatório apresenta incorreções o que dificulta a 
identificação precisa do Posto de abastecimento de combustível.  
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Assim, a Figura 7 do relatório do EIA deve ser substituída pela seguinte: 

 

 

 
Figura 19 –  Planta de síntese 

b) Não tendo o EIA considerado o local assinalado para terras de empréstimo como parte 
integrante do conjunto de usos e ações cujo impacto ambiental deva ser associado ao do 
loteamento propriamente dito, a análise que a seguir se formula é feita, em cada um dos 
itens em apreço, a menos do juízo de valor sobre a pertinência desta opção, a qual carece 
de ser devidamente justificada no RL. 

Tal não foi considerado, uma vez que, de acordo com o referido no Relatório do EIA, o local 
assinalado constitui tão só uma possibilidade de obtenção de terras de empréstimo. Uma 
vez que a construção do preconizado no projeto de infraestruturação do loteamento de 
ampliação da Zona Industrial de Cantarias será uma obra pública, a seleção do local para 
obtenção das terras de empréstimo será efetuada, conjuntamente, pelo empreiteiro 
encarregado da construção civil e pela fiscalização da obra.  
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c) A caracterização do espaço objeto da intervenção feita no RL a pg. 57 e seg. traduz com 
razoável clareza a realidade existente no que ao uso do solo respeita. Todavia, tendo sido 
feita uma caracterização quase somente descritiva, resulta, naturalmente, dificultada a 
avaliação devidamente suportada dos impactos, tanto neste item como noutros, 
designadamente no descritor Socio economia. Será, pois, pertinente a quantificação, na 
medida do possível, da realidade existente, nomeadamente quanto às áreas mensuráveis 
de solo afeto a cada uma dos usos e ocupações descritas. 

No quadro seguinte apresenta-se a quantificação das áreas do solo afeto a cada um dos 
usos e ocupações existentes. 

 
Uso e ocupações do solo Área 

ha % 
Áreas Florestais Carvalhos (forma arbustiva) 10,20 33,66 

Carvalhos (povoamento disperso) 4,65 15,34 
Áreas agrícolas Culturas arvenses 9,64 31,85 

Pomares 0,77 2,55 
Outras áreas Vegetação arbustiva 2,10 6,93 

Área de depósito de inertes de construção 0,26 0,85 
Área de depósito de lixo diverso 2,28 7,52 
Acampamento móvel 0,00 0,00 
Parque de estacionamento 0,33 1,08 

Elementos construídos  Construções existentes 0,01 0,03 
Elementos naturais Afloramentos rochosos 0,06 0,19 

Quadro 5 –  Usos do solo – quadro de áreas 

Em termos de representatividade, destacam-se as áreas florestais e as áreas agrícolas, que 
ocupam aproximadamente 49% e 35% respetivamente, da área a intervencionar.  

Integradas nas categorias de uso do solo existentes encontram-se alguns elementos 
lineares como muros, caminhos e linha de água, cuja extensão é identificada no quadro 
seguinte: 

Uso e ocupações do solo – Outras áreas  
Elementos construídos  Muros 629,19 m 

Caminhos 13773,62 m 
Elementos naturais Linha de água 568,55 m 

Quadro 6 –  Elementos lineares – quadro de áreas 

d) Conforme o n.º 3.1.3. do RL, a pg.16 (caberá corrigir vigoraram para vigoram): 
“Vigoraram na área em estudo os seguintes planos de ordenamento do território em vigor: 

- Plano Diretor Municipal (PDM) de Bragança; 
- Plano de Urbanização (PU) de Bragança; 
- Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do rio Douro.” 

O enunciado deste n.º 3.1.3. não se coaduna, e deverá coadunar-se, com o expresso no RL 
a pg. 110: 

“…os instrumentos de ordenamento e gestão do território em vigor na área do projeto são 
os seguintes: 

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 
        - Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a região hidrográfica 

3 (RH3) – PGBH do Douro; 
- Plano da Bacia Hidrográfica (PBH) do Douro; 
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- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (aguarda aprovação); 
- Plano Diretor Municipal de Bragança; 
- Plano de Urbanização de Bragança.” 

O primeiro parágrafo do subcapítulo 3.1.3 deve apresentar a seguinte redação: 

“Vigoram na área em estudo os seguintes planos de ordenamento do território: 

– Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 
– Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a região hidrográfica 3 
(RH3) – PGBH do Douro; 
– Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Douro; 
– Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (aguarda aprovação); 
– Plano Diretor Municipal de Bragança; 
– Plano de Urbanização de Bragança.” 

e) A fig. 61 da pg. 114 do RL é um extrato da Planta de Ordenamento do PDM de Bragança, 
evidenciando a delimitação neste Plano dos espaços a afetar à expansão da ZI para Norte 
(solos cuja urbanização é possível programar – Espaços para Indústrias e solos afetos à 
estrutura ecológica urbana), bem como a localização aí considerada para o Geossítio do 
Tojal dos Pereiros – G (doravante Geossítio). 

A fig. 62 da pg. 115 é um extrato da Planta de Zonamento do PU de Bragança (PU) com o 
projeto sobreposto, evidenciando a afetação, pelo loteamento propriamente dito, para além 
da Zona de Expansão Industrial, de espaço da Zona Verde de Proteção, coincidentes, no 
PDM, com Espaços Para Indústrias e solos afetos à estrutura ecológica urbana, 
respetivamente. 

Constata-se nesta ilustração, desde logo, a não coincidência da “planta do loteamento” 
sobreposta no PU com a “Planta Geral” constante do n.º 3.2.2. – Projeto do RL, a pg.20, cf. 
n.º 7 acima. O que também acontece na figura 63 da pg. 116. 

Consideram-se inválidas as figuras 62 e 63 do relatório do EIA, substituindo-se pelas que se 
apresentam de seguida: 
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Figura 20 –  Sobreposição da planta de zonamento do PU com o projeto do loteamento 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21 –  Sobreposição da planta de condicionantes do PU com o projeto do loteamento 
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f) Constata-se ainda que não é visível na figura acima a localização do Geossítio (cuja, no 
PU, é diferente da constante no PDM). Esta localização é visível no desenho 01.12 do Tomo 
IV do RL, sendo que, aqui sim, a planta geral do loteamento sobreposta no PU corresponde 
com a da referida figura 7. 

De acordo com a Figura 20, a localização do Geossítio mostra-se visível.  

g) Não é visível no EIA um critério de identificação, exposição e tratamento organizado e 
consequente da informação constante nos IGT aplicáveis, resultando a caracterização da 
pretensão, neste âmbito, confusa, dispersa, incompleta e até contraditória.  

Suprimem-se do relatório do EIA os subcapítulos 4.10.2; 4.10.3 e 4.10.4, apresentando o 
4.10.1 a seguinte redação: 

“Com base na informação disponível no Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT – 
www.snit.pt), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e Câmara 
Municipal de Bragança, os instrumentos de ordenamento e gestão do território em vigor na 
área do projeto são os seguintes: 

– Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 
– Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas (PGBH) que integram a região hidrográfica 3 
(RH3) – PGBH do Douro; 
– Plano de Bacia Hidrográfica (PBH) do Douro; 
– Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (aguarda aprovação); 
– Plano Diretor Municipal de Bragança; 
– Plano de Urbanização de Bragança. 

Para aferir o cumprimento das opções estratégicas dos IGT em vigor, apresenta-se um 
quadro onde se expõem os eixos de intervenção estratégica com relevância para o projeto e 
a adequação da solução com os mesmos.  
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Â
m

bi
to

 IGT Objetivo estratégico  Adequação do projeto às orientações 
estratégicas definidas 

N
ac

io
na

l 
PNPOT – 
Programa Nacional 
da Política de 
Ordenamento do 
Território 1 

- Promover pólos regionais de 
competitividade e qualificar o 
emprego 

O projeto em análise contribuirá para 
reforçar a rede nacional de áreas de 
localização empresarial. 

PGBH - Plano de 
Gestão das Bacias 
Hidrográficas que 
integram a Região 
hidrográfica 3 
(RH3) PGHB do 
Douro2 

- Proteger a qualidade das 
massas de água superficiais e 
subterrâneas, visando a sua 
conservação ou melhoria, no 
sentido de estas atingirem o bom 
estado 

A linha de água existente na área de 
intervenção apresenta-se hoje, 
desprovida de qualquer valorização, 
revelando-se impercetível aos olhos 
dos mais desatentos. O projeto em 
análise dignifica este elemento natural 
ao definir um corredor verde, espaço 
de atravessamento pedonal, em toda a 
extensão da linha de água.   

- Prevenir e minorar riscos 
naturais e antropogénicos 
associados a fenómenos 
hidrológicos extremos e a 
situações de risco de poluição 
acidental 

O tipo de intervenção previsto para a 
linha de água existente na área de 
intervenção, preconiza a criação de um 
talude verde e de um canal para 
condução e infiltração das águas 
pluviais. Esta solução permitirá facilitar 
a retenção de água e a minimização 
dos efeitos decorrentes de situações 
de fenómenos hidrológicos extremos. 

PBH do Douro – 
Plano da Bacia 
Hidrográfica do 
Douro3 

- Proteção das águas e controlo 
da poluição 

As unidades a instalar devem respeitar 
a legislação específica relativa à 
qualidade da água. Pelo que, as 
unidades industriais que produzam um 
efluente não equiparado a doméstico 
têm que ter um sistema de pré-
tratamento, de modo a conferir às suas 
águas residuais características no 
ponto de inserção da rede de esgotos 
que não afetem o normal 
funcionamento dos sistemas de 
drenagem e da ETAR. 

- Proteção da natureza A linha de água e o maciço arbóreo 
existente foram reconhecidos como 
elementos naturais de particular 
relevância, sendo por isso objeto de 
intervenções promotoras da sua 
qualificação. 

- Valorização económica e social 
dos recursos hídricos 

A definição de um espaço verde de 
fruição pública ao longo da linha de 
água constitui uma medida promotora 
da qualificação do espaço público e, 
simultaneamente, da valorização social 
dos recursos hídricos 

R
eg

io
na

l 

PROTN - Plano 
Regional de 
Ordenamento do 
Território do Norte4 

- Reforçar as principais vocações 
económicas e produtivas da 
região, reordenar e qualificar as 
áreas de localização empresarial 
da Região 

A Ampliação da Zona Industrial de 
Cantarias constitui uma oportunidade 
clara de reforço da vocação económica 
e produtiva da região. Uma vez que o 
loteamento não especifica o tipo de 
unidades industriais a instalar, caberá 
ao Município o papel de qualificar e 
diversificar a oferta deste setor no 
contexto do município e até da região.  

- Reforçar o papel das atividades 
industriais, terciárias de serviços 
à produção e o turismo de forma 
a atrair e fixar população 

1 - Aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro, tendo sido retificado pelas Declarações de Retificação n.ºs 
80-A/2007, de 7 de setembro, e 103-A/2007, de 2 de novembro; 
2 - Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 16-C/2013, de 22 de março; 
3 – Aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de dezembro de 2001; 
4 – Em discussão pública.  

Quadro 7 –  Orientações estratégicas de outros IGT’s 
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Da análise do Quadro 8, poderá concluir-se que o Projeto de Ampliação da Zona Industrial 
de Bragança respeita as orientações e opções estratégicas dos planos supramunicipais.  

A natureza regulamentar dos instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal justifica 
uma análise mais detalhada dos seus elementos constituintes, dedicando-se os capítulos 
seguintes ao seu estudo.” 

No subcapítulo 4.10.5. Planos municipais, adiciona-se a seguinte informação: 
 
Qualificação do solo Ocupação proposta pelo 

projeto PDM PU 

Solos cuja urbanização é 
possível programar - Espaços 
para indústria 

Solo de urbanização programada – 
Zona de Expansão Industrial 

Loteamento para a ampliação 
da zona industrial de 
Bragança 

Solos afetos à Estrutura 
Ecológica Urbana 

Solo afeto à estrutura ecológica 
urbana – Zona Verde de Proteção 

Vegetação natural 

Quadro 8 –  Relação entre a ocupação proposta pelos PMOT em vigor e as opções de projeto 

Da análise dos Extratos da Carta de Ordenamento e de Zonamento e do quadro acima, 
verifica-se que o projeto em análise se coaduna com os usos propostos pelos IGT de âmbito 
Municipal em vigor. 

Apesar da não concordância no que respeita à localização, o PDM e PU identificam ainda, a 
localização do Geossítio do Tojal de Pedreiros na área de intervenção do projeto.  

h) É assim que no n.º 4.10.6, a pg. 115 do RL, são indicadas como Servidões e restrições 
de utilidade pública determinadas pelos PDM e PU (não descriminado em qual destes 
Planos consta cada uma das condicionantes referidas, nem o regime imposto por cada um 
dos regulamentos: 

– Telecomunicações; 
– Linha aérea de alta tensão; 
– Linha de média tensão; 
– Domínio público hídrico. 

Consideram-se nulos os subcapítulos 4.10.6.1; 4.10.6.2 e 4.10.6.3, apresentando o 
subcapítulo 4.10.6 – Servidões e restrições de utilidade pública - a seguinte redação: 

“As servidões e restrições de utilidade pública em vigor na área de intervenção estão 
definidas nas Plantas de Condicionantes do PDM e PU. 
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Figura 22 –  Sobreposição da planta de condicionantes do PDM – Outras Condicionantes com o projeto do loteamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 –  Sobreposição da planta de condicionantes do PDM – Recursos ecológicos - com o projeto do loteamento 
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Figura 24 –  Sobreposição da planta de condicionantes do PDM – Recursos Agrícolas e Florestais - com o projeto do loteamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 –  Sobreposição da planta de condicionantes do PDM – Povoamentos Florestais percorridos por incêndio e áreas de risco 

elevado e muito elevado de incêndio - com o projeto do loteamento 
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Figura 26 –  Sobreposição da planta de condicionantes do PU com o projeto do loteamento 

Servidões e restrições de utilidade pública 

PDM PU 
Recursos hídricos (águas não navegáveis nem 
flutuáveis e margens com largura de 10m) 

Rede elétrica (linhas de alta e média tensão) 

Rede elétrica (linhas de alta e média tensão) 
Telecomunicações (Feixes Hertzianos) Telecomunicações (Servidão radio-elétrica) 

Quadro 9 –  Servidões e restrições de utilidade pública em vigor 

Da análise dos extratos das Plantas de condicionantes do PDM e do PU e do Quadro 10 
resultam as seguintes servidões e restrições de utilidade pública: 

– Telecomunicações; 
– Linha aérea de alta tensão; 
– Linha de média tensão; 
– Domínio público hídrico. 

Note-se que no PU não foram identificadas servidões administrativas relativas ao Domínio 
Público Hídrico uma vez que a linha de água que atravessa a área de intervenção não se 
encontra delimitada na Carta de Condicionantes. No entanto, e apesar da não concordância 
entre a Carta de Condicionantes do PDM e do PU, o Projeto da Ampliação da Zona 
Industrial de Cantarias considerou a sua existência, e respeitou o conjunto de restrições que 
a lei determina, definindo uma ocupação compatível com a salvaguarda deste elemento 
patrimonial natural.  

Por outro lado, como confirmam as imagens acima, não se verificam quais condicionalismos 
legais no que respeita à REN, RAN e áreas ardidas.  
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As servidões e restrições de utilidade pública aplicáveis regem-se, exclusivamente, pelos 
regimes jurídicos vigentes, uma vez que os regulamentos dos Planos (PDM e PU) não 
fixaram restrições adicionais, a saber: 
 
Servidão/Restrição de 
utilidade pública 

Restrição aplicável  Ocupação/uso proposto 
pelo projeto 

Telecomunicações Inibição de implantação ou 
manutenção de edifícios e outros 
obstáculos que distem menos de 
10 metros do elipsoide da 1ª zona 
de Fresnel1 

- Vegetação Natural 
- Infraestruturas Viárias 
 

Rede elétrica (linhas de alta e 
de média tensão 

Assegurar os afastamentos 
mínimos resultantes dos 
Regulamentos de Segurança no 
ato do licenciamento dos edifícios 
a localizar na proximidade das 
linhas elétricas existentes2 

 

Domínio Público Hídrico - Salvaguardar o uso/fruição 
pública ao longo da margem da 
linha de água (10 m de largura)3 
- Inibição da execução de 
quaisquer obras, permanentes ou 
temporárias, sem autorização da 
entidade a quem couber a 
jurisdição sobre a utilização das 
águas públicas correspondentes4 

- Espaço verde de fruição 
pública ao longo da linha de 
água 
 

1 Art. 11.º do DL n.º 597/73 de 7 de novembro; 
2 Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro; 
3 Segundo os art. 11.º da Lei n.º 54/2005 e art. 4.º da Lei n.º 58/2005, a margem aplicável à linha de água existente 
na área de intervenção corresponde a “águas não navegáveis nem flutuáveis, nomeadamente torrentes, barrancos 
e córregos de caudal descontínuo”; 
4 Art. 21.º da Lei n.º 54/2005 de 15 de novembro.  

Quadro 10 –  Servidões e restrições de utilidade pública - análise 

i) Desta forma, ainda que sumariamente abordado como domínio público hídrico, o espaço 
inerente à linha de água assinalada no terreno não foi considerado e tratado, também, como 
Servidão e restrição de utilidade pública no âmbito da Reserva Ecológica Nacional (REN).  

O PDM do Município de Bragança apresenta 4 desdobramentos da Carta de 
Condicionantes, designadamente: 

– Recursos agrícolas e florestais; 
– Recursos ecológicos; 
– Povoamentos florestais percorridos por incêndios; 
– Outras condicionantes. 

De forma a aferir as condicionantes em vigor na área de intervenção do loteamento, o 
presente aditamento apresenta a sobreposição do projeto com os diversos desdobramentos 
da carta de condicionantes do PDM.  

Como ilustram as Figuras 22 e 23, a linha de água que atravessa a área de intervenção 
integra, exclusivamente, o domínio público hídrico, classificando-se por águas não 
navegáveis nem flutuáveis e margens com largura de 10m.  
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Como confirma o extrato da carta da REN em vigor no município de Bragança, a área de 
intervenção não inclui qualquer tipo de subsistema da REN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Site do CNREN 

Figura 27 –  Extrato da Carta da REN do município de Bragança.  

j) Isto apesar de no n.º 3.1.4. pg.17 do RL, ser incluída a REN nas Condicionantes, 
servidões e restrições de utilidade pública (não sendo, aqui, referido o Domínio público 
hídrico). Por sua vez, neste n.º 3.1.4 é feita referência ao Geossítio e à necessidade de 
“proceder à salvaguarda e preservação do mesmo”, sendo esta condicionante ignorada no 
n.º 4.10.6. 

A enumeração da REN enquanto restrição de utilidade pública no subcapítulo 3.1.4. 
constitui uma gralha, não deve por isso ser considerada.  

Este subcapítulo passa a apresentar a seguinte redação: 

“A área afeta ao projeto está parcialmente sujeita às seguintes servidões e restrições de 
utilidade pública: 

– Domínio público hídrico (águas não navegáveis nem flutuáveis e margens com largura de 
10m); 
– Infraestruturas elétricas (linha aérea de alta tensão, linha de média tensão) e de 
telecomunicações (servidão radioelétrica – Despacho Conjunto de 20 de janeiro de 1993, 
publicado no Diário da República n.º 57, II série, de 9 de março de 1993).” 
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Uma vez que o Geossítio não apresenta um estatuto de proteção legal, a sua inclusão no 
subcapítulo 4.10.6 deve ser desconsiderada. No entanto, reconhecendo a necessidade de 
proceder à sua salvaguarda e proteção, o presente aditamento introduz um novo 
subcapítulo – 3.1.5 – Outras Condicionantes cuja redação se apresenta a seguir: 

“Integrado na área de intervenção encontra-se o Geossítio de Tojal de Pereiros, que 
corresponde ao afloramento das rochas mais antigas do território português. O PDM e PU 
vigentes classificam o Geossítio como local de interesse Geológico e Bens como Interesse 
Natural não Classificado, respetivamente.  

Embora este geossítio não possua estatuto de proteção legal, são reconhecidas a sua 
importância como Património Natural e a necessidade de proceder à preservação e 
salvaguarda do mesmo.” 

k) Ainda no que à REN respeita, constando a linha de água em causa como “Leitos dos 
Cursos de Água e Zonas Ameaçadas pelas Cheias” na carta de REN aprovada para o 
concelho de Bragança pela Portaria n.º 466/2010 de 6 de julho, não será dispensável a sua 
consideração como tal, com a expressão do enquadramento da intervenção no regime 
jurídico estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação do 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro (RJREN) e com a devida avaliação dos 
impactos da pretensão nas funções a que se refere a al. A) do n.º 3 do artigo 20.º deste 
decreto-lei. 

Como justificado anteriormente, a linha de água existente na área de intervenção do projeto 
de Ampliação da Zona Industrial de Cantarias integra exclusivamente o domínio público 
hídrico, classificando-se por Águas não navegáveis nem flutuáveis e margens com largura 
de 10m, não se justificando por isso avaliação dos Impactos relativamente à REN.  

l) Para além dos aspetos substantivos, também a forma na exposição merece ser apurada. 
Tal é o caso, v.g., da desajustada designação como “parcela” da faixa de proteção legal à 
linha de água (n.º 4.10.6.3 do RL, a pg. 117). 

Como referido anteriormente o subcapítulo 4.10.6.3 foi suprimido do Relatório do EIA.  

m) Integrado sem explicação no Cap 4 – Caracterização do ambiente afetado pelo projeto, o 
n.º 4.12 – Evolução previsível do ambiente na ausência do projeto do RL, a pg 131, não se 
refere, também sem explicação, ao descritor Ocupação do Solo, ainda que este aspeto seja 
obviamente relevante e determine a análise, em múltiplas vertentes, de outros descritores. 

O descritor Ocupação do solo integra o subcapítulo 4.12 - Evolução previsível do 
ambiente na ausência do projeto - no entanto fruto de uma gralha de formatação do texto 
pode, este item, não ter sido considerado.  

Assim, relativamente a este descritor considera-se: 

“- Ocupação do solo 
Os principais impactes neste descritor resultam da urbanização, o que por conseguinte se 
reflete na alteração dos usos atuais. Prevê-se que, na ausência da execução do projeto, os 
solos mantenham o uso atual.” 

n) Quanto ao Ordenamento do Território, este n.º 4.12, para além de repetir a classificação 
e regras de ocupação do PDM (nesta lógica, porque não também do PU?) conclui de forma 
simplista e sem expressão de fundamento, como se a natureza, a atividade humana e a 
evolução do contexto fossem estáticas, que “A não concretização do projeto não irá 
provocar alterações na área em estudo, na medida em que manterá a sua classificação.” 
Ora a concretização do projeto traduz, desde logo, a eliminação de alternativas de uso, ou 
de outras soluções, neste espaço, o que, dados os valores presentes, designadamente o 
Geossítio como espaço alargado, merece ser realçado e devidamente ponderado. 



 

Aditamento_2013-12 37/61 

O descritor ordenamento do território passa a apresentar a seguinte redação: 

“De acordo com o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial DL n.º 46/2009, de 
20 de fevereiro, cabe aos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) 
estabelecer entre outros, o regime de uso do solo através da sua classificação e 
qualificação.  

Os PMOT em vigor, determinam que o uso dominante dos solos que integram a área de 
projeto é o industrial, integrados em áreas de expansão da cidade. Assim, a não execução 
do projeto não iria alterar o uso do solo fixado pelo PDM e PU.  

No entanto a existência de um geossítio na área de intervenção poderia justificar a alteração 
da categoria funcional estabelecida pelos IGT´s supra citados. Se fosse considerada a 
classificação a Património Natural do Geossítio do Tojal de Pereiros, justificar-se-ia refletir 
sobre o tipo de ocupação vigente na área de intervenção, uma vez que a valorização e 
promoção daquela área constituiria uma prioridade para o município.” 

o) No que respeita aos critérios de definição do grau de significância, parece redutor a sua 
referência exclusivamente aos efeitos na “ocupação humana”. Será pertinente considerar 
outros não menos evidentes efeitos, ainda que não imediatamente associáveis a esta 
ocupação. 

O subcapítulo 5.3. Uso do solo passa a apresentar a seguinte redação: 

“5.3.1. Metodologia 

A avaliação dos impactes na componente do uso do solo é feita com base no grau de 
afetação do uso atual do solo na área de projeto. 

O grau de significância de natureza negativo é atribuído da seguinte forma: 

– Pouco significativo: quando existe alteração do uso do solo, mas que não impede a 
continuidade das funções sociais e atividades económicas instaladas; 
– Significativo: quando existe alteração do uso do solo que impede a continuidade das 
funções sociais e atividades económicas instaladas; 
– Muito significativo: quando existe alteração do uso do solo que impede a continuidade das 
funções sociais e atividades económicas instaladas, com repercussões no desenvolvimento 
social e económico local.  

5.3.2. Classificação dos impactes 

Os previsíveis impactes sobre o uso do solo durante a fase de construção decorrem, 
essencialmente, das seguintes ações: 

– Desmatação e decapagem do terreno; 
– Terraplanagens e regularização de cotas; 
– Instalação e exploração do estaleiro; 
– Construção das infraestruturas. 

As atividades resultantes da construção da ampliação da Zona Industrial de Bragança 
implicam uma alteração do uso atual do solo em grande parte da área intervencionada. Esta 
alteração traduz-se essencialmente numa redução significativa das áreas afetas ao uso 
agrícola e florestal, sendo afetadas as áreas de mais valia ambiental, como sejam os 
povoamentos florestais existentes com dominância do carvalho e do castanheiro. Neste 
contexto, o impacte das obras de urbanização é negativo e significativo, permanente e de 
abrangência local.  
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Por outro lado, o projeto salvaguarda e valoriza os valores naturais identificados – linha de 
água e afloramentos rochosos existentes nomeadamente o Geosítio do Tojal dos Pereiros, 
prescrevendo a sua proteção e integração em zona verde como medida fundamental para 
os preservar. Assim, o impacte da construção do loteamento sobre estes valores naturais é 
positivo, de duração permanente e abrangência local e regional.  

Na fase de exploração os impactes decorrem essencialmente da presença física dos 
edifícios e das diversas infraestruturas que constituem o projeto, o que significa a alteração 
do uso atual do solo e a sua indisponibilidade para outros fins. Trata-se de um impacte 
irreversível, permanente e de pouca significância, dado que a envolvente à área do projeto 
já se encontra bastante alterada, tendo a interferência direta no solo ocorrido durante a fase 
de construção.” 

p) Da forma quase exclusivamente descritiva como foi feito o levantamento e caracterização 
do espaço, resulta naturalmente, ainda que nem só por esta razão, prejuízo na definição e 
possibilidade de avaliação coerente e fundamentada dos impactos da solução preconizada, 
bem como da pertinência da mesmas e eventuais alternativas. 

Aspetos esclarecidos no ponto 2.3.c). 

q) Sendo expressado no 2º parágrafo da pg. 149 do RL que “Na avaliação de impactes 
sobre os planos de ordenamento e as servidões e restrições de utilidade, apenas serão 
analisados os que foram identificados na situação de referência”, e não tendo aí sido 
considerada a REN, a avaliação dos impactos no respeitante ao OT fica desde logo 
formalmente prejudicada. Não será dispensável a correção deste item em conformidade 
com a avaliação do grau de comprometimento das funções inerentes à linha de água em 
causa, conforme referido no n.º 25 acima. 

Aspetos esclarecidos no ponto 2.3.i).  

r) Quanto ao PDM, o RL constata, na pg. 150, que “a ampliação da Zona Industrial de 
Cantarias afeta com a construção de vias rodoviárias, 1,80 ha (cerca de 12%) de uma área 
de Estrutura Ecológica Urbana. Atendendo ao enquadramento jurídico definido no 
Regulamento do PDM de Bragança, o projeto de ampliação da Zona Industrial não é 
compatível com o uso previsto para esta categoria de espaço. Pelo que, os impactes 
associados a esta intervenção são negativos, pouco significativos, permanentes, certos e de 
magnitude reduzida.” 

Esta sintética conclusão parece-nos traduzir corretamente, ainda que com parca 
fundamentação, tanto a avaliação dos impactos, como a situação do Projeto perante as 
regras de ocupação do espaço em causa e os impactos no que ao OT respeita. 

A conclusão no que respeita ao PU é idêntica à do PDM, faltando, contudo, expressar a 
mesma incompatibilidade formal, pelas mesmas razões. 

O subcapítulo 5.10.2.4. Planos municipais do relatório do EIA passa a apresentar a 
seguinte redação: 

“- Plano Diretor Municipal de Bragança 

Conforme o apresentado no Capítulo 4.10.5., a ampliação da Zona Industrial de Bragança 
afeta com a construção de infraestruturas rodoviárias - 1,80 ha, cerca de 12% - uma área de 
Estrutura Ecológica Urbana.  

Segundo o regulamento do PDM de Bragança, n.º 2 do art. 59º, em solos afetos à Estrutura 
Ecológica Urbana “… só são permitidas utilizações de recreio e lazer compatíveis com a 
preservação e com a manutenção do funcionamento dos sistemas ecológicos, a 
conservação e a alteração de estruturas existentes para utilização cultural e de recreio ou 
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para apoio à agricultura, sendo interditas novas edificações, bem como práticas que levem à 
destruição do relevo natural, do revestimento vegetal e das camadas de solo arável, desde 
que não integradas em práticas normais de exploração agrícola.” Neste contexto o projeto 
de ampliação da Zona Industrial não é compatível com o uso previsto para esta categoria de 
espaço.  

Apesar do incumprimento do regime de ocupação e utilização estabelecido pelo 
Regulamento do Plano, a intrusão de parte da área qualificada como Estrutura Ecológica 
Urbana mostra-se inevitável. Como ilustra o Desenho 1073F2t401.11 – Sobreposição da 
Planta de Ordenamento do PDM com o Projeto – a ligação entre a área de expansão da 
zona industrial e a rede viária local não foi considerada na fase de elaboração do Plano, 
tornando-a inacessível. 

Se considerarmos que a viabilidade da execução do projeto exige a usurpação de uma área 
de Estrutura Ecológica Urbana a fim de garantir, exclusivamente, o acesso ao loteamento, 
poderemos considerar que os impactes associados a esta intervenção são negativos, pouco 
significativos, permanentes, certos e de magnitude reduzida. 

Neste contexto inclui-se como medida de minimização a alteração da carta de ordenamento 
do PDM, excluindo da área classificada como estrutura ecológica urbana a faixa 
correspondente ao arruamento proposto pelo projeto de ampliação da zona industrial de 
Cantarias. 

Relativamente à afetação/intervenção na linha de água presente na área em estudo, a 
identificação dos impactes é feita no capítulo 5.10.2.5. 

- Plano de Urbanização de Bragança 

Da análise do Desenho 1073F2t401.12 – Sobreposição da Planta de Zonamento do PU com 
o Projeto – resulta uma sobreposição da área de projeto à zona verde de proteção definida 
pelo Plano. A área em causa corresponde a uma faixa de circulação viária que assegura o 
acesso aos lotes e as ligações à rede viária local.  

O n.º 2 do art. 36º do Regulamento do PU refere que nas zonas verdes de proteção “Não é 
permitida a impermeabilização do solo, devendo ser efetuadas ações que tirem partido da 
vegetação existente e da topografia, e que maximizem a sua importância, nomeadamente 
em termos de vegetação.”  

No entanto, e à semelhança do que se verificou com o PDM, o PU não considerou as 
ligações entre a área de expansão da zona industrial e a rede viária local, resultando a 
ampliação inacessível a partir da via pública.  

Como tal, e face à necessidade de viabilizar a execução do projeto, os impactes associados 
a esta intervenção são negativos, pouco significativos, permanentes, certos e de magnitude 
reduzida. 

Neste contexto inclui-se como medida de minimização a alteração da carta de ordenamento 
do PU, excluindo da área classificada como zona verde de proteção a faixa correspondente 
ao arruamento proposto pelo projeto de ampliação da zona industrial de Cantarias.” 

s) No que concerne a Servidões e restrições de utilidade pública – 5.10.2.5, pg. 150 – é aqui 
afirmado que as linhas aéreas de alta e média tensão “não serão afetadas pela zona 
industrial, pelo que não existirão impactes sobre as servidões definidas.” ,o que merecerá 
ser esclarecido, já que parece inevitável serem afetadas (e afetarem) pelo menos na fase de 
construção das infraestruturas. 
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Relativamente aos impactos da proposta sobre as servidões e restrições de utilidade 
pública, expressos no subcapítulo 5.10.2.5. descreve-se: 

“Pela análise das peças desenhadas 01.13 e 01.14 que correspondem, respetivamente, à 
sobreposição do projeto com as plantas de condicionantes do PDM e PU, identificam-se as 
seguintes as servidões e restrições de utilidade pública: 

– Telecomunicações; 
– Linha aérea de alta tensão; 
– Linha aérea de média tensão; 
– Domínio público hídrico.  
Uma vez que a área de intervenção é atravessada por linhas de média tensão com 30 e 60 
KV, de acordo o projeto de execução as mesmas serão mantidas. Pelo que aquando do 
licenciamento e instalação das unidades industriais deverão ser respeitadas as distâncias 
regulamentares entre as mesmas e a cobertura dos edifícios.  

Relativamente à também identificada linha de água, o projeto prevê a sua salvaguarda e 
valorização através da criação de um canal para recolha de águas pluviais, revestido a 
pedra de rachão. De acordo com o projeto de espaços exteriores, é “a linha de água 
essencialmente constituída por um enrocamento e plantação, associada aos sistemas 
ribeirinhos, de árvores e arbustos. Ao nível do solo será feita uma sementeira de flores 
silvestres de baixo porte (prado florido), destinada a cobrir e reter o solo até ao 
desenvolvimento de vegetação de maior porte”. Os impactes associados a esta intervenção 
são negativos, pouco significativos, permanentes, certos e de magnitude reduzida. 

No que se refere à rede de telecomunicações não se preveem impactes sobre as servidões 
definidas uma vez que estas infraestruturas não serão afetadas pela execução do projeto.” 

t) Relativamente à linha de água, muito embora seja, em princípio aceitável a solução 
preconizada, a sua descrição e razões para tal opção, deverão ser associadas, descrição 
neste n.º 5.10.2.5, à preservação das funções inerentes ao espaço REN intervencionado. 

Não considerável.  

u) Nem na avaliação dos impactes respeitantes à Ocupação do Solo, nem na do OT, foi 
considerada a afetação do Geossítio. Acontece que, em termos de OT, o local, ou espaço a 
proteger de algum modo condicionado, assinalado nas cartas de PDM e PU é efetivamente 
afetado, havendo por isso que conformar a abordagem do EIA a estes itens com esta 
realidade. 

De facto, a previsão das duas zonas verdes associadas a outros tantos afloramentos 
rochosos não elide a necessidade de ser conseguida conformidade formal da solução com 
os IGT aplicáveis, objetivo que deverá ser realçado no âmbito do EIA, tanto mais quanto se 
verificam divergências não despiciendas quanto à localização efetiva da singularidade 
geológica em causa. 

Efetivamente, como foi já ilustrado nos n.º 16 e 19 acima, a localização assinalada no PDM 
não coincide com a do PU. Depois, apenas um dos afloramentos assinalados pela CM e 
sancionados pelo parecer do LNEG, de setembro de 2012 (pg. 154 a 156 dos Anexos do 
RL) coincide com o PDM. Acresce que somente um dos afloramentos “protegidos” no 
loteamento corresponde com os referidos pelo LNEG. Por último nenhum destes locais 
aparenta qualquer relação com o espaço que o PU determinou dever ser protegido. 

  



 

Aditamento_2013-12 41/61 

A situação acima ilustrada não poderá deixar de ser expressada e devidamente tratada no 
EIA, também no sentido de definir e justificar o procedimento pertinente com vista à 
consecução da conformidade formal do Projeto com os IGT aplicáveis, designadamente por 
via da correção de eventuais erros materiais nos planos em causa. 

O presente aditamento define um novo subcapítulo 5.10.2.6. Outras Condicionantes do 
relatório do EIA, que apresenta a seguinte redação: 

“Considerando a relevância e o interesse da área geológica referente ao Geossítio Tojal de 
Pereiros, os PMOT em vigor – PDM e PU - procederam à sua identificação nas plantas de 
ordenamento e definiram um regime específico de salvaguarda e proteção.  

Como referido anteriormente, o regulamento do PDM e PU determina a interdição de todas 
as ações que de algum modo danifiquem a integridade dos bens identificados.  

Considerando a natureza das intervenções propostas pelo projeto de ampliação da zona 
industrial de Bragança poderá verificar-se que o desenho urbano apresentado compatibiliza 
a área construída com os afloramentos máficos e félsicos existentes, definindo nas suas 
áreas de envolvência espaços de utilização e fruição pública.  

Se considerarmos a ocupação existente e o modelo de ocupação proposto pelo loteamento, 
poderá assumir-se que o projeto elaborado contribuirá para a valorização e promoção do 
geossítio enquanto espaço de vivência pública e de prospeção geológica.  

Assim, e uma vez que as ações propostas não danificam a integridade dos afloramentos 
rochosos, poderá concluir-se que os impactes associados a esta intervenção são negativos, 
pouco significativos, permanentes, certos e de magnitude reduzida. 

No entanto, com base na análise das cartas de ordenamento do PDM e do PU verificam-se 
localizações distintas do geossítio, tendo a equipa responsável pela elaboração do projeto 
de execução considerado como referência o levantamento topográfico fornecido pela 
Câmara Municipal de Bragança, que se compatibiliza com parecer do LNEG, que indica 
com precisão a localização dos afloramentos rochosos existentes.  

Considerando o âmbito, natureza e objetivos subjacentes à elaboração do PDM e PU a 
imprecisão no que concerne à delimitação exata do Geossítio poderia considerar-se 
justificável no entanto, a incompatibilização entre os PMOT em vigor constitui um erro 
material, pelo que deverá ser integrado no subcapítulo 6.10 – Ordenamento do Território, 
do Relatório do EIA a seguinte medida de minimização: 

- Proceder à correção material das plantas de ordenamento do PDM e do PU com vista à 
compatibilização da localização do geossítio.” 

Medidas de Minimização 

v) As designadas, no RL, n.º 6, pg. 153, Medidas de mitigação e potenciação, são, no que 
respeita aos descritores Uso do Solo (Ocupação do Solo no RL) e Ordenamento do 
Território, limitadas à fase de construção. Haverá, pois que alargar o seu âmbito com outras 
pertinentes, também para a fase de exploração (a plasmar no regulamento do loteamento, 
aliás omisso no EIA) organizadas e expressas em conformidade com o normativo vigente no 
que a este item respeita. 

Aspetos esclarecidos no ponto 2.3.o).  
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x) Em sintonia com a expedita avaliação de impactes que a antecede, as singelas 
Conclusões do RL, a pg. 168, não poderão ser confirmadas ou infirmadas, dada a 
singeleza, ausência, ou caráter geral e meramente descritivo e opinativo dos dados que a 
fundamentam. 

Todavia, mesmo que não sejam questionadas as conclusões na vertente estritamente 
ambiental, não poderá o RL deixar de concluir, como expressamente antes afirma, que a 
solução adotada, tal como está definida, é formalmente incompatível com os IGT aplicáveis. 

Esta atual incompatibilidade formal da solução preconizada justificaria, só por si, a 
consideração e avaliação de alternativas ao Projeto, pelo que resulta deslocada e 
debilmente fundamentada a opção do EIA, logo no n.º 3.2.3 – Alternativas do projeto, pg. 31 
do RL, no sentido de não serem apresentadas “alternativas de conceção”.  

Aspectos esclarecidos noutros pontos deste aditamento. 

y) Na linha do RL, conclui o Resumo não Técnico, a pg. 10, que “… se considera que a 
Ampliação da Zona Industrial de Bragança apresenta viabilidade ambiental”, o que mesmo 
não tendo ficado demonstrado como seria expectável num EIA, o que admitimos poder vir a 
ser declarado com melhor fundamentação. 

Todavia, os elementos aduzidos pelo EIA obrigam a que seja expressada, como o RL fez, a 
atual incompatibilidade formal com o PU e o PDM que determinam as regras de ocupação 
do espaço em causa. 

Aspectos esclarecidos noutros pontos deste aditamento. 

2.4. Recursos Hídricos 

a) Deve ser avaliada, com rigor, a afetação, nos recursos hídricos subterrâneos, que poderá 
advir da ampliação, e enunciar medidas de compensação para as captações afetadas 
(devendo ser rigorosamente identificadas através de um rigoroso trabalho de campo), que 
se encontrem na envolvente, devendo estas medidas serem devidamente acordadas com 
os respetivos proprietários. 

De acordo com novos dados fornecidos pela ARH Norte, existem duas captações 
licenciadas na área em estudo e mais sete captações na envolvente mais próxima (até 600 
metros do perímetro da área de intervenção). 
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Figura 28 –  Captações licenciadas na área de estudo e envolvente 

Destas, apenas uma tem um uso industrial, estando as restantes destinadas à rega. Não 
foram disponibilizados os dados referentes às profundidades dos furos, pelo que se 
apresenta no quadro seguinte as características destas captações: 

Processo Localização Tipo Uso 
12889/2009 41°47´15´´N 6°46´41´´W Subterrânea Rega 
274/01 41°47´02’’N 6°46´20´´W Indústria 
550/06 41°47´23’’N 6°46´26´´W Rega 
170/05 41°47´29’’N 6°46´25´´W Rega 
392/03 41°47´37’’N 6°46´27´´W Rega 
s/n 41°47´38’’N 6°46´14´´W Rega 
s/n 41°47´32’’N 6°45´59´´W Rega 
s/n 41°47´29’’N 6°45´59´´W Rega 
s/n 41°47´19’’N 6°46´05´´W Rega 

Quadro 11 –  Resumo das características das captações licenciadas (dados ARH Norte) 

Após trabalho de campo com técnicos do Município, da Junta de Freguesia, confrontação 
com levantamento topográfico e estudo geotécnico, não foram identificadas quaisquer 
captações na área de intervenção. Esta discrepância poderá ter como origem o fato de a 
identificação exata do local da captação, pelo proprietário, aquando da regularização da 
utilização da captação, poder ser feita em carta militar 1:25 000. Pelo que considera-se 
como não aplicável o restante pedido de esclarecimento.  
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b) Deverá ser caracterizada, devida e especificamente, a linha de água com representação 
real e que atravessa a propriedade ou outras que se situem nas suas imediações. Deve ser 
caracterizado e detalhado o tipo de intervenções previstas na nova ampliação, 
nomeadamente no leito e margens do(s) curso(s) de água existentes, avaliando, de forma 
inequívoca, os impactes daí decorrentes e, ainda, as medidas de minimização respetivas. 

Em termos de rede hidrográfica local, a área de intervenção é atravessada por uma linha de 
água (Figura 42 do relatório do EIA). 

 

 

Figura 42 – Enquadramento do loteamento e das principais linhas de água 

Esta linha de água serve para a drenagem das águas pluviais e, como tal, apresenta caráter 
sazonal, encontrando-se seca em todo o período de realização do estudo. 

O tipo de intervenção previsto para esta linha de água conta do subcapítulo 3.2.2.8. do 
Relatório do EIA. Esta linha de água é salvaguardada através da criação de um talude verde 
e de um canal para infiltração e condução das águas pluviais, revestido a pedra de rachão. 
Esta solução assenta no enrocamento e plantação, associada aos sistemas ribeirinhos, de 
árvores e arbustos. Ao nível do solo efetua-se uma sementeira de flores silvestres de baixo 
porte (prado florido), destinada a cobrir e reter o solo até ao desenvolvimento da vegetação 
de maior porte. Esta linha de água será entubada apenas no ponto de passagem pela via 
rodoviária no interior do loteamento. 
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Figura 29 –  Sobreposição da linha de água com o projeto do loteamento 

Impactes 

Na fase de construção a afetação da rede de drenagem superficial poderá ser causada pela 
interceção e/ou obstrução de linhas de água, devido à circulação de viaturas e 
equipamentos e à colocação/armazenamento indevido de materiais associados aos 
trabalhos de construção. 

Em termos de afetação da linha de água que atravessa o loteamento, as suas funções de 
drenagem poderão sofrer alterações na fase de construção, classificando-se o impacte 
como negativo, pouco significativo e temporário. 

Medidas de Minimização 

– Limpar periodicamente os sistemas de drenagem de águas pluviais, bem como as 
respetivas linhas de água para as quais são descarregados e zonas de drenagem. 

Quanto aos impactes na fase de exploração e demais medidas de minimização considera-
se que as apresentadas no Relatório do EIA são as adequadas. 
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2.5. Ecologia 

a) Apesar de o projeto não incidir em “Áreas sensíveis”, na aceção do art.º 2º do D.L. n.º 
69/2000 de 3 de maio, republicado no D.L. 1972005 de 8 de novembro, foi evidenciada, no 
anterior processo de AIA, a necessidade de reforçar a caracterização e avaliação de 
impactes quanto à incidência sobre os habitats naturais e biótopos formados por Quercus 
ilex e galerias ripícolas, quantificar rigorosamente a área a afetar pela construção e integrar, 
na avaliação de impactes, os decorrentes da fase de exploração. 

Relativamente às florestas de Quercus ilex (habitat 9340), tal como foi referido 
anteriormente, este habitat não tem mais do que 2 m2 (muito inferior ao constante no 
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, alínea q) do artigo 1º e alínea 5 do artigo 3º), pelo 
que se trata de uma zona muito pequena e que se encontra fora da área a intervencionar. 
Pelo que, a sua menção em todo o EIA deverá ser eliminada. 

Quanto à galeria ripícola, esta não é afetada diretamente pelas obras a ocorrer na área de 
ampliação da zona industrial de Cantarias, apenas sendo afetadas, caso ocorra 
arrastamento de material para o local. Esta zona com relevância ecológica só poderá ser 
afetada indiretamente através do transporte de substâncias poluentes pela ribeira e não 
pelo impacte direto da destruição do biótopo. Como não é um biótopo diretamente afetado, 
entendeu-se não ser necessário o cálculo da área. 

Na pág. 8 do Relatório do EIA onde se lê:  

“Figura 59 – Percentagem de espécies observadas nos biótopos mais representativos 
(bosque, agrícola e galeria ripícola) “,  

deve ler-se:  

“Figura 59 – Percentagem de espécies observadas nos biótopos mais representativos 
(bosque e matos baixos, agrícola e galeria ripícola)”. 

Na pág. 94 do Relatório do EIA onde se lê:  

“…da deposição de lixo de diversas origens e constante extração de lenhas da pequena 
bolsa de carvalhal ali existente.”,  

deve ler-se:  

“da deposição de lixo de diversas origens e constante extração de lenhas da pequena bolsa 
de carvalhal (forma arbustiva) ali existente”. 

Na pág. 97 do Relatório do EIA onde se lê:  

“Quanto às aves, na área de estudo ocorrem sobretudo espécies de passeriformes 
características do biótopo arbustivo (bosque) e agrícola.”,  

deve ler-se:  

“Quanto às aves, na área de estudo ocorrem sobretudo espécies de passeriformes 
características do biótopo arbustivo (bosque e matos baixos) e agrícola.” 

Na pág. 98 do Relatório do EIA, onde se lê: 

 “Identificou-se a existência de 3 biótopos na zona de estudo – agrícola, bosque e galeria 
ripícola (carta do uso de solos).”, 
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deve ler-se:  

“Identificou-se a existência de 3 biótopos na zona de estudo – agrícola, bosque e matos 
baixos e galeria ripícola (carta do uso de solos).” 

Na Fig. 57 do Relatório do EIA onde se lê:  

“Biótopo Bosque”,  

deve ler-se:  

“Biótopo bosque e matos baixos” 

 A designação da Fig. 57 passa a ter a seguinte redação: Figura 57 – Biótopos presentes na 
zona de estudo: bosque e matos baixos (predominantemente carvalhos de forma arbustiva) 
e agrícola (restolho de aveia). 

Na pág. 100 do Relatório do EIA onde se lê:  

“Tendo em conta os dias de trabalho de campo efetuados, a maior diversidade específica foi 
detetada na zona de bosque: (64%)…”,  

deve ler-se:  

“Tendo em conta os dias de trabalho de campo efetuados, a maior diversidade específica foi 
detetada na zona de bosque e matos baixos: (64%) (…).” 

Na Fig. 59 do Relatório do EIA onde se lê:  

“Bosque”,  

deve ler-se:  

“Bosque e matos baixos.” 

A designação da Fig. 59 passa a ter a seguinte redação: Figura 59 – Percentagem de 
espécies observadas nos biótopos mais representativos (bosque e matos baixos, agrícola e 
galeria ripícola). 
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A legenda da Fig. 60 passa a ter a seguinte redação: 

 

 
Figura 30 –  Carta dos biotopes/habitats presentes 

Na pág. 102 do Relatório do EIA onde se lê:  

“Destacam-se os biótopos de bosque e galeria ripícola, que, se existir uma melhoria no seu 
estado de conservação, poderão permitir a presença de outras espécies com interesse para 
a conservação, que dependem da qualidade destes tipos de biótopo.”,  

deve ler-se:  

“Destacam-se os biótopos de bosque e matos baixos e galeria ripícola, que, se existir uma 
melhoria no seu estado de conservação, poderão permitir a presença de outras espécies 
com interesse para a conservação, que dependem da qualidade destes tipos de biótopo.” 

Na pág. 143 do Relatório do EIA onde se lê:  

“Os valores ecológicos mais suscetíveis a impactes estão associados aos biótopos de 
galeria ripícola e bosque (carvalhal), pois são os valores afetados pela implantação do 
projeto.”,  
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deve ler-se:  

“Os valores ecológicos mais suscetíveis a impactes estão associados aos biótopos de 
galeria ripícola e bosque e matos baixos (carvalhal em forma arbustiva), pois são os valores 
afetados pela implantação do projeto.” 

Igualmente, na pág. 143 do Relatório do EIA onde se lê:  

“Os principais impactes na fase de construção são a perda de habitat para a fauna, 
nomeadamente do biótopo arbustivo (carvalhal).”,  

deve ler-se:  

“Os principais impactes na fase de construção são a perda de habitat para a fauna, 
nomeadamente do biótopo bosque e matos baixos (carvalhal em forma arbustiva), cerca de 
8,5 ha.” 

Na pág. 144 do Relatório do EIA, onde se lê:  

“No entanto, as infraestruturas construídas podem constituir uma potencial barreira física à 
movimentação de animais terrestres, possivelmente entre biótopos de refúgio (carvalhal) e 
alimentação (zonas agricultadas), pelo que é provável uma alteração no seu 
comportamento, em especial durante a época de reprodução.”,  

deve ler-se:  

“No entanto, as infraestruturas construídas podem constituir uma potencial barreira física à 
movimentação de animais terrestres, possivelmente entre biótopos de refúgio (bosque e 
matos baixos) e alimentação (zonas agricultadas), pelo que é provável uma alteração no 
seu comportamento, em especial durante a época de reprodução.” 

b) Analisando o presente EIA, verifica-se que o capítulo de caracterização da situação de 
referência quanto ao descritor Ecologia (cap. 4.8), mantém o formato e desenvolvimento 
anteriormente apresentados, tendo sido acrescentada, apenas uma imagem (figura 
60/página 102), que confirma a sobreposição dos lotes com o “biótopo bosque”, “carvalhal”. 
No entanto, aparenta existir um erro na localização da floresta de Quercus ilex na imagem, 
onde supostamente se integra o habitat 9340 – Florestas, constante do Anexo B-I do D.L. 
n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, que conviria corrigir/esclarecer. 

De modo a dar resposta ao parecer constante no Ofício de envio de proposta de Declaração 
de Desconformidade (Of n.º 2311), foi inserida a Figura 60 (da pág. 102) : “Como 
complemento da descrição dos habitats e biótopos presentes na área em estudo, deverá ser 
apresentada a cartografia dos mesmos, com a sobreposição da planta geral do projeto de 
Zona Industrial. Esta imagem, preferencialmente assente sobre uma base de ortofotomapa 
ou fotografia aérea, deverá identificar claramente a localização dos biótopos com maior 
diversidade específica e valor ecológico, conforme referido no EIA – o biótopo “bosque”, 
diferenciando, se possível, a área ocupada pelo carvalhal e pela floresta de Quercus ilex, e 
o biótopo “galeria ripícola”, adjacente ao troço do rio Fervença.” Esta Figura já foi corrigida e 
apresentada no ponto anterior deste aditamento. 

Relativamente às florestas de Quercus ilex (habitat 9340), tal como foi referido 
anteriormente, este habitat não tem mais do que 2 m2 (muito inferior ao constante no 
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, alínea q) do artigo 1º e alínea 5 do artigo 3º), pelo 
que se trata de uma zona muito pequena e que se encontra fora da área a intervir. Pelo que, 
a sua menção em todo o EIA deverá ser eliminada. 
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c) Não obstante a demonstração da consulta da AFN (ofício em anexos) remete-se para 
posterior etapa do procedimento de AIA a verificação da compatibilidade do projeto com o 
regime jurídico de proteção do sobreiro e azinheira – D.L. 169/2001 de 25 de maio. 

Questão respondida no ponto 2.5.b). 

d) O capítulo 5.8. referente à avaliação de impactes, apresenta-se mais desenvolvido, 
diferenciando os impactes das fases de construção e exploração. Considera-se, no entanto, 
que enferma de algumas insuficiências e incoerências, nomeadamente nos seguintes 
aspetos: 

– A afirmação quanto à incidência dos impactes da construção apenas sobre as 
comunidades de matos baixos (código 4090 do Anexo B-I do D.L. n.º 49/2005 de 24 de 
fevereiro) é incongruente com a imagem e constatação da página 102 do mesmo 
documento e com a referência à perda do habitat “carvalhal”, na página 143. 
– Acresce o fato de não ter sido quantificada a área de biótopo(s) a afetar na fase de 
construção, tal como solicitado na primeira fase de procedimento de AIA. 
– Na página 145 do EIA, conviria confirmar a coerência com a página 17, onde se refere a 
incidência do projeto em Reserva Ecológica Nacional (REN). 

Os dois primeiros aspetos foram esclarecidos no ponto 2.5.a) deste aditamento. 

Relativamente à coerência da página 145 do Relatório do EIA com a página 17, 
efetivamente a área afeta ao projeto não incide em Reserva Ecológica Nacional (REN), pelo 
que se mantém a redação da página 145. 

e) Por fim, o programa de monitorização proposto no capítulo 7.2 (páginas 164 e 165) 
afigura-se desajustado, por exagero, às conclusões e ao escasso desenvolvimento da 
avaliação de impactes para este descritor – recorde-se que o EIA conclui pelo impacte 
pouco significativo sobre a biodiversidade, flora e vegetação. 

Mantém-se o programa de monitorização proposto no capítulo 7.2. do EIA, uma vez que o 
mesmo dá cumprimento ao estipulado no anexo V (Estrutura do relatório de monitorização), 
da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril. 

2.6. Geologia e Geomorfologia 

a) Clarificação quanto à ocupação prevista nas áreas envolventes dos afloramentos de 
granulitos (máficos e félsicos) do geossítio Tojal dos Pereiros. A Figura 7 demonstra a 
implantação do posto de abastecimento de combustível no mesmo “lote” do afloramento de 
granulitos máficos, uso que se considera incompatível com o caráter científico, didático e 
lúdico do património geológico; 

Tal como referido anteriormente, a legenda desta Figura foi corrigida, pelo que se apresenta 
novamente a Figura 7: 
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Figura 31 –  Planta de síntese 

  
b) Identificação da localização precisa, com recurso a GPS, dos granulitos félsicos, 
conforme já solicitado no parecer do LNEG de setembro de 2012, constante dos Anexos ao 
EIA; 

A localização precisa dos afloramentos rochosos consta do levantamento topográfico 
fornecido pela Câmara Municipal de Bragança, conforme a Figura 32: 



 

Aditamento_2013-12 52/61 

 

 

Figura 32 –  Afloramentos rochosos 

c) Apresentação de um novo parecer da DGEG, no sentido de atualizar informação sobre 
servidões administrativas no âmbito mineiro, nomeadamente, novas concessões mineiras 
ou áreas pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, na área 
de implantação do projeto; 

No anexo 3 apresenta-se o novo parecer da DGEG, que contém a mesma informação que o 
anterior parecer, datado de 06/09/2011.  

De acordo com as instruções constantes neste novo parecer da DGEG foram consultadas 
as seguintes entidades:  

– Câmara Municipal de Bragança e Direção Regional da Economia do Norte: relativamente 
à eventual existência de explorações de massas minerais (pedreiras) 
– Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG): quanto à área pontencial de recursos 
geológicos. 

Relativamente às massas minerais (pedreiras) a Câmara Municipal confirmou a inexistência 
de explorações na área em estudo e na envolvente mais próxima.  

As demais entidades consultadas não emitiram parecer pelo que se considera manterem-se 
válidos os pareces anteriores.  
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d) Identificação e avaliação da área potencial de Recursos Geológicos (Cr-Cromo), de 
acordo com o solicitado no parecer da DGEG de agosto de 2011, constante dos Anexos ao 
EIA. Devem ser identificadas as galerias mineiras, assim como respetivos acessos e poços 
de ventilação, eventualmente existentes; 

A área do projeto, de acordo com informação prestada pela Direção Geral de Energia e 
Geologia, situa-se sobre uma área potencial de recursos geológicos (Cr - Cromo), não 
pendendo sobre a mesma quaisquer restrições legais. Consultado LNEG e não tendo sido 
emitido parecer conclui-se que não existirá na área de intervenção e nas suas imediações, 
galerias mineiras e respetivos acessos, bem como poços de ventilação. 

e) Identificação dos efetivos impactes ambientais, decorrentes da informação acima 
solicitada e apresentação de medidas de minimização específicas. As medidas propostas 
no EIA consideram-se de âmbito genérico e insuficiente, face aos valores geológicos 
patrimoniais e económicos existentes. 

Não aplicável. 

2.7. Resíduos 

a) Esclarecer devidamente quais os resíduos que se preveem produzir em cada uma das 
fases (construção, exploração, desativação), efetuando a sua identificação, quantificação e 
classificação pelo respetivo código LER, bem como a identificação dos destinos finais mais 
adequados para cada um dos resíduos (valorização/eliminação). Deverá ainda ser 
identificado o local/parque de armazenamento temporário (designadamente dimensões e 
características), bem como as respetivas condições a adotar no armazenamento, em 
especial para os resíduos perigosos, visto estes resíduos necessitarem de bacia de 
retenção; 

Tal como o referido no capítulo 3.2.8.2. do Relatório do EIA, os resíduos que se preveem 
produzir na fase de construção (obras de infraestruturação) estão listados de acordo com o 
código LER (Lista Europeia de Resíduos). 

De acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
relativo à obra de infraestruturação da ampliação da Zona Industrial de Cantarias, prevê-se 
a produção dos seguintes resíduos durante a fase de construção: 
 
Código 
LER  

Resíduo Quantidades 
produzidas 

15 01 02 Embalagens de plástico 0,50 t
15 01 03 Embalagens de madeira 0,50 t
17 01 01 Betão 15,00 t
17 01 07 Misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não 

abrangidos em 17 01 06 
310 m3

17 02 01 Madeira 60 m3

17 02 03 Plástico 0,01 t
17 03 02 Misturas betuminosas não abrangidas em 17 03 01 5 m3

17 04 01 Cobre, bronze e latão 0,02 m3

17 04 05 Ferro e aço 5,30 t
17 04 11 Cabos não abrangidos em 17 04 10 4,00 t
17 05 04 Solos e rochas não abrangidos em 17 05 03 100 117 m3

17 09 04 Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17 
09 01, 17 09 02  e 17 09 03 

2,50 m3

20 02 01 Resíduos biodegradáveis 30 m3

20 03 01 Outros resíduos urbanos e equiparados, incluindo misturas de resíduos 0,10 t

Quadro 12 –  Resíduos de Construção e Demolição produzidos na fase de construção (in Plano de Gestão 
de Resíduos de Construção e Demolição do Projeto de Execução da Ampliação da Zona Industrial de 
Bragança) 
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Em relação à fase de exploração não é possível prever a tipologia das indústrias a instalar 
e, por essa mesma razão prever a tipologia dos resíduos produzidos. Pelo que podem-se 
agregar os resíduos produzidos, nas seguintes categorias, consoante as condições de 
armazenagem e destinos finais: 

– Betão, argamassas, materiais argilosos (telhas e ladrilhos), mistura de inertes e outros 
materiais: os resíduos inertes, pela quantidade usualmente produzida em obra, são 
armazenados em zona delimitada e sinalizada, de modo a minimizar misturas com outros 
tipos de resíduos. Estes resíduos podem ser reciclados em obra, através da sua 
transformação em tout-venant, ou na sua incorporação no fabrico de betões ligantes 
hidráulicos. Para tal deve ser dado cumprimento às Especificações Técnicas do LNEC, 
nomeadamente, a E 471-2009 (Guia para a utilização de agregados reciclados grossos em 
betões de ligantes hidráulicos), E 472-2009 (Guia para a reciclagem de misturas 
betuminosas a quente em central), E 473-2009 (Guia para a utilização de agregados 
reciclados em camadas não ligadas de pavimento) e E 474-2009 (Guia para a utilização de 
materiais reciclados provenientes de resíduos de construção e demolição em aterro e 
camada de leito de infraestruturas de transporte). Quando cessar esta possibilidade de 
reutilização, estes resíduos devem ser transportados, por empresas licenciadas, para 
destino final adequado; 
– Resíduos sólidos urbanos ou equiparados: devem existir recipientes para resíduos 
urbanos distribuídos pelo estaleiro e pela frente de obra. Estes últimos devem ser recolhidos 
diariamente e colocados no estaleiro ou nos pontos de recolha dos serviços camarários se a 
totalidade não exceder os 1100 litros diários; 
– Papel e cartão: tem esta designação todo o material formado por fibras longas (jornais e 
revistas, cartão liso, cartão canelado, papel de escrita e impressão, papel de embrulho). 
Não se deve colocar aqui: papéis químicos, papel vegetal, papel autocolante, papéis 
plastificados, papel encerado, papel metalizado, papel de lustro, celofane, guardanapos e 
lenços de papel, pratas de chocolates e tabaco, papel sujo e quaisquer outros materiais que 
não papéis; 
– Plásticos e metais: designa-se por plástico todo o material todo o material resultante de 
embalagens, e todos os materiais orgânicos poliméricos sintéticos de constituição 
macromolecular (garrafões, garrafas, frascos de bebidas ou de produtos de higiene e 
limpeza, esferovites, sacos de plástico, entre outros). Todas as embalagens de metal 
podem também ser colocadas neste ecoponto (latas de refrigerantes, conservas e outras 
embalagens metálicas); 
– Vidro: tem esta designação todas as embalagens vítreas (garrafas, boiões, frascos de 
todas as cores), assim como os vidros planos (janelas) existentes no local de construção. A 
recolha dos resíduos de vidro deve cumprir todos os requisitos impostos pela empresa de 
destino final, bem como a separação de todo e qualquer material que seja considerado 
como contaminante. Não se deve colocar louças de cerâmica ou pirex, lâmpadas, espelhos, 
vidros de automóveis, vidro aramado, recipientes que contiveram produtos químicos ou 
medicamentos. O vidro deve ser acondicionado a granel em recipientes devidamente 
selados para não ocorrer contaminação. Estes resíduos devem ser transportados para o 
ecocentro mais próximo ou por uma empresa devidamente licenciada para o efeito. 
– Sacos de cimento (embalagens compósitas): estes sacos devem ser armazenados 
separadamente dos outros resíduos. Para serem aceites pelos operadores de resíduos 
devem ser limpos ou sacudidos antes de serem armazenados; 
– Mistura de metais (sucatas): tem esta designação todo o tipo de liga metálica (ferrosos e 
não ferrosos) resultantes da laboração diária em estaleiro, nomeadamente: peças com 
defeito não utilizáveis, sobras de ferro, recortes de chapa, aros metálicos e proteções 
metálicas das embalagens de matérias-primas. Estes resíduos devem ser acondicionados a 
granel num local selecionado para o efeito. Estes resíduos devem ser transportados, por 
empresas licenciadas, para destino final adequado; 
– Resíduos contaminados (embalagens e absorventes): estes resíduos podem ter diversa 
origem, como o uso de produtos químicos, e limpeza ou derrames dos mesmos. Estes 
resíduos devem ser armazenados isoladamente, devem estar colocados sobre uma bacia 
de retenção e estar cobertos. Estes resíduos devem ser encaminhados para destino final 
adequado, por empresa devidamente licenciada; 
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A deposição de RCD em aterro deve ser apenas permitida após a submissão dos resíduos 
a triagem e quando não houver possibilidade de reutilização e/ou reciclagem em obra. 

As condições de armazenagem e triagem dos resíduos de construção e demolição devem 
obedecer aos seguintes requisitos mínimos: 

– Vedação; 
– Sistema de controlo de admissão; 
– Sistema de pesagem com báscula; 
– Sistema de combate a incêndios; 
– Zona de armazenagem e triagem coberta, com piso impermeabilizado, sistemas de 
recolha e drenagem de águas pluviais, de lavagem e de derrames, dotado de separadores 
de óleos e gorduras, quando aplicável; 
– Utilização de contentores adequados e identificados para o armazenamento seletivo de 
resíduos perigosos (incluindo resíduos de alcatrão), papel/cartão, madeiras, metais, 
plásticos, vidro, cerâmicas, resíduos de equipamentos equipamentos elétricos e eletrónicos, 
betão, alvenaria, materiais betuminosos e de outros materiais destinados à reutilização, 
reciclagem ou outras formas de valorização.  

Em termos de reciclagem, os requisitos mínimos são os seguintes: 

– Vedação; 
– Sistema de controlo de admissão; 
– Sistema de pesagem com báscula; 
– Zona para prévia armazenagem, coberta e com piso impermeabilizado, dotada de sistema 
de recolha de águas pluviais, águas de limpeza e derramamentos e encaminhamento para 
destino adequado, e quando apropriado, decantadores e separadores de óleos e gorduras; 
– Zona de reciclagem impermeabilizada, equipada com sistema de recolha de águas 
pluviais, águas de limpeza e derramamentos e encaminhamento para destino adequado, e 
quando apropriado, decantadores e separadores de óleos e gorduras. 

b) Identificar e avaliar os impactes ambientais, resultantes da produção e gestão de 
resíduos, para a fase de construção e de desativação classificando-os quanto ao caráter 
genérico, magnitude, recuperação, reversibilidade, projeção no espaço e no tempo; 

Os impactes resultantes da produção e gestão de resíduos de uma empreitada podem 
verificar-se ao nível dos riscos de contaminação dos solos, de afetação dos recursos hídrico 
e da qualidade do ar. 

Na fase de construção da infraestruturação do loteamento os resíduos gerados serão 
provenientes das seguintes atividades:  

– Demolição de construções existentes no local; 
– Funcionamento do estaleiro; 
– Operações de desmatação, limpeza do terreno e terraplanagens na zona afeta ao 
loteamento de ampliação da zona industrial de Cantarias; 
– Obras de construção das novas infraestruturas, incluindo a instalação da rede de águas, 
esgotos, pluviais, gás, eletricidade e telecomunicações; 
– Operação de máquinas, equipamentos e veículos afetos à obra; 
– Lavagem das betoneiras. 

Os impactos associados a esta fase de construção estão dependentes das quantidades 
produzidas, condições de armazenagem temporária, capacidade de valorização e tipologia 
dos destinos finais a estabelecer para os diferentes tipos de resíduos. Estes fatores estão 
dependentes dos sistemas de gestão de resíduos dos adjudicatários das diversas 
empreitadas de construção. Uma gestão sustentável dos resíduos, baseada em práticas 
ambientais mais eficazes, permitirá minimizar os impactes indiretos no ambiente e no 
sistema de gestão de resíduos da área de influência do projeto. Pelo que, na fase de 
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construção são expectáveis impactes negativos, pouco significativos, de magnitude 
reduzida. Estes impactes serão de incidência indireta, temporários, reversíveis e de 
dimensão espacial local. 

Na fase de exploração dos lotes serão gerados resíduos nas obras de construção dos 
edifícios afetos às indústrias e armazéns, bem como suas infraestruturas, vias de circulação 
internas e parques de estacionamento provados. Nesta fase, as operações de gestão das 
diversas infraestruturas do loteamento industrial serão as principais atividades responsáveis 
pela produção de resíduos. Como ainda não estão definidas as empresas a instalar-se, não 
é possível identificar os resíduos a produzir, nem as suas quantidades. A gestão dos 
diferentes tipos de resíduos depende das atividades/indústrias/comércio a instalarem-se em 
cada lote. No âmbito da elaboração dos projetos de intervenção de cada lote deverá ser 
efetuado um levantamento do tipo de resíduos a produzir e deverá ficar especificado o 
equipamento de recolha de resíduos necessário, sua localização e respetivos 
procedimentos operativos. Deste modo, nesta fase, a ocupação dos diversos lotes terá um 
impacte negativo, direto, certo, permanente, mas pouco significativo. 

Relativamente à fase de desativação, tal como referido no subcapítulo 3.2.5 do Relatório do 
EIA, não é apresentada uma descrição da fase de desativação do projeto na medida em 
que, face ao expectável tempo de vida útil do projeto e às características do mesmo, é 
improvável que ocorra uma desativação. 

Considera-se que a ocupação da zona industrial deverá ser faseada e tenderá a evoluir em 
função da procura e das condições do mercado, podendo apenas perspetivar-se uma 
desativação parcial, isto é, lote a lote, decorrente da cessação futura de alguma atividade, 
mas é previsível que o espaço seja novamente utilizado (com o mesmo uso ou semelhante). 

Esta desativação parcial consistiria na remoção dos equipamentos existentes no interior dos 
lotes, podendo os edifícios ser utilizados para outro tipo de atividade de acordo com as 
condições expressas no instrumento de gestão territorial em vigor e mediante licenciamento. 
Em caso de necessidade de proceder à demolição dos edifícios existentes no lote, devem 
ser asseguradas todas as condições de desmantelamento e adequada recolha e 
encaminhamento dos resíduos para destino final adequado, de acordo com a legislação 
vigente. 

c) Apresentar as medidas de minimização necessárias implementar para cada uma das 
fases (construção, exploração e desativação), de forma a minimizar os impactes ambientais; 
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De acordo com a justificação anterior, apenas se apresenta as medidas de minimização 
para as fases de construção e exploração: 
 
Fase de Construção 
- Implementar o Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, considerando todos os 
resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão 
e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de resíduos. 
- Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 
tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a contenção/retenção de 
eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, 
nas margens, leitos de linha de água e zonas de máxima infiltração. 
- São proibidas queimas a céu aberto. 
- Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a 
separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 
- O destinatário dos resíduos deverá estar licenciado para tratamento, armazenagem ou eliminação 
dos resíduos em causa. 
- Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 
reciclagem. 
- Preferencialmente, para o armazenamento dos óleos usados produzidos no local, deve-se utilizar 
as embalagens dos óleos novos, reciclando-as. Para os resíduos acondicionado s em 
embalagens/contentores, e para os óleos usados, deve ser colocada a respetiva identificação na 
embalagem/contentor. 
- Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, 
com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 
- Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de 
acordo com a legislação em vigor, nomeadamente ligação ao sistema municipal ou, 
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posterior encaminhamento para 
tratamento. 
- A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser 
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de 
modo a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos 
contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de 
hidrocarbonetos. 
- Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 
- Definir locais destinados à lavagem de autobetoneiras devidamente equipadas com bacias de 
retenção, fora das zonas de influência de coberto vegetal bem conservado. 
- A área de armazenamento temporário dos resíduos, nomeadamente os perigoso e contaminados, 
deve reunir as seguintes condições: 

a) Local ventilado, não exposto à ação dos ventos fortes; 
b) Cobertura adequada, de modo a impedir a entrada da chuva; 
c) Chão impermeável, impossibilitando a ocorrência de infiltração no caso de fugas ou 

derrames acidentais; 
d) Bacia de tenção para concentração dos líquidos no caso de fugas ou derrames acidentais; 
e) Zonas de armazenamento destinadas a cada tipo de resíduo, bem definidas e perfeitamente 

identificáveis; 
f) Os resíduos contaminados devem ser triados e armazenados separadamente, em 

contentores individualizados; 
g) O acesso à área de armazenamento de resíduos perigosos deve ser condicionado e 

restrito. 
- No caso de ser necessário proceder ao armazenamento de óleos novos, de combustível ou outros 
produtos passíveis de contaminar águas e solos, este deverá ser realizado cumprindo os seguintes 
requisitos: 

a)  Local ventilado, não exposto à ação dos ventos fortes; 
b) Cobertura adequada, de modo a impedir a entrada da chuva; 
c) Chão impermeável, impossibilitando a ocorrência de infiltração no caso de fugas ou 

derrames acidentais; 
d) Bacia de tenção para concentração dos líquidos no caso de fugas ou derrames acidentais; 
e) Repouso do combustível entre o armazenamento e a utilização, de modo a permitir a sua 

decantação, pelo que se deve dispor de dois tambores; 
f) Reduzir ao mínimo as manipulações; 
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Fase de Construção 
g) A área afeta ao armazenamento do gasóleo deve ter em conta a minimização das variações 

de temperatura, pelo que os tambores devem ser colocados em local ventilado com 
cobertura adequada; 

h) Devem existir dispositivos de combate a incêndios, localizados em local acessível e 
devidamente sinalizados, bem como as Fichas de Segurança do gasóleo e das demais 
substâncias perigosas; 

i) O acesso à área de armazenamento deve ser condicionado e restrito. 
- Deve ser implementado um Sistema de Gestão de Resíduos, abrangendo um Plano de Gestão de 
Resíduos Não Perigosos e um Plano de Gestão de Resíduos Perigosos. Cada um dos planos deve 
contemplar as origens dos resíduos e as suas quantidades, medidas de redução e tratamentos 
efetuados, incluindo o destino final. Pelo que, a formação do pessoal interveniente na empreitada é 
fundamental, através de ações de sensibilização sobre o modo de como proceder para conseguir 
maximizar os objetivos de boa gestão de resíduos. 
- Na fase final da execução das obras deve proceder-se à desativação da área afeta aos trabalhos 
para a execução da obra, com a desmontagem do estaleiro e remoção de todos os equipamentos, 
maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, no 
mínimo com a reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

Fase de Exploração 
- São proibidas queimas a céu aberto. 
- Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 
depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida a 
separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 
- Nos casos de remodelação de obras existentes, nomeadamente para ampliação ou modificação 
dos edifícios, os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais 
(RIB) devem ser triados e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, 
valorizados. 
- Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 
adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 
reciclagem. 
- Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, 
com base nas guias de acompanhamento de resíduos. 
- Deverá ser efetuada a recolha seletiva dos resíduos sólidos urbanos, estudando as tipologias e 
quantidades de resíduos desta natureza produzidos por cada unidade industrial. De acordo com 
estes dados deverão ser estipuladas as frequências de recolha, podendo este sistema ser 
incorporado no sistema municipal da Câmara Municipal de Bragança. 
 
d) Elaborar para as diversas fases do projeto (construção, exploração e desativação) um 
Plano de Monitorização, o qual deverá definir os parâmetros, a metodologia, a periodicidade 
do acompanhamento, bem como os objetivos e metas a alcançar. 

Não foi incluído um plano de monitorização para os resíduos, para as diversas fases, uma 
vez que na fase de construção o empreiteiro terá que implementar o plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição (PPG) – este plano é um dos documentos do 
presente projeto de execução. Adicionalmente, o Código dos Contratos Públicos exige, para 
as obras públicas, a elaboração de um PPG cujo cumprimento, demonstrado através da 
vistoria, é condição da receção da obra. Deste modo, o PPG assegura o cumprimento dos 
princípios gerais de gestão de RCD e das demais normas respetivamente aplicáveis, 
constantes dos Decretos-Leis n.º 46/2008, de 12 de março, e n.º 178/2006, de 5 de 
setembro. 

Na fase de exploração, tendo por base o Regulamento Municipal de venda de lotes de 
terreno para as novas zonas e loteamentos industriais (ver Anexo 2), cada unidade 
industrial, comercial ou de serviços, que se instalar terá que dar cumprimento à legislação 
em vigor nesta matéria. 
 
Relativamente à fase de desativação, de acordo com os esclarecimentos anteriores, face ao 
expectável tempo de vida útil do projeto e às características do mesmo, é improvável que 
ocorra uma desativação. 
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2.8. Socio economia 

a) Caracterização da situação de referência da envolvente próxima à área de 
implementação do projeto, designadamente, quer para as habitações que são referidas no 
EIA em geral, quer eventuais atividades económicas com consequente avaliação de 
impactes e identificação de medidas de minimização para esses impactes; 

Conforme se pode observar no presente cartograma, a área envolvente ao loteamento 
apresenta três tipologias de ocupação distintas, designadamente ocupação industrial (Zona 
Industrial de Cantarias), residencial (essencialmente moradias) e agrícola. A este desta área 
de intervenção encontram-se igualmente dois recintos desportivos e a nordeste os recintos 
escolares. 

 
 
Figura 33 –  Caraterização da envolvente – Usos dominantes 

Relativamente aos impactos, para além dos já referidos no subcapítulo 5.9.2. do Relatório 
do EIA, há igualmente que considerar que na fase de construção face às atividades de 
demolição, de movimentação de terras e de circulação de veículos e maquinaria, é de 
prever a perturbação do quotidiano das populações e a criação de condicionamentos à 
mobilidade pedonal e rodoviária. Este impacto é negativo, direto, temporário, de magnitude 
reduzida e pouco significativo. 

As medidas apresentadas no âmbito do EIA quanto ao descritor Socioeconomia são 
consideradas suficientes. 
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b) Sobre a eventual existência de reclamações sobre a atividade em avaliação 
relativamente à área industrial existente e, caso tenham ocorrido, que soluções foram 
preconizadas bem como solicitar esclarecimento quanto à eventualidade do proponente ter 
elaborado algum Plano de Comunicação, nomeadamente inquéritos à população ou outras 
ações que evidenciem um bom nível de conhecimento das características e impactes do 
projeto, pela população local. Caso tenha havido, os resultados devem estar vertidos no 
EIA, na avaliação de impactes e na definição de medidas de minimização/compensação. 
Caso não tenha havido, deverá ser apresentada uma proposta de plano de comunicação 
com especificação da metodologia e dos meios utilizados para esse plano de comunicação 
do projeto à população local, tendo por objetivo assegurar uma divulgação e uma 
acessibilidade adequadas junto da comunidade impactada, direta e indiretamente pelo 
projeto e da opinião pública em geral. 

De acordo com informações da Câmara Municipal de Bragança (CMB), até à data, nunca 
houve reclamações relativas à atividade das unidades industriais/comerciais e serviços 
instaladas na Zona Industrial de Cantarias. 
A ampliação da atual Zona Industrial de Cantarias encontra-se prevista nos instrumentos de 
gestão territorial em vigor no município, designadamente no Plano de Urbanização de 
Bragança e no Plano Diretor Municipal de Bragança. Estes dois Planos tiveram períodos de 
discussão pública, devidamente publicitados nos jornais locais, regionais e nacionais, bem 
como na página da internet do município. 

O Plano de Urbanização de Bragança aprovado pelo Aviso n.º 4407/2009, de 25 de 
fevereiro, teve um período de discussão pública realizado entre 21 de setembro de 2008 e 
22 de outubro de 2008. Neste período, todos os munícipes tiveram oportunidade de 
consultar a Proposta do Plano e de formular reclamações, observações e sugestões. 
Adicionalmente, a CMB promoveu uma sessão pública de esclarecimento.  

O Plano Diretor Municipal de Bragança (1ª revisão) aprovado pelo Aviso n.º 12248-A/2010, 
de 18 de junho, teve igualmente um período de discussão pública, que decorreu entre 8 de 
maio e 22 de junho de 2009. Para efeito de consulta dos interessados e de forma a divulgar 
a proposta do plano e respetivas opções de ordenamento foram realizadas sessões de 
esclarecimento – uma destinada aos membros da Assembleia Municipal, outra aos 
membros das Juntas e Assembleias de Freguesia e uma última destinada à população em 
geral. Foram ainda esclarecidas dúvidas na proposta ou na formulação das participações, 
através de atendimento específico pelos serviços da Divisão de Urbanismo da Autarquia. 
Relativamente a este processo, convém referir que a revisão do Plano Diretor Municipal de 
Bragança foi objeto de avaliação ambiental estratégica (AAE). Esta AAE não apontou riscos 
associados à ampliação da Zona Industrial de Cantarias. 

Dado o histórico de divulgação e consultas públicas em que o Projeto de ampliação da Zona 
Industrial de Cantarias esteve incluído, e uma vez que no âmbito dos procedimentos de 
Avaliação de Impacte Ambiental será efetuada também uma consulta pública em que a 
população interessada poderá manifestar a sua opinião sobre este projeto. Pelo exposto 
considera-se suficiente incluir nas medidas de minimização relativas ao descritor 
Socioconomia, a seguinte medida: 

– Devem ser colocados placards informativos à entrada da obra e ao longo dos principais 
acessos, contendo a finalidade das obras em curso, duração prevista, eventuais 
alterações/perturbações ao tráfego rodoviário e pedonal na zona e ainda a previsão dos 
períodos em que se poderão registar atividades particularmente ruidosas, entre outras 
informações relevantes. Esta informação deve estar igualmente disponível na página da 
internet do município. 
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2.9. RNT 

a) Em relação aos aspetos de consulta pública (CP), e tendo em conta a apreciação da 
conformidade, após a análise efetuada ao RNT, considera-se que o mesmo não apresenta 
as condições necessárias para abertura da CP, tendo como base a nota técnica “Critérios 
de Elaboração de resumos Não Técnicos” elaborada pela Agência Portuguesa do Ambiente” 
e os Critérios para a Fase de Conformidade em AIA, informação SEA n.º 10 de 18/02/2008. 

Neste seguimento, o RNT deverá ser reformulado: 

– A capa deverá conter a identificação clara da entidade responsável pela elaboração do 
EIA; 
– Deverá ser apresentada uma descrição breve dos antecedentes do projeto; 
– Na Descrição do projeto, deverá ser incluído o horizonte temporal e faseamento, da fase 
de construção; 
– Na Descrição do ambiente afetado, deverá ser descrita a evolução previsível dos 
elementos significativamente afetados, na ausência do projeto. 

O novo RNT deverá ainda ser encadernado e refletir toda a informação adicional solicitada e 
ser apresentado em suporte de papel e suporte informático, com data atualizada, de acordo 
com o Despacho n.º 11874/2001 (Diário da República – II, n.º 130 – 5 de junho) em que, de 
acordo com o ponto I, os ficheiros das peças escritas e desenhadas que o proponente é 
obrigado a entregar devem ser em pdf (portable document format), num único documento, 
respeitando a estrutura do RNT apresentado em suporte de papel. 

O RNT foi reformulado de forma a integrar os dados solicitados nos elementos adicionais. 
Junto com o presente aditamento entrega-se um novo Resumo Não Técnico. 



 

 

Anexo 1 - Ofício CCDRN 

  















































 

 

Anexo 2 - Regulamento do Loteamento Industrial 

  



















 

 

Anexo 3 - Parecer da DGEG 

  







 

 

Anexo 4 - Parecer da Direção Regional da Cultura do Norte 

  





 

 

Anexo 5 - Pedido de parecer à DRE-Norte 

  



1

Ana Forte

De: Paula Bernardo [paulabernardo@sitioseformas.com]
Enviado: terça-feira, 10 de Setembro de 2013 18:46
Para: 'dre-norte@drn.min-economia.pt'
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental do Projeto de Ampliação da Zona Industrial de Bragança – 

Atualização das informações
Anexos: ZI_Amp_DT73_Plan.dwg

Importância: Alta

 
Exmos. Srs. 

 

 

A Sítios e Formas, Lda. está a elaborar para a Câmara Municipal de Bragança o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) do projeto relativo à Ampliação da Zona Industrial de Bragança.  

Para a elaboração do presente EIA, solicitámos em agosto de 2011 aos V/ serviços, toda a informação 
disponível que considerassem pertinente, a qual foi devidamente integrada no EIA (V/ referência 
1396/DRG). 

A CCDRN enviou recentemente, um pedido de elementos adicionais para efeitos de conformidade. Pelo 
que, somos a solicitar a cedência da seguinte informação: 

- Atualização da informação relativa a servidões administrativas no âmbito mineiro, nomeadamente, novas 
concessões mineiras ou área pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, na 
área de implantação do projeto; 
- Informação relativa à área potencial de Recursos Geológicos (Cr-Cromo), designadamente quanto à sua 
importância para o concelho, ao seu histórico de intervenções (eventual identificação de galerias mineiras, 
respetivos acessos e poços de ventilação); 
- Informação relativa a estudos e/ou relatórios técnicos que se debrucem sobre esta área potencial de 
Recursos Geológicos (Cr-Cromo). 

Segue em anexo um ficheiro .dwg com cartografia mais pormenorizada da área em estudo (sistema de 
coordenadas DATUM 73 - HAYFORD GAUSS). A Ampliação da Zona Industrial de Bragança abarca as 
freguesias de Bragança (Sé) e Gostei. 

Agradecendo a atenção dispensada, pedimos que este assunto seja conduzido com a máxima urgência, de 
modo a que possamos cumprir os prazos estabelecidos com o cliente, subscrevemo-nos com os melhores 
cumprimentos, 

 

Atentamente, 

 Paula Bernardo 

Eng. Ambiente, Gestora da Qualidade 

   

  

 

  

 

 

 

 



 

 

Anexo 6 - Planta de modelação do terreno 
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Índice do Projeto de Espaços Exteriores 

 
 Doc.  rv Data 

Peças Escritas   

 0972PEexCP Capa e Índice 4 2013-02 
 0972PEexMD Memória Descritiva e Justificativa 2 2013-02 
 0972PEexCT Condições Técnicas Especiais 3 2013-02 
 0972PEexMM Mapa de Medições 4 2013-02 
 0972PEexMT Mapa de Trabalhos 4 2013-02 
 0972PEexMO Mapa de Orçamento 4 2013-02 
Peças Desenhadas   

 0972PEex01 Localização 2 2013-02 

 0972PEex02 Planta Geral 2 2013-02 

 0972PEex03 Planta de Trabalho 2 2013-02 

 0972PEex04 Planta de Pavimentos e de Mobiliário Urbano 2 2013-02 

 0972PEex05 Desenhos Parcelares de Construção 3 2013-02 

 0972PEex06 Desenhos de Construção e Rede de Rega 3 2013-02 

 0972PEex07 Planta de Plantações 2 2013-02 

 0972PEex08 Planta de Sementeiras 2 2013-02 

 



 

Município de Bragança 

Ampliação da Zona Industrial 
de Bragança 

Projeto Execução 
Arranjos Exteriores 

Memória Descritiva e 
Justificativa 

0972PEexMDrv2_2013-02 



 

0972PEexMDrv2_2013-02_p 2/5 

Índice da Memória Descritiva e Justificativa 

1. Introdução 

2. Descrição geral 
3. Modelação do terreno 

4. Pavimentos e mobiliário urbano 

5. Áreas verdes 

 
  



 

0972PEexMDrv2_2013-02_p 3/5 

1. Introdução 

Refere-se o presente projeto ao arranjo dos espaços exteriores da 
Ampliação da Zona Industrial de Bragança promovido pelo Município 
de Bragança. 

O principal objetivo deste dossier é fornecer os elementos 
indispensáveis à correta execução dos trabalhos de arranjos 
exteriores. 

A solução restringe-se às parcelas de terreno não constantes do 
projeto de Infraestruturas Viárias, englobando Áreas Verdes não 
destinadas a lotes. 

2. Descrição geral 

A solução adotada tem como base e suporte formal o enquadramento 
previsto nas anteriores fases do projeto.  

A opção morfo-tipológica aposta na criação de um espaço industrial 
complementar do existente, que possa responder à procura por parte 
de empresas com necessidades de área diversificadas. Em termos 
gerais, a estrutura urbana proposta para a ampliação da Zona 
Industrial, considera a salvaguarda de espaços verdes com funções 
de estabilização de vertentes, de proteção de uma linha de drenagem 
natural e de salvaguarda de património natural, juntando, lhe os 
espaços verdes e de descanso e um equipamento de apoio. 

3. Modelação do terreno 

A modelação proposta é condicionada pelas características naturais 
do terreno, tipologias e áreas dos lotes propostos e das vias de 
acesso, pela articulação com a futura Zona de expansão de baixa 
densidade, a norte, e com a Zona para equipamento proposto, a 
nascente, estando devidamente coordenada com o projeto de 
Infraestruturas Viárias.  

A comparação de cotas existentes e projetadas está inscrita na 
Planta de Trabalho. 

4. Pavimentos e mobiliário urbano 

Em complemento das soluções descritas no Projeto de Infraestruturas 
Viárias, pavimentam-se os caminhos pedonais e áreas definidas do 
lote E com blocos de betão pré-fabricado biselados, com 
20x10x6cm, na cor cinza. O lote E terá uma parte de superfície 
revestida a gravilha de granito colocada sobre grelhas de PVC do tipo 
Ritter da Paisotec ou equivalente. Os remates entre os diversos 
revestimentos serão resolvidos através das guias de betão pré-
fabricado com 25x10cm de secção. 
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O espaço de fruição pública localizado a nascente, terá o mesmo 
pavimento do Lote E - blocos de betão pré-fabricado biselados, com 
20x10x6cm, na cor cinza – sendo o remate entre o afloramento 
rochoso e o revestimento executado por uma guia de betão pré-
fabricada com 25x10cm de secção.  

As escadas terão, em cobertores, blocos do mesmo tipo e, em 
espelhos, lancil-guia de betão pré-fabricado com 25x10cm de secção. 
Lateralmente serão rematados com murete/guia de betão, executado 
in situ a acompanhar os degraus. 

As vias A e B, confinantes com a linha de drenagem (ver projeto de 
especialidade), são desniveladas, o que provoca a criação de um 
talude verde e um canal para recolha de águas pluviais, revestido a 
pedra de rachão. Os atravessamentos do canal na continuação das 
escadas serão feitos através dos pontões com estrutura em placas de 
betão pré-fabricado e revestidos a deck compósito. 

As guardas de proteção serão em varão e barra de aço galvanizado 
pintado a esmalte na cor cinza RAL 7040. 

Serão construídos muros de suporte de terras na parcela E. 

Será construído o muro confinante com o lote da zona industrial 
existente em gabiões e os muros paralelos com o lote 9 e com a via, 
em betão armado. 

Na parcela E, no espaço de fruição pública envolvente ao afloramento 
rochoso localizado a nascente, assim como na área verde a noroeste 
serão assentes bancos do tipo R Modular da Amop.  

5. Áreas verdes 

O enquadramento paisagístico é garantido pelo estabelecimento de 
uma composição vegetal constituída por três estratos de vegetação – 
arbóreo, arbustivo e herbáceo de revestimento – com espécies 
adaptadas às condições edafo-climáticas da cidade de Bragança1. 

A composição vegetal utilizada apresenta diversidade em termos 
morfológicos e cromáticos, conferindo um maior conforto climático e 
qualificação visual à área de intervenção.  

No que se refere à seleção dos elementos vegetais, prevalecem 
critérios referentes essencialmente à textura, volume e cor, bem 
como às baixas exigências de manutenção e necessidades em água, 
estando os diferentes estratos arbóreos e arbustivos representados 
pela utilização de exemplares de morfologia distinta de acordo com a 
sua localização. 

  

                                                           
1 Plano Verde da Cidade de Bragança. Manual de Boas Práticas em Espaços Verdes. 
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A estrutura verde contempla quatro situações distintas: 

a) Arborização de arruamentos, em que serão plantadas árvores 
caducifólias: Liquidambar styraciflua, Melia azedarach e Platanus 
orientalis; 
b) Área de enquadramento de equipamento (Parcela E) – constituída 
por uma área de relvado pontuada por alguns exemplares de Cedrus 
deodara e Magnolia soulangeana; 
c) Linha de drenagem – essencialmente constituída por um 
enrocamento e plantação, associada aos sistemas ribeirinhos, de 
árvores e arbustos. Ao nível do solo será feita uma sementeira de 
flores silvestres de baixo porte (prado florido), destinada a cobrir e 
reter o solo até ao desenvolvimento da vegetação de maior porte. 
d) Área verde – composta por Castenea Vulgaris, espécie pré-
existente, propondo apenas a intensificação da arborização. 
 
Em síntese, procurou-se para o conjunto da intervenção uma grande 
unidade conceptual que determina a sua legibilidade como sistema 
único, tendo como fundamental preocupação a qualidade e 
perenidade do tratamento dos espaços verdes, refletindo uma 
imagem de continuidade e integração do empreendimento no tecido 
urbano. Pretende-se assim, a criação de espaços verdes de distinção 
onde se cumpram objetivos de ordem estética, funcional e ecológica. 

 

 

 

Coimbra, 26 de fevereiro de 2013 

 

 

O autor do projeto 

 

Rui Campino do Nascimento 
Arquiteto Paisagista 
Inscrito na Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas  
sob o n.º 79 
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Índice das Condições Técnicas 

0. Condições gerais 

 
1. Estaleiro 

 1.1. Natureza e qualidade dos materiais 

 1.2. Modo de execução dos trabalhos 

  1.2.1. Estaleiro 

  1.2.2. Plano de segurança 

  1.2.3. Plano de gestão de resíduos 

 
2. Trabalhos preparatórios 

 2.1. Natureza e qualidades dos materiais 

 2.2. Modo de execução dos trabalhos 

  2.2.1. Desvio de obstáculos 

  2.2.2. Proteções 

  2.2.3. Drenagem 

  2.2.4. Desmatação e decapagem 

  2.2.5. Abate ou derrube de árvores 

  2.2.6. Desenraizamento 

  2.2.7. Implantação e piquetagem da obra 

 
3. Demolições 

 3.1. Natureza e qualidade dos materiais 

 3.2. Modo de execução dos trabalhos 

  3.2.1. Demolições totais simples 

  3.2.2. Demolições parciais 

 
4. Movimento de terras 

 4.1. Terraplenagens 

  4.1.1. Natureza e qualidade dos materiais 

   4.1.1.1. Escavação 

   4.1.1.2. Aterro 

  4.1.2. Modo de execução dos trabalhos 

   4.1.2.1. Escavação 

   4.1.2.2. Aterro 

   4.1.2.3. Regularização de taludes 

 4.2. Movimento de terras para infraestruturas 

  4.2.1. Natureza e qualidade dos materiais 

  4.2.2. Modo de execução dos trabalhos 

   4.2.2.1. Escavação 

   4.2.2.2. Aterro 

 
5. Vias 

 5.1 Pavimentações e remates 

  5.1.1 Natureza e qualidade dos materiais 

   5.1.1.1 Sub-base e base 

   5.1.1.1.1 Materiais não especificados 

   5.1.1.1.2. Tout-venant 
   5.1.1.1.3 Areia 

   5.1.1.2. Betão betuminoso 

   5.1.1.2.1 Camada de regularização (binder) 
   5.1.1.2.2. Camada de desgaste 
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   5.1.1.3. Placas de betão pré-fabricado 

   5.1.1.4. Blocos de betão pré-fabricado 

   5.1.1.5. Lancis e guias em betão pré-fabricado 

  5.1.2. Modo de execução dos trabalhos 

  5.1.2.1. Sub-bases e bases 

   5.1.2.2. Betão betuminoso 

   5.1.2.3. Pré-fabricados – placas e blocos 

   5.1.2.4. Lancis e guias 

 5.2. Sinalização e marcações 

  5.2.1. Natureza e qualidade dos materiais 

   5.2.1.1. Sinalização horizontal 
   5.2.1.2. Sinalização vertical 
  5.2.2. Modo de execução dos trabalhos 

   5.2.2.1. Sinalização horizontal 
   5.2.2.2. Sinalização vertical 
   5.2.2.3. Sinalização provisória 

 
6. Betão armado e obras de contenção 

 6.1. Natureza e qualidades dos materiais 

  6.1.1. Betão Armado 

   6.1.1.1. Prescrições dos componentes 

   6.1.1.2. Água 

   6.1.1.3. Inertes 

   6.1.1.4. Ligantes 

   6.1.1.5. Aditivos 

   6.1.1.6. Fabrico dos betões 

   6.1.1.7. Betonagem 

   6.1.1.8. Cura 

   6.1.1.9. Juntas de betonagem 

   6.1.1.10. Controlo de qualidade do betão 

  6.1.2. Aço para betão armado 

  6.1.3. Cofragem e descofragem 

  6.1.4. Contenção com Gabiões 

   6.1.4.1. Gabião 

   6.1.4.2. Fio metálico e rede metálica 

   6.1.4.3. Material de enchimento 

 6.2. Modo de execução dos trabalhos 

  6.2.1. Fundações indiretas 

  6.2.2. Fundações diretas 

   6.2.2.1. Betão de limpeza 

   6.2.2.2. Enrocamentos e Massames 

   6.2.2.3. Betão armado 

   6.2.2.4. Contenção com Gabiões 

 
7. Rede de águas residuais 

 7.1. Natureza e qualidade dos materiais 

  7.1.1. Tubo em PP corrugado de dupla parede 

  7.1.2. Manilhas de betão 

  7.1.3. Elementos pré-fabricados para caixas e sumidouros 

  7.1.4. Elementos pré-fabricados para câmaras de visita 

 7.2. Modo de execução dos trabalhos 

  7.2.1. Coletores enterrados 

  7.2.2. Câmaras de visita 

  7.2.3. Sumidouros 
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  7.2.4. Ramais domiciliários 

  7.2.5. Dispador de energia 

  7.2.6. Ligação a linha de água 

  7.2.7. Ensaio da rede 

  7.2.8. Telas finais 

  7.2.9. Drenos em muros de suporte 

 
8. Rede de abastecimento de águas 

  8.1. Natureza e qualidade dos materiais 

   8.1.1. Rede em PVC 

   8.1.2. Rede em PEAD 

   8.1.3. Válvulas de cunha 

   8.1.4. Válvulas de esfera 

   8.1.5. Tês, cruzetas, curvas e cones 

   8.1.6. Juntas cegas e juntas multimateriais 

8.1.7. Juntas adaptadoras de flanges e juntas de 
desmontagem 

   8.1.8. Abraçadeiras de ramal 
   8.1.9. Ventosas 

   8.1.10. Marcos de incêndio 

   8.1.11. Sistema de rega automática 

 8.2. Modo de execução dos trabalhos 

  8.2.1. Rede de abastecimento e adução 

  8.2.3. Acessórios (válvulas, juntas, tês, curvas e cones) 
  8.2.4. Ramais domiciliários 

  8.2.5. Ventosas 

  8.2.6. Descarga de fundo 

  8.2.7. Marcos de incêndio 

  8.2.8. Caixas pré-fabricadas de betão 

  8.2.9. Ensaio e desinfeção da rede 

  8.2.10. Telas finais 

  8.2.11. Sistema de rega automática 

 
9. Rede de abastecimento de gás 

 9.1. Natureza e qualidade dos materiais 

  9.1.1. Rede em PEAD 

9.1.2. Acessórios (Curvas, tês simples e de redução, 
reduções, tampões e uniões) 

  9.1.3. Válvulas 

 9.2. Modo de execução dos trabalhos 

  9.2.1. Rede de distribuição 

  9.2.2. Válvulas 

  9.2.3. Purgas 

  9.2.4. Ramais de ligação 

  9.2.5. Ensaio da rede 

 
10. Redes elétricas 

 10.1. Objetivo 

 10.2. Constituição da proposta 

 10.3. Imposições técnicas legais 

 10.4. Planos a fornecer pelo empreiteiro 

 10.5. Exclusões desta empreitada 

 10.6. Fazem parte da presente empreitada 

 10.7. Qualidade dos materiais 
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11. Rede de telecomunicações 

 11.1. Abertura de valas 

 11.2. Rede de condutas 

 11.3. Câmaras de visita 

 11.4. Pedestais 

 11.5. Ensaios 

 11.5.1 Rede de tubagem 

 11.6. Diversos 

 11.7. Condições técnicas finais 

 
12. Espaços exteriores 

 12.1. Espaços verdes 

  12.1.1. Natureza e qualidade dos materiais 

   12.1.1.1. Terra vegetal 
   12.1.1.2. Composto de plantação 

   12.1.1.3. Fertilizantes e corretivos 

   12.1.1.4. Material vegetal 
   12.1.1.5. Sementes 

   12.1.1.6. Tutores 

   12.1.1.7. Atilhos 

   12.1.1.8. Tela de controlo de infestantes 

   12.1.1.9. Materiais não especificados 

   12.1.1.10. Quadrícula eletrossoldada em caldeiras 

  12.1.2. Modo de execução dos trabalhos 

   12.1.2.1. Ajardinamento 

   12.1.2.2. Covas para plantações 

   12.1.2.3. Plantações de árvores em caldeira 

   12.1.2.4. Plantações de árvores em zona verde 

   12.1.2.5. Plantações de arbustos 

   12.1.2.4. Sementeiras 

   12.1.2.4.1. Relvado e prado florido 

   12.1.2.5. Revestimento das caldeiras 

   12.1.2.6. Quadricula eletrossoldada em caldeiras 

   12.1.2.7. Enrocamento 

   12.1.2.8. Prazo de garantia 

 12.2. Pavimentações e remates 

  12.2.1. Natureza e qualidade dos materiais 

   12.2.1.1. Materiais não especificados 

   12.2.1.2. Sub-base e base 

   12.2.1.3. Betão betuminoso 

   12.2.1.4. Blocos de betão pré-fabricado 

12.2.1.5. Gravilha de granito sobre placas alveolares 
de PVC 

   12.2.1.6. Deck compósito 

   12.2.1.7. Canal de drenagem em pedra de rachão 

   12.2.1.8. Lancis e guias em betão pré-fabricado 

   12.2.1.9. Remate/guia de betão fabricado in situ 

  12.2.2. Modo de execução dos trabalhos 

   12.2.2.1. Sub-bases 

   12.2.2.2. Betão betuminoso 

   12.2.2.3. Pré-fabricados – blocos 

12.2.2.4. Gravilha de granito sobre placas alveolares 
de PVC 

   12.2.2.5. Deck compósito 
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   12.2.1.6. Canal de drenagem em pedra de rachão 

   12.2.2.7. Lancis e guias 

   12.2.2.8. Remate/guia de betão fabricado in situ 

 12.3. Mobiliário Urbano 

  12.3.1. Natureza e qualidade dos materiais 

   12.3.1.1. Bancos 

   12.3.1.2. Guardas em aço galvanizado 

   12.3.1.3. Vedação em aço galvanizado e plastificado 

  12.3.2. Modo de execução dos trabalhos 

   12.3.2.1. Mobiliário urbano tipo 

   12.3.2.2. Guardas de aço galvanizado 

   12.3.2.3. Vedação em aço galvanizado e plastificado 
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0. Condições gerais 

1 – Fazem parte integrante das presentes Condições Técnicas todos 
os fornecimentos, trabalhos e o seu modo de execução, descritos no 
Mapa de Trabalhos, nas Memórias Descritivas e Justificativas e nas 
Peças Desenhadas, que o empreiteiro se obriga a cumprir na íntegra. 

2 – O empreiteiro deverá inteirar-se, no local da obra do volume e 
natureza dos trabalhos a executar, não podendo ser atendidas 
quaisquer reclamações baseadas no desconhecimento dos mesmos. 

3 – Dever-se-á contar com a execução dos trabalhos e 
fornecimentos, que, embora não explicitamente descritos nestas 
Condições Técnicas, sejam necessários ao bom acabamento da obra. 

4 – Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e 
aparcamentos realizados de modo a evitar a mistura de materiais 
diferentes, bem como a conservação e todos os encargos inerentes, 
serão por conta do empreiteiro. 

5 – Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverão ser 
executados com toda a solidez e perfeição, e de acordo com as 
melhores regras da arte de construir. Entre os diversos processos de 
construção que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre 
escolhido aquele que conduz a maior garantia de duração e 
acabamento. 

6 – Os materiais a empregar serão sempre de boa qualidade, deverão 
satisfazer as condições exigidas pelos fins a que se destinam e não 
poderão ser aplicados sem a prévia aprovação da fiscalização. 

7 – Os materiais para os quais existam especificações oficiais 
deverão satisfazer taxativamente o que nelas é fixado. 

8 – O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalização, poderá 
empregar materiais diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez, 
estabilidade, duração, conservação e aspeto da obra não forem 
prejudicados e não houver aumento de preço da empreitada. 

9 – Sempre que a fiscalização julgue necessário, empreiteiro obriga-
se a apresentar previamente à aprovação daquelas amostras dos 
materiais a empregar acompanhados dos certificados de origem ou da 
análise ou ensaios feitos em laboratórios oficiais, os quais, depois de 
aprovados, servirão de padrão. 

10 – A fiscalização reserva-se o direito de, durante e após a 
execução dos trabalhos, e sempre que o entender, levar a efeito 
ensaios de controle para verificar se a construção está de acordo 
com o estipulado nestas Condições Técnicas, bem como de tomar 
novas amostras e mandar proceder às análises, ensaios e provas em 
laboratórios oficiais à sua escolha. Os encargos daí resultantes são 
por conta do empreiteiro. O disposto nesta condição não diminui a 
responsabilidade que cabe ao empreiteiro na execução da obra. 
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11 – Constituem encargos do empreiteiro a instalação das redes para 
alimentação da obra, e consumos necessários aos trabalhos da 
empreitada a eles ligados. 

12 – Sempre que ocorrerem alterações nos projetos de 
especialidades o empreiteiro fica com o encargo de realizar as telas 
finais dessas especialidades. 

1. Estaleiro  

1.1. Natureza e qualidade dos materiais 

(Não se aplica.) 

1.2. Modo de execução dos trabalhos 

1.2.1. Estaleiro 

1 – Os trabalhos de montagem, exploração e desmontagem do 
estaleiro pressupõem a utilização ou reutilização dos materiais 
necessários à vedação do estaleiro, incluindo portões, portas de 
homem e cancelas ainda para a criação de vias de circulação e 
parques para equipamentos e veículos, e também parques para 
material, combustíveis e sucata dentro do estaleiro da obra. 

2 – Este item contempla ainda o fornecimento de materiais ou 
sistemas para instalações administrativas, sociais e armazéns, placa 
de identificação de obra com todos os acessórios e também 
componentes de abastecimento de água, saneamento, combate a 
incêndio, elétricos e telefónicos. 

3 – O estaleiro será executado de acordo com as normas legais e 
com as precauções impostas pela segurança, incluindo: 

– O fornecimento de todos os componentes e montagem ou 
execução dos trabalhos; 
– O fornecimento e assentamento de placa identificativa da obra, em 
PVC, 1,50m de altura e 1,10m de largura, fixa em suporte metálico 
afastado do chão cerca 1,20m, inscrições a fornecer pela 
fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e 
complementares; 
– A ligação das redes de abastecimento de águas, saneamento, 
combate a incêndio, elétrica e telefónica; 
– Execução e implementação do Plano de Segurança e Saúde; 
– Execução e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de construção e demolição; 
– A desmontagem ou demolição do estaleiro e remoção final das 
infraestruturas; 
– A limpeza final do terreno, deixando livre de qualquer componente 
residual do estaleiro. 
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2 – Os trabalhos não poderão ter início sem que antes a área de 
trabalhos esteja devidamente vedada. 

3 – O tipo de vedação, dispositivo de acesso, instalações e 
equipamentos a instalar serão os mais adequados para as suas 
funções, devendo ser sujeitos a aprovação pela fiscalização. 

4 – O tipo de construção a executar nas circulações, nos parques 
para equipamento e veículos, nos parques para material, 
combustíveis e sucata será o mais adequado nas condições concretas 
de movimentação de cargas no estaleiro da obra, devendo ser sujeito 
a aprovação pela fiscalização. 

5 – O tipo do conjunto das instalações administrativas, sociais e 
armazéns será o mais adequado para as suas funções, devendo ser 
sujeito a aprovação pela fiscalização. 

6 – O estaleiro poderá ser executado, total ou parcialmente, em 
sistema de componentes, recuperável ou não. 

1.2.2. Plano de segurança 

1- O plano de segurança e saúde deverá ser desenvolvido e validado 
tecnicamente pelo coordenador de segurança em obra e aprovado 
pelo dono de obra. 

1.2.3. Plano de gestão de resíduos 

1 - O plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e 
demolição será executado no estrito cumprimento das normas e 
legislação vigente. 

2 - O plano de prevenção e gestão de resíduos poderá ser alterado 
pelo dono de obra na fase de execução, sob proposta do produtor de 
RCD, desde que a alteração seja devidamente fundamentada. 

2. Trabalhos preparatórios 

2.1. Natureza e qualidades dos materiais 

Não se aplica. 
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2.2. Modo de execução dos trabalhos 

2.2.1. Desvio de obstáculos 

1 - Refere-se a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos 
necessários para deslocação de obstáculos (cabos elétricos, 
telefónicos, canalizações, canais, vias, etc.), que, por dificultarem a 
execução da obra, terão que ser total ou parcialmente colocados 
noutros locais, provisória ou definitivamente, incluindo: 

a) O fornecimento e montagem de linhas aéreas, suas ligações e 
respetivos postes ou torres; 
b) A escavação, reposição de terras e remoção de excedentes; 
c) A instalação de cabos em vala e respetivas ligações; 
d) A execução de canalizações de água e de gás; 
e) A execução de caixas de visita e coletores de esgoto; 
f) A execução de canais de condução de águas; 
g) A execução de pequenas represas de reunião de águas pluviais; 
h) A desativação de troços definitivamente substituídos, o seu 
desmonte ou demolição e respetiva remoção; 
i) O fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e 
sinalização. 

2.2.2. Proteções 

1 - Refere-se a todos os trabalhos, materiais e fornecimentos 
necessários à proteção e segurança de estruturas, infraestruturas e 
vegetação que não possam ser afetados pela execução das obras. 

2 - O trabalho será executado de acordo com as normas legais e com 
as precauções impostas pela segurança das pessoas, construções 
vizinhas, vias, veículos, etc., e inclui: 

a) O fornecimento e montagem ou execução das proteções; 
b) A desmontagem ou demolição e remoção final das proteções; 
c) A limpeza final, eliminando qualquer componente residual do 
sistema de proteção. 

3 - Serão empregues meios de montagem das proteções que 
garantam a eficaz salvaguarda dos bens a proteger. 

4 - Sempre que o valor patrimonial do bem a proteger exija meios 
especiais de proteção, será apresentada avaliação para efeitos do 
respetivo seguro. 

2.2.3. Drenagem 

1 – O empreiteiro obriga-se a manter no estaleiro em condições de 
utilização imediata, todo o equipamento necessário para garantir o 
rápido escoamento das águas de infiltração e inundação dos recintos 
do trabalho. 
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2 – O empreiteiro adotará as medidas indispensáveis para desviar por 
gravidade a água das chuvas e outras que afluam ao local de 
trabalho. 

2.2.4. Desmatação e decapagem 

1 – Refere-se a todos os trabalhos inerentes à limpeza total de 
elementos de natureza vegetal, tais como arbustos, sebes e árvores 
com diâmetro do tronco inferior a 0,10m (medido a 1,20m do solo). 

2 - O trabalho será executado de acordo com as normas legais e com 
as precauções impostas pela segurança dos transeuntes, pessoal 
operário, construções vizinhas, vias, veículos, etc., e inclui: 

a) O corte das espécies vegetais; 
b) A remoção, carga, transporte e descarga para vazadouro do 
empreiteiro; 
c) O fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e 
sinalização. 

3 - Os trabalhos serão executados por forma a deixar o terreno limpo 
de espécies vegetais. 

4 - O equipamento e métodos de trabalho terão em consideração a 
especificidade das condições locais. 

5 - A extinção da vegetação por queimada, carece de autorização do 
Dono da Obra. 

6 - Esta autorização, não isenta o empreiteiro da sua responsabilidade 
total em quaisquer acidentes pessoais ou danos causados a terceiros. 

7 - A utilização do fogo inclui a posterior limpeza do terreno, remoção 
e transporte de queimados a vazadouro do empreiteiro. 

2.2.5. Abate ou derrube de árvores 

1 - Refere-se a todos os trabalhos inerentes ao abate parcial de 
árvores. 

2 - O trabalho inclui: 

a) A identificação e marcação das árvores a abater; 
b) O abate propriamente dito e a desponta dos ramos; 
c) A tarefa de torar, respetiva remoção e empilhamento; 
d) A carga, transporte e descarga para parque e vazadouro; 
e) O fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e 
sinalização. 

3 - O abate será efetuado por meio de corte no tronco a uma altura 
média de 0,15m a partir do solo. 
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4 - O corte será executado de forma a obter uma queda 
direccionalmente controlada. 

5 - O abate de árvores que, pelo seu porte ou localização, possam 
intercetar estradas ou caminhos, causar danos a construções ou 
quaisquer outros elementos a preservar, existentes na propriedade da 
obra ou em propriedades vizinhas, recorrerá a processos de trabalho 
que observem e tenham em conta tais condicionantes. 

6 - O tronco será despontado (desprovido de ramos) e torado 
(seccionado) segundo a dimensão indicada pela fiscalização. 

5 - Todos os produtos aproveitáveis, resultantes do abate, serão 
removidos e transportados pelo empreiteiro, para local pela 
fiscalização. 

8 - Os produtos não aproveitáveis serão removidos para vazadouro 
do empreiteiro. 

2.2.6. Desenraizamento 

1 – Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à 
eliminação de raízes existentes no solo, resultantes da desmatação e 
abate de árvores, incluindo: 

a) O arranque de raízes; 
b) A remoção, carga, transporte e descarga para vazadouro do 
empreiteiro; 
c) Quaisquer outros trabalhos para eliminação total de raízes; 
d) O fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e 
sinalização. 

2 - Os trabalhos serão executados de forma a deixar o terreno limpo 
de raízes, pelo que, de acordo com as espécies existentes, será 
especificado em cada artigo o tipo de trabalho a executar. 

3 - O equipamento e métodos de trabalho terão em consideração a 
especificidade das condições locais no que refere às condições do 
solo, das espécies existentes e da envolvente, natural e construída. 

2.2.7. Implantação e piquetagem da obra 

1 – Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa 
implantação da obra, salientando-se os abaixo indicados: 

– Implantação da obra com recursos a topografia; 
– Alertar a fiscalização em caso de não conformidades; 
– Manter as marcas ou referências no decorrer da obra. 

2 – Os trabalhos de implantação e piquetagem, a efetuar com 
recurso a topografia, a partir de cotas, alinhamentos e referências 
constantes do Projeto. 
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3 – Na piquetagem dos trabalhos, empregar-se-ão mestras de 
alvenaria ou estacas de madeira, numeradas e devidamente 
niveladas. 

4 – O empreiteiro deverá examinar no terreno a conformidade das 
cotas-mestras indicadas no Projeto com a realidade do local da obra, 
apresentando pedido de esclarecimento à fiscalização sobre as 
soluções a adotar perante eventuais dúvidas. 

3. Demolições  

3.1. Natureza e qualidade dos materiais 

Não se aplica. 

3.2. Modo de execução dos trabalhos 

3.2.1. Demolições totais simples 

1 – Refere-se a todos trabalhos inerentes à demolição ou derrube 
total de edificações, sem que existam condições técnicas quanto ao 
local da obra, trabalhos preparatórios, faseamento, processos de 
execução ou aproveitamento de produtos da demolição.  

O trabalho será executado de acordo com as normas legais e com as 
precauções impostos pela segurança dos transeuntes, pessoal 
operário, construções vizinhas, vias, veículos, etc., e inclui: 

a) A montagem e desmontagem dos equipamentos de apoio (para 
execução da demolição), de segurança e de sinalização da obra; 
b) O carregamento dos produtos em equipamento de transporte; 
c) A limpeza do terreno, deixando-o livre de produtos demolidos. 

2 – Antes de serem iniciados os trabalhos de demolição, o dono de 
obra garantirá a desocupação do local da obra e a criação de uma 
zona de proteção envolvente, para servir durante a execução dos 
trabalhos e entregará ao empreiteiro os elementos cartografados 
referentes ao traçado das infraestruturas existentes no subsolo. 

3 – Serão empregues meios que garantam um desmantelamento ou 
derrube eficaz e controlado da construção até ao nível desejado. 

4 - O uso de explosivos exige autorização prévia do dono de obra, 
que poderá condicionar à apresentação de garantias de execução por 
pessoal especializado, competente e credenciado. Esta autorização 
não isenta o empreiteiro da sua responsabilidade total em quaisquer 
acidentes pessoais, ou danos causados na obra ou nas propriedades 
vizinhas. 
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3.2.2. Demolições parciais 

1 – Refere-se a todos os trabalhos de desmantelamento, derrube, 
desmonte ou de demolição total (simples ou condicionada) ou parcial 
de construções ou elementos de construções, a executar com as 
necessárias precauções quando existem condições locais limitativas 
que determinem os processos de demolição (designadamente por 
fazer parte de um conjunto a preservar, exigindo os trabalhos 
preparatórios significativos), ou quando o edificado obrigue a demolir 
em sistema metódico a faseado de ações interdependentes 
(designadamente por exigir trabalhos acessórios indispensáveis, ou 
estar previsto o aproveitamento de produtos da demolição) cuidando-
se especialmente da segurança das construções vizinhas, do pessoal 
operário, dos transeuntes, dos veículos, e inclui: 

a) Os trabalhos preparatórios, designadamente o seccionamento de 
redes existentes, o resguardo dos elementos ou partes a manter e a 
marcação dos cortes e roços; 
b) A montagem e desmontagem dos equipamentos de apoio (para 
execução da demolição), de segurança e de sinalização da obra; 
c) Os trabalhos acessórios, designadamente o descobrimento dos 
elementos a retirar, quando a sua natureza ou quantidade não 
justificar referência particularizada; 
d) O desmonte e acondicionamento de componentes a recolocar, ou 
sob reserva; 
e) Os escoramentos provisórios necessários à boa execução; 
f) Os escoramentos de caráter definitivo, quando previstos; 
g) A execução de consolidações e travamentos necessários, 
decorrentes da supressão dos elementos, quando previstos; 
h) A remoção dos produtos de demolição e carregamento em 
equipamento de transporte; 
i) A limpeza da obra, deixando-a livre de produtos demolidos. 

2 - As partes a manter serão resguardadas de forma adequada, para 
evitar que sofram qualquer deterioração durante a execução dos 
trabalhos de demolição. Designadamente os pavimentos a preservar 
localizados em zonas de intervenção ou de circulação, serão 
protegidos com revestimento provisório adequado. 

3 - O início da demolição é condicionado à prévia verificação e 
confirmação pela fiscalização, das marcações dos níveis de referência 
e de demolição, bem como dos elementos a preservar. 

4 - Os trabalhos de desmantelamento, derrube ou desmonte, serão 
executados de acordo com o Projeto, considerando-se incluídos os 
trabalhos de escoramento provisório, necessários à boa execução da 
obra e para proteção das partes a preservar. 

5 - Os trabalhos serão executados com equipamento adequado à 
natureza da construção, salvaguardando-se a estabilidade e 
acabamento das partes a conservar bem como das edificações 
contíguas. 
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6 - No uso de maçaricos, deverão ser tomadas as precauções 
necessárias para se evitar a deflagração de incêndio. 

7 - Os processos de desmonte e remoção dos produtos serão 
adequados aos níveis aceitáveis de alteração das condições 
ambientais, tendo em consideração o local concreto de execução da 
obra. 

8 - Os materiais de demolição recuperáveis definidos no projeto, bem 
como todos os achados, são propriedade do dono da obra. Os 
produtos de demolição que não sejam aplicáveis na obra e em relação 
aos quais não exista qualquer reserva legal são propriedade do 
empreiteiro e deverão ser removidos do local da obra. 

9 - Os componentes previamente assinalados sob reserva, marcados 
por processo que os não danifique, serão acondicionados e 
armazenados em local apropriado e seguro aprovado pela 
fiscalização. 

10 - O uso de explosivos exige autorização prévia do dono de obra, 
que poderá condicionar à apresentação de garantias de execução por 
pessoal especializado, competente e credenciado. Esta autorização 
não isenta o empreiteiro da sua responsabilidade total em quaisquer 
acidentes pessoais, ou danos causados na obra ou nas propriedades 
vizinhas. 

4. Movimento de terras 

4.1. Terraplenagens 

4.1.1. Natureza e qualidade dos materiais 

4.1.1.1. Escavação 

A classificação dos terrenos adotada é a indicada na especificação do 
LNEC E 217 - "Fundações diretas correntes. Recomendações".  

4.1.1.2. Aterro 

1 - Os solos a colocar no núcleo do aterro, dentro dos padrões de 
qualidade normalmente exigidos em obras de terraplenagens, deverão 
possuir as características físicas dos solos adequados, conforme o 
quadro seguinte: 

Parâmetro Unidades Solos adequados 
Passados # 200 ASTM % < 35 
Limite de liquidez (LL) % < 40 
Índice de Plasticidade (IP) % – 
Baridade seca máxima (p. normal) KN/m³ > 17,5 
Índice CBR* % > 5 
Matéria orgânica (MO) % < 1 

* A 95% de compactação relativa para solos coerentes a colocar no núcleo do aterro 
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2 – Por forma a garantir a qualidade dos solos em aterros, o 
empreiteiro obriga-se a apresentar os seguintes ensaios de 
compactação; 

a) Análise granulométrica; 
b) Limites de consistência; 
c) Compactação; 
d) CBR; 
e) Equivalente de areia. 

3 - O grau de compactação em toda a extensão das camadas será, 
no mínimo, de 97% do valor da máxima densidade obtida no ensaio 
de Proctor Modificado, nas zonas livres, e de 98% nas zonas em que 
estejam previstos outros trabalhos. 

4 - Não se permitirá o espalhamento de uma camada sem que se 
verifique através de ensaios que a anterior atingiu o grau de 
compactação fixado. 

5 – Por forma a garantir uma correta compactação dos aterros, o 
empreiteiro obriga-se a apresentar os valores de compactação relativa 
em relação ao ensaio de compactação pesada de acordo com a 
especificação do LNEC E242, decorrendo por sua conta todos os 
encargos. 

6 - Todas as camadas, sem exceção, serão sujeitas aos ensaios 
descritos no item anterior, com a frequência mínima de 2 por cada   
10 m2 de área de camada. 

4.1.2. Modo de execução dos trabalhos 

4.1.2.1. Escavação 

1 - Entende-se por escavação o conjunto de trabalhos de alteração da 
topografia geral do terreno de forma a obter as cotas de fundo de 
caixa para implantação das áreas de intervenção conforme perfis e 
cotas de projeto. 

2 - Na escavação encontram-se incluídos todos os trabalhos e 
fornecimentos necessários à boa sua execução, salientando-se os 
que a seguir se indicam: 

a) A implantação da área de intervenção e respetiva marcação de 
níveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, bem como a sua 
manutenção; 
b) O desmonte ou corte do terreno, remoção, carga, transporte e 
descarga nos locais a aterrar definidos no projeto; 
c) A remoção dos terrenos em excesso ou não selecionados para 
aplicação nos aterros do projeto; 
d) A execução e manutenção dos meios provisórios de acesso, 
segurança e sinalização. 
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3 - A implantação e respetivas marcações serão efetuadas por 
pessoal de reconhecida competência para o efeito. 

4 - O empreiteiro manterá o sistema de marcações e referências ao 
longo da execução da escavação, refazendo-o quando necessário. 

5 - O início dos trabalhos será precedido do reconhecimento local do 
traçado das infraestruturas existentes no sub-solo. 

6 - Durante a execução das escavações, sempre que for necessário 
intersetar sistemas de drenagem superficiais ou subterrâneas, 
sistemas de esgotos ou canalizações enterradas (água, gás, 
eletricidade, etc.), maciços de fundação ou obras de qualquer 
natureza, competirá ao empreiteiro a adoção de todas as disposições 
necessárias para manter em funcionamento e proteger os referidos 
sistemas ou obras, ou ainda removê-los, restabelecendo ou não o seu 
traçado, conforme o disposto no Projeto ou decidido pela 
fiscalização. 

7 - Sempre que encontre obstáculos não previstos no projeto nem 
previsíveis antes do início dos trabalhos, o empreiteiro avisará a 
fiscalização, obrigando-se a executar os trabalhos necessários para 
solucionar o problema. 

9 - Durante a execução dos trabalhos o empreiteiro garantirá os 
meios de proteção e de sinalização adequados, face às condições 
locais da obra, reconhecidamente suficientes e eficazes. 

10 - Os processos de execução serão os mais adequados, tomando 
em consideração a variação média das condições ambientais no local 
concreto da obra. 

11 - Os trabalhos serão efetuados por fases, inicia-se com a remoção 
do coberto vegetal numa espessura de aproximadamente de 30cm, e 
posteriormente com a escavação ou aterro de modo a modelar as 
plataformas de trabalho. 

12 - Os produtos da escavação utilizáveis na obra serão aplicados 
nos locais definitivos, ou colocados em depósito em locais acordados 
com a fiscalização. 

13 - As remoções acessórias a trabalhos de escavação serão 
executadas por forma a salvaguardar a seleção dos solos para aterro. 

14 - As árvores existentes no terreno, cuja preservação se encontre 
prevista no projeto, são propriedade do Dono da Obra, não podendo 
ser cortadas ou abatidas sem sua autorização. 

15 - As escavações deverão ser executadas de forma que, após 
compactação (quando necessária), sejam obtidas as cotas indicadas 
no projeto. 

16 - O empreiteiro efetuará uma execução rigorosa, sendo da sua 
responsabilidade todos os trabalhos de correção causados por 
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desvios às cotas estabelecidas no projeto, excetuando as resultantes 
do desmonte de solos reconhecidamente impróprios. 

17 - Se a escavação for abaixo das cotas indicadas no projeto ou nas 
alterações nele introduzidas com as tolerâncias admitidas em função 
da natureza dos terrenos, o empreiteiro será responsável pelos 
prejuízos daí resultantes, para a obra ou para as propriedades 
confinantes, devendo corrigir à sua custa as zonas escavadas em 
excesso, usando materiais e processos aprovados pela fiscalização. 

18 - A entivação e o escoramento das escavações serão 
estabelecidos de modo a impedir movimentos do terreno e a evitar 
acidentes às pessoas que circulam nas suas vizinhanças. 

19 - O empreiteiro deverá proceder à evacuação das águas das 
escavações durante a execução dos trabalhos. 

20 - Quando necessário, a superfície da escavação deverá ser 
envolvida por dreno ou por valas que recolham as águas provenientes 
do exterior e as conduzam para local donde não possam retornar, 
nem prejudiquem os trabalhos. 

21 - Quando as características do terreno o tornem particularmente 
sensível à ação da intempérie, as fases intermédias do trabalho 
deverão ter em atenção a proteção geral da obra contra os danos daí 
resultantes. 

22 - Salvo indicação em contrário, os trabalhos de escavação abaixo 
do nível freático serão executados a seco, pelo que o empreiteiro 
deverá recorrer a processos apropriados e aprovados pelo Dono da 
Obra. 

Consideram-se escavações a seco as que forem executadas sob uma 
camada de água inferior a 0,10m, e escavações debaixo de água as 
que são executadas sob uma camada de água superior a 0,10m. 

23 - Quando se encontrarem materiais impróprios para servir de 
aterro, deverão ser removido até profundidade considerada 
necessária. As escavações resultantes destas remoções deverão ser 
aterradas com material apropriado obtido nas zonas de escavação ou 
dos locais de empréstimo, devidamente compactadas. 

24 - O empreiteiro deverá remover para vazadouro todo o material 
sobrante resultante das escavações 

25 - A Superfície final de escavação, à cota do projeto, será 
devidamente regularizada. 
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4.1.2.2. Aterro 

1 - O aterro consiste no depósito e compactação de solos, por 
necessidade de elevação da cota do terreno natural, ou exigência de 
substituição de solos, encontrando-se incluídos todos os trabalhos e 
fornecimentos necessários à sua boa execução, salientando-se os 
que a seguir se indicam: 

a) A implantação da área de intervenção e respetiva marcação de 
níveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, bem como a sua 
manutenção; 
b) O espalhamento e compactação de solos até atingir as cotas do 
projeto; 
c) Ensaios e controlo geotécnicos; 
d) A execução e manutenção dos meios provisórios de acesso, 
segurança e sinalização. 

2 - A Implantação e respetivas marcações será efetuada por pessoal 
de reconhecida competência para o efeito. 

3 - O empreiteiro manterá o sistema de marcações e referências ao 
longo da execução dos aterros, refazendo-o quando necessário. 

4 - Durante a execução dos trabalhos o Empreiteiro garantirá os 
meios de proteção e de sinalização adequados, face as condições 
locais da obra, reconhecidamente suficientes e eficazes. 

5 - As áreas sobre as quais se tenham de construir os aterros 
indicados nas plantas e perfis de projeto deverão ser desmatadas, 
escarificadas e compactadas. 

6 - A escarificação deverá ser levada a efeito imediatamente antes da 
colocação dos materiais de aterro, por meio de grades de discos, na 
profundidade mínima de 10cm. 

7 - Em caso algum se devem efetuar aterros sobre terreno 
enlameado, gelado, ou coberto de geada. 

8 - Sempre que se verificar a presença de solos instáveis ou de má 
qualidade, estes serão saneados, substituídos por solos aprovados 
pela fiscalização e compactados nas condições previstas. 

9 - Os processos de execução serão os mais adequados, tomando em 
consideração a variação média das condições ambientais no local 
concreto da obra 

10 - Os solos a usar em aterros terão as características físicas 
conforme indicado nestas CTE e serão sujeitos à aprovação da 
fiscalização. 

11 - O espalhamento será efetuado por camadas cuja espessura 
garanta a eficácia dos meios de compactação. 
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12 - O empreiteiro empregará os meios necessários à manutenção do 
teor de humidade do solo que assegure a agregação de partículas. 

13 - A compactação será executada pelos equipamentos que melhor 
se ajustem à natureza do solo e garantam adequado grau de 
compactibilidade. 

14 - O Empreiteiro efetuará as operações de controlo que garantam 
uma execução rigorosa, sendo da sua responsabilidade todos os 
trabalhos de correção causados por desvios as cotas estabelecidas 
no projeto. 

15 - A superfície final do aterro, à cota do projeto, será devidamente 
regularizada. 

4.1.2.3. Regularização de taludes 

1 - Considera-se como trabalho à parte a regularização de taludes 
ocasionados por escavações e aterros. 

2 - Encontram-se incluídos todos os trabalhos e fornecimentos 
necessários à boa execução dos movimentos de terras para 
infraestruturas, salientando-se os que abaixo se indicam: 

a) A implantação da área de intervenção e respetiva marcação de 
níveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, bem como a sua 
manutenção; 
b) O corte cuidadoso do terreno, com as inclinações desejadas; 
c) A perfeita regularização de superfícies inclinadas em talude; 
d) A remoção, carga, transporte e descarga nos locais a aterrar; 
e) A remoção dos terrenos em excesso ou não selecionados para 
aterros do projeto; 
f) A execução e manutenção dos meios provisórios de acesso, 
segurança e sinalização. 

3 - A Implantação e respetivas marcações será efetuada por pessoal 
de reconhecida competência para o efeito. 

4 - O Empreiteiro manterá o sistema de marcações e referências ao 
longo da execução dos taludes, refazendo-o quando necessário. 

5 - As superfícies de taludes resultantes de escavação, serão 
regularizadas por desbaste cuidadoso do terreno, com equipamento 
que garanta um acabamento final regular e estável. 

6 - No caso de taludes resultantes de aterro, a sua superfície deverá 
apresentar-se regular e com perfeita agregação de componentes do 
solo.  

7 - Durante a execução dos trabalhos o Empreiteiro garantirá os 
meios de proteção e de sinalização adequados, face as condições 
locais de execução dos trabalhos, reconhecidamente suficientes e 
eficazes.  
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8 - O Empreiteiro efetuará as operações de controlo que garantam 
uma execução rigorosa, sendo da sua responsabilidade todos os 
trabalhos de correção causados por desvios as cotas estabelecidas 
no projeto. 

9 - A Superfície final do talude, à cota do projeto, será devidamente 
regularizada. 

4.2. Movimento de terras para infraestruturas 

4.2.1. Natureza e qualidade dos materiais 

(Válidas as prescrições definidas nos pontos 4.1.1.1 e 4.2.2.2). 

4.2.2. Modo de execução dos trabalhos 

4.2.2.1. Escavação 

1- Considera-se o trabalho de escavação de acordo com a natureza 
dos solos, incluindo transporte descarga dos solos não utilizaveis, por 
inadequação ou excesso, dos locais de extração para vazadouro. 

2 - Encontram-se incluídos todos os trabalhos e fornecimentos 
necessários à boa execução, salientando-se os que abaixo se 
indicam: 

a) A implantação e marcação de alinhamentos e níveis de escavação 
de acordo com o projeto, bem como a sua manutenção; 
b) A escavação e baldeação de solos; 
c) Os escoramentos e entivações que a natureza do trabalho e as 
condições locais impuserem; 
d) A execução e manutenção dos meios provisórios de acesso, 
segurança e sinalização; 
e) O desmonte e remoção dos elementos de alvenaria ou betão, 
situados abaixo do nível do solo, identificados no projeto; 
e) A carga, transporte e descarga de terras. 

3 - As marcações e os nivelamentos para implantação serão 
efetuados por pessoal de reconhecida competência para o efeito. 

4 - O empreiteiro manterá o sistema de marcações e referências ao 
longo da obra, refazendo-o quando necessário. 

5 - O início dos trabalhos será precedido do reconhecimento local do 
traçado das infraestruturas existentes no sub-solo. 

6 - Durante a execução das escavações, sempre que for necessário 
intersetar sistemas de drenagem superficiais ou subterrâneas, 
sistemas de esgotos ou canalizações enterradas (água, gás, 
eletricidade, etc.), maciços de fundação ou obras de qualquer 
natureza, competirá ao empreiteiro a adoção de todas as disposições 
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necessárias para manter em funcionamento e proteger os referidos 
sistemas ou obras, ou ainda removê-los, restabelecendo ou não o seu 
traçado, conforme o disposto no Projeto ou decidido pela 
fiscalização. 

7 - Sempre que encontre obstáculos não previstos no projeto nem 
previsíveis antes do início dos trabalhos, o empreiteiro avisará a 
fiscalização, obrigando-se a executar os trabalhos necessários para 
solucionar o problema. 

8 - As escavações serão executadas de acordo com o projeto. 

9 - Os processos de execução serão os mais adequados, tomando em 
consideração a variação média das condições ambientais no local 
concreto da obra. 

10 - Os produtos da escavação utilizáveis na obra serão aplicados 
nos locais definitivos, ou colocados em depósito em locais acordados 
com a fiscalização. 

9 - A entivação e o escoramento das escavações serão estabelecidos 
de modo a impedir movimentos do terreno e a evitar acidentes às 
pessoas que circulam nas suas vizinhanças. 

10 - O empreiteiro deverá proceder à evacuação das águas das 
escavações durante a execução dos trabalhos. 

11 - A fim de facilitar a drenagem, o fundo das valas e trincheiras 
para fundações terá uma Inclinação longitudinal de 2% a 5%. 

12 - Quando a superfície do terreno resistente conduzir a inclinações 
superiores a 5%, o fundo das valas e trincheiras será executado em 
degraus com altura inferior a 0,50m, não ultrapassando os limites de 
inclinação indicados. 

16 - Durante a execução dos trabalhos o empreiteiro garantirá os 
meios de proteção e de sinalização adequados, face às condições 
locais da obra, reconhecidamente suficientes e eficazes. 

4.2.2.2. Aterro 

1 – Refere-se a reposição de terras para restabelecimento da cota 
geral do terreno, bem como aos aterros necessários à edificação da 
obra, estando incluídos todos os trabalhos e fornecimentos 
necessários à sua boa execução, salientando-se os que a seguir se 
indicam: 

a) O vazamento de terras em escavações; 
b) O aterro com terras sobrantes ou de empréstimo; 
c) A compactação; 
d) A execução e manutenção dos meios provisórios de acesso, 
segurança e sinalização. 
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2 - A reposição do solo será efetuada por camadas de 0,20m 
(regadas se necessário), devidamente compactadas. 

3 - A proteção dos cabos e das canalizações será executada com 
areia, ou saibro cirandado isento de pedras ou qualquer outro 
elemento que possam danificar os elementos instalados. 

4 - A 0,30 m do extradorso dos cabos ou das canalizações será 
colocada uma banda avisadora indicando o tipo de infraestrutura. 

5 - Os equipamentos de compactação não poderão, pelas suas 
características, causar danos aos trabalhos executados, ou em curso. 

6 - Durante a execução dos trabalhos o empreiteiro garantirá os 
meios de proteção e de sinalização adequados, face às condições 
locais da obra, reconhecidamente suficientes e eficazes. 

5. Vias 

5.1 Pavimentações e remates 

5.1.1 Natureza e qualidade dos materiais 

5.1.1.1 Sub-base e base 

5.1.1.1.1 Materiais não especificados 

1 - Todos os materiais não especificados e de emprego na obra 
deverão satisfazer as condições técnicas de resistência e segurança 
impostas pelos regulamentos que lhes dizem respeito, ou terem 
características que satisfaçam as boas normas de construção. 

2 - Poderão ser submetidos a ensaios especiais para a sua 
verificação, tendo em conta o local de emprego, fim a que se 
destinam e a natureza do trabalho que se lhes vai exigir, reservando-
se a fiscalização o direito de indicar para cada caso as condições a 
que devem satisfazer. 
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5.1.1.1.2. Tout-venant 

1 - As granulometrias deverão ser do tipo 0/40mm para a sub-base e 
0/30mm para a base, com a seguinte distribuição: 

 
 Percentagem acumulada de 

material que passa 
Peneiro ASTM Material de Pedreira 
 0/40 0/30 
50 mm (2”) 100 – 
37,5 mm (I ½”) 85-95 100 
25,0 mm (I”) – 70-95 
19,0 mm (¾”) 50-85 55-85 
4,75 mm (nº 4) 30-45 22-45 
0,425 mm (nº 40) 8-22 5-18 
0,075 mm (nº 200) 2-9 2-9 

– Limite de liquidez - N.P; 
– Índice de plasticidade - N.P; 
– Equivalente de areia - >50%; 
– % de desgaste na máquina de Los Angeles - <30%. 
 
2 - O empreiteiro deverá fornecer atempadamente os ensaios e 
curvas granulométricas dos materiais utilizados, com as 
características acima citadas, para aprovação pela fiscalização. 

5.1.1.1.3 Areia  

1 - A areia a empregar será limpa, isenta de argilas e obedecerá às 
seguintes condições granulométricas: 

– Percentagem que passa no peneiro N. 4 (4,76 mm) – 100%; 
– Percentagem que passa no peneiro N. 10 (2,00 mm) – 85%. 

5.1.1.2. Betão betuminoso  

5.1.1.2.1 Camada de regularização (binder) 

1 - A camada de regularização deverá ser constituída por materiais 
graníticos. 
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 2 - A granulometria será do tipo 0/20 ou 0/16 com a seguinte 
distribuição: 

 
 

Percentagem acumulada 
de material que passa 

Peneiro ASTM Material de Pedreira 
 0/20 0/16 
25,0 mm (1”) 100 – 
19,0 mm (¾”) 85-100 100 
12,5 mm (½”) 73-87 80-95 
9,5 mm (3/8”) - 70-90 
4,75 mm (nº 4) 45-60 50-70 
2,00 mm (nº 10) 32-46 32-46 
0,425 mm (nº 40) 16-27 16-27 
0,180 mm (nº 80) 9-18 9-18 
0,075 mm (nº 200) 5-10 5-10 

 
– Percentagem de material britado >50%; 
– Percentagem de desgaste na máquina Los Angeles <30%; 
– Equivalente de areia da mistura do agregado sem a adição de filler 
>50%; 
– Betume até 60-70 de preferência 40-50 (~5%); 
– Características da mistura betuminosa: 
– Carga de rotura Marshall - >500 kg; 
– Porosidade - 4-6%; 
– Grau de saturação em betume - 72-85%; 
– Deformação - <3,5 mm. 

5.1.1.2.2. Camada de desgaste 

1 - A camada de desgaste deverá ser constituída por materiais 
graníticos ou basálticos. 

2 - A granulometria será do tipo 0/14 ou 0/10 com a seguinte 
distribuição: 

 Percentagem acumulada 
de material que passa 

Peneiro ASTM Material de Pedreira 
 0/14 0/10 
16.0 mm (¾”) 100 – 
12.5 mm (½”) 80-88 100 
9.5 mm (3/8”) 66-76 80-95 
4.75 mm (nº 4) 43-55 55-75 
2.00 mm (nº 10) 25-40 32-46 
0.425 mm (nº 40) 10-18 16-27 
0.180 mm (nº 80) 7-13 9-18 
0.075 mm (nº 200) 5-9 6-10 

 
3 - Nesta distribuição é obrigatório a inclusão de 4% mínimo de filler. 

– Percentagem de material britado >90%; 
– Percentagem de desgaste na máquina Los Angeles<20%; 
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– Equivalente de areia da mistura do agregado sem a adição de filler 
>60%; 
– Betume de preferência 60-70 (~6%). 
– Características do betão betuminoso: 
– Força de rotura Marshall >700 kg; 
– Porosidade 4-6%; 
– Grau de saturação em betume 72-85%; 
– Deformação <3.5 mm. 

4 - No betuminoso drenante a camada de desgate a mistura  será 
conseguida através de uma granulometria descontínua por supressão 
de fração 3/6 mm. 

5.1.1.3. Placas de betão pré-fabricado  

1 - As placas, em betão prensado, caracterizam-se por elevada 
resistência ao desgaste máximo, exatidão de forma, cores 
inalteráveis e piso antiderrapante.  

2 - A base e sub-base de assentamento das placas deverá ser 
executada de acordo com as indicações do fornecedor ou de acordo 
com o indicado nos pormenores de construção. 

 3 - As placas de utilizar serão com as seguintes características: 

a) Espessura mínima: 5cm 
b) Carga de rotura: 4,5kN/mm 
c) Tensão de rotura: 3,5 MPa 
d) Desgaste: ≤23,5mm 
e) Absorção de água: ≤6% 

4 – Devem estar em conformidade com a norma NP EN 1339:2009. 

5.1.1.4. Blocos de betão pré-fabricado 

1 - Os blocos de betão vibro-prensado de dupla camada, 
caracterizam-se por elevada resistência à tração e compressão.  

2 - A base e sub-base de assentamento das placas deverá ser 
executada de acordo com as indicações do fornecedor ou de acordo 
com o indicado nos pormenores de construção. 

3 – Os blocos de utilizar serão com as seguintes características: 

a) Espessura mínima: 5,5 ou 8cm 
b) Carga de rotura: 3,7 ou 4,5kN/mm 
c) Tensão de rotura: 3,6 MPa 
d) Desgaste: ≤23,0mm 
e) Absorção de água: ≤6% 

4 – Devem estar em conformidade com a norma NP EN 1338:2009. 
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5.1.1.5. Lancis e guias em betão pré-fabricado 

1 - Os lancis-guia serão em betão pré-fabricado com as seguintes 
características: 

a) Resistência a flexão: 3.5Mpa; 
b) Absorção de água:≤6%; 
c) Resistência a abrasão:≤ 23mm. 

Devem ser assentes sobre fundação de betão. 

2 – Devem estar em conformidade com a norma NP EN 1340:2009. 

5.1.2. Modo de execução dos trabalhos 

5.1.2.1. Sub-bases e bases 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 

a) Abertura da caixa, carga, transporte, descarga e espalhamento dos 
produtos de escavação; 
b) Regularização, compactação e rega do fundo de caixa; 
c) Fornecimento e colocação de tout-venant, incluindo a respetiva 
compactação. 
d) A superfície da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de fendas, 
ondulações ou material solto. 

2 - A caixa será aberta e devidamente compactada por meios 
mecânicos. 

3 - A granulometria deverá ser de Ø/40mm para a sub-base e de 
Ø/30mm para a base. 

4 - O espalhamento do agregado britado deverá ser feito com moto-
niveladora ou equipamento similar, de forma a que a superfície de 
cada camada se mantenha aproximadamente com a forma definitiva. 

5 - O espalhamento deve ser feito regularmente e de forma a evitar-
se a segregação dos materiais, não sendo de forma alguma permitido 
bolsadas de material fino ou grosso. Será feita a prévia humidificação 
dos agregados na central de produção, justamente para que a 
segregação no transporte e espalhamento seja reduzida. Na operação 
de compactação, o agregado deverá ter a humidade ótima do ensaio 
Proctor Modificado  

6 - No caso de se obterem espessuras inferiores às fixadas, não será 
permitida a aplicação de camadas delgadas a fim de se obter a 
espessura projetada. Em princípio, proceder-se-á à escarificação da 
camada. No entanto, se a fiscalização julgar conveniente, poderá 
aceitar que a compensação da espessura seja realizada pelo aumento 
de espessura da camada seguinte. 
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7 - Se, durante o espalhamento, se formarem rodeiras, vincos ou 
qualquer outro tipo de marca inconveniente que não possa facilmente 
ser eliminada pela compactação, deverá proceder-se à escarificação e 
homogeneização da mistura e regularização da superfície. 

8 - A espessura da base em agregado britado de granulometria 
extensa será de: 

- 0,20m após compactação nas zonas pedonais, aplicada em duas 
camadas de 0,10m cada; 
- 0,30m após compactação nas zonas de trânsito automóvel, 
aplicada em duas camadas de 0,15m cada.  

9 - A superfície da camada deve ficar lisa, uniforme, isenta de 
fendas, ondulações ou material solto, não podendo em qualquer 
ponto apresentar diferenças superiores a 1,5 cm em relação aos 
perfis estabelecidos. 

5.1.2.2. Betão betuminoso 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Limpeza da base; 
b) Fornecimento e aplicação da rega de impregnação; 
c) Fornecimento e espalhamento da camada de regularização 
betuminosa; 
d) Fornecimento e aplicação de rega de colagem; 
e) Fornecimento e espalhamento da camada de desgaste betuminosa; 
f) Remates com os pavimentos e equipamentos circundantes. 

2 - O empreiteiro deve fornecer atempadamente os ensaios e curvas 
granulométricas dos materiais utilizados, para aprovação pela 
fiscalização. 

3 - Aplica-se a rega de impregnação sobre a base de agregado britado 
limpa. A rega é feita com um ligante muito fluido de forma a penetrar 
na base aproximadamente, 1 cm. A quantidade de ligante necessária 
é fixada como a que é capaz de absorver a base no período de 24 
horas. 

4 - A rega a aplicar será uma emulsão de rotina lenta ou um betume 
fluidificado, de cura média, em ambos os casos com uma dotação de 
1kg/m². 

5 - A rega deverá ser aplicada 24 horas antes da aplicação da 
camada betuminosa. A base de tout-venant deverá ser humedecida 
ligeiramente, à superfície, sem deixar alagar, algumas horas antes da 
aplicação da rega.  

6 - A camada de regularização deverá ser constituída por materiais 
graníticos. 
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7 - A espessura mínima da camada de regularização, depois da 
compactação, será de 4 cm, se outra não estiver indicada no projeto. 

8 - Uma rega de colagem será aplicada entre a camada de 
regularização betuminosa e a camada de desgaste em betão 
betuminoso, com o objetivo de se conseguir uma boa união. 

9 - A rega a ser aplicada será uma emulsão catiónica rápida à taxa de 
0,4 a 0,6 kg/m2. 

10 - As superfícies a regar devem estar limpas, sendo removidos 
todos os materiais nocivos. 

11 - A aplicação da rega deve preceder imediatamente a aplicação da 
nova camada, evitando-se a passagem de tráfego até à rotura total 
da emulsão. 

12 - A camada de desgaste deverá ser constituída por materiais 
graníticos. 

13 - O fabrico far-se-á com equipamento próprio que permita a 
pesagem dos componentes e aferição frequente da balança de 
betume, para tomar em consideração o material que for ficando 
aderente. 

14 - O misturador receberá em primeiro lugar os inertes, exceto o 
filler, aquecidos aproximadamente a 1600C para perderem toda a 
humidade, e depois o betume a 1700C. 

15 - Quando os inertes se encontrarem envolvidos, juntar-se-á o 
filler, lentamente e bem espalhados, prosseguindo a mistura até a 
massa se apresentar homogénea, sem grumos, e a temperatura não 
inferior a 1200 C. Serão rejeitadas massas sobreaquecidas, 
carbonizadas, com espuma ou com indícios de humidade. 

16 - O transporte do betão betuminoso é feito em veículos 
apropriados com a caixa protegida com lona. 

17 - O betão betuminoso será espalhado, quando possível, sem 
interrupções, em faixas longitudinais de baixo para cima e das 
bermas para o eixo. O cilindramento realizar-se-á antes que a massa 
arrefeça abaixo de 900C. Com sobreposição lateral, primeiro com 
cilindro de rolos de 5 a 8 toneladas e depois com cilindro de rolos, de 
10 a 12 toneladas. Nos locais inacessíveis ao equipamento pesado, a 
compactação far-se-á com maços metálicos de preferência 
mecânicos. 

18 - Quaisquer diferenças em relação às cotas previstas serão 
corrigidas por adição ou remoção de material, durante a 
compactação, até conseguir uma superfície final desempenada. 
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19 - Na ligação a uma faixa já arrefecida executar-se-á a remoção do 
betão indevidamente compactado, cortando pelo menos 5 cm e 
aplicando uma rega de colagem de betume asfáltico na quantidade de 
0,5 kg/m2. 

20 - Os revestimentos com betão betuminoso só poderão realizar-se 
em tempo seco e a temperatura ambiente superior a 10ºC. 

21 - A espessura mínima do tapete, depois da compactação, será de 
25 cm, se outra não estiver indicada no projeto.  

5.1.2.3. Pré-fabricados – placas e blocos 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os que abaixo se indicam: 

a) Fornecimento preparação e compactação de base e sub-base; 
b) Fornecimento das peças pré-fabricadas; 
c) Assentamento das peças sobre a base; 
d) Pendentes para a drenagem das águas pluviais; 
e) Cortes e remates necessários; 
e) Refechamento das juntas. 

2 - A caixa deverá ser regularizada e compactada. 

3 – O material da base de agregado britado (tout-venant) será 
espalhado uniformemente e compactado. Conforme o tipo de 
utilização colocar-se-ão duas camadas de 10cm (áreas estritamente 
pedonais) ou 15cm (zonas de trânsito e acesso automóvel).  

4 - No caso de assentamento das placas em pavimentos pedonais 
não sujeitos a trânsito automóvel, dentro da caixa colocar-se-ão as 
placas por cima da camada de areia (granulometria 0 a 3mm) de 
10cm de espessura. 

5 - No caso de assentamento das placas em pavimentos sujeitos a 
eventual trânsito automóvel, dentro da caixa colocar-se-á camada de 
areia com 10 cm, massame com 15cm armado com malhasol AQ38 
e por cima as placas assentes com argamassa de cimento e areia ao 
traço 1:4. 

6 - O pavimento pré-fabricado terá, na face superior, uma camada de 
desgaste, que será desempenada, rigorosamente plana e com 
acabamento perfeito. 

7 – O agregado britado deve ser bem compactado de modo a evitar 
posterior cedência de terreno 

8 - O assentamento do pavimento será feito de forma a ter 
inclinações de 1,5%, para drenagem das águas pluviais. 

9 - As juntas devem ter a largura mínima possível, não preenchida 
com argamassa. 
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5.1.2.4. Lancis e guias 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento do lancil/guia; 
b) Execução de fundação em tout-venant; 
c) Assentamento do lancil/guia com argamassa; 
d) Cortes e remates necessários. 

2 - Depois de estabelecidos os alinhamentos e as cotas, proceder-se-
á à abertura da caixa ou cabouco na profundidade e largura 
necessárias, que deverá ser regularizada e compactada com 0,10 cm 
de tout-venant; 

3 - O lancil/guia será assente sobre fundação de argamassa. 

4 - As peças devem respeitar as dimensões e a configuração do 
projeto. 

5 - As juntas entre lancis/guias deverão ser reduzidas ao mínimo. 

6 - As juntas serão refechadas com argamassa fluida. 

5.2. Sinalização e marcações 

5.2.1. Natureza e qualidade dos materiais 

5.2.1.1. Sinalização horizontal 

1 - O material termoplástico que se pretende utilizar na execução das 
marcas rodoviárias deverá possuir especificações de fabrico 
homologadas, atestando que a sua constituição resulta da 
aglutinação de agregados com resinas termoplásticas naturais ou 
sintéticas, plastificadas com óleo mineral, aos quais foram 
adicionados, o pigmento para a cor, as cargas para a compacidade e 
as pérolas de vidro para retro-reflexão. 

2 - O produto assim obtido, devido às resinas utilizadas, deverá 
apresentar-se sólido à temperatura ambiente e fluído à temperatura 
de aplicação, pelo que, em contacto com o pavimento, deverá 
solidificar com rapidez, permitindo a circulação imediata dos veículos. 

3 - A composição do material termoplástico para aplicação em vias 
de comunicação deve atender às seguintes proporções em massa: 

Constituintes % Em Massa da Mistura 
Agregado Com Pérolas 
Pigmento e Cargas 
Ligante 

60±2% 
20±2% 
20±2% 

Pérolas 
Pigmento Ti O2 

20±2% 
8% mínimo 
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a) O agregado deve ser constituído por areia silicosa, calcite, quartzo 
ou outros produtos similares; 
b) As cargas devem ser constituídas por pós finos para ajudar a 
dispersão do pigmento e dar corpo à mistura, podendo utilizar-se por 
exemplo, cré (carbonato de cálcio) ou litopone; 
c) As granulometrias do agregado e das cargas devem ser escolhidas 
de modo a conferir uma boa compacidade; 
d) O pigmento a utilizar para o fabrico de material termoplástico 
branco deve ser o dióxido de titânio (TiO2); 
e) O material aglutinante (ligante) deve ser constituído por uma resina 
termoplástica natural ou sintética, plastificada com óleo mineral; 
f) As pérolas retro-refletoras devem ser do tipo Ballotini, isto é, 
pequenas esferas de vidro transparente e incolor. 

4 - Características físicas: 

Designação Valores 
Peso Específico 
Ponto de Amolecimento 
Resistência ao Abatimento A 23 ± 20 C 
Absorção à Água 

1,90 a 2,10 g/m³ 
85 graus (ASTM E 28) 

100 
0,5% (ASTM D 570) 

 

O material termoplástico, quando aplicado sobre base de argamassa 
betuminosa, deve apresentar as seguintes características: 

a) Superfície. Deve ser nivelada, uniforme e livre de empolamento 
com contornos nítidos e regulares; 
b) Espessura. Deverá apresentar-se com espessura uniforme de 1,5 
mm, valor que deve ser garantido em toda a extensão da marca até 
ao limite dos seus contornos nas dimensões estabelecidas. A 
espessura nas marcas moldadas não deve ser inferior a 2,5 m; 
c) Cor. A cor que é branca, deve apresentar um fator de luminância 
adequado não devendo ainda apresentar qualquer alteração quando 
submetida à ação da luz solar e artificial durante 100 horas; 
d) Repassamento. Com 1.5 mm de espessura, não deve apresentar 
por repassamento uma variação de cor inferior ao grau 8 da escala 
fotográfica, de acordo com a especificação ASTM D 868-18; 
e) Resistência ao envelhecimento. Com 1,5 mm de espessura, 
quando sujeito ao envelhecimento acelerado durante 168 horas numa 
máquina Wheather-Ometer, de arco voltaico, com ciclo diário de: 
– 17 horas de graus de luz e calor (550oC com molhagem 
intermitente de 18 em 18 minutos); 
– 2 horas de chuva forte; 
– 5 horas de repouso. 
Não deve apresentar qualquer defeito assinalável à observação visual. 
f) Resistência à imersão em água. Com 1,5 mm de espessura 
(aplicado sobre fibrocimento) seco durante 72 horas ao ar e imerso 
em água à temperatura de 20 a 30oC durante 24 horas, não deverá 
apresentar quando observado 2 horas mais tarde, empolamento, 
fissuração nem destacamento em relação à base. 
g) Resistência à derrapagem. Com espessura de 1,5 mm, seco e 
molhado, deverá apresentar uma resistência ao atrito não inferior a 
BPN, medida com pêndulo britânico (Road Research Laboratory). 
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5.2.1.2. Sinalização vertical 

1 - As placas dos sinais deve obedecer às normas em vigor no que 
respeita ao formato, construção e aspeto. Os postes e peças de 
ligação da placa (charneira, parafusos, anilhas e porcas) devem 
igualmente obedecer a desenhos. 

2 - Devem as placas ser fabricadas em chapa de ferro polido com a 
espessura de 1,8 a 2 mm, obedecendo às seguintes operações 
fundamentais: 

a) Moldagem 
– corte da chapa; 
– estampagem do sinal a frio; 
– lavagem e limpeza por processo mecânico ou químico por forma a 
que fique isento de qualquer matéria estranha, produto de corrosão, 
óleo ou ácido; 
– secagem. 

b) Proteção anticorrosiva 
– zincagem por galvanização a frio (eletrolítica) sendo a espessura de 
14 microns e a deposição de 100 g/cm²; 
– lavagem; 
– secagem. 

c) Pintura 
– aplicação de primário e aparelho anticorrosivo; 
– secagem em estufa; 
– pintura a cores; 
– secagem em estufa. 

d) Reflectorização 

– aplicação da película refletora; 
– colagem da película refletora em prensa de vácuo; 
– secagem por infravermelhos. 

3 - A pintura das placas deverá ser executada com tinta de esmalte 
com as cores adotadas nos diversos sinais, sendo a parte posterior 
cinzenta. 

4 - A reflectorização das placas deverá ser efetuada com tela tipo 
“Scotchlite” ou equivalente possuindo esferas de vidro isentas de 
qualquer rugosidade, constituindo uma superfície perfeitamente lisa e 
contínua para evitar a fixação de poeiras, facilitar a limpeza e 
garantir, assim, as necessárias propriedades retro-refletoras numa 
distância nunca inferior a 400 m. 

5 - As placas dos sinais verticais de aviso de perigo, de prescrição 
absoluta e de informação terão a dimensão de 0,60 m de lado ou 
diâmetro. 

6 - Os sinais direcionais deverão obedecer, no respeitante a 
dimensões da seta, ao abecedário e numerário, às normas em vigor. 
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7 - Os prumos deverão ser executados em chapa de aço laminado de 
1,8 a 2 mm de espessura. Depois de devidamente limpos, levarão 
como acabamento zincagem por galvanização a quente, sendo a 
espessura de 4 microns e a deposição de 600 g/m². 

8 - As peças de ligação da placa ao poste, em chapa de aço de 3 mm 
de espessura (charneiras, parafusos, anilhas e porcas), levarão como 
acabamento, depois de devidamente limpas, zincagem por 
galvanização a frio (eletrolítica) com a espessura de 40 microns e 
deposição de 280 g/m². 

9 - Os materiais a utilizar devem obedecer às características 
indicadas nestas CTE. Serão rejeitadas todas as peças que 
apresentem imperfeições resultantes de um mau acabamento ou da 
eventual má qualidade dos materiais. 

10 - Os sinais de identificação relativos à sinalização temporária 
deverão ser pintados na parte superior a cor azul com inscrições a 
preto. 

11 - O painel de sinalização temporária é composto de perfis de 
alumínio extrudido com 175 mm de altura e deverá ser reflectorizado. 

5.2.2. Modo de execução dos trabalhos 

5.2.2.1. Sinalização horizontal 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Limpeza superficial do pavimento nas áreas a pintar; 
b) A marcação com material termoplástico; 
c) Todos os trabalhos acessórios. 

2 - O material termoplástico deve ser aplicado, consoante o tipo de 
marca a executar, manualmente (por gravidade ou screed) ou 
mecanicamente (por pulverização ou spray); 

a) Por moldagem. A temperatura de aplicação deve situar-se em 
180oC, mantendo-se, para secagem conveniente, um tempo máximo 
de 3 minutos para a espessura mínima exigida de 2,5 mm; 
b) Por pulverização spray. Este processo exige uma temperatura de 
aplicação de ± 210o C, admitindo-se um tempo de secagem de 40 
segundos para a espessura de 1,5 mm; 

3 - O material termoplástico, quando utilizado sobre pavimentos 
betuminosos velhos, polidos ou de outra natureza (betão de cimento, 
etc.) deve ser aplicado com um material adesivo intermédio 
(aparelho); 
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4 - As marcas de trânsito a adotar constam do projeto, cumprindo o 
preconizado pela legislação em vigor. As linhas longitudinais, no que 
diz respeito às características traço-espaço e à espessura, deverão 
obedecer aos valores indicados nos seguintes quadros: 

Características traço-espaço 

Tipos de Linha Descontínua Traço-Espaço 
 Caso A Caso B Caso C 
Linha Axial Descontínua 8/20 4/10 2/5 
Linha de Delimitação de Vias de 
Lentos ao Longo de um 
Percurso 

10/4 5/2 2.5/1 

Linha de Delimitação de Vias de 
Lentos na Entrada e Saída 

3/4 1.5/2 1.5/1 

Linha de Delimitação de Vias de 
Abrandamento, Aceleração e 
Entrecruzamento 

3/4 1.5/2 1.5/2 

Linha de Aviso 10/4 5/2 2.5/1 
Caso A - Autoestrada (L>3.5 m) 
Caso B - Rede fundamental e EE.NN com 3.5 < L < 3.00 
Caso C - Outras estradas (L > 3.00 m) 
Espessura das Linhas Longitudinais 
 
 
Linhas longitudinais 

Larguras u=7 cm 
Caso A 
VAL. PR. 

u=6 cm 
Caso B 
VAL. PR. 

u=5 cm 
Caso C 
VAL. PR. 

Linha axial descontínua 
ou contínua 

2 u 15 12 10 

Linha axial em estrada 
de 4 vias com uma 
faixa de rodagem 

3 u 
(2 u) 

- 
- 

20 
(3x12) 
(dupla) 

15 
(3x10) 
(dupla) 

Linha de delimitação de 
vias de lentos 
(contínuas ou 
descontínuas) ao longo 
de um percurso 

4 u 30 25 20 

Linha de delimitação de 
vias de lentos na 
entrada e saída 

5 u 35 30 25 

Linha de delimitação de 
vias abrandamento, 
aceleração e 
entrecruzamento 

4 u 30 25 20 

Linha de aviso 2 u 15 12 10 
Guias 3 u 20 15 12 

 

5 - Para que as marcas possam ser convenientemente executadas, 
tendo em vista especialmente a duração da pintura, o pavimento 
deverá estar bem seco e limpo; 
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6 - A pintura deverá ser aplicada de maneira uniforme e regular, só 
devendo indicar-se esta operação depois do orvalho matinal se ter 
evaporado da superfície do pavimento, não devendo efetuar-se em 
tempo húmido; 

5.2.2.2. Sinalização vertical 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e aplicação de placas, prumos e todos acessórios; 
b) Abertura e tapamento de cabouco para aplicação de prumo; 
c) Fornecimento do betão para a fundação; 
d) Acabamentos e remates necessários. 

2 – A sinalização vertical deve ser colocada do lado direito da faixa 
de rodagem à qual diz respeito, ficando com o bordo mais próximo da 
faixa de rodagem a uma distância mínima de 50 cm. 

3 – A altura dos sinais acima do solo conta-se entre o bordo inferior 
do sinal (ou associação de sinais) e deve ser superior a 2,20 m. No 
entanto, deve manter-se uma altura uniforme em todos os sinais. 

4 – Deve ser respeitada a legislação em vigor, as normas aplicáveis 
bem como os elementos de projeto e as indicações da Fiscalização. 

5.2.2.3. Sinalização provisória 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e aplicação de toda a sinalização quer vertical quer 
horizontal necessária ao bom desenvolvimento da obra nas condições 
de segurança. 

2 - Devem ser devidamente sinalizados quaisquer trabalhos efetuados 
na zona da estrada que possam representar perigo tanto para os 
trabalhadores como para os utentes da via. 

3 - Esta sinalização deve ser suficientemente clara para evitar 
indecisões que possam originar situações perigosas. 

4 - O empreiteiro deve colocar, à sua custa, sinais rodoviários e as 
balizagens convenientes para aviso e segurança do trânsito, com 
muita particular atenção sempre que, por virtude de obstáculos ou 
obras de qualquer natureza, haja necessidade de desviar o trânsito ou 
seja exigido que esta se faça com precaução. 

5 - No estudo da sinalização provisória deverá observar-se o que está 
estabelecido nas normas de sinalização de trabalhos: 

a) Emprego de refletores; 
b) Iluminação de sinais avançados e de posição; 
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c) Obstáculos que fazem saliência sobre a faixa de rodagem ou 
passeios; 
d) Reflectorização dos extremos salientes da maquinaria estacionada 
na estrada durante a noite, de modo a ser visível dos dois sentidos de 
marcha. 

6 - Deverão ainda ser tomadas medidas de proteção dos 
trabalhadores, pelo que será de exigir o uso de coletes ou simples 
suspensórios reflectorizados para todos aqueles que executem 
trabalhos na plataforma da estrada aberta à circulação. 

7 - Em geral não deve ser imposto um mínimo de velocidade dentro 
da zona de trabalhos, mas quando seja conveniente essa imposição, 
a velocidade a indicar será, em regra, igual à do limite de entrada 
nessa zona ou seja 40 km/h. 

8 - Exige-se da parte dos empreiteiros o fiel cumprimento do 
estabelecido sobre a sinalização de trabalhos. 

9 - Os sinais provisórios devem ser retirados logo que se tornem 
desnecessários. 

6. Betão armado e obras de contenção 

6.1. Natureza e qualidades dos materiais 

6.1.1. Betão Armado 

1 - Os tipos, qualidades, classes e designação dos betões a aplicar 
em obra serão os especificados nos elementos de projeto e satisfarão 
integralmente o especificado nas normas NP EN 1992 - Eurocodigo 2, 
NP EN 206-1 - Betão e NP ENV 13670-1 - Execução de estruturas de 
betão. 

6.1.1.1. Prescrições dos componentes 

1 - Todos os materiais necessários à obra serão diretamente 
adquiridos pelo Empreiteiro e ficam sujeitos à aprovação da 
Fiscalização. 

2 - A Fiscalização atuará nos armazéns, silos, parques de depósitos, 
oficinas e locais de aplicação, para verificar a qualidade, a quantidade 
e a arrumação dos materiais, bem como o seu acondicionamento. 

3 - Cumpre ao Empreiteiro fornecer, em qualquer ponto do estaleiro e 
sem direito a retribuição, todas as amostras de materiais para ensaios 
laboratoriais, que a Fiscalização pretenda efetuar. 

4 - A aceitação e o controlo exercidos pela Fiscalização não reduzem 
a responsabilidade do Empreiteiro sobre os materiais utilizados. 
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5 - A Fiscalização reserva-se o direito de rejeitar em qualquer 
momento os materiais que não correspondam às características 
aprovadas, sem qualquer indemnização. 

6 - Os materiais rejeitados pela Fiscalização serão prontamente 
removidos do estaleiro pelo Empreiteiro, sem direito a qualquer 
indemnização ou prorrogação de prazos. 

7 - Todos os materiais cumprirão as Normas Portuguesas e Europeias 
em vigor. 

8 - Todos os ensaios serão efetuados a cargo e diligência do 
Empreiteiro. 

9 - Serão da conta do Empreiteiro: 

a) Os ensaios de receção dos materiais; 
b) Os ensaios necessários para o estudo de materiais a fabricar no 
estaleiro; 
c) Os ensaios de rotina para a verificação das qualidades dos 
materiais fabricados no estaleiro. 
d) Ensaios mandados efetuar pela Fiscalização, além dos 
mencionados nas alíneas anteriores, sempre que os resultados não 
coincidam quer com os de ensaios anteriores, quer com as 
informações prestadas pelo Empreiteiro, quer com os valores fixados 
nestas condições técnicas. 

6.1.1.2. Água 

1 - A água a utilizar terá origem aprovada pela Fiscalização e será 
doce e isenta de ácidos, óleos, impurezas e substâncias prejudiciais 
de origem industrial ou agrícola ou outras matérias orgânicas ou 
inorgânicas em solução ou suspensão, em quantidades que 
prejudiquem os fins em vista. 

2 - A água para o fabrico do betão e argamassa satisfará ao prescrito 
na norma EN 1008 - "Água de amassadura para betão" 

3 - A água utilizada na rega, durante a cura das peças de betão 
armado, deverá satisfazer requisitos semelhantes. 

6.1.1.3. Inertes 

1 - Os materiais inertes para o fabrico de betão e argamassa 
obedecerão ao especificado nas normas EN 12620 - Agregados para 
betão, EN 13055-1- Agregados leves e às especificações do LNEC 
aplicáveis. 
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Brita 

1 - As britas a utilizar no fabrico de betão devem proporcionar-lhe as 
qualidades necessárias, nomeadamente resistência, durabilidade, 
impermeabilidade e peso específico. 

2 - As britas devem ser provenientes de rochas que tenham a 
necessária resistência às intempéries – alternância de secura e 
humidade, variação de temperatura, congelação e degelo. 

3 - Deverão ser limpas, completamente isentas de impurezas 
superficiais (película de argila ou qualquer outro revestimento), 
substâncias terrosas ou argilosas ou quaisquer outras que possam 
prejudicar as qualidades dos betões. Quando da sua utilização, serão 
lavadas sempre que necessário. 

4 - A maior dimensão da brita a usar em elementos de betão armado 
será 25 mm. 

5 - As britas a empregar no fabrico dos betões deverão apresentar-se 
com dimensões regulares, em todas as direções. 

6 - Deverão possuir e manter constantes uma composição 
granulométrica que, juntamente com a areia, dê ao betão as melhores 
qualidades de compacticidade e facilidade de manejo. 

7 - Será rejeitada toda a brita com pedras alongadas ou achatados. 

8 - As britas serão selecionadas, formando lotes, abrangendo cada 
um, materiais compreendidos dentro de determinados limites, 
devendo os processos de britagem e seleção garantir a constância da 
composição granulométrica dos diversos lotes. 

9 - Nas operações de armazenagem e transporte deverá evitar-se a 
segregação dos materiais, de modo a garantir que as mais pequenas 
parcelas de cada lote mantenham a composição aprovada, ao 
entrarem nas betoneiras. 

10 - A Fiscalização poderá exigir a realização de ensaios, que 
decorrerão por conta do Empreiteiro, para determinação de impurezas 
e granulometria, nomeadamente: 

a) Determinação de impurezas orgânicas – o resultado do ensaio não 
deve dar uma cor mais escura do que uma solução padrão de soda 
cáustica, álcool e ácido titânico, quando agitada com um soluto a 3% 
de soda cáustica; 
b) Determinação da granulometria com a série de peneiros A.S.T.M. 
– o módulo de finura não deve variar mais do que ± 0,20 em torno do 
valor médio, desde que se mantenha a origem da brita. 
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Areia 

1 - O Empreiteiro deverá submeter à aprovação da Fiscalização a 
proveniência e as características das areias a utilizar, bem como a 
sua composição granulométrica. 

2 - As areias deverão apresentar, tanto quanto possível, grão 
arredondado, sem conter elementos alongados ou achatados. 

3 - Sempre que possível, deverá ser dada preferência a areias 
siliciosas naturais. No caso de a areia ter que ser lavada para 
eliminação de impurezas, somente deverá ser usada água doce. 

4 - Como impurezas serão admitidas a argila que, encontrando-se 
finamente disseminada, não recubra os grãos de areia; e os detritos 
de conchas de moluscos, de dimensões inferiores a 5mm cada uma 
delas, até 3% em peso. 

5 - A areia que contenha nódulos de argila ou resíduos de conchas de 
moluscos de dimensões superiores a 5mm não será admitida. 

6 - A areia a aplicar em argamassa para rebocos e guarnecimentos, 
deverá ter a finura compatível com o acabamento indicado. 

6.1.1.4. Ligantes 

1 - Os ligantes a empregar são escolhidos em função do tipo e classe 
de betão e argamassa a fabricar, respeitante a legislação em vigor e 
às especificações do LNEC sobre o seu fornecimento e receção e as 
especificações estabelecidas nestas CTE  

2 - É da inteira responsabilidade do Empreiteiro o conveniente 
abastecimento do estaleiro em ligantes, de modo a assegurar a 
satisfação de todas as necessidades de betões e argamassas 

 Cimento 

1 - O cimento a empregar será do tipo "Portland" normal e respeitará 
a norma EN 197. 

2 - O cimento deverá ser de fabrico recente e o seu armazenamento 
deverá fazer-se em silos ou outros locais fechados, ao abrigo de 
humidade e em quantidades suficientes para que seja possível a sua 
utilização somente após o conhecimento de resultados de ensaios de 
receção que permitam avaliar da sua qualidade. 

3 - Deverão tomar-se todas as precauções para que não sejam 
misturados lotes de qualidades ou proveniências diferentes. 

4 - Serão rejeitados os lotes nos quais se tenha verificado a ação da 
humidade, se encontrem mal acondicionados ou cujo conteúdo se 
apresente endurecido. 
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5 - Todo o cimento no ato da aplicação deverá apresentar-se seco, 
sem vestígios de humidade e isento de grânulos. 

6 - Quaisquer aditivos, quer os destinados a acelerar a presa do 
cimento, quer a uma maior plasticidade ou a qualquer outro fim só 
poderão ser aplicados com a aprovação da Fiscalização. 

7 - Serão da conta do Empreiteiro as perdas resultantes de 
transportes, mau armazenamento ou fabrico deficiente de betões e 
argamassas. 

6.1.1.5. Aditivos 

1 - O emprego de aditivos de qualquer natureza e fim (endurecedor, 
acelerador ou retardador de presa, plastificante ou as substâncias a 
misturar na água de amassadura), será objeto de estudo criterioso e 
aplicação cuidada. 

2 - O Empreiteiro deverá submeter à aprovação da Fiscalização os 
tipos de aditivos que pretende usar, assim como apresentará as 
especificações do fornecedor sob as quais se regerá a aplicação dos 
produtos. 

3 - O Empreiteiro deverá possuir em estaleiro as quantidades de 
aditivos suficientes para a realização dos trabalhos. Não serão 
permitidas misturas de aditivos de diferentes marcas, ainda que da 
mesma natureza. 

4 - O Empreiteiro terá em conta que, ao usar um tipo e marca de 
aditivo na realização de um dado trabalho, não lhe será permitido o 
uso de outro de marca diferente para o prosseguimento do mesmo 
trabalho, caso o primeiro venha a faltar. 

6.1.1.6. Fabrico dos betões 

1 - O fabrico dos betões deve ser feito respeitando a composição 
estabelecida e que consta do boletim de fabrico, devendo ser 
utilizadas as técnicas e os equipamentos adequados à obtenção dos 
betões pretendidos, obedecendo ao descrito na norma NP EN 206-1 e 
nestas CTE. 

2 - As dosagens em peso ou volume dos aditivos, quando 
empregados, serão estabelecidas de acordo com as indicações dos 
fabricantes e aplicadas após a autorização da Fiscalização. 

3 - O sistema de medida de cada betoneira será aferido antes de se 
iniciar o fabrico do betão e sempre que a Fiscalização o julgue 
necessário. 

4 - Antes do início do fabrico dos betões deve ser avaliada a 
humidade dos inertes a fim de ser retificada ou corrigida a dosagem 
de água a usar no fabrico, prevista nos estudos e constante no 
boletim de fabrico. 
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5 - O tempo de amassadura não deve ser inferior ao especificado nas 
normas, e a amassadura deve continuar até se atingir homogeneidade 
de cor e consistência. Devem ser descarregados da betoneira para 
uma plataforma ou recetáculo, limpo e estanque. Todo o conteúdo da 
betoneira deverá ser descarregado, antes de se iniciar a carga para 
nova amassadura. 

6 - Fabricar-se-á apenas o betão necessário para uso imediato. 

7 - O Empreiteiro assegurará que não serão fabricados betões de 
tipos diferentes alternadamente na mesma betoneira. 

8 - As betoneiras serão rigorosamente limpas sempre que se iniciar o 
fabrico de um tipo de betão. 

9 - O Empreiteiro deverá prever na instalação de fabrico de betão 
dispositivos para a colheita de amostras de betão e dos seus 
componentes. 

10 - Se, após a betonagem, se verificar que não se atingem os 
valores impostos para as tensões de rutura por compressão ou que 
são ultrapassados os valores fixados nas normas para o coeficiente 
de variação ou para o desvio padrão, procederá o Empreiteiro, a 
pesquisas da resistência real do betão colocado em obra, por um 
processo não destrutivo (análise de propagação de ultrassons, 
recolha de amostras intactas para ensaios de rutura por compressão). 
Em função dos resultados obtidos, a Fiscalização determinará, se o 
julgar necessário, a demolição total ou parcial da obra em causa. 

11 - Para as restantes características, no caso de serem 
ultrapassadas as tolerâncias fixadas nas normas, proceder-se-á à 
demolição de todas as obras efetuadas com betões fabricados após o 
último ensaio que tenha dado resultados admissíveis, exceto no caso 
de o Empreiteiro propor uma solução, que seja aceite pela 
Fiscalização, para anular os inconvenientes que possam advir dos 
defeitos verificados. 

6.1.1.7. Betonagem 

1 - As operações referidas neste capítulo obedecerão as normas NP 
EN 206-1, NP ENV 13670-1 e NP EN 1992. 

2 - As betonagens dos diversos elementos estruturais deverão ser 
objeto de programação a apresentar pelo Empreiteiro. 

3 - O Empreiteiro deverá comunicar à Fiscalização as operações de 
betonagem a realizar, com antecedência que permita a verificação da 
implantação dos moldes, armaduras e outros elementos, o exame dos 
solos e rochas de fundação, das superfícies das juntas e dos moldes 
e ainda o registo de elementos para medição. A colocação do betão 
não poderá iniciar-se sem autorização da Fiscalização. 
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4 - O Empreiteiro deverá estabelecer acessos fáceis e seguros a 
todos os locais de betonagem. 

5 - Em períodos de chuva, não deverão iniciar-se betonagens a céu 
aberto. Se a chuva começar com a betonagem a decorrer, esta 
poderá prosseguir se não resultar alteração da superfície do betão. 
Caso contrário, o trabalho será suspenso e retomado quando o betão 
estiver suficientemente endurecido, tratando-se então a superfície 
como junta de trabalho. 

6 - A rocha e/ou solo de fundação serão limpos de elementos 
desagregáveis e de poças de água e coberta por uma camada de 
betão de limpeza com as características indicadas nos elementos de 
projeto. 

7 - Os equipamentos de carga, transporte e descarga do betão devem 
respeitar as disposições das normas, carecendo de aprovação por 
parte da Fiscalização. 

8 - Os equipamentos para os fins referidos não deverão provocar a 
segregação do betão ou o começo de presa, devendo permitir a 
chegada do material no mais curto espaço de tempo ao local de 
colocação. 

9 - As betonagens devem ser realizadas com continuidade e nenhuma 
camada de betão fresco deve ser colocada sobre uma de betão em 
início de presa, para evitar a formação de fendas ou planos de 
enfraquecimento dentro das secções. 

10 - Nos elementos onde o betão não possa ser colocado 
continuamente devem ser criadas juntas de betonagem conforme 
indicado nos elementos de projeto ou nos locais aprovados pela 
Fiscalização. 

11 - Se ocorrer qualquer atraso na colocação do betão, excedendo 
uma hora, as operações de betonagem serão interrompidas e só 
prosseguirão quando o betão estiver suficientemente endurecido, 
aplicando-se o tratamento indicado para as juntas de trabalho. 

12 - O betão será lançado nos moldes por camadas com espessura 
aproximada de 15 cm e vibrado com equipamento apropriado, em 
quantidade e frequência necessária e suficiente para que fique o mais 
compacto possível e não deixe vazios. 

13 - A compactação será executada de acordo com as disposições 
das normas e o descrito nos parágrafos seguintes. 

14 - O betão será compactado com vibradores mecânicos de 
imersão, nomeadamente à volta das armaduras e de outras peças 
embebidas e nos cantos dos moldes. 
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15 - O número e a potência dos vibradores devem assegurar a 
vibração de todo o volume de betão, sendo aplicados em pontos 
uniformemente espaçados e a uma distância tal, que os seus cones 
de influência se sobreponham e que toda a massa de betão se torne 
uniformemente plástica. 

16 - A vibração será interrompida após deixar de ser visível a redução 
em volume ou desde que surjam áreas localizadas de eflorescências. 

17 - A vibração não deverá ser aplicada, diretamente ou através dos 
moldes ou armaduras, a camadas de betão que tenham ganho presa, 
que tenham pois deixado de se tornar plásticas quando submetidas a 
vibração. 

18 - Não se deverá fazer a betonagem a temperaturas inferiores a 
0ºC, a não ser em casos excecionais em que deverão tomar-se 
precauções para proteger o betão contra o frio durante a sua 
fabricação, transporte, moldagem e período de endurecimento, que 
não dever ser inferior a 72 horas. 

19 - Desde que o betão comece a ganhar presa e até que tenha 
atingido um grau de endurecimento suficiente, devem evitar-se as 
pancadas, choques e vibrações nas respetivas peças e protegê-lo 
contra ação das geadas e contra uma secagem rápida pelo vento ou 
pelo sol, conservando-se humedecido por qualquer meio durante oito 
dias pelo menos. 

20 - Sempre que, no caso de elementos contínuos, se torne 
necessário interromper a betonagem, torna-se indispensável fixar com 
antecedência as juntas de trabalho, nos locais que tiverem menor 
influência para a resistência do elemento. 

21 - Durante o tempo de presa do betão não serão permitidos a carga 
e ou trânsito sobre as peças moldadas. 

22 - Deve ter-se em atenção as dimensões das peças quanto à 
dimensão máxima do agregado. 

6.1.1.8. Cura 

1 - O endurecimento do betão deve-se a reações químicas entre o 
cimento e a água. Essas reações, em condições favoráveis de 
temperatura e humidade, são rápidas a princípio e tornam-se mais 
lentas com o tempo. Portanto, a dureza e também a estanquidade 
melhoram com a idade do betão e tanto mais quanto as condições 
sejam favoráveis a uma contínua hidratação do cimento. Esta é lenta 
a temperaturas baixas e praticamente nula a temperaturas próximas 
da geada. 

2 - O betão pode conservar-se húmido por vários processos, entre os 
quais a rega ou o seu revestimento com uma camada protetora para 
conservação da humidade. 
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3 - Quando o betão é conservado húmido pela rega, deve-se tomar 
cuidado para impedir que ele seque entre as aplicações de água. 
Secura e humidade alternadas são prejudiciais e conduzem ao 
aparecimento de fendas. 

4 Em superfícies planas, tal como os pavimentos, poderá usar-se, 
para manter o teor da humidade, serapilheira ou areia molhada. 

5 - Se as temperaturas demasiadamente baixas retardem ou anulam a 
hidratação do cimento, as altas temperaturas aumentam o perigo de 
fender o betão devido à contração térmica. 

6 - O rápido arrefecimento do betão, no final da cura, também deve 
ser evitado. Temperaturas bastantes elevadas do interior da massa 
em relação à superfície podem originar tensões bastante fortes para 
provocar o aparecimento de fendas no betão. A temperatura deverá 
variar entre 5 a 27ºC. 

7 - Devem-se tomar providências para manter o betão em cura pelo 
menos durante os cinco primeiros dias depois de colocado em obra, 
exceto para os betões rápidos (que atingem elevada resistência em 
pouco tempo) em que a cura será de pelo menos 2 dias. 

8 - Quando a temperatura do ar ambiente for abaixo de 5ºC, todo o 
betão colocado em obra deve ter uma temperatura entre 21 e 27ºC. 
Não deverá descer abaixo dos 21ºC durante pelo menos os 3 
primeiros dias 

6.1.1.9. Juntas de betonagem 

1 - A forma, a posição e a preparação das juntas seguirão as 
disposições das normas aplicáveis e as condições estabelecidas nos 
parágrafos seguintes. 

2 - A forma, posição e preparação das juntas serão objeto de 
aprovação da Fiscalização. 

3 - Nos elementos onde o betão não possa ser colocado 
continuamente devem ser criadas juntas de betonagem, conforme 
indicado nos elementos de projeto ou nos locais aprovados pela 
Fiscalização. 

4 - As juntas horizontais de betonagem em estruturas de betão, serão 
executadas como se segue: 

a) Antes da colocação de uma nova camada sobre o betão que ainda 
não iniciou o endurecimento deverá aplicar-se uma ligeira camada de 
calda de cimento sobre toda a superfície; 
b) Antes da colocação de qualquer camada de betão sobre betão 
endurecido, as cofragens devem ser reajustadas e a superfície do 
betão deve ser picada para remoção de leitadas de cimento e 
partículas de betão com aparência reduzida. A superfície será então 
completamente limpa e regada com água até à saturação. Sobre a 
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superfície rugosa e limpa aplicar-se-á uma camada fina de betão com 
dosagem rica que deverá ser submetida a uma vibração 
excecionalmente cuidada. 

5 - Nas juntas verticais serão sempre aplicadas resinas epoxi. Nas 
restantes situações, a Fiscalização poderá determinar a aplicação 
destas resinas se o entender necessário para garantir a aderência. 

6.1.1.10. Controlo de qualidade do betão 

1 - As operações relativas ao estudo, fabrico e aplicação do betão 
devem ser acompanhadas de cuidadosa verificação por parte do 
Empreiteiro, sujeitas às atividades da Fiscalização, do cumprimento 
do estipulado na norma NP EN 206-1 e das especificações 
estabelecidas. 

2 - A aplicação em obra do betão encomendado em centrais 
industriais ficará dependente da autorização da Fiscalização, devendo 
o empreiteiro submeter à aprovação a composição do betão e a 
certificação da empresa. 

3 - O Empreiteiro fará entrega à Fiscalização da cópia da "Guia de 
Remessa do Betão" e respetivo "Boletim de Fabrico" fornecido pela 
central industrial, elaborado nas condições referidas na norma. 

4 - A receção dos componentes do betão e dos betões, quer 
fabricados no estaleiro quer provenientes de centrais industriais, será 
regulada pelas disposições especificadas na norma. 

5 - Os ensaios previstos na norma e especificados nestas CTE serão 
da conta do Empreiteiro, que dotará o estaleiro dos equipamentos 
necessários à sua realização ou recorrerá a processo que mereça 
aprovação da Fiscalização. 

6 - O Empreiteiro obriga-se a ensaiar as instalações de fabrico de 
betão de forma a habilitar a Fiscalização a verificar a qualidade do 
produto fabricado, bem como da concordância às condições exigidas. 

7 - A Fiscalização reserva-se ainda o direito de efetuar colheitas de 
amassaduras secas (sem água nem ligantes), em que os inertes 
sejam pesados nas quantidades normalmente usadas, para 
verificação do rigor com que são seguidas em obra as granulometrias 
aprovadas. 

8 - Para comprovação do volume das amassaduras, serão efetuados 
pelo Empreiteiro, mediante dispositivos apropriados, os ensaios de 
rendimento necessários. 

9 - As amostras de betão serão recolhidas junto à betoneira, no local 
de betonagem ou em qualquer outro local indicado pela Fiscalização, 
e devem ser representativas do betão usado. Serão mantidos registos 
onde se indique a posição exata dos locais de betonagem a que 
correspondem as amostras. 
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10 - Para verificação da qualidade do betão, quer este seja executado 
em obra ou fornecido em central industrial, o empreiteiro fabricará 
provetes cúbicos, de acordo com a norma para determinação da 
tensão de rutura por compressão devendo as amostras ser obtidas de 
amassaduras diferentes, em momentos a indicar pela Fiscalização 

11 - O número de amostras a colher será sempre um múltiplo de três 
imediatamente superior ao número resultante da aplicação do critério 
anteriormente mencionado. 

13 - Os cubos serão ensaiados à compressão aos 7, 28 e 90 dias de 
idade, sendo o número de cubos ensaiados em cada data, um terço 
dos cubos fabricados pertencentes à mesma série. Se verificar que os 
testes aos sete dias revelam uma tensão de rutura inferior a 70% da 
tensão média de rutura prevista para essa idade, proceder-se-á ao 
rebentamento do 2º terço dos cubos da série e, no caso de serem 
confirmados os valores anteriores, o fabrico e colocação de betão 
deve parar até serem avaliadas as causas de tal desvio. Neste caso, 
não haverá rebentamento de cubos aos 90 dias. 

14 - O Empreiteiro obriga-se a preencher um "Boletim dos Ensaios de 
Receção do Betão", que entregará à Fiscalização no prazo de 24 
horas após a realização dos ensaios. 

15 - Os valores característicos dos betões que resultem de uma 
distribuição estatística serão determinados mensalmente, devendo 
satisfazer, todos os meses, as condições fixadas na norma. Todos os 
valores serão determinados independentemente para cada tipo de 
betão. 

6.1.2. Aço para betão armado 

1 - Os aços para armaduras ordinárias devem obedecer ao 
determinado na norma  EN 1992 - Eurocódigo 2, bem como às 
Normas Portuguesas aplicáveis. 

2 - Cada encomenda de aço entrada no estaleiro deve ser 
acompanhada por um certificado de qualidade emitido pelo 
fabricante, confirmando que o aço foi testado e analisado, a data 
desses testes e análises e que esses testes estão de acordo com 
todas as normas e códigos nacionais em vigor. 

3 - Amostras dos aços a serem utilizados na execução dos trabalhos 
podem ser sujeitas a testes e inspeções a realizar em qualquer altura, 
por determinação da Fiscalização. 

4 - Os certificados dos testes anteriormente mencionados serão 
normalmente aceites como prova de conformidade às especificações, 
mas a Fiscalização reserva-se o direito de mandar fazer testes 
confirmatórios a serem realizados por organização ou laboratório de 
reconhecida idoneidade. 
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5 - A armazenagem do aço para armaduras ordinárias e de redes 
electrosoldadas deverá ser feita em local apropriado do estaleiro, a 
coberto das intempéries. 

6 - Os varões de aço serão apoiados em socos ou suportes, de 
madeira ou betão, devidamente espaçados e de altura suficiente para 
manter os aços afastados do chão cerca de 15cm. 

7 - Os aços deverão ser arrumados por calibres e por lotes, 
identificando-se devidamente a sua proveniência e fabricante. 

8 - As armaduras deverão ser limpas até ficarem sem quaisquer sinais 
de calamina, ferrugem não aderente, pintura, gordura, cimento, terra 
e outras matérias estranhas que possam prejudicar a aderência dos 
varões ao betão, a sua corrosão ou provoquem desintegração do 
betão. 

9 - As armaduras serão moldadas de acordo com o descrito nas 
normas e com os elementos de projeto. As armaduras serão bem 
amarradas umas às outras com arame recozido, por forma a garantir 
suficiente rigidez do conjunto, para evitar deformações por choque ou 
vibração. As sobreposições e os comprimentos de amarração 
seguirão as regras estipuladas nas normas, a não ser que sejam 
impostos outros procedimentos nos elementos de projeto. 

10 - Não será permitida a dobragem dos varões a quente. 

11 - As armaduras devem ser colocadas em obra de acordo com os 
elementos de projeto que serão escrupulosamente seguidos. 

12 - As armaduras serão bem amarradas, apoiadas em pequenos 
blocos de argamassa e colocadas com os ganchos voltados para o 
interior do betão, por forma a garantir os recobrimentos especificados 
nos elementos de projeto. 

13 - As betonagens só poderão ser iniciadas após a verificação das 
armaduras por parte da Fiscalização, e serão particularmente 
cuidadas, de modo a que as suas diferentes operações não interfiram 
com o posicionamento das armaduras. 

14 - O Empreiteiro adotará as medidas necessárias para impedir 
contactos diretos das armaduras com elementos metálicos de 
natureza diferente, nomeadamente de cobre e zinco, que ocasionem 
efeitos de electrólise prejudiciais 

6.1.3. Cofragem e descofragem 

1 - Os moldes e as respetivas estruturas de montagem deverão 
garantir a perfeita reprodução das formas e dimensões representadas 
no projeto de execução e estar de acordo com as disposições da 
norma  NP EN 13670-1. 
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2 - Os moldes serão sempre estanques e indeformáveis e 
apresentarão as faces interiores perfeitamente lisas, limpas e 
húmidas, de modo a assegurar superfícies de betão bem 
desempenadas, contínuas e sem rebarbas ou ressaltos. 

3 - O Empreiteiro deverá submeter previamente à aprovação da 
Fiscalização o tipo e o sistema de montagem dos moldes que 
tencione empregar. 

4 - Não será permitido o uso de amarrações com verguinha em 
paramentos vistos e/ou em posterior contacto com a água. Nestes 
casos, os dispositivos de fixação no interior do betão serão 
concebidos de maneira a que não apareçam elementos de fixação na 
superfície após a descofragem. 

5 - Nos diferentes trabalhos ou elementos da edificação em que 
sejam utilizadas madeiras, seja em toscos ou cofragens, as madeiras 
deverão ser previamente submetidas à aprovação da Fiscalização. 

6 - Deverão na generalidade possuir fibras direitas e unidas, sem nós 
viciosos ou em grande quantidade, bem secas não ardidas nem 
cardidas, sem fendas que comprometam a sua duração e resistência, 
isentas de caruncho ou de qualquer outra doença. 

7 - A madeira nunca deverá estar em contacto com o solo húmido, 
pelo que deverão ser tomados os necessários cuidados com o seu 
armazenamento após a operação de secagem. 

8 - Serão usados os seguintes tipos de moldes, podendo no entanto 
os elementos de projeto ou as CTE estabelecer outros: 

a) Moldes grosseiros – destinados a superfícies não vistas, podendo 
ser formados por madeiras não aplainadas, mas estanques; 
b) Moldes correntes – destinados a superfícies de betão a serem 
revestidas posteriormente com outros materiais, ou a serem utilizadas 
sem qualquer tratamento, caso de caleiras para cabos e tubagens por 
exemplo. Poderão ser de madeira ou metálicos e executados de tal 
forma que os paramentos de betão apareçam bem desempenados; 
c) Moldes para betão à vista – destinados a superfícies de betão que 
ficarão à vista, ou sempre que indicados nos elementos de projeto. 
Os moldes poderão ser de madeira ou metálicos e serão executados 
de tal forma que os paramentos de betão apareçam bem 
desempenados e lisos. Os moldes deste tipo devem ser previstos de 
tal modo que as suas juntas sejam, na mesma peça, de direção única, 
devendo as tábuas ou os painéis ser bem apertados uns contra os 
outros, topo a topo, de modo a evitar que as marcas destas juntas 
sejam salientes; 
d) Moldes para efeitos decorativos – realizados com tábuas e painéis, 
com uma disposição regrada das juntas entre elementos, por forma a 
respeitar definições geométricas pormenorizadas em desenhos de 
execução. 
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9 - Os moldes devem ser colocados em obra de tal modo que 
permitam a execução das betonagens nas condições previstas nos 
regulamentos e nas especificações. 

10 - Será permitido o uso múltiplo dos moldes, tomando-se em 
atenção a necessidade de limpeza, remoção de pregos e das 
reparações julgadas convenientes antes da sua nova utilização. 

11 - Antes da colocação das armaduras todas as superfícies dos 
moldes deverão ser pintadas ou protegidas, com produto apropriado, 
previamente aceite pela Fiscalização. 

12 - As amarrações das cofragens devem ser submetidas à 
aprovação da Fiscalização. Nas estruturas de betão em contacto com 
a água deverão ser previstas amarrações especiais. 

13 - A desmoldagem deverá ser efetuada conforme as disposições da 
norma NP ENV 13670-1, nas condições estabelecidas nos números 
seguintes. 

14 - Os prazos mínimos de desmoldagem, contados após o fim da 
betonagem, devem seguir o especificado na legislação. 

15 - A desmoldagem de qualquer peça não deve ser executada sem a 
autorização da Fiscalização. 

16 - O Empreiteiro tomará inteira responsabilidade nas operações de 
desmoldagem e terá em devida conta a natureza e características das 
cargas a suportar pelas peças de betão, o seu estado e composição e 
ainda as condições atmosféricas. 

17 - As superfícies de betão devem ser limpas e os orifícios 
resultantes das amarrações obturados logo após a desmoldagem. 

6.1.4. Contenção com Gabiões 

6.1.4.1. Gabião 

1 – Esta especificação tem por objetivo definir o modo de execução e 
as carecterísticas dos materiais constituintes dos cestos metálicos 
vulgarmente denominados “Gabiões”, que se destinam, depois de 
cheios de pedra, a serem empilhados de forma a constituírem 
estruturas de retenção ou revestimentos. 

2 – O gabião e uma estrutura paralelopipédica, em forma de cesto 
com tampa, fabricado com rede metálica hexagonal de dupla  torsão 
com material rochoso de boa qualidade. 

3 – O gabião que pode ter dimensões variadas deve ser dividido em 
células por diafragmas dispostos de metro a metro. 
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4 – Os diafragmas são do mesmo material que os gabiões – rede 
metálica – e são ligados ao painel de base durante a manufatura, o  
que facilita o enchimento dos gabiões limitando as deformações dos 
painéis exteriores e contribuindo para um acréscimo da resistência 
devido ao aumento da superfície metálica. 

5 – No acabamento da rede todos os bordos devem ser reforçados 
por fios de diâmetro maior para aumentar a resistência. 

6 – As tolerâncias admissíveis para as dimensões dos gabiões são de 
+ ou- 3% no comprimento e +ou- 5% na largura e altura em relação 
às dimensões especificadas no projeto. 

6.1.4.2. Fio metálico e rede metálica 

1 – O fio metálico a empregar na execução da rede e na junção entre 
partes de um gabião e entre gabiões deve ser galvanizado. 

2 – As quantidades mínimas de zinco a emprega no processo de 
galvanização devem ser as seguintes, de acordo com as normas BS 
443/82: 

- Diâmetro do fio: 2,7mm; 
- Quantidade do zinco: 260 g/m². 

3 – A aderência do zinco deve resistir às ações e a superfície da 
camada não deve apresentar fissuras, brechas, esfoliações ou 
escamação. 

4 – Qualquer fio metálico empregue no fabrico dos gabiões e das 
suas uniões deve ter uma resistência à tração que se situa entre 380 
e 500 MPa de acordo com as normas BS 1052/80. 

5 – O ensaio de alongamento deve ser feito antes de execução da 
rede metálica e sobre um troço de fio metálico com pelo menos 
30cm. 

6 – O alongamento pré-rotura não deve ser inferior a 12%. 

7 – A malha será hexagonal de dupla torsão do tipo 8x10 e o arame 
terá o diâmetro mínimo de 2,7mm. 

6.1.4.3. Material de enchimento  

1 – O gabião deve ser preenchido com pedra britada. 

2 – Recomenda se a utilização de material de enchimento duro e de 
peso específico elevado e superior a 22 KN. 

3 – Não será aceite que o material seja friável ou geleficável. 
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4 – A granulometria mínima da pedra deve ser superior a abertura da 
rede metálica e a granulometria máxima deve ser inferior a três vezes 
a abertura da rede metálica. 

5 – O material de maiores dimensões é tolerável desde que o seu 
volume não ultrapasse 10% do volume total do gabião a preencher.  

6.2. Modo de execução dos trabalhos 

6.2.1. Fundações indiretas 

(Não se aplica). 

6.2.2. Fundações diretas 

6.2.2.1. Betão de limpeza 

1 - Refere-se ao fornecimento e aplicação de betão pobre de 150kg 
de cimento por m³, aplicado na base dos lintéis e sapatas de betão 
armado com 0.10m de espessura para proteção e confirmação de 
que as armaduras ficam bem isoladas das humidades do terreno. 

2 - O betão será executado com gravilha de 1 1.5 cm, devido a 
pouca espessura que dispõe o espaço em que é aplicado; 

3 - O betão deverá ser apiloado a maço contra o terreno de fundação; 

4 - O betão de limpeza deverá ser executado com o mínimo de um 
dia de antecedência à colocação das armaduras da estrutura de betão 
armado que lhe irão ser sobreposta. 

6.2.2.2. Enrocamentos e Massames 

1 - Refere-se aos trabalhos e fornecimentos necessários a boa 
execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) A abertura e compactação da caixa, e a carga, transporte, 
descarga e compactação dos produtos de escavação; 
b) Fornecimento e execução do enrocamento; 
c) Fornecimento e execução do massame de betão; 
d) A execução de “negativos” para passagem de canalizações e 
tubagem das redes de instalações técnicas, com moldes apropriados 
conforme descrito no projeto. 

2 - A abertura da caixa destinada aos pavimentos térreos, o fundo 
deverá ser regularizado e compactado por processo eficaz; 

3 - Colocar-se-á uma camada de enrocamento de pedra arrumada 
devidamente e estabilizada com inertes de granulometria apropriada, 
depois de convenientemente regada e apertada de forma a obter a 
espessura indicada no projeto; 
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4 - A pedra da camada de enrocamento será limpa rija e de 
dimensões não superiores a 0,15 m 

5 - Colocar-se-á uma camada de betão pobre para preenchimento dos 
vazios que deverá ser apiloada e regularizada; 

6 - As armaduras antifissurantes, se previstas no projeto, serão 
colocadas sobre esta camada; 

7 - A seguir coloca-se uma camada de betão que deverá ter a 
espessura, traço e propriedades indicadas no projeto, vibrada, 
regularizada e desempenada à régua; 

8 - A impermeabilização, se prevista no projeto será aplicada sobre 
esta superfície; 

9 - O comprimento e a largura serão medidos entre faces interiores 
dos elementos de fundação (vigas de fundação, caboucos, maciços 
de fundação, etc.). 

6.2.2.3. Betão armado  

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e execução dos moldes, incluindo escoramentos, 
cofragem e descofragem; 
b) Fornecimento de betão e colocação em obra devidamente vibrado; 
c) Fornecimento, execução e colocação de armaduras; 
d) Ancoragens ou dispositivos semelhantes a embeber no betão; 
e) Fornecimento e colocação de peças especiais de cofragem perdida 
nas zonas necessárias, para passagem se tubagens, etc.; 
f) Todos os trabalhos acessórios necessários; 
g) Ensaios de controlo de betão e das armaduras, que serão 
realizados conforme plano a definir pela fiscalização, em laboratório 
oficial; 
h) Fornecimento e de colocação de placas de poliestireno expandido 
ou outro nas juntas de dilatação (cofragem perdida). 

2 - Os moldes deverão ser executados de acordo com os desenhos 
de pormenor. Deverão ser indeformáveis e apresentar rigidez 
compatível com a secção das peças a betonar. No caso de sapatas e 
maciços de fundação. Aceita-se a betonagem contra a face lateral 
das escavações. 

3 - As armaduras, serão de aço da classe descrita no projeto, e os 
diâmetros indicados nas peças desenhadas do projeto. 

4 - As armaduras serão dispostas de acordo com a pormenorização, 
no local das emendas e cortes de varão, estes não poderão estar 
todos na mesma secção. 

5 - O betão será de classe mínima prescrita no projeto. 
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6 - O escoramento dos moldes deverá ser indeformável para as 
cargas a que vai estar sujeito durante a betonagem. 

7 - Os moldes deverão ser regados antes da betonagem e a madeira 
apresentará boa ligação, não permitindo a saída da fase líquida do 
betão. Não serão aceites cofragens “abertas” com as frestas tapadas 
com  papel ou material semelhante. 

8 - Durante o decurso da obra, serão realizados ensaios de controlo 
da qualidade de betão. A fiscalização definira o plano de realização 
dos ensaios, que deverão ser realizados em laboratório oficial. 

9 - Sempre que os ensaios levem a conclusão de que o betão não se 
encontra com as características indicadas no projeto, a fiscalização 
optará por: 

- Demolição das peças em más condições; 
- Realização a expensas do Empreiteiro, de ensaios de carga ou 
outros para avaliação do comportamento em obra. 

10 - A areia e a brita satisfarão as condições do regulamento e serão 
escolhidas de modo a serem ajustadas a uma curva granulométrica 
conhecida. A brita não poderá ter mais de um quarto das dimensões 
do espaço onde deve passar; 

11 - A amassadura deverá ser mecânica e o apiloamento realizado 
com um vibração. O Empreiteiro terá sempre na obra dois vibradores, 
e se um avariar as betonagens serão interrompidas por uma junta de 
trabalho até a sua substituição ou reparação; 

12 - A plasticidade das massas será escolhida pela fiscalização. A 
sua colocação será feita a ritmo suficientemente lento para garantir a 
boa compacidade; 

13 - A betonagem só poderá ser iniciada depois da Fiscalização 
inspecionar os moldes e verificar as armaduras; 

14 - As juntas de trabalho deverão corresponder em princípio as 
juntas de dilatação, no caso de ser manifestamente impossível, será 
indicado pela fiscalização a sua localização e a forma de proceder ao 
reatar a betonagem para se obter uma ligação perfeita entre os dois 
betões; 

15 - Quando haja receio de secagem rápida (por calor ou vento) 
deverão as peças ser regadas com frequência e cobertas; 

16 - Todos os elementos de betão deverão ficar com as formas 
rigorosas e o preenchimento das faltas só poderá ser autorizado pela 
fiscalização. 
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6.2.2.4. Contenção com Gabiões 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários a sua 
boa execução e aplicação. 

2 – No local da construção cada gabião é montado levantando-se os 
painéis laterais e os diafragmas que são unidos utilizando o fio 
metálico e passando-o através de todas as malhas fazendo uma volta 
dupla por cada duas malhas. 

3 – União entre os gabiões deve ser feita entre todas as arestas e é 
aconselhável efetuar esta operação antes do seu enchimento. 

4 – As camadas dos gabiões deverão ser ligadas às camadas 
subjacentes na frente e no tardoz do muro segundo o especificado no 
ponto 2. 

5 – É essencial ligar os vários componentes conforme a descrição 
efetuada, de forma a obter-se uma estrutura monólita capaz de 
resistir a cargas e deformações severas. 

6 – Só serão aceites ligações mecânicas se estes forem 
recomendadas pelo fabricante dos gabiões. 

7 – No enchimento do gabião devem ser respeitadas as seguintes 
ordens e regras de execução: 

- Pedras em blocos arrumados à mão nas fiadas dos parâmetros 
visíveis; 
- Enchimento mecânico no interior do gabião; 
- Colocação de tirantes na frente e no tardoz do muro (4/m² da 
parede); 
- Prestar particular atenção ao enchimento dos cantos para não 
permitir a deformação dos painéis laterais; 
- O gabião deve ser fechado e a tampa unida aos painéis laterais com 
as operações de união atrás descritas; 
- Para evitar folgas e para compensar o inevitável assentamento 
devido às cargas transmitidas pelas fiadas sucessivamente 
sobrepostas, o enchimento dos gabiões deve ultrapassar a sua 
capacidade em altura, em pelo menos 5cm. 

8 – O geotextil no tardoz do muro, devera ser do tipo tecido não 
tecido, agulhado, em polipropileno ou poliéster com densidade 
200g/m². 

9 – Nos casos em que o muro suporta o aterro, deve-se ter particular 
atenção na compactação do aterro. 

10 – Os meios mecânicos a utilizar deverão ser do tipo estático e as 
comadas deverão ser de 30cm de espessura máxima. 

11 – Não será permitida utilização dos cilindros vibrantes que 
provocam perigosas e antiestéticas deformações nos gabiões. 
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12 – Cada fiada do muro será construída depois de ter executado o 
aterro atrás da fiada subjacente. 

13 – A fundação dos gabiões é direta e o plano de apoio dos gabiões 
em betão de limpeza com 20 cm de espessura ou uma camada de 
brita nº 5 de espessura igual, conforme as necessidades. 

14 – As águas que se infiltram no muro, de fora para dentro, serão 
automaticamente drenadas no sentido longitudinal, ao longo da 
fundação junto ao geotextil colocado no tardoz do muro. 

15 – Devera ser colocado um dreno transversal cada 25m para 
permitir a saída das águas em excesso. 

7. Rede de águas residuais 

7.1. Natureza e qualidade dos materiais 

7.1.1. Tubo em PP corrugado de dupla parede 

1 - Os tubos a aplicar em ramais e coletores enterrados nas rede de 
drenagem serão em PP corrugado dupla parede, com parede interior 
lisa, com abocardado integral  e com a classe de rigidez 
circunferencial  SN8 fabricados de acordo com a norma  NP EN 
13476. 

2 - As dimensões da tubagem são as seguintes: 

DN/Dext 160 200 250 315 400 500 630 

Dint 139,6 174,0 218,8 273,0 348,2 433,4 545,2 

 
3 - Os tubos serão acompanhados de documento que ateste a 
conformidade do material. 

4 - Os tubos deverão apresentar uma cor uniforme, superfície 
homogénia e uniforme com as corrugas de dimensão constantes, 
estarr visivel a marcação da sigla "PP" e com indicação e marca do 
fabricante, diametro nominal, classe de rigidez circunferencial e data 
de fabrico. 

5 - Serão rejeitados todos os tubos que não apresentem um perfil 
longitudinal retilíneo. 

7.1.2. Manilhas de betão 

As manilhas e tubos de betão a aplicar serão em betão fabricado de 
acordo com a normas DIN 4032 e  EN 1916-1se não armada e EN 
1916-2 se armada, com união macho femea com junta de borracha  
conforme norma EN 681-1.  
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Os tubos serão construídos em moldes indeformáveis, utilizando um 
betão de dosagem convenientemente estudada, por forma a ter uma 
consistência aconselhável ao fim em vista, bem compactado por 
centrifugação ou vibração. 

As superfícies dos tubos devem apresentar a textura homogénea 
característica de um perfeito fabrico, sem indícios de deterioração ou 
pontos fracos, que possam comprometer a sua resistência. 

A absorção de água pelos tubos não deve ser superior a 8%. 

As tolerâncias admitidas quanto à diferença máxima entre diâmetro 
interior e diâmetro nominal são de 1% para drenos e tubos de 
aquedutos e de 0,6% para tubos destinados a coletores. 

As forças de rotura por compressão diametral não devem ser 
inferiores, para cada diâmetro e para cada tipo de tubo, às indicadas 
no quadro seguinte: 

 
Diâmetro Classe Tubos armados - classes 
(mm) I    II              III IV 
200 3 000 - - -  - - - - - - 
300 3 300 - - -  - - - - - - 
400 4 100 - - -  - - - - - - 
500 5 400 - - -  - - - - - - 
600 6 000 - - -  - - - - - - 
800 - - - 5 800 7 800 11 700 
1 000 - - - 7 300 9 800 14 600 
1 200 - - - 8 800 11 700 17 600 
1 500 - - - 1 000 14 600 22 000 
2 000 - - - 4 600 19 500 29 300 
2 500 - - - 18 300 24 400 36 600 

 
Os tubos têm obrigatoriamente que ter inscrita a classe a que 
pertencem. 

7.1.3. Elementos pré-fabricados para caixas e sumidouros 

Os Elementos pré-fabricados  de betão para caixas de inspeção e 
sumidouros obedecerão  as normas NP EN 13369 , NP ENV 13670-1 
e NP EN 206. 

7.1.4. Elementos pré-fabricados para câmaras de visita 

1 - Os elementos pré-fabricados que formam o corpo da câmara de 
visita serão anéis com 0,5 m de altura incluindo o encaixe, com o 
diâmetro interior indicado no projeto e com 0,10 m de espessura. 

2 - A superfície de fratura dos elementos apresentará a cor uniforme 
acinzentada, massa compacta, ausência de corpos estranhos e 
revelar a utilização de brita de boa qualidade e areia lavada. 
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3 - Os elementos de cobertura serão tronco-conicos assimétricos, 
com gola para assentamento do aro da tampa. 

4 - Os Elementos pré-fabricados obedecerão a norma EN 1917. 

7.2. Modo de execução dos trabalhos 

7.2.1. Coletores enterrados  

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 

a) Fornecimento e montagem de tubos; 
b) Abertura e tapamento de valas, incluindo entivação e esgoto de 
águas se necessário; 
c) Execução de leito e recobrimento em valas das tubagens com areia 
fina doce e posterior aterro com solo selecionados até ao fundo da 
caixa da base do pavimento; 
d) Fornecimento e colocação de todos os acessórios da tubagem, 
incluindo as ligações aos sumidouros e caixas de visita; 
e) Fornecimento e colocação de fita sinalizadora. 

2 - A ligação das tubagens será executada de modo a ficar  
perfeitamente estanque. 

3 - A eventual instalação da tubagem e câmaras na vizinhança de 
fundações deverá ser feita de forma a evitar qualquer ligação rígida 
entre aqueles elementos e as fundações. 

4 - Quando enterradas e dispostas em paralelo com as canalizações 
de água, as canalizações de esgoto ficarão assentes a cota inferior e 
afastadas daquelas de, pelo menos, um metro em projeção 
horizontal. 

5 - Não será permitida a dobragem de tubos para execução de 
curvas. 

6 - Deverão ser imediatamente rejeitados e substituídos todos os 
tubos e acessórios que acusem deficiência de fabrico ou de 
montagem. 

7 - Os tubos não devem apresentar flechas ao longo das valas de 
assentamento, isto é, devem ser assentes de tal maneira que 
mantenham uma posição retilínea. 

8 - Os tubos terão a inclinação indicada no projeto, sendo que a 
inclinação mínima permitida é de 0,3%. 

9 - Na abertura de valas para assentamento de tubagem, deverá o 
Empreiteiro, sempre que necessário, proceder à execução das 
entivações, de modo a garantir a segurança do pessoal. 
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10 - Com o mesmo fim, deverá reduzir-se ao mínimo o intervalo entre 
a abertura. 

11 - As tubagens lisas são assentes sobre almofada de areia doce do 
pinhal com 10 cm de espessura devidamente apiloada em todo o seu 
comprimento de forma a que cada troço da tubagem entre caixas de 
visita consecutivas fique perfeitamente retilíneo. 

12 - Posteriormente, as valas são cobertas até 30 cm acima da 
geratriz superior das tubagens com areia doce do pinhal, bem 
regadas, quando necessário, e cuidadosamente batidas a maço de 
modo a que a areia fique bem apertada contra a tubagem. Sobre a 
areia será colocada fita sinalizadora. Antes do enchimento das valas 
com areia doce, o Empreiteiro, na presença da Fiscalização, 
procederá aos ensaios de estanquidade, sem ao qual não será 
permitido o tapamento de qualquer vala. 

13 - O aterro das valas, até ao fundo da caixa de base do pavimento, 
deverá processar-se por camadas de espessura inferior a 30 cm e 
cuidadosamente compactadas, por meios mecânicos ou manuais, de 
modo a não se produzirem assentamentos diferenciais que possam 
pôr em perigo a estabilidade das redes. 

14 - O aterro em zonas de rodovia, passeios e construções será 
realizado com solos selecionados. 

15 - A rede ficará fechada até a entrada em funcionamento, livre de 
obstruções por forma a garantir um rápida evacuação das águas. 

7.2.2. Câmaras de visita 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Abertura de vala até às cotas previstas, incluindo regularização e 
compactação dos fundos; 
b) Construção da caixa de visita, incluindo o seu revestimento interior 
e a ligação à rede de esgoto; 
c) Fornecimento e colocação da tampa; 
d) Os cortes e remates necessários. 

2 - As câmaras de visita terão as dimensões mínimas defenidas na 
norma NP EN 476. 

3 - O fundo da câmara de visita será pré-fabricado (com fundo feito) 
e em que a sobreposição das argolas fique totalmente estanque (com 
anel de estanquicidade). 

4 - As paredes da câmara de visita serão em anéis pré-fabricados de 
betão com espessura de 100 mm 

5 - Os anéis, quando sobrepostos, deverão encaixar 
convenientemente no anel contíguo inferior, de forma a obter 
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câmaras com as alturas previstas no projeto. Estes anéis rematam 
superiormente com uma peça tronco-cónica do mesmo material ou 
com uma laje de betão armado por forma a receber a tampa metálica. 

6 - Todo o interior das câmaras deverá ser rebocado com cimento 
hidrófugo com 2 cm de espessura. 

7 - As câmaras com altura superior a 1.20 m deverão dispor de 
degraus, para acesso ao fundo, em PVC e espaçados de 0.30 m ou 
outro descrito nas peças desenhadas os escritas 

8 - Os degraus das câmaras de visita obedecerão às prescrições 
fixadas pela norma NP883. 

9 - As câmaras de visita deverão ter as características indicadas na 
norma portuguesa NP881, podendo ser constituídas globalmente ou 
em parte por elementos pré-fabricados desde que obedeçam à norma 
NP882; 

10 - As câmaras deverão, no final, ser estanques aos gases e aos 
líquidos. 

11 - As tampas para as câmaras de visita serão feitas de ferro 
fundido nodular (GGG) com anel antirruído em PVC flexível (com aba 
vertical), no apoio aro/tampa, sistema de fecho também em ferro 
fundido, dobradiça, superfície estriada (antiderrapante) e vedação 
hidráulica. As tampas deverão ter o logótipo da CMB (a fornecer) e 
inscrição o tipo de águas que servem (A. RESIDUAIS ou A. 
PLUVIAIS) e obedecerão a NP EN 124 suportando, sem fendas ou 
deformação permanente, a seguinte carga: 

 
Localização Carga de controlo Classe mínima 

Zona ajardinada 15 kN A-15 
Passeio 125 kN B-125 
Sarjeta 250 kN C-250 
Via de circulação 400 kN D-400 
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12 - Fora dos pavimentos consolidados, com revestimento superficial 
betuminoso, a proteção dos aros relativos às caixas de visita, 
deverão introduzir anel em betão armado com 20 cm de espessura 
onde será chumbado o aro. 

7.2.3. Sumidouros 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) A escavação, carga, transporte, descarga e espalhamento dos 
produtos de escavação; 
b) Fornecimento e colocação de elementos pré-fabricados na 
constituição do corpo dos sumidouros; 
c) Fornecimento e montagem do ramal incluindo a sua ligação ao 
sumidouro e à rede de esgoto; 
d) Fornecimento e colocação da tampa; 
e) Os cortes e remates necessários. 

2 - Abertura da vala até às cotas necessárias, incluindo regularização 
e compactação dos fundos. 

3 - Execução do fundo dos sumidouros em betão simples. 

4 - As paredes da caixa serão em betão pré-fabricado com as 
dimensões indicadas no projeto. 

5 - Os sumidouros serão executados de acordo com os pormenores 
desenhados, com aro e grelha em ferro fundido, conforme 
especificado nos pormenores das peças desenhadas, preparadas para 
retenção de areias, com uma altura desde a geratriz inferior do tubo 
de descarga até ao fundo, de 30 cm 

6 - Os elementos pré-fabricados na constituição do corpo, quando 
sobrepostos, deverão encaixar convenientemente na peça contígua 
inferior, obtendo-se assim caixas com as alturas previstas no projeto. 

7 - A grelha do sumidouro ficará a face do pavimento limpo. 

8 - As resistências das grelhas respeitarão a norma  NP EN 124  e 
terá sistema antirroubo. 

9 - O ramal do sumidoro será executado no diâmetro minímo de Dn 
200 e a sua ligação à rede de esgotos será feita diretamente às 
câmaras de visita. 
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7.2.4. Ramais domiciliários 

1 - Refere-se à ligação da rede domiciliária à rede pública e contempla 
todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Abertura e tapamento de vala; 
b) Fornecimento de base em PP Dn 425, tubo de elevação Dn 400, 
camisa telescopia e tampa em ferro fundido; 
c) Fornecimento e colocação de canalizações e seus acessórios 
incluindo ligação à rede de esgoto; 
d) Todos os trabalhos complementares necessários à integral 
execução dos ramais domiciliários de esgoto. 

2 - Os elementos que constituem a caixa de ramal serão aplicados 
conforme norma do fabricante  e peças desenhadas. 

 

3 - A profundidade das caixas de ramal não deverá exceder (por 
razões de manutenção) os 60cm de profundidade.  

4 - A soleira da caixa deverá ter inclinação de 2%. 

3 - Em todas as caixas intercetoras de ramal será assente uma tampa 
em ferro fundido com vedação hidráulica a óleo com 0,40 m de 
abertura útil, incluindo o aro da classe de resistência de acordo com o 
local de instalação conforme norma NP EN 124. A tampas  deverão 
ter o logótipo da CMB (a fornrcer) e inscrição do tipo de aguas 
residuais que servem servem (A. RESIDUAIS ou A. PLUVIAIS). 

4 - Os ramais de esgotos serão assentes numa vala única, conforme 
perfil-tipo. As valas terão a profundidade necessária para assentar o 
ramal de esgotos num trainel único desde o fundo da caixa 
intercetora, junto do limite do prédio até ao coletor ou caixa de 
ligação da rede geral. 

5- Os ramais serão executados em tubo PP currogado SN8. 
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6 - Os diâmetros interiores dos ramais minímo será de 160 mm para 
águas residuais e de 200 mm para águas pluviais. 

7 - A ligação dos ramais à rede de esgotos será executada 
diretamente nas câmaras de visita. Quando necessário serão 
utilizadas quedas guiadas. 

8 - Em casos pontuais poderá executar-se as ligações dos ramais à 
rede de esgoto através de forquilhas. 

9 - O empreiteiro fica obrigado a executar todas as ligações 
domiciliárias necessárias, qualquer que seja o seu número, por 
indicação da fiscalização. 

10 - O empreiteiro fica responsável por qualquer avaria que se 
verifique, quer nos ramais domiciliários, quer nos coletores da rede 
pública de esgotos, quer nos ramais da rede privada dos prédios, por 
deficiências de execução, dentro do prazo de garantia de cinco anos, 
e obriga-se a assumir a inteira responsabilidade pelos prejuízos que 
possam advir para terceiros da deficiente execução dos trabalhos. 

7.2.5. Dispador de energia 

1 - Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 

a) Abertura de vala até às cotas previstas, incluindo regularização e 
compactação dos fundos; 
b) Fornecimento e colocação de tout-venant; 
c) Execução de dissipador de energia em betão armado, conforme as 
peças desenhadas; 
d) Fornecimento e colocação de pedras rachão; 
e) Aterro com solos selecionados, compactadas por camadas; 
f) Transporte a vazadouro dos produtos provenientes da escavação. 

2 - Os moldes deverão ser executados de acordo com os desenhos 
de pormenor. Deverão ser indeformáveis e apresentar rigidez 
compatível com a secção das peças a betonar. 

3 - As armaduras, serão de aço da classe descrita no projeto, 
conforme descrito no REBAP, e os diâmetros  indicados nas peças 
desenhadas do projeto. 

4 - As armaduras, serão dispostas de acordo com a pormenorização e 
com as disposições construtivas das peças desenhadas no local das 
emendas e cortes de varão. 

5 - O betão será de classe mínima prescrita no projeto, conforme 
descrito no NP EN 206-1. 

6 - O escoramento dos moldes deverá ser indeformável para as 
cargas a que vai estar sujeito durante a betonagem. 
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7 - Os moldes deverão ser regados antes da betonagem, e a madeira 
apresentará boa ligação, não permitindo a saída da fase líquida do 
betão. Não serão aceites cofragens abertas, com as frestas tapadas 
com papel ou material semelhante. 

8 - No decurso da obra, serão realizados ensaios de controlo da 
qualidade de betão. A fiscalização definirá o plano de realização dos 
ensaios, que deverão ser realizados em laboratório oficial. 

9 - Sempre que os ensaios levem conclusão de que o betão não se 
encontra com as características indicadas no projeto, a fiscalização 
optará por: 

- Demolição das peças em más condições; 
- Realização a expensas do Empreiteiro, de ensaios de carga ou 
outros para avaliação do comportamento em obra. 

10 - A areia e a brita satisfarão as condições do regulamento e serão 
escolhidas de modo a serem ajustadas a uma curva granulométrica 
conhecida. A brita não poderá ter mais de um quarto das dimensões 
do espaço onde deve passar. 

11- A amassadura deverá ser mecânica e o apiloamento realizado 
com um vibração. O Empreiteiro terá sempre na obra dois vibradores, 
e se um avariar as betonagens serão interrompidas por uma junta de 
trabalho até a sua substituição ou reparação. 

12 - A plasticidade das massas será escolhida pela fiscalização. A 
sua colocação será feita a ritmo suficientemente lento para garantir a 
boa compacidade. 

13 - A betonagem só poderá ser iniciada depois da Fiscalização 
inspecionar os moldes e verificar as armaduras. 

14 - As juntas de trabalho deverão corresponder em princípio as 
juntas de dilatação, no caso de ser manifestamente impossível, será 
indicado pela fiscalização a sua localização e a forma de proceder ao 
reatar a betonagem para se obter uma ligação perfeita entre os dois 
betões. 

15 - Quando haja receio de secagem rápida (por calor ou vento) 
deverão as peças ser regadas com frequência e cobertas. 

16 - Todos os elementos de betão deverão ficar com as formas 
rigorosas e o preenchimento das faltas só poderá ser autorizado pela 
fiscalização. 
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7.2.6. Ligação a linha de água 

1 - Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 

a) Abertura de vala até às cotas previstas, incluindo regularização e 
compactação dos fundos; 
b) Fornecimento e colocação de tout-venant; 
c) Execução de bocas com muros ala; 
d) Fornecimento e colocação de coletor; 
e) Fornecimento e colocação de pedras rachão; 
f) Aterro com solos selecionados, compactadas por camadas; 
g) Transporte a vazadouro dos produtos provenientes da escavação. 

2 - Os moldes deverão ser executados de acordo com os desenhos 
de pormenor. Deverão ser indeformáveis e apresentar rigidez 
compatível com a secção das peças a betonar. 

3 - Admite-se a utilização de bocas de aterro pré-fabricadas. 

4 - A ligação as linhas de água será executada conforme as peças 
desenhadas. 

7.2.7. Ensaio da rede 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação. 

2 - O ensaio será executado de acordo com o especificado com o 
capítulo VIII do Título V do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos 
e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas 
Residuais. 

3 - Os ensaios regulamentares far-se-ão com tubagem à vista e 
constarão obrigatoriamente os seus resultados em livro de obra. Os 
mesmos serão realizados na presença obrigatória dos serviços 
competentes da Câmara Municipal de Bragança, de acordo com o 
PQ08 da DSB (Divisão de Saneamento Básico).  

4 - Deverão ser imediatamente rejeitados e substituidos todos os 
tubos e acessórios que acusem deficiência de fabrico ou de 
montagem.  

7.2.8. Telas finais 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação. 

2 - Serão entregues à Divisão de Saneamento Básico, ficheiros no 
formato DXF ou DWG de todas as redes instaladas (com as 
alterações atualizadas que possam decorrer da obra) e nos quais 
constem afastamentos e profundidades das redes instaladas bem 
como pontos notáveis das mesmas, de acordo com o PQ08 da DSB. 
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3- Não se procederá a qualquer vistoria sem que estes elementos 
tenham sido entregues. O teor da informação será sempre da 
responsabilidade de quem a fornece, pelo que serão responsabilizados 
os loteadores por problemas que decorram de informação falsa ou 
negligenciada. 

7.2.9. Drenos em muros de suporte 

1 - Designam-se por drenos as partes da obra constituídas por valas 
ou trincheiras, estabelecidas no terreno junto a muros de suporte de 
terras ou na periferia das construções, cheias com brita ou outro 
material não agregado, destinadas a facilitar o escoamento das águas 
do solo e a conduzi-las para local adequado que não prejudique a 
normal execução e exploração do edificado. 

2 - Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 

a) As entivações e proteções necessárias. 
b) A execução da caleira inferior em betão ou, em alternativa, 
fornecimento e montagem de ramal em manilha perfurada de betão 
ou PVC, para condução e esgoto das águas; 
c) A impermeabilização da caleira e face da construção em contacto 
com o dreno; 
d) A colocação de manta geotextil para envolver o enrocamento; 
e) A colocação da pedra que constitui o dreno; 
f) As saídas de água da caleira, por ligação ao esgoto pluvial. 

3 – As drenagens serão executadas nas dimensões indicadas no 
projeto. 

4 - Quando executados junto a muros de suporte ou na periferia da 
construção, a face da construção em contacto com o dreno será 
revestida com material impermeabilizante adequado. 

5 - Na aplicação do produto impermeabilizante deverão seguir-se as 
especificações do fabricante. 

6 - Será estabelecida uma caleira inferior em massame, que terá uma 
secção semicircular. Esta caleira será também impermeabilizada e 
terá inclinação mínima de 1%. A impermeabilização formará camada 
contínua desde o paramento vertical da construção até à extremidade 
oposta da caleira. 

7 - A manta de geotêxtil será aplicada de forma a envolver o 
enrocamento, evitando o tamponamento do dreno por inertes finos. 

8 - O dreno propriamente dito será realizado com pedra arrumada à 
mão, com a dimensão máxima de 0,20 m. 

9 - A pedra será colocada com cuidado, de forma a evitar a rotura da 
impermeabilização. 
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8. Rede de abastecimento de águas 

8.1. Natureza e qualidade dos materiais 

8.1.1. Rede em PVC 

Os tubos e acessórios a aplicar serão em PVC rígido de parede 
compacta fabricados de acordo com a norma NP EN 1452, PN 10 
com juntas de encaixe do tipo macho-fêmea e ligação por anel de 
neoprene. 

As dimensões da tubagem são as seguintes: 

DN/Dext 75 90 110 125 140 160 200 

Dint 67,8 81,40 101,6 115,4 129,2 147,6 184,6 

 

A ligação por abocardamento KA deve ser efetuada de acordo com 
as instruções do fabricante, devendo contudo seguir-se os seguintes 
procedimentos: 

a) Limpar cuidadosamente o interior do abocardamento e respetivo 
anel de neoprene, bem como a ponta macho da peça a inserir; 
b) Colocar o anel de neoprene na sua sede; 
c) Efetuar o enfiamento com a ajuda de vaselina sólida colocada no 
chanfre da ponta macho; 
d) Após o enfiamento, desenfiar cerca de 10 mm. 

Os tubos e acessórios de PVC rígido não ligam diretamente às 
massas de betão, pelo que, se torna necessário, dotá-los de um 
elemento ligante executado de acordo com a seguinte descrição: 

a) Despolir o tubo na zona a ligar, com lixa; 
b) Colocar cola nesta zona e polvilhar imediatamente com areia fina; 
c) Após secagem, ligar esta superfície rugosa, pelo processo normal 
ao betão. 

8.1.2. Rede em PEAD 

Os ramais da rede de abastecimento de águas serão executados em 
tubagem de polietileno de alta densidade (PEAD) PE 100, da classe 
de pressão de PN 10 fabricado de acordo com a norma NP EN 
12201-1 nos diâmetros indicados nas peças desenhadas do projeto. 

Os tubos são fornecidos em rolos até ao diâmetro DN 90 ou em 
varas acima deste diâmetro. 

Os tubos serão pretos com listas azuis. 
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Os tubos serão acompanhados de documento que ateste a 
conformidade do material. 

Os tipos de junta aceites na união de tubos de polietileno são: 

- Soldadura topo a topo para diâmetro nominal ≥90 mm, 
- Soldadura com acessórios electrossoldáveis, 
- Ligação com acessórios mecânicos, que podem ser fabricados com 
materiais plásticos ou metálicos, estes estão munidos de anéis de 
borracha destinados a assegurar a estanquidade das uniões. 

Preparação das superfícies a soldar: 

– Para o corte dos tubos pode ser utilizado um corta-tubos ou uma 
guilhotina, não sendo aconselhável o uso de serrote ou outro 
processo de corte; 
– No caso de tubos destinados a eletrossoldadura, será utilizado 
também o raspador ou superficiador; 
– A extremidade dos tubos, quando destinada a soldar topo-a-topo, 
deve apresentar perpendicularidade do plano de corte em relação ao 
eixo dos elementos a soldar e da superfície, quando destinada à 
electrofusão; 
– Antes de se proceder à soldadura, deve retirar-se cerca de 50 mm 
de cada extremidade dos tubos, devido a estarem sujeitos à 
ovalização. Após o corte as superfícies serão desengorduradas por 
intermédio de um produto desengordurante volátil; 

 Soldadura topo a topo com interface de aquecimento 

– O soldador deve proteger o posto de soldadura, pré-montar no 
equipamento de soldadura os elementos a soldar e proteger as 
extremidades dos mesmos; 
– Alinhar e nivelar os elementos a soldar face ao equipamento de 
soldadura, de modo a tornar coincidentes os seus eixos; 
– Preparar com o auxílio da interface de corte/preparação as 
superfícies a soldar, tendo o cuidado de a força de encosto não 
atingir valores que provoquem um esforço excessivo no equipamento. 
Após o corte retirar a interface e as aparas resultantes da operação; 
– Verificar o alinhamento entre os elementos a soldar, desengordurar 
a interface de aquecimento e as extremidades dos elementos a soldar 
e verificar a temperatura de superfície da interface de aquecimento; 
– Aplicar o valor da força e o tempo de encosto à unidade de 
aquecimento, de modo a proporcionar o aparecimento do rebordo de 
fusão definido pela sua altura. A altura do rebordo deve estar 
compreendida entre 1 e 2 mm; 
– Executar a soldadura, tendo em atenção os parâmetros indicados 
para o tipo de tubo e da máquina de soldar; 
– Após a fase de arrefecimento (durante a qual o conjunto soldado 
não pode sofrer qualquer movimento), proceder ao controlo visual e 
dimensional do rebordo de soldadura; 
– A variação na largura do cordão não deverá ser superior a 1mm. 
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Electosoldadura: 

– O soldador deve proteger o posto de soldadura, pré-montar no 
equipamento de soldadura os elementos a soldar e proteger as 
extremidades dos mesmos; 
– Preparar a superfície dos elementos a soldar. É aconselhado retirar 
como máximo 0,1 mm; 
– Pré-montar os elementos a soldar. Antes de proceder à montagem 
dever-se-á marcar, sobre os elementos a soldar, a extensão de 
encaixe do acessório electrossoldável; 
– Desengordurar as áreas de soldadura, montar o conjunto e fixar os 
elementos a soldar por meio de posicionadores; 
– Proceder à soldadura de acordo com as instruções do fabricante do 
acessório, desmontar os posicionadores e respeitar o tempo de 
arrefecimento; 
– Proceder ao controlo visual da soldadura. 

8.1.3. Válvulas de cunha 

As válvulas com diâmetro de Dn 25 e Dn 40, terão a pressão nominal 
de PN 10/16, e terão as saídas roscadas fêmeas (rosca universal) ou 
com bocas para ligação rápida ao tubo de PEAD, podendo ser de 
esquadria. 

As válvulas com diâmetro de Dn 60 ou superior terão a pressão 
nominal de PN 10/16/25 e as saídas serão com canhões lisos ou 
flanges que respeitarão as normas DIN 1092-2,2501/2502/2503. 

As válvulas de cunha serão constituídas por: 

- Corpo e tampa em ferro fundido dúctil na cor azul; 
- Fuso em aço inox AISI 303/304; 
- Cunha em ferro fundido dúctil, totalmente sobremoldado e 
vulcanizado com elastómero EPDM; 
- Porca do fuso em latão, cupro-aluminio ou bronze; 
- Revestimento interior e exterior com resina epoxica, de aplicação 
eletrostática com espessura média mínima de 250µm; 
- Parafusos e porcas exteriores em aço inox AISI 303/304 e selados 
com silicone. 

A válvula incluirá dado ou volante para manobra de abertura e fecho 
da válvula, terá passagem interior integral, igual ao diâmetro nominal, 
para evitar o risco de obstrução por corpos estranhos e depósitos de 
lamas. 

Acopladas às válvulas serão instaladas câmpanulas de haste móvel 
(ou fixa com corte à medida), cabeça móvel com tampa quadrada 
(mm) de 110*110, com corrente, e inscrição CMB/ÁGUAS. A cabeça 
móvel será assente em manga de ferro fundido. 

A válvula terá passagem retilínea na parte inferior do corpo da 
válvula. 
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O sentido de abertura da válvula é o contrário ao dos ponteiros do 
relógio. 

8.1.4. Válvulas de esfera 

As válvulas de esferas terão o diâmetro de 1" ou 1 1/2" com saídas 
roscadas (rosca universal), e a pressão nominal mínima será de PN 
10. 

As válvulas de esfera serão constituídas por: 

- Corpo e esfera em latão; 
- Manípulo em aço ou alumínio com revestimento anticorrosivo de cor 
azul; 
- O corpo terá revestimento externo niquelado. 

A válvula terá passagem interior integral, igual ao diâmetro nominal, 
para evitar o risco de obstrução por corpos estranhos e depósitos de 
lamas. 

Nos casos em que as válvulas fiquem alojadas em caixas de paredes 
e em espaços reduzidos o manipulo a utilizar será do tipo borboleta. 

O sentido de abertura da válvula é o contrário ao dos ponteiros do 
relógio. 

8.1.5. Tês, cruzetas, curvas e cones 

Os acessórios serão em ferro fundido dúctil, na cor azul com a 
pressão nominal de PN 10/16/25, e terão as saídas com juntas 
express/bocas, pontas lisas ou com flanges orientáveis que 
respeitarão as normas DIN 1092-2,2501/2502/2503. 

O revestimento interior e exterior será com resina epoxica, de 
aplicação eletrostática com espessura média mínima de 250µm. 

8.1.6. Juntas cegas e juntas multimateriais 

As juntas terão o corpo e aro em ferro fundido dúctil, na cor azul, 
com a pressão nominal PN10/16. 

O revestimento interior e exterior será com resina epoxica, de 
aplicação eletrostática com espessura média mínima de 250µm. 

O vedante será com elastómero EPDM e terá parafusos e porcas 
exteriores em aço zincado. 

Nas juntas multimateriais para além do anel de estanquidade, estas 
poderão ser dotadas de anel de tração ou sistema de garras para 
melhor fixação das tubagens plásticas. 
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8.1.7. Juntas adaptadoras de flanges e juntas de 
desmontagem 

As juntas serão em ferro fundido dúctil, na cor azul com a pressão 
nominal de PN 10/16/25/40, e as flanges respeitarão as normas DIN 
1092-2,2501/2502/2503. 

O revestimento interior e exterior será com resina epoxica, de 
aplicação eletrostática com espessura média mínima de 250µm. 

O vedante será com elastómero EPDM e terá parafusos e porcas 
exteriores em aço zincado. 

Nas juntas adaptadoras para além do anel de estanquidade, estas 
poderão ser dotadas de anel de tração ou sistema de garras para 
melhor fixação das tubagens plásticas. 

8.1.8. Abraçadeiras de ramal 

As abraçadeiras terão o corpo em ferro fundido dúctil, na cor azul 
com a pressão nominal de PN 10/16/25/40, a saída será roscada 
fêmea com o diâmetro de 1" ou 1 1/2" de h=2,5cm. 

O revestimento interior e exterior será com resina epoxica, de 
aplicação eletrostática com espessura média mínima de 250µm. 

O vedante será com elastómero EPDM e terá parafusos e porcas 
exteriores em aço inox. 

Para ligações nas redes em serviço serão utilizados adaptadores com 
tomada em carga. 

8.1.9. Ventosas 

As ventosas terão o corpo em ferro fundido dúctil, na cor azul com a 
pressão nominal de PN 10/16/25. 

O revestimento interior e exterior será com resina epoxica, de 
aplicação eletrostática com espessura média mínima de 250µm. 

O flutuador será em bola de aço oco sobremoldado e vulcanizado 
com elastómero EPDM. 

A ventosa de efeito simples, que têm como única função a saída de 
ar, são aplicáveis em condutas até Dn 125 terá um diâmetro de     
Dn 40. A chaminé de evacuação será em latão ou bronze onde se 
localizará a purga. 
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A ventosa de efeito duplo, que têm como função a saída e admissão 
de ar em caso de pressão ou depressão na rede, são aplicáveis em 
com condutas com diâmetro entre Dn 125 e Dn 250 terá um 
diâmetro de Dn 60 e será flangeada conforme normas DIN 1092-
2,2501/2502/2503. A chaminé de evacuação será em latão ou 
bronze. 

A ligação do ramal das ventosas de efeito simples e duplo será 
realizada através de rosca ou flange móvel. As ventosas possuirão 
incorporada ou adaptada uma válvula de seccionamento esférica de 
modo a permitir a manutenção sem interromper o fornecimento de 
água.  

A ventosa de efeito triplo, que têm como função a evacuação de ar 
de grande débito, expulsão de ar permanente e admissão de ar em 
caso de depressão na rede, são aplicáveis em com condutas com 
diâmetro superior a Dn 250 terá um diâmetro superior a Dn 60 e será 
flangeada conforme normas DIN 1092-2,2501/2502/2503. A 
chaminé de evacuação será em aço inox. 

A ligação do ramal das ventosas de triplo efeito será realizada através 
de flange móvel. As ventosas serão dotadas de válvula de isolamento 
com parafuso em inox e manobrada por volante, 

8.1.10. Marcos de incêndio 

1 - O marco de incêndio rejeitará a norma EN 14384 e terá a 
marcação CE e será constituído por: 

- Corpo e tampa em ferro fundido dúctil na cor azul; 
- Veio ou aparafuso em aço inox AISI 303/304; 
- Revestimento interior e exterior com resina epoxica, de aplicação 
eletrostática com espessura média mínima de 250µm. O acabamento 
a vista será resistente aos raios UV; 
- Obturador em ferro fundido sobremoldado com elastómero EPDM; 
- Sede ou chumaceira em latão ou bronze; 
- Parafusos e porcas exteriores em aço inox ou zincado. 

2 - A classe de pressão do marco de incêndio será de PN 16, o 
diâmetro de entrada Dn 100 com flange conforme normas DIN 1092-
2,2501/2502/2503.  

3 - O marco situar-se-á entre os 0,70 a 1,0 0 m acima da flange 
derrubável e terá três saídas do tipo stroz para aperto rápido com os 
diâmetros de Dn 52, Dn 75 e Dn 110.  

4 - O marco de incêndio deverá ser instalado com “S” de 
ajustamento e fornecido com chave de manobra universal. Ao marco 
de incêndio deverá estar associado um ramal de incêndio com 
válvula. 
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5 - A tomada de carga far-se-á a partir de um tê em ferro fundido. 
Imediatamente a seguir ao tê será instalada válvula com 
características idênticas às de seccionamento, para PVC. Acoplada a 
esta válvula será instalada câmpanula de haste móvel (ou fixa com 
corte à medida), cabeça móvel com tampa triangular de 110 mm com 
corrente, e inscrição CMB/ÁGUAS/INCÊNDIO. A cabeça móvel será 
assente em manga de ferro fundido. 

8.1.11. Sistema de rega automática 

1 - O material de rega a utilizar será da RAIN BIRD ou equivalente e 
incluirá: 

a) Tubagem  

– Tubo de alta densidade em polietileno (PEAD – PN 10) com 
diâmetros de 3/4”, 1”. 

b) Pulverizadores 

– série: 1800; 
– bicos: MPR; 
– raio: 0,6 - 5,5m; 
– P: 1,0 a 2,1 bar; 
– Q: 0,6 m3/h. 

b) Aspersores 

– série: 3500; 
– raio: 4,6 - 10,7 m; 
– P: 1,7 bar; 
– Q: 0,12 - 1,04 m3/h; 
– regulação do setor: 40º-360º. 

c) Programador 

– série: E CLASS; 
– modelo E 3: 3 estações. 

d) Válvulas elétricas 

– série: PGA; 
– modelo: 200 – PGA BSP fêmea. 

e) Caixas para válvulas 

– série: HDPE; 
– modelo: VB1419. 

f) Tomada de água 

– série: P-33; 
– modelo: P33. 
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g) Cabo elétrico 

– série UR – AQM; 
– modelo AQM – 1,5 mm²/2,5 mm². 

h) Acessórios de ligação e articulação 

– acessórios de ligação série SB; 
– joelhos articulados SWING JOINT. 

8.2. Modo de execução dos trabalhos 

8.2.1. Rede de abastecimento e adução 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Abertura e tapamento de vala; 
b) Fornecimento e montagem de tubos; 
c) Fornecimento e montagem de acessórios necessários ao bom 
funcionamento da rede; 
d) Execução de ensaios parcelares das redes e equipamentos; 
e) Cortes e remates necessários. 

2 - Para a colocação do tubo em vala, o fundo da vala deve ser 
regularizado com eliminação de qualquer saliência de rochas, pedras 
ou outros materiais que possam causar danos na tubagem ou no seu 
revestimento. 

3 - Na abertura de valas para assentamento de tubagem, deverá o 
Empreiteiro, sempre que necessário, proceder à execução das 
entivações, de modo a garantir a segurança do pessoal. 

4 - Nos passeios a profundidade de assentamento da conduta será 
superior a 0,90m medida na geratriz exterior superior da conduta.   

5 - A tubagem deverá ser instalada com afastamento mínimo de 
1,50m ao limite dos lotes. 

6 - As tubagens são assentes sobre almofada de areia doce com 10 
cm de espessura, devidamente compactada. 

7 - Antes do enchimento das valas com areia doce, o Empreiteiro, na 
presença da Fiscalização, procederá aos ensaios de estanquidade, 

8 - As valas são cobertas até 30 cm acima da geratriz superior das 
tubagens, com areia doce do pinhal, bem regadas quando necessário 
e cuidadosamente batidas a maço, de modo a que a areia fique bem 
apertada contra a tubagem. Antes do enchimento das valas com 
areia doce, o Empreiteiro, na presença da Fiscalização, procederá aos 
ensaios de estanquidade, sem ao qual não será permitido o 
tapamento de qualquer vala. 
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9 - A 30 cm da geratriz da conduta será colocada uma fita 
sinalizadora da infraestrutura. 

10 - Quando a diferença altimétrica entre a geratriz superior da 
tubagem e o limpo da rodovia for inferior a 0,70 m, proceder-se-á à 
execução de lajetas em betão simples, com 10 cm de espessura, 
para proteção das tubagens. 

11 - O aterro das valas, até ao fundo da caixa de base do pavimento, 
deverá processar-se por camadas de espessura inferior a 20 cm e 
cuidadosamente compactadas com meios mecânicos ou manuais, de 
modo a não se produzirem assentamento diferenciais que possam pôr 
em perigo a estabilidade das redes. 

12 - O aterro em zonas de rodovia, passeios e construções será com 
solos selecionados. 

13 - Os troços de tubagem, quando colocados nas valas, devem ser 
obturados com tampões provisórios, a retirar aquando da interligação 
desses troços de tubagem, devendo verificar-se a inexistência de 
corpos estranhos no seu interior. 

14 - Ligações por abocardamento: 

- O enfiamento das pontas macho do tubo e acessórios nas cabeças 
de acoplamento será efetuado sem forçar, e lubrificando as pontas 
com produto recomendado pelo fabricante; 
- Os limites de embocadura marcados na tubagem serão respeitados, 
no caso de não haver marcações será feita uma inserção prévia da 
ponta macho sem junta de estanquidade para a marcação do 
comprimento da embocadura; 
- Os desvios angulares admissíveis serão ser sempre respeitados. 

15 - Ligações por flanges: 

- Estas ligações terão sempre uma tela de borracha com alma de aço 
entre as flanges de modo a evitar o contacto direto entre elas; 
- A furação das flanges será conforme as normas DIN 
2501/2502/2503 ; 
- As porcas, parafusos e anilhas serão em aço inox. 

8.2.3. Acessórios (válvulas, juntas, tês, curvas e cones) 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e assentamento dos acessórios; 
b) Execução de maciço de amarração conforme peças desenhadas; 
c) Fornecimento de todos acessórios necessários ao bom 
funcionamento do equipamento. 

2 - A aplicação dos acessórios respeitará as especificações do 
fabricante. 
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3 - Nas ligações por abocardamento: 

- O enfiamento das pontas macho do tubo e acessórios nas cabeças 
de acoplamento será efetuado sem forçar, e lubrificando as pontas 
com produto recomendado pelo fabricante; 
- Os limites de embocadura marcados na tubagem serão respeitados, 
no caso de não haver marcações será feita uma inserção prévia da 
ponta macho sem junta de estanquidade para a marcação do 
comprimento da embocadura; 
- Os desvios angulares admissíveis serão ser sempre respeitados. 

4 - Nas ligações por flanges: 

- Estas ligações terão sempre uma tela de borracha com alma de aço 
entre as flanges de modo a evitar o contacto direto entre elas; 
- A furação das flanges será conforme as normas DIN 
2501/2502/2503 ; 
- As porcas, parafusos e anilhas serão em aço inox 
- No caso de ligações a tubagem de PEAD a nós flangeados serão 
utilizados acessórios do tipo stub-end. 

5 - Os maciços de amarração serão construídos em betão simples e 
moldados in situ, de encontro à superfície exterior da canalização ou 
dos acessórios a que servirem de apoio horizontal ou vertical, nos 
locais indicados no projeto 

6 - A moldagem deverá dar aos maciços uma configuração tal que 
deixe os parafusos, juntas de ligação e outros acessórios ou órgãos 
de manobra, a fim de possibilitar uma eventual desmontagem sem 
necessidade de demolição dos maciços; 

8.2.4. Ramais domiciliários 

1 - Refere-se à ligação da rede de distribuição á rede interior do 
prédio que abastece ou a um marco para alojamento de válvula, e 
contempla todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua boa 
execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e assentamento da derivação/ligação e válvula com 
seus acessórios; 
b) Fornecimento e montagem da conduta; 
c) Abertura e tapamento de vala, incluindo camada de areia; 
d) Fornecimento e instalação de marco para ramal; 
e) Fornecimento de todos acessórios necessários ao bom 
funcionamento do ramal. 

2 - A derivação/ligação a conduta distribuidora será realizada com 
abraçadeiras de Dn 1" para ramais de Dn 32, e de 11/2" para ramais 
de Dn 50. Estas serão instaladas com a saída na direção vertical. 

3 - A válvula de ramal será de cunha elástica de esquadria colocada 
logo a seguir a derivação. 
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4 - Acopladas a estas válvulas serão instaladas campânulas de haste 
móvel (ou fixa com corte à medida), cabeça móvel com tampa 
redonda de 110 mm, com corrente, e inscrição CMB/ÁGUAS. 

5 - As valas terão a profundidade de 0,90 m, fora os casos especiais 
a considerar pela Fiscalização. O empreiteiro fica obrigado a executar 
todas as ligações domiciliárias necessárias, qualquer que seja o seu 
número, por indicação da Fiscalização. 

6 - Os ramais serão executados em tubo de polietileno de alta 
densidade PE100 PN10, com 32 mm ou 50 mm de diâmetro exterior 
e montado sem que haja qualquer dobra em todo o seu comprimento. 

7 - Os tubos, seus acessórios e outros materiais só poderão ser 
aplicados depois de aprovados pela fiscalização. 

8 - A tubagem na extremidade do ramal, junto ao limite do lote, 
deverá andar a aproximadamente 50 cm de profundidade, devendo a 
ponta tacada ficar acessível e aparente no terreno 

10 - Junto ao tubo da rede pública bem como no desenvolvimento de 
todo o ramal domiciliário, será aplicada areia, na espessura mínima de 
0,30 m acima das canalizações, e o refechamento dos roços em 
alvenaria será de harmonia com a natureza da construção. 

11 - Os trabalhos de abertura e fecho das valas serão executados por 
forma a que não seja interrompido o trânsito automóvel, garantindo-
se ainda a fácil e segura circulação dos peões com a colocação de 
passadiços, se necessário. 

12 - O empreiteiro obriga-se a ensaiar os ramais domiciliários a uma 
pressão igual a uma vez e meia a pressão de serviço da rede no local, 
com o mínimo de 0,6 MPa. A queda de pressão em meia hora não 
deve exceder o limite dado pela fórmula P/5, em que P é a pressão de 
ensaio. 

13 - O empreiteiro fica responsável por qualquer avaria que se 
verifique, quer nos ramais quer nas condutas da rede de distribuição 
pública, por deficiências de execução, dentro do prazo de garantia e 
assume a responsabilidade pelos prejuízos que possam advir para 
terceiros da deficiente execução dos trabalhos. 

8.2.5. Ventosas 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e assentamento das ventosas; 
b) Fornecimento e montagem de caixas de betão pré-fabricado para 
ventosas; 
c) Abertura e tapamento de vala incluindo areia; 
d) Fornecimento de todos acessórios necessários ao bom 
funcionamento do equipamento. 
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2 - As ventosas de simples e duplo efeito serão instaladas em caixas 
de betão elevadas com as dimensões definidas nas peças 
desenhadas, pintado de branco com portinhola em preto. 

3 - O ramal para as ventosas de simples e duplo efeito será 
executado com abraçadeira em FFD, logo após esta será colocado 
um joelho em latão. 

4 - O troço vertical no interior do marco será no interior do marco 
preenchido com areia ou pó de pedra. 

5 - As ventosas de efeito triplo serão instaladas em caixas de betão 
armado enterradas devidamente impermeabilizadas conforme desenho 
de pormenor. 

6 - A derivação será executada só com acessórios flangeados com 
válvula de seccionamento de cunha elástica com volante. 

7 - As caixas enterradas terão sistema de ventilação constituído por 
tubagem de PEAD enterrado a ligar a tubagem exterior em ferro 
galvanizado pintado a azul, com terminal de ventilação em plástico. 

8.2.6. Descarga de fundo 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e montagem de caixas de betão pré-fabricado; 
b) Fornecimento e assentamento das válvulas; 
c) Abertura e tapamento de vala incluindo colocação de areia; 
d) Ligação a rede pluvial ou a linha de água; 
e) Fornecimento de todos acessórios necessários ao bom 
funcionamento do equipamento. 

2 - Serão instaladas em caixas pré-fabricadas de betão devidamente 
impermeabilizadas conforme desenho de pormenor. 

3 - A derivação será executada só com acessórios flangeados com 
válvula de seccionamento de cunha elástica com volante. 

4 - A tubagem de descarga nunca poderá vazar dentro da caixa de 
manobra, esta tubagem descarregará para caixas de visita de 
coletores pluviais, linhas de água ou caixas afogadas realizadas em 
anéis e cúpula de betão pré-fabricado com tampa em FFD. 

5 - As caixas da descarga de fundo terão sistema de ventilação 
constituído por tubagem de PEAD enterrado a ligar a tubagem 
exterior em ferro galvanizado pintado a azul, com terminal de 
ventilação em plástico. 

6 - A tampa será em ferro fundido nodular com apoio elástico em 
polietileno, com aba vertical (tipo fucoli) no apoio aro/tampa, sistema 
de fecho e fecho adicional (tipo fucoli) também em ferro fundido, 
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dobradiça, superfície estriada (antiderrapante) e vedação hidráulica. 
As tampas deverão ter o logótipo da CMB (a fornecer) e inscrição - 
"A. ÁGUAS” e obedecerão a NP EN 124 

8.2.7. Marcos de incêndio 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e montagem de marco de incêndio; 
b) Fornecimento e assentamento das válvulas; 
c) Abertura e tapamento de vala incluindo colocação de areia; 
e) Fornecimento de todos acessórios necessários ao bom 
funcionamento do equipamento. 

2 - Os ramais de alimentação terão diâmetro interno mínimo de  Dn 
100. 

3 - A derivação será executada só com acessórios flangeados com 
válvula de seccionamento de cunha elástica com tubo guia DN 90 e 
cabeça móvel com tampa quadrada. 

4 - Os elementos previstos no marco de água por onde se dará o 
derrube em caso de embate situar-se-ão até 0,10 m acima do 
pavimento. 

5 - Será instalada uma curva de pé apoiada em de acordo com o 
desenho de pormenor. 

6 - A localização dos marcos-de-incêndio definidas em projeto, 
poderá ser alterada pela Fiscalização consoante as condições locais, 
de forma a que não exista qualquer obstáculo a menos de 1 m do 
corpo do marco. 

8.2.8. Caixas pré-fabricadas de betão 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Abertura de vala até às cotas previstas, incluindo regularização e 
compactação dos fundos; 
b) Construção da caixa de visita, incluindo o seu revestimento interior 
e a ligação à rede de esgoto quando necessário; 
c) Fornecimento e colocação da tampa; 
d) Os cortes e remates necessários. 

2 - As caixas terão as dimensões mínimas definidas nas peças 
desenhadas 

3 - Execução do fundo da caixa com betão simples, C16/20 
(X0(P);D25;S2;Cl1,0), com uma espessura de 20 cm. Esta laje de 
fundo deve sobressair 5 cm em relação à face exterior da caixa de 
visita. 
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4 - As paredes da caixa serão em peças pré-fabricadas em betão com 
espessura de 100 mm 

5 - As peças, quando sobrepostos, deverão encaixar 
convenientemente no anel contíguo inferior, de forma a obter 
câmaras com as alturas previstas no projeto. Estas peças rematam 
superiormente com uma laje de betão armado por forma a receber a 
tampa metálica. 

6 - Todo o interior das câmaras deverá ser rebocado com cimento 
hidrófugo com 2 cm de espessura. 

7 - As câmaras deverão, no final, ser estanques aos gases e aos 
líquidos. 

8 - As tampas para as câmaras de visita serão feitas de ferro fundido 
e devem, suportar, sem fendas ou deformação permanente, a 
seguinte carga: 

 
Localização Carga de controlo Classe mínima 

Zona ajardinada 15 kN A-15 
Passeio 125 kN B-125 
Sarjeta 250 kN C-250 
Via de circulação 400 kN D-400 
 

8.2.9. Ensaio e desinfeção da rede 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e aplicação de todos materiais e equipamentos 
necessários a elaboração dos ensaios; 
b) Fornecimento e aplicação de todos materiais e equipamentos 
necessários a desinfeção da rede. 

2 - O ensaio de flushing, desinfeção e estanquicidade será feito de 
acordo com o PQ.11 da DSB (Divisão de Saneamento Básico) da CM 
de Bragança. 

3 - O troço a ensaiar será preenchido com água de abastecimento por 
meio de uma bomba manual que a introduzirá pela secção extrema de 
cota mais baixa. O enchimento será feito lenta e cuidadosamente, 
para que todo o ar existente no troço seja expulso através dos 
dispositivos de purga os quais estarão completamente abertos, se 
não existirem no troço a ensaiar o empreiteiro instalará dispositivos 
provisórios para esse efeito. O caudal de enchimento deverá ser 
numericamente igual ao volume de água comportado por 100 m de 
canalização, bombeado em meia hora. 
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4 - Entre as conclusões do enchimento e o início dos ensaios em 
cada troço, deverá decorrer um período de 24 horas, para permitir 
que o ar eventualmente retido durante o enchimento, vá saindo aos 
poucos; também para que se dê uma completa saturação das paredes 
da canalização, no caso de elas serem impregnáveis. A fiscalização 
poderá, porém determinar que aquele período seja ampliado, 
protelando o início do ensaio até que a expulsão do ar e a embebição 
da conduta se tornem tão completas quanto possível. 

5 - Decorrido o período indicado e atingida a estabilidade hidráulica 
pelo enchimento completo com água do troço a ensaiar, começa-se a 
elevar gradualmente a pressão interior até se atingir a pressão de 
ensaio, que se fixa em 1.5 vezes a pressão máxima de serviço 
prevista neste troço da canalização. 

6 - Durante a elevação da pressão pesquisar-se-á eventuais desvios 
da canalização e possíveis indícios de exsudação, gotejamento ou 
escorrimento através de fendas nas paredes da canalização ou nas 
juntas de ligação e acessórios. Se ocorrer alguma dessas anomalias, 
a canalização deverá ser esvaziada lentamente até que as zonas 
defeituosas fiquem livres de água e sejam reparadas. Repetir-se-á 
então o enchimento e o ensaio nas condições descritas. 

7 - A pressão de ensaio será mantida durante 30 minutos, não 
devendo esta nesse intervalo de tempo baixar mais de 0,01 MPa. 

8 - O manómetro para efetuar as leituras estará calibrado por 
entidade competente e permitir leituras corretas de frações de 0,01 
MPa. 

9 - Os resultados dos ensaios constarão de relatório escrito a elaborar 
pelo Empreiteiro e a aprovar pela Fiscalização. 

10 - Antes de entrar em serviço, a conduta será submetida a uma 
lavagem e tratamento de depuração química, o desinfetante a utilizar 
será p hopoclorito de sódio (NaOcl). 

11 - A água de enchimento das condutas deverá conter um teor 
mínimo em cloro de 25 mg/l, para um tempo de contacto de 24 
horas. 

12 - A lavagem e tratamento terá as seguintes operações: 

a) Lavagem prévia; 
b) Enchimento com solução desinfetante; 
c) Contacto para atuação do desinfetante e verificação do teor de 
cloro residual; 
d) Lavagem final; 
e) Colheita de amostras para realização de testes e análise dos 
resultados, dependendo destes a necessidade ou não de repetir as 
operações. 
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13 - Lavagem prévia 

a) As condutas serão inicialmente lavadas com água simples antes da 
desinfeção. A razão principal justificativa de lavagem interna da 
conduta antes da desinfeção é que grande parte das impurezas nela 
introduzidas, durante a sua colocação e exposição, não só 
dificultariam o escoamento das águas de funcionamento normal, 
como também reagiriam com o produto químico aplicado para a 
desinfeção; 
b) Como este produto é o cloro, este reagiria principalmente com a 
matéria orgânica (vegetais, insetos, etc.) das impurezas, formando 
compostos sem efeitos germicidas (mortais aos germes). Esta 
“oxidação” da matéria orgânica, consumiria tanto mais cloro quanto 
maiores as suas quantidades no troço desinfetado; 
c) Por essas razões, usualmente são reconhecidas velocidades 
superiores a 1 m/s para água de lavagem, embora se reconheça que, 
algumas vezes, essas velocidades dificilmente serão conseguidas na 
prática; 
d) Para tal o troço em questão deverá ser cheio de água com as 
precauções devidas (aconselha-se uma velocidade de enchimento de 
entre 0.05 m/s e 0.10 m/s, devendo-se definir os necessários 
dispositivos que garantam a saída do ar). A seguir o troço será 
percorrido por uma corrente de água com velocidade superior a 1 
m/s, durante um tempo julgado suficiente para arrastar todas as 
impurezas que as condutas contenham no seu interior o que será 
naturalmente detetado pelo aspeto da água à saída. 

14 - Enchimento com mistura desinfetante 

a) O enchimento das condutas seguirá de novo os cuidados atrás 
referidos. 
b) Assim, a dosagem de aplicação do cloro deve ser tal que assegure 
um residual mínimo de 10 p.p.m. (10 partes por milhão = 10 mg/l) 
na extremidade mais afastada do troço desinfetado, após um tempo 
de contacto de 24 horas. Isso pode ser esperado com a aplicação de 
25 p.p.m de cloro, embora em algumas situações essa dosagem deve 
ser aumentada. 
c) Os resultados obtidos nos primeiros troços desinfetados (cloro 
residual de cerca de 10 p.p.m, após 24 horas) indicarão o teor da 
aplicação mais recomendável e compatível com os cuidados tomados 
durante a execução daquela obra específica. De posse desse valor, a 
equipa de desinfeção saberá utilizá-lo criteriosamente a fim de obter o 
resultado final satisfatório; desinfeção efetiva do troço construído, 
sem desperdícios exagerados de produtos químicos. 
d) A água e os produtos químicos, bem como tudo o mais que seja 
necessário para a lavagem e depuração da conduta, incluindo 
aparelhagem, equipamento e sua montagem, será de conta do 
Empreiteiro e sujeito à aprovação da Fiscalização. 
e) A aplicação do desinfetante deverá ser feita durante a fase de 
enchimento, de acordo com o ponto 4 e atendendo ao método de 
aplicação estabelecido pelo Dono da obra. 
f) As condutas ficarão cheias durante pelo menos 24 horas. Se outro 
valor for acordado com o Dono da Obra, as dosagens apresentadas 
no ponto 4 deverão ser revistas. 
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g) Passadas as 24 horas (ou outro tempo de contacto) o teor em 
cloro residual deverá ser no mínimo de 0.5 mg/l. 
h) As condutas serão então esvaziadas totalmente, fazendo-se de 
seguida uma lavagem final referido anteriormente. 

15 - Colheita de amostras para testes 

a) Salvo outras indicações estabelecidas pelo Dono da obra ou pelas 
autoridades sanitárias locais dever-se-ão realizar os seguintes testes: 

 - Medição da quantidade de cloro residual logo que termine o tempo 
de contacto, (feita localmente por meio de indicador colorimétrico); 
 - Dois testes bacteriológicos, no seguimento imediato do arranque 
das condutas, desfasados de 24 horas. 

b) O modo de colher as amostras deverá ser fixado pelo Dono da 
obra, em função do tipo de obra e com apoio de laboratórios 
especializados. 
c) Os resultados e a sua apreciação deverão constar de relatório 
elaborado por um laboratório especializado que será apresentado ao 
Dono da Obra. 

8.2.10. Telas finais 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação. 

2 - Serão entregues à Divisão de Saneamento Básico, ficheiros no 
formato DXF ou DWG de todas as redes instaladas (com as 
alterações atualizadas que possam decorrer da obra) e nos quais 
constem afastamentos e profundidades das redes instaladas bem 
como pontos notáveis das mesmas, de acordo com o PQ08 da DSB. 

8.2.11. Sistema de rega automática 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Abertura e tapamento de vala; 
b) Fornecimento e montagem de tubos; 
c) Fornecimento e montagem de acessórios necessários ao bom 
funcionamento da rede; 
d) Execução de ensaios parcelares das redes e equipamentos; 
e) Cortes e remates necessários. 

2 - Para a colocação do tubo em vala, o fundo da vala deve ser 
regularizado com eliminação de qualquer saliência de rochas, pedras 
ou outros materiais que possam causar danos na tubagem ou no seu  
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9. Rede de abastecimento de gás 

9.1. Natureza e qualidade dos materiais 

9.1.1. Rede em PEAD 

1 - O tubo a utilizar será de PEAD MRS 80 SDR 11, fabricado de 
acordo com a norma EN 1555-2, no diâmetro indicado no projeto. 

2 - As dimensões da tubagem da rede são as seguintes: 

DN/Dext 20 32 40 63 110 160 200 

Dint 14,0 26,0 32,6 51,4 90,0 130,8 163,6 

 
3 - Os tubos serão pretos com listas amarelas e serão fornecidos em 
bobines de 100 m até diâmetros de 90 e em varas de 12m a partir de 
diâmetros de 110. 

4 - A marcação dos tubos de Polietileno deverá contemplar, pelo 
menos, os seguintes dados: 

a) Identificação do fabricante; 
b) Norma de fabrico; 
c) Qualidade da resina (PE, MRS); 
d) Gás. (pressão máxima de serviço, em bar); 
e) Dimensões: DN • cm para DN ≤ 32, DN • SDR para DN > 32; 
f) Ano de fabricação (últimos dois dígitos); 
g) Semana de fabricação (dois dígitos); 
h) Lote de fabrico (número); 
i) Origem da matéria-prima (uma letra). 

5 - Os tubos de Polietileno para gás deverão ser adquiridos com 
Certificado de Qualidade. 

6 - O Certificado de Qualidade deverá referir, entre outra, a seguinte 
informação: 

a) N.º do lote de fabrico; 
b) Ano de fabrico; 
c) Sigla do fabricante. 

7 - As ligações entre tubos e entre tubos e acessórios podem ser dos 
seguintes tipos: 

a) Eletrossoldadura por uniões electrossoldáveis; 
b) Soldadura topo-a-topo para diâmetro nominal ≥ 90 mm. 
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9.1.2. Acessórios (Curvas, tês simples e de redução, reduções, 
tampões e uniões) 

1 - Todos os acessórios em PEAD serão fabricados de acordo com as 
normas em vigor. 

2 - Os acessórios poderão ser de três tipos: 

a) Acessórios electrossoldaveis, cujas extremidades possuem um 
enrolamento elétrico embebido, que quando aquecido, pela passagem 
de uma corrente elétrica, provoca a fusão do acessório e do tubo; 
b) Acessórios com extremidades simples, cujas extremidades 
possuem diâmetro igual ao dos tubos de PE a que se ligam. 
A soldadura deste tipo de acessórios ao tubo faz-se por intermédio de 
uniões electrosoldáveis ou soldadura topo a topo. 
c) Acessórios envolventes (tomadas em carga) que, possuindo um 
dispositivo de furação incorporado, são utilizados para efetuar 
derivações em tubagens que se encontram em carga (podendo, em 
casos pontuais, serem utilizados para efetuar derivações em tubagens 
que não se encontrem sob pressão). 
Estes acessórios incluem uma resistência que, na sequência da 
passagem de uma corrente elétrica, se fundem ao tubo. 

9.1.3. Válvulas 

1 - As válvulas em PEAD serão fabricadas de acordo com as normas 
em vigor, EN 1555-4. 

2 - Os materiais e os elementos constituintes, usados para o fabrico 
das válvulas (incluindo borracha, massas lubrificantes e quaisquer 
partes metálicas), deverão ser resistentes ao meio ambiente (interno 
e externo) e apresentar um tempo de vida útil pelo menos igual, sob 
condições idênticas de operação, aos dos tubos em PE aos quais irão 
ser soldadas. 

3 - O órgão obturador será do tipo macho esférico (excecionalmente 
nas válvulas DN≤40 o órgão obturador poderá ser do tipo macho 
cilíndrico) e deverá estar ligado à cabeça de manobra da válvula de 
tal modo que seja impossível separá-los sem o uso de ferramentas 
especiais e por norma, o órgão obturador terá como passagem 
mínima admissível o diâmetro nominal imediatamente anterior ao 
diâmetro nominal da válvula em que se insere (por exemplo, para uma 
válvula DN 200, a passagem do órgão obturador não será inferior a 
DN 160).  

4 - A conceção da válvula será de forma a não permitir que o seu 
corpo possa ser desmontado em obra. 

5 - A válvula deverá fechar através da rotação, de ¼ de volta no 
sentido os ponteiros do relógio, da cabeça de manobra. 

6 - As posições de fecho e de abertura completa devem ser limitadas 
por batentes fixos (limitador de curso), não reguláveis. 
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7 - As válvulas serão fornecidas com um acessório (colarinho 
protetor) que permita a montagem de um tubo de proteção (DN110) 
que impeça a entrada de areia ou outros corpos estranhos para junto 
da cabeça de manobra da válvula. 

9.2. Modo de execução dos trabalhos 

9.2.1. Rede de distribuição 

1 – Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Abertura e tapamento de vala; 
b) Colocação da camada de areia; 
c) Fornecimento e aplicação de tubo em PEAD; 
d) Fornecimento e aplicação de acessórios necessários.  

2 - Os equipamentos de soldadura deverão estar certificados por um 
organismo reconhecido de modo a obedecer às condições técnicas 
adequadas às operações a efetuar. 

3 - Deverão também estar em perfeito estado de conservação e 
equipados com os instrumentos de medida indispensáveis a um 
controlo permanente dos principais parâmetros de soldadura. 

4 - Preparação das superfícies a soldar: 

a) Para o corte dos tubos pode ser utilizado um corta-tubos ou uma 
guilhotina, não sendo aconselhável o uso de serrote ou outro 
processo de corte; 
b) No caso de tubos destinados a eletrossoldadura, será utilizado 
também o raspador ou superficiador; 
c) A extremidade dos tubos, quando destinada a soldar topo-a-topo 
deve apresentar perpendicularidade do plano de corte em relação ao 
eixo dos elementos a soldar e da superfície quando destinada à 
electrofusão; 
d) Antes de se proceder à soldadura, deve retirar-se cerca de 50 mm 
de cada extremidade dos tubos, devido a estarem sujeitos à 
ovalização, e após o corte as superfícies serão desengorduradas por 
intermédio de um produto desengordurante volátil. 

5 – Soldadura topo-a-topo com interface de aquecimento: 

a) O soldador deve proteger o posto de soldadura, pré-montar no 
equipamento de soldadura os elementos a soldar e proteger as 
extremidades dos mesmos; 
b) Alinhar e nivelar os elementos a soldar face ao equipamento de 
soldadura, de modo a tornar coincidentes os seus eixos; 
c) Preparar com o auxílio da interface de corte/preparação as 
superfícies a soldar, tendo o cuidado de a força de encosto não 
atingir valores que provoquem um esforço excessivo no equipamento. 
Após o corte retirar a interface e as aparas resultantes da operação; 
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d) Verificar o alinhamento entre os elementos a soldar, desengordurar 
a interface de aquecimento e as extremidades dos elementos a soldar 
e verificar a temperatura de superfície da interface de aquecimento; 
e) Aplicar o valor da força e o tempo de encosto à unidade de 
aquecimento, de modo a proporcionar o aparecimento do rebordo de 
fusão definido pela sua altura. A altura do rebordo deve estar 
compreendida entre 1 e 2 mm; 
f) Executar a soldadura, tendo em atenção os parâmetros indicados 
para o tipo de tubo e da máquina de soldar; 
g) Após a fase de arrefecimento, durante a qual o conjunto soldado 
não pode sofrer qualquer movimento, proceder ao controlo visual e 
dimensional do rebordo de soldadura; 
h) A variação na largura do cordão não deverá ser superior a 1mm. 

6 - Eletrossoldadura: 

a) O soldador deve proteger o posto de soldadura, pré-montar no 
equipamento de soldadura os elementos a soldar e proteger as 
extremidades dos mesmos; 
b) Preparar a superfície dos elementos a soldar. É aconselhado retirar 
como máximo 0,1 mm; 
c) Pré-montar os elementos a soldar. Antes de proceder à montagem 
dever-se-á marcar, sobre os elementos a soldar, a extensão de 
encaixe do acessório electrossoldável; 
d) Desengordurar as áreas de soldadura, montar o conjunto e fixar os 
elementos a soldar por meio de posicionadores; 
e) Proceder à soldadura de acordo com as instruções do fabricante do 
acessório, desmontar os posicionadores e respeitar o tempo de 
arrefecimento; 
f) Proceder ao controlo visual da soldadura.  

7 - Serão sempre registados os parâmetros de soldadura, a 
identificação do soldador e da máquina de soldar. 

8 - As soldaduras só serão feitas por soldadores portadores de 
certificados emitidos por organismo reconhecido, experimentados e 
com prática recente. Estes devem não só conhecer a técnica de 
soldadura de tubos nas valas. 

9 - A verificação da soldadura topo a topo será efetuada em duas 
fases: controlo do método de soldadura e controlo da soldadura, 
existindo, para este último, dois métodos (visual e destrutivo). 

10 – Controlo do método de soldadura: 

a) Temperatura do espelho de aquecimento; 
b) Tempos de aquecimento; 
c) Esforços; 
d) Tempos de comutação e de arrefecimento; 
e) Tipo de espelho utilizado; 
f) Dimensões da soldadura. 

11 – Controlo da soldadura, método visual. São motivos de recusa: 
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a) Irregularidades na soldadura ou não respeito das dimensões 
impostas; 
b) Um defeito abrasivo dos tubos soldados; 
c) Um defeito de alinhamento das peças soldadas; 
d) Danificação dos tubos na proximidade da soldadura. 

12 – Controlo da Soldadura. Método destrutivo. 

Se as condições nas quais os trabalhos foram executados colocam 
dúvidas sobre a boa qualidade das soldaduras, procede-se a um 
controlo destrutivo, envolvendo: 

a) Ensaios de rotura, fissuração e resistência são efetuadas em 
laboratório. 
b) Ensaios de dobragem são executados em oficina. 

Os provetes devem ter como dimensões: comprimento 250 mm e 
largura 15 mm. Quatro provetes são retiradas sobre a soldadura a 
distâncias repartidas uniformemente a toda a volta; são dobradas a 
180º e a uma temperatura ambiente de +/- 20ºC. No final do ensaio, 
a soldadura não deve apresentar nenhuma fissura ou deformação. 

13 – A verificação da soldadura por união electrosoldável, será 
efetuada sobre: 

a) A preparação dos tubos e dos acessórios a soldar; 
b) Encaixe das peças; 
c) Na fixação das peças durante a soldadura; 
d) Utilização da máquina de soldar e do ciclo de soldadura. 

14 – Controlo destrutivo da soldadura: 

a) Ensaios de tração neste caso é preciso retirar a união e 50 cm de 
tubo de um lado e do outro 
b) Ensaios de deslocamento: neste caso é preciso retirar a união e 20 
cm de tubo de um lado e do outro 

Em oficina, a união e o tubo são cortados longitudinalmente em duas 
partes iguais até 30 mm para além da união; a 30 mm de um lado e 
dos outro da união, o tubo é cortado transversalmente até às marcas 
longitudinais da serra. O tubo é esmagado a 50 mm da união de um 
lado e do outro até ao momento em que as paredes interiores se 
tocam: o tubo não pode deslocar da união. 

15 – Para a colocação do tubo em vala o fundo da desta deve ser 
regularizado com eliminação de qualquer saliência de rochas, pedras 
ou outros materiais que possam causar danos na tubagem ou no seu 
revestimento. 
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16 – A instalação nos passeios será à profundidade de aterro de    
60 cm. No caso desta profundidade mínima não poder ser respeitada, 
por qualquer causa, a tubagem poderá ser colocada no mínimo a    
35 cm se protegida com mangueira de aço, ou a menor profundidade 
se esta manga estiver embebida numa viga de betão armado, ou 
coberta, em todo o comprimento de profundidade inferior a 60 cm e 
superior a 35 cm, com lajes de betão. 

17 – A instalação nas vias rodoviárias, será o mais próximo possível 
dos passeios, à profundidade de aterro de 90 cm. 

18 – A distância entre as geratrizes mais próximas das tubagens 
paralelas de gás e de água não pode ser inferior a 0,2 m, medida em 
projeção horizontal. Se não for possível respeitar a distância 
estipulada na alínea anterior, as canalizações serão separadas umas 
das outras por uma manga em PVC ou por outro dispositivo 
adequado. 

19 – A distância entre as tubagens de gás e as geratrizes mais 
próximas dos cabos elétricos, telefónicos ou similares, seja nos 
percursos paralelos seja nos cruzamentos, também não poderá ser 
inferior a 0,2 m, medida em projeção horizontal, com exceção das 
“ligações à terra”. Se não for possível respeitar, num determinado 
troço, a distância mínima estipulada na alínea precedente, a 
canalização de gás será protegida por uma manga de PVC ou por 
outro material eletricamente isolante não combustível ou 
autoextinguível, cujas extremidades estarão distantes de pelo menos  
0,2 m dos cabos elétricos, de telefone ou similares, medida em 
projeção horizontal. 

20 – A distância mínima entre as geratrizes mais próximas das 
canalizações de gás e as redes de esgotos não pode ser inferior a 0,5 
m, medida em projeção horizontal, tanto em percursos paralelos 
como em cruzamentos. Se não for possível respeitar esta distância 
num determinado troço, a conduta de gás será envolvida por uma 
manga protetora, cujas extremidades distem de pelo menos 0,5 m da 
rede do esgoto. A largura livre de um lado e do outro da conduta será 
de pelo menos 10 cm, a fim de permitir uma boa compactação do 
solo debaixo dos tubos. 

21 – Serão respeitadas as seguintes distâncias das fachadas: 

a) Em qualquer caso 1,1 m no mínimo; 
b) 1,3 m em passeios de 1,9 m ou mais largura; 
c) A conduta não poderá ser instalada no passeio se este tiver menos 
de 1,3 m de largura. 

22 – Antes da colocação da tubagem faz-se o aterro e compactação 
da vala com 10 cm de areia neutra. Depois da tubagem montada e 
ensaiada, faz-se o aterro e compactação da vala com areia até 10 cm 
acima da geratriz superior do tubo. 
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23 – O aterro é rigorosamente compactado manualmente por meio de 
um maço de madeira, o movimento de compressão opera-se 
obliquamente na direção de geratriz inferior da canalização, de 
maneira que esta seja fortemente sustentada não apresentando 
nenhuma cavidade ou parte com menor compactidade. 

24 – O aterro faz-se por camadas sucessivas, de espessura máxima 
de 10 cm, que serão compactadas firmemente; um maço de madeira 
é empregue até que o aterro atinja uma altura de pelo menos 20 cm 
acima da geratriz superior da canalização. 

25 – Uma fita de sinalização amarela, com inscrição de metro a 
metro das palavras “Atenção - Gás”, deve ser colocada sobre a 
camada de aterro de 30 cm acima da geratriz do tubo.  

26 – As mudanças de direção devem ser executadas, quer com o 
auxílio de acessórios, quer por dobragem a frio dos tubos, com raios 
de curvatura mínimos iguais a 30 vezes o diâmetro externo dos 
tubos. 

27 – Nos cruzamentos ou traçados paralelos de tubagem de 
polietileno com condutas transportadoras de calor, devem ter-se em 
conta a distância e o isolamento necessários para que a temperatura 
não ultrapasse os 20ºC. 

28 – Os troços de tubagem, quando colocados nas valas, devem ser 
obturados com tampões provisórios, a retirar aquando da interligação 
desses troços de tubagem, devendo verificar-se a inexistência de 
corpos estranhos no seu interior. 

29 – No caso especial de atravessamento de rodovias de tráfego 
intenso, a tubagem enterrada será protegida com uma manga. 

30 – A tubagem em polietileno emergente do solo deve ser 
protegida, antes da sua penetração no edifício, por uma manga ou 
bainha, obedecendo aos seguintes requisitos: 

a) Ser cravada no solo até uma profundidade mínima de 0,20 m; 
b) Ser convenientemente fixado; 
c) Acompanhar a tubagem de gás até uma altura de 0,60 m do solo; 
a menos que a tubagem de gás penetre no edifício a menor altura; 
d) A extremidade superior do espaço anelar entre a tubagem e a 
manga ou bainha deve ser obturada com um material inerte; 
e) Quando a tubagem de polietileno penetrar na parede do edifício e 
nela ficar embebida, deve ser protegida por uma manga de 
acompanhamento que resista ao ataque químico da argamassa. 
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9.2.2. Válvulas 

1 – Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Abertura e tapamento de vala; 
b) Colocação da camada de areia; 
c) Fornecimento e aplicação de válvula em PEAD; 
d) Fornecimento e aplicação de caixa tronco cónica em ferro fundido; 
e) Fornecimento e aplicação de acessórios necessários.  

2 - As válvulas serão aplicadas com uniões electrosoldaveis ou 
soldadura topo a topo. 

3 - Sobre o corpo da válvulas será colocado uma manga telecópica 
em PVC Dn 110 a terminar numa caixa tronco-cónica em ferro 
fundido instalada ao nível do pavimento de forma a esta poder ser 
manobrada. 

9.2.3. Purgas 

1 – Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Abertura e tapamento de vala; 
b) Colocação da camada de areia; 
c) Fornecimento e aplicação de tomada em carga, válvula Dn 32, 
tubo PEAD Dn 32, transição polietileno/aço e tampão; 
d) Fornecimento e aplicação de caixa tronco cónica em ferro fundido; 
e) Fornecimento e aplicação de acessórios necessários.  

2 - A aplicação da tomada em carga, válvula e restantes acessórios 
será efetuada com electrosoldaduras. 

3 - No corpo da válvulas será colocado uma manga telecópica a 
terminar numa caixa tronco-cónica  em ferro fundido instalada ao 
nível do pavimento de forma  a esta poder ser manobrada. 

4 - A transição de polietileno/aço tamponada ficará instalada dentro 
da caixa tronco-cónica para manobra da válvula. 
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5 - A montagem do grupo de medida deve ser feito conforme o 
seguinte esquema: 

9.2.4. Ramais de ligação 

1 – Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Abertura e tapamento de vala; 
b) colocação da camada de areia; 
c) Fornecimento e aplicação de  tomada em carga,válvula, tubo PEAD 
e tampão; 
d) Fornecimento e aplicação de caixa tronco cónica em ferro fundido; 
e) Fornecimento e aplicação de acessórios necessários.  

2 - A aplicação da tomada em carga, válvula e restantes acessórios 
será efetuada com electrosoldaduras. 

3 - No corpo da válvulas será colocado uma manga telecópica a 
terminar numa caixa tronco-cónica em ferro fundido instalada ao nível 
do pavimento de forma a esta poder ser manobrada. 



 

0972PEexCTrv3_2013-02_p 93/128 

4 - O troço em polietileno emergente do solo deve ser protegido por 
uma manga. 

5 - Quando a tubagem de polietileno penetrar na parede do edifício e 
nele ficar embebida, deve ser protegida por uma manga de 
acompanhamento em PVC, ou outro material, que resista ao ataque 
químico das argamassas. 

6 - Quando a tubagem de polietileno ficar no exterior da parede do 
edifício, deve ser protegida por uma manga em aço galvanizado, 
obedecendo aos seguintes requisitos: 

- Ser cravada no pavimento a uma profundidade mínima de 0,20 m; 
- Ser fixada à parede por uma braçadeira; 
 - Acompanhar a tubagem de gás até uma altura de 1,10 m, acima 
do solo, a menos que o tubo gás penetre no edifício a menor altura. 
Em todo o caso, as extremidades do espaço anelar entre a tubagem e 
a manga devem ser obturadas com um material inerte e que garanta 
a sua estanquidade. 

9.2.5. Ensaio da rede 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação. 

2 - Durante o ensaio de estanquicidade deverão ser observados os 
seguintes pontos: 

a) Fluido de ensaio: ar comprimido ou azoto. A utilização de azoto ou 
de ar obriga à purga da instalação no final do ensaio; 
b) Pressão de ensaio: 1,5 vezes a pressão de serviço, com um 
mínimo de 1 bar, exceto a jusante do último andar de regulação em 
que a pressão de ensaio deve ser de 150 mbar; 
c) Manómetros: deverão ser do tipo Bourdon, ter divisões de 5 mbar 
e possuir certificado válido como sendo de incerteza máxima de  
0,5 %: 
d) registador de pressão: deverão ser do tipo Bourdon e possuir 
certificado válido como sendo de incerteza máxima de 0,5 %. A 
velocidade de rotação mínima admissível do registador é de 1 
volta/24 horas, ou de 1 volta/12 horas; 
e) É necessário deixar que a temperatura da tubagem, já cheia com o 
fluido de ensaio, e a do terreno se igualizem, antes do início do 
ensaio; 
f) A duração do ensaio será de 24+1 horas após a estabilização das 
condições de ensaio; 
g) O primeiro controlo faz-se decorrido três horas. 



 

0972PEexCTrv3_2013-02_p 94/128 

3 - A montagem do grupo de medida deve ser feito conforme o 
seguinte esquema: 

 
4 - Estes equipamentos deverão ser montados de forma a que 
possam ser lidos e operados sem ser necessário entrar na vala ou 
ficar em frente a um extremo da tubagem. 

5 - Sempre que se justifique proceder-se-á à limpeza da tubagem 
previamente ao ensaio. Para diâmetros superiores ou iguais a 90 mm 
a tubagem será limpa através da passagem de uma esponja de 
diâmetro superior ao do tubo em todo o seu comprimento, a qual 
estará equipada com um dispositivo de aperto para ligação ao 
sistema que proporcionará a sua deslocação. A força motora dessa 
esponja será ar comprimido isento de óleo ou azoto. Para diâmetros 
inferiores a 90 mm a limpeza será realizada mediante sopragem com 
ar comprimido isento de óleo. 

6 - Considera-se o ensaio satisfatório se após a estabilização das 
condições de ensaio a pressão se mantiver constante, com eventual 
correção face às variações de temperatura. 

7 - O diagrama deve registar todo o processo de ensaio. 
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8 - Será efetuada a prova de funcionalidade e estanquidade de todas 
as válvulas de seccionamento. As válvulas defeituosas devem ser 
substituídas pelo Empreiteiro.  

10. Redes elétricas 

10.1. Objetivo 

Pretende-se neste capítulo apresentar uma descrição das 
características técnicas e construtivas dos equipamentos, aparel-
hagem, materiais e acessórios a fim de que os concorrentes fiquem 
elucidados sobre a qualidade da obra que se pretende executar, e, em 
conformidade, possam elaborar as suas propostas. 

As peças desenhadas e memória descritiva completam estas 
Condições Técnicas. 

Esta empreitada inclui todos os fornecimentos de materiais e 
equipamentos e a respetiva montagem, que constituem as 
instalações elétricas descritas nestas especificações técnicas ou 
assinaladas nas peças desenhadas; inclui ainda todos os trabalhos 
auxiliares de construção civil inerentes a essas instalações.  

As referências a modelos comerciais, quando existam, têm como 
único objetivo dar uma indicação do aspeto e da qualidade dos 
aparelhos a montar na obra.  

10.2. Constituição da proposta 

a) O orçamento deve ser rigorosamente elaborado nas condições 
expressas no respetivo capítulo. 
b) Cada firma deve apresentar-se a concurso com materiais e 
equipamentos obedecendo rigorosamente às Condições Técnicas, 
Memória Descritiva e Peças Desenhadas.  
c) As marcas e qualidades desses materiais e equipamentos devem 
ser perfeitamente definidos.      
d) O não cumprimento integral desta disposição implica a não 
apreciação da proposta. 
e) As alternativas serão sempre apresentadas em separado. 

10.3. Imposições técnicas legais 

Na execução das instalações elétricas que constituem a presente 
empreitada e em tudo que a esta diga respeito, ter-se-á em conta: 

. O presente Caderno de Encargos, com todas as peças escritas e 
desenhadas a ele anexas. 
. Os regulamentos e Normas para Instalações Elétricas em vigor em 
Portugal, muito especialmente os Regulamentos de Segurança de 
Subestações e Postos de Transformação e Seccionamento, 
Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição em Baixa 



 

0972PEexCTrv3_2013-02_p 96/128 

Tensão e Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição em 
Alta Tensão, para além das disposições do Distribuidor local – EDP, 
bem como as normas internacionais aplicáveis. 

10.4. Planos a fornecer pelo empreiteiro 

O Empreiteiro terá obrigatoriamente de fornecer ao Dono  da Obra, 
sem mais encargos para este, as peças devidamente assinadas pela 
Fiscalização de todos os trabalhos efetivamente executados, 
compreendendo três coleções em papel opaco e uma em suporte 
informático (CD)  

10.5. Exclusões desta empreitada 

Só não fazem parte desta Empreitada o fornecimento ou montagem 
dos equipamentos expressamente assim descritos ou referenciados 
nas peças desenhadas, ou escritas. 

10.6. Fazem parte da presente empreitada 

O fornecimento e ensaio das instalações e equipamentos descritos na 
memória descritiva. 

10.7. Qualidade dos materiais  

Todos os materiais a empregar serão de melhor qualidade podendo a 
fiscalização da obra pedir amostras e mandá-las ensaiar por entidades 
competentes, correndo as despesas por conta do adjudicatário. 

As marcas dos materiais e equipamentos indicados não são 
compulsivas devendo no entanto o adjudicatário, sempre que as 
queira alterar, obter a aprovação por escrito da Fiscalização ou do 
Dono da Obra. 

Todas as instalações serão executadas de acordo com as regras de 
arte, podendo a fiscalização da obra mandar levantar todas as partes 
da instalação que se encontrem nitidamente em desobediência das 
boas regras da técnica corrente em Portugal. 

São da conta do adjudicatário todos os trabalhos de construção civil 
necessaries à  perfeita execução da empreitada. 

Antes da entrega da instalação, deverão ser ensaiados todos os 
equipamentos e verificado o bom funcionamento de toda a 
aparelhagem de comando e proteção. 
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2. Materiais e equipamentos 

2.1. Os cabos de MT serão do tipo LXHIOV, 8,7/15 KV, 3(1x 240) 
mm2.; 

2.2 – Os postos de transformação de distribuição serão equipados 
com transformadores de potência trifásicos, com a potência nominal 
de 630 KVA/15KV, 50Hz , deverão obedecer ao descrito na memória 
descritiva e às especificações EDP/-DMA-C52-125/N, incluindo 
nomeadamente: 

 3 – Celas de entrada de corte em SF6, 24KV/630A/16KA, do tipo 
IM da Schneider, ou equivalente, equipadas com: 

 - Interruptor e seccionador de terra 
 - Barramento tripolar 630A 
 - Comando CIT manual 
 - Placas de ligação para cabos secos até 120mm2 
 - Indicadores de presença de tensão. 

1 – Cela de proteção combinado-fusivel de corte em SF6, 24KV / 
200A/16KA, do tipo QM da Merlin Gerin, equipada com: 

 - Interruptor e seccionador de terra 
 - Barramento tripolar 630A 
 - Comando CI1 
 - Placas de ligação para cabos secos até 120mm2 
 - Indicadores de presença de tensão 
 - Uma bobine de disparo para proteção do transformador 
 - Um encravamento de segurança do tipo C1, com a porta de acesso 
ao transformador. 

3 – Fusíveis de MT de APC - 15KV/40KA/ 0A. 

1 – Transformador a óleo, 15.000/400-231V de 630 KVA, da 
Efacec, Siemens, ou equivalente. Características de acordo com a 
DMA da EDP. Equipado com termómetro de 2 contactos para 
proteção do transformador. 

1 – Quadro tipo CA2 com célula fotoelétrica exterior 

1 - Eletrificação do PT, incluindo: 

 - Interligação das celas de MT; 
 - Ligação em MT da cela QM ao transformador MT/BT com cabo 
LXHIOV 1x120mm2; 
 - Ligações de BT do transformador MT/BT ao CA2  
(cabos LSVV 1x380mm2 dois por cada uma das fases e um no 
neutro); 
 - Circuito de iluminação do PT – 1 interruptores; 
 - Circuito tomada do PT – 1 tomada; 
 - Circuito de proteções MT do PT; 
 - Terras interiores do PT; 
 - Acessórios regulamentares do PT – 1 conjunto; 
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Cela de Reserva para ligação de futuro segundo transformador 

2.3 - A proteção do transformador de potência será feita através de 
relés térmicos indiretos (a montar no QGBT), ligados aos TI's, relação 
500/5A, que irão comandar a bobine de disparo do inter-
ruptor-seccionador. 

2.4 - O QGBT será do tipo CA2 com célula fotoelétrica para comando 
da IP. 

2.5- A ligação entre o transformador e o quadro de BT será realizada 
em cabo unipolar, tipo LSVV de 380 mm². 

2.6 - A fechadura da porta do posto de transformação, bem como as 
dos armários de distribuição deverão ser idênticas às utilizadas pela 
EDP DISTRIBUIÇÃO, SA, por forma a permitir a sua posterior 
substituição pelo tipo utilizado nesta Empresa. 

2.7 - Os circuitos da terra de proteção no interior do PT, serão exe-
cutados em vareta de cobre de nú de 16mm² de secção, pintada a 
preto, até ao borne do terminal amovível e em de cobre nú de 
35mm2 de secção, até ao elétrodo de terra. As terras de serviço será 
executada em condutor VV (1x35) mm², com bainha azul, desde o 
barramento do neutro de distribuição até ao elétrodo da terra de 
serviço;  

2.8 - Os elétrodos de terra a utilizar devem ser varas do tipo `Coppe-
rweld' de 2 m de comprimento, 0,15 cm de diâmetro e espessura de 
cobre não inferior a 0,75 mm; 

2.9 - Os cabos subterrâneos de BT, IP, ficarão enterrados, sempre 
que possível nos passeios, à profundidade de 0,8 m e colocados 
entre duas camadas de areia com uma espessura uniforme de 10 cm 
cada. Nas travessias dos arruamentos, os cabos ficarão instalados a 
1 m de profundidade e enfiados em tubo rígido de 125 mm de diâ-
metro e 6 Kg/cm², sendo conveniente deixar alguns tubos de reserva 
para eventuais alterações que possam ocorrer. Restantes 
especificações, conforme descrito na memória descritiva. 

2.10 - Nas extremidades dos cabos de BT e IP serão instaladas 
caixas terminais  termo-retrácteis. 

2.11 - Os cabos instalados nas valas deverão possuir uma certa 
ondulação ao longo do trajeto, por forma a que qualquer abatimento 
do terreno não os sujeite a uma tração perigosa. 

2.12 - As caixas de seccionamento serão do tipo vertical para exte-
rior, instaladas e fabricadas de acordo com o Guia Técnico dos 
Armários de Distribuição e seus Maciços de Fundação, da DGE e de-
verão possuir o imnvólucro em plástico reforçado a fibra de vidro, 
idênticos aos utilizados pela EDP DISTRIBUIÇÃO, SA, com 6 triblocos 
(4/5 tam.00 e 2/1 tam.II);. Estas caixas, deverão estar preparadas 
para a montagem correta, fácil e própria, do canhão da fechadura em 
uso, no Centro de Distribuição da EDP. 
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2.13 - As caixas de seccionamento possuirão o neutro ligado á terra 
nas condições regulamentares. 

2.14 - Junto das caixas de seccionamento e do PT os cabos deverão 
possuir seios de 3 m. 

2.15 - Não são permitidas uniões nos cabos a instalar. 

2.16 - A bainha metálica dos cabos deverá ser ligada ao neutro da re-
de, utilizando trança de cobre flexível de 16mm² (14x1,5)mm2; a 
continuidade elétrica entre a trança e a baínha deverá ser garantida 
através de uma abraçadeira. 

2.17 - Nos cabos LVAV 3x185+95 mm2, serão utilizados fusíveis 
APC tam. II de 315 A, na saída do QGBT e shunts nos armários de 
distribuição, respetivamente. 

2.18 - As luminárias deverão obedecer às Especificações Técnicas da 
DMA-C71-110/E da EDP DISTRIBUIÇÃO, SA, e serão dos modelos 
indicados na memória descritiva, bem como lâmpadas respetivas. 

2.19 - Deverão ser colocadas manilhas em betão, de 1x0,4m e 
1x0,3m, nas colunas. 

2.20 - As colunas de iluminação pública de, hu=10m serão metálicas 
(aço), tronco-piramidais octogonais, protegidas interior e 
exteriormente contra a corrosão, por revestimento de zinco, obtido 
por imersão a quente (galvanização). As massas mínima e média do 
revestimento de zinco por metro quadrado de cada face da coluna 
(interna e externa) não deverão ser inferiores a 450g/m2 e 500g/m2, 
respectivamente. 

2.21 - As colunas metálicas de IP deverão possuir as características 
técnicas prescritas pela DMA-C71-510/E e serão de fixação por 
enterramento. 

2.22 - As derivações dos cabos VAV/VAV far-se-ão nas placas de 
ligação que ficarão instaladas nas bases das colunas, a uma altura de 
0,5 m do solo, juntamente com as proteções das lâmpadas que serão 
feitas por disjuntores tipo W da Siemens, ou equivalente, de 10A.  

2.23 - Junto das caixas de seccionamento, os cabos BT deverão 
possuir um seio de 3 m. 

2.24 - Junto das colunas de IP e do PT os cabos IP, deverão possuir 
seios de 1 m. 

2.25 - As luminárias da rede subterrânea, serão alimentadas através 
de cabo FVV de 3x2,5 mm², com bainha exterior preta. 

2.26 - Os terminais a aplicar nos cabos de alumínio serão 
bimetálicos, do tipo XCX da "Simel". 
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3. Outras condições 

3.1 - A fiscalização técnica da obra será sempre da responsabilidade 
da EDP Distribuição, SA, não se podendo dar início aos trabalhos sem 
o acordo prévio desta Entidade, devendo, para o efeito, ser 
apresentado cronograma da execução das obras. 

3.2 - Os materiais a aplicar serão aprovados previamente pela EDP 
Distribuição, SA, idênticos aos habitualmente utilizados nas suas 
instalações e, nos casos em que se julgue necessária a realização de 
ensaios nos laboratórios dos fabricantes, estará presente um re-
presentante daquela Empresa, a fim de assistir aos referidos ensaios, 
decorrendo tais despesas por conta do adjudicatário. Estão nestas 
condições os cabos de, MT, BT, IP, os transformadores de potência, 
o quadro geral de BT do PT, as celas compactas em SF6, os armários 
de distribuição, as colunas de IP e as luminárias, devendo tal 
solicitação ser comunicada com pelo menos 15 dias de antecedência. 
Nos pedidos de receção dos materiais deverão ser mencionados as 
quantidades e os tipos. 

3.3 – A entrada em serviço de quaisquer instalações, só poderá 
ocorrer após a elaboração de um Auto de Receção Provisório, 
havendo, a partir dessa data, lugar a um prazo de garantia de 365 
dias. Condições a confirmar pela EDP Distribuição, SA. 

11. Rede de telecomunicações 

11.1. Abertura de valas 

Os trabalhos de escavação deverão ser precedidos de todos os 
procedimentos de segurança em vigor. 

A abertura da vala que vai albergar a rede de tubagens e/ou outros 
elementos da rede, deverá ser executada tendo em conta o respetivo 
projeto e de acordo com todas as regras da segurança e da 
construção, constantes na legislação aplicável. 

O posicionamento das tubagens deverá ser feito através de 
elementos adequados garantindo assim uma boa execução e 
funcionalidade da rede a estabelecer. 

Nunca o seu estabelecimento poderá ser feito acima da cota mínima 
definida neste projeto. 

De forma garantir a integridade de outras infraestruturas existentes 
no local, deverão ser tomadas todas medidas consideradas 
necessárias, sendo estas da responsabilidade da entidade executora 
da obra, assumindo esta qualquer dano que venha a ocorrer. 
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A largura e profundidade das valas, será em função do número de 
tubos a instalar de acordo com memória descritiva e peças 
desenhadas anexas, nunca devendo a profundidade de enterramento 
ser inferior a: 

- 1,0m na faixa de rodagem e nas travessias de rua; 
- 0,8m nas restantes situações. 

Vala Tipo 3 furos 



 

0972PEexCTrv3_2013-02_p 102/128 

 

Vala Tipo 4 furos 

O adjudicatário executará à sua custa os escoramentos necessários 
para evitar desmoronamento no terreno, bem como os trabalhos 
destinados ao enxugo das valas durante a sua abertura e 
assentamento da tubagem. 

Todos os produtos resultantes da escavação dos solos poderão ser 
repostos, desde que devidamente cirandados e que garantam uma 
boa compactação, caso contrário deverão ser removidos e 
substituídos por pó de pedra ou saibro. 

Não se verificando a existência de outra legislação local a respeitar 
nas imposições de cotas de afastamento e profundidade da rede de 
condutas, deverão considerar-se as abaixo indicadas. 
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Perfil Tipo – Afastamento e Cotas 

11.2. Rede de condutas 

Todos os materiais a instalar nas infraestruturas devem estar de 
acordo com as normas em vigor, quanto à qualidade e tipo de 
materiais usados no seu fabrico. 

Os materiais e acessórios específicos a utilizar deverão ter e 
conservar, de forma durável, características mecânicas físicas e 
químicas adequadas às condições ambientais a que estarão 
submetidos quando instalados, e não devem provocar perturbações 
nas outras instalações. Para isso deverão respeitar as especificações 
e normas nacionais e internacionais aplicáveis. 

A vala que vai albergar as tubagens deverá ter o seu leito 
previamente regularizado com a utilização de pó de pedra, saibro ou 
terra cirandada, com pelo menos 5 cm de espessura. 

O aterro da vala que alberga os tubos da rede deve ser executado em 
camadas de15cm de espessura, regadas e compactadas 
mecanicamente, ou por outro tipo de processo adequado. 

No estabelecimento do tritubo este deverá ficar acima dos outros 
tubos, usando para seu leito uma camada de pó de pedra ou saibro, 
com 3 cm de espessura, devidamente compactado. 

O alinhamento da rede de tritubo deverá ser reto e, se possível, sem 
emendas ou uniões.  
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Será coberto, por camada de pó de pedra ou saibro, com 15 cm de 
espessura, regado e batido. 

Deverão ser aplicadas as boas regras de construção, de boa utilização 
dos equipamentos e materiais, dando cumprimento às disposições 
regulamentares em vigor, nomeadamente às emanadas pelas 
entidades intervenientes.  

Os tubos devem ser boleados no interior das câmaras de forma a não 
apresentarem arestas vivas, suscetíveis de ferirem os cabos quando 
do seu enfiamento. 

Por igual motivo, nas juntas por abocardamento as arestas dos tubos 
interiores devem estar devidamente boleadas. 

Nos diversos troços de tubo devem ser deixadas guias para facilitar o 
posterior enfiamento dos cabos, possibilitando a sua tração. 

Os tubos a empregar deverão estar de acordo com a tabela:  

 

Tabela de Materiais de Tubagens 

Nos troços principal, secundário e terciário os tubos serão do tipo 
PVC corrugado de Ø110 mm e tritubo em polietileno de  3xØ40 mm 
de acordo com as figuras: 
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Tubo PVC Corrugado 

 

 

Tritubo 

 
A união dos tubos deverá ser feita por abocardamento macho/fêmea 
ou através de acessórios exteriores apropriados consoante o tipo de 
tubo e o seu diâmetro. 

             

 

União Tubo PVC Corrugado – Macho-Fêmea 

 



 

0972PEexCTrv3_2013-02_p 106/128 

 

União Tubo PVC Corrugado - Manga 

 
Nos tritubos as juntas devem ser desfasadas de cerca de 50cm, tal 
como se mostra na figura seguinte, para não criar um ponto frágil na 
tubagem. 

 

 

União Tritubo 

O traçado de condutas deve ser constituído por troços retilíneos, com 
distância máxima entre câmaras de 120 metros, admitindo-se curvas 
até 2cm/m. Caso sejam necessárias curvaturas mais acentuadas 
deverá efetuar-se a construção de câmaras de passagem intermédias. 

Os troços de condutas principais, secundários e terciários deverão ter 
formações com perfis de acordo com os esquemas: 
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Quando o número de tubos a colocar na mesma secção for superior à 
unidade, deverão ser posicionados por acessórios próprios para o 
efeito. Para efetuar esses diversos tipos de formações devem utilizar-
se as espaçadeiras adequadas, que devem distar cerca de 3m, e não 
devem coincidir com as juntas dos tubos, ficando tanto quanto 
possível equidistantes destas. 

Os diferentes tipos de espaçadeiras deverão ser: 
 

 

Espaçadeira Tubo PVC 4 e 6 Furos 
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Espaçadeira Tritubo 

Toda a tubagem em PVC corrugado ou tritubo que não termine em 
câmaras de visita deverá ser tamponada de modo a não permitir a 
entrada de objetos sólidos, animais ou líquidos que possam danificar 
a instalação. 

A tubagem que permite a ligação futura às CVM’s dos lotes, deverá 
ficar com cerca de 50 cm acima do solo, permitindo a sua fácil 
localização. 

Para o efeito devem usar-se tampões de acordo com os materiais 
empregados na  construção das tubagens, PVC ou Polietileno 
conforme figuras: 

 

Tampões Tubo PEAD 
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As travessias de estradas, arruamentos e caminhos, deverão 
obedecer às seguintes condições: 

- A profundidade mínima não deverá ser inferior a 1 m; 
- Devem ser realizadas perpendicularmente ao eixo das vias, exceto 
em casos devidamente justificados; 
- Devem considerar-se câmaras de visita em ambos os extremos 

Ao longo das valas e a 0,25 m acima do bloco da tubagem, serão 
colocadas redes de sinalização verde com 300 mm de largura. 

Nos casos abaixo mencionados, deverá ser assegurada a necessária 
proteção mecânica de tubagem através do seu envolvimento em 
betonilha com traço 1:3:5; 

– Travessias; 
– Terrenos com grande intensidade de cargas circulantes; 
– Terreno circundante sujeito a esforços elevados; 
– Terreno circundante fragilizado pelas águas. 

11.3. Câmaras de visita 

As câmaras de visita CV’s serão construídas em betão armado, pré-
fabricado ou construídas em tijolo maciço no local, com bom 
acabamento interior, devendo ser garantida a forma, as dimensões 
interiores e a estanquicidade dessas câmaras de visita.  

As lajes de cobertura são dimensionadas para as seguintes cargas de 
tráfego: 

. 100kN na faixa de rodagem; 

. 20kN nos passeios. 

O fundo das câmaras de visita será constituído por enroscamento de 
cascalho, com 0,15m de espessura, coberto com massa de betão de 
C20/25 com 0,10m de espessura, e deve possuir uma cavidade que 
permita retirar a água do interior da câmara, com as dimensões 
mínimas de 20 cm de diâmetro por 20 cm de profundidade. 

 

Dimensões mínimas interiores das CVs 
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Se as câmaras forem construídas em betão, deve utilizar-se o betão 
da classe C20/25 e aço A400, quando fabricadas no local. Se forem 
pré-fabricadas deve utilizar-se um betão no mínimo de classe 
C20/C25. 

A espessura das paredes deve estar compreendida entre 10cm e 
15cm. 

 

Perfil Tipo – Câmaras do tipo NR 

As CV´s deverão ser devidamente rebocadas com argamassa de 
cimento e areia ao traço de 1:3 e devem ser dotadas de âncoras, 
poleias e calhas para fixação dos cabos.  

As CV´s devem ser pintadas interiormente com tinta plástica branca, 
e numeradas no reboco com tinta preta. 

Quando a câmara é instalada a uma profundidade que não permita 
que o aro com tampa fique ao nível do pavimento, a altura da 
chaminé deve ser ampliada.  

Esta ampliação pode fazer-se com a instalação entre a abertura da 
câmara e a manilha, em forma de tronco de cone, de uma manilha 
cilíndrica, com as mesmas características da anterior e que permita 
uma plena adaptação entre ela e a abertura da câmara. 

As tampas serão em ferro fundido, tipo “Fucoli”, ou equivalente com 
incrição “Telecomunicações”, garantindo a necessária estanqueidade. 
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Cargas de Rutura das Tampas 

Os degraus devem ser instalados na parede lateral de maior 
dimensão, do lado mais afastado da passagem de viaturas. A 
distância entre degraus, e entre estes e a soleira, deverá ser de 
50cm. 

Na colocação de âncoras, sempre que seja exigida, devem ser 
instaladas, uma delas a uma distância de 75cm da soleira, na parede 
lateral de menor dimensão, na diretriz de entrada e saída de cabos, a 
outra, na prumada do centro da chaminé, não coincidente com o 
poço para recolha de águas. 

 

 

Perfil Tipo – Degraus e Âncoras 

11.4. Pedestais 

Será prevista a colocação de pedestais, adequados à futura 
colocação de armários de telecomunicações.  

Os pedestais devem ter dimensões adequadas aos armários, ficando 
cerca de 150mm acima da superfície, e possuírem ligação à CV, com 
pelo menos 3 tubos de 110mm e respetivas guias. 
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O bloco de betão, constituinte do pedestal destinado a cada armário, 
terá as seguintes características: 

– O betão deve ser de classe C20/25; 
– A parte do pedestal abaixo da superfície deve possuir uma altura 
de, pelo menos, 40cm e dispor de extremidade alargada para o 
exterior, de cerca de 5cm, de modo a garantir a estabilidade da 
estrutura. 
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Diagrama de entrada de tubos no pedestal 

11.5. Ensaios 

Os ensaios a realizar destinam-se a verificar a conformidade entre o 
projeto e a obra. 

A seguir caracterizam-se ensaios cuja finalidade é verificar as 
características das infraestruturas, nomeadamente no respeitante à 
rede de tubagem. 

Os ensaios aqui referidos devem ser efetuados durante e após a 
instalação das ITUR, pelo técnico responsável pela sua execução. 

O técnico responsável pela execução das ITUR constituirá, 
obrigatoriamente, um Relatório de Ensaios de Funcionalidade (REF), 
baseado nos ensaios aqui referenciados e nos critérios definidos. 

11.5.1 Rede de tubagem 

Os ensaios a realizar devem ser efetuados por técnicos com as 
qualificações nos termos do Decreto-Lei n.º 123/2009 de 21 de 
maio, baseados nos seguintes requisitos: 

Rede de tubagem: 

- Número de tubos instalados de acordo com o projeto; 
- Diâmetros dos tubos; 
- Os 2 pontos anteriores devem ser verificados e registados no REF, 
assim como na ficha técnica de instalação, observando toda a 
tubagem no interior da vala técnica antes do fecho da mesma, por 
parte do instalador ITUR; 
- Troços de tubos ensaiados com mandril (rato) e escovilhão - 
utilização para ensaios de desobstrução; 
- Cotas e distâncias; 
- Profundidade de instalação dos diversos elementos da rede; 
- Aterro das valas com os materiais exigidos; 
- Rede de sinalização instalada à profundidade adequada; 
- Grau de compactação de acordo com o regulamento; 
- Interligação entre diversos elementos da rede; 
- Ligação aos lotes; 
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- Ligação à rede pública; 
- Guias de reboque. 

Características do mandril (vulgarmente conhecido por rato ou escovilhão): 

 

Câmaras de visita 

- Número de CV, de acordo com o projeto; 
- Escadas e âncoras; 
- Dimensões normalizadas das CV; 
- Existência de sifão de escoamento; 
- Execução de espelhos, de acordo com o exigido; 
- Tubos vazios devidamente tamponados; 
- Assentamento de aros e tampas; 
- CV niveladas face ao pavimento final; 
- CV rebocadas e pintadas com tinta de cor branca, com interior 
limpo e seco; 
- CV numeradas; 
- CV com as bases de espessura regulamentar e em boas condições; 
- Tampas tipo Norma EN 124. 

11.6. Diversos 

A obra será executada de acordo com o projeto e presente caderno 
de encargos e peças desenhadas, bem como da legislação em vigor 
aplicável, observando as boas regras técnicas. 

Terão de ser cumpridas todas as exigências legais e regulamentares 
em vigor antes do início dos trabalhos, bem como a sua 
compatibilização e coordenação com outras especialidades e 
entidades respetivas, que desenvolvam obras de subsolo que estejam 
ou venham a decorrer em tempo considerado útil, no local. 

As obras ficarão sujeitas a fiscalização, nomeadamente, nas fases de: 

1 – Após abertura da vala  
2 – Após colocação da tubagem 
3 – Estabelecimento de rede de sinalização 
4 – Compactação das terras  

11.7. Condições técnicas finais 

Em todos os casos omissos ou de dúvida deverá ser consultado o 
projetista e ser respeitados o Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de 
maio bem como as Especificações Técnicas em vigor, Manual ITUR 
1ª Edição. 
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12. Espaços exteriores 

12.1. Espaços verdes 

12.1.1. Natureza e qualidade dos materiais 

12.1.1.1. Terra vegetal 

1 - A terra vegetal deverá ser proveniente da camada superficial de 
terrenos de mata ou de camada arável de terrenos agrícolas. Deve 
apresentar textura franca e ser isenta de pedras e materiais 
estranhos.  

12.1.1.2. Composto de plantação 

O composto enriquecido para plantações será formado por: 

- 60% de terra vegetal; 
- 30% de areia; 
- 10% de estrume; 
- Adubo composto NPK 15:15:15 à razão de 300gr/m³. 

12.1.1.3. Fertilizantes e corretivos 

a) Adubo químico: adubo composto NPK 15:15:15; 
b) Corretivo orgânico: Ferthumes ou equivalente; 
c) Estrume: deverá proveniente das camas de gado bovino ou 
cavalar, bem curtido e miúdo. 

12.1.1.4. Material vegetal 

1 - Todas as plantas a utilizar, deverão ser exemplares novos, bem 
conformados, ramificados desde o colo e com raízes bem 
desenvolvidas. 

2 - As plantas de folha caduca, deverão ser fornecidas em raíz nua, 
salvo quando a dimensão pretendida e a época de plantação exigir 
exemplares com torrão. As plantas de folha persistente deverão ser 
fornecidas em torrão, suficientemente consistente para não se 
desfazer facilmente. 

3 - As árvores a utilizar deverão ter os valores de altura e/ou 
perímetro à altura do peito (P.A.P) indicados nos mapas de 
quantidades respetivos. 

5 - Os arbustos a utilizar deverão ter os valores de altura e/ou 
dimensões dos vasos indicados nos mapas de quantidades 
respetivos. 
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12.1.1.5. Sementes 

1 - As sementes terão obrigatoriamente o grau de pureza e o poder 
germinativo adequados. Para todos os efeitos serão provenientes de 
colheita sobre cuja data não tenha decorrido prazo superior a dez 
meses. 

2 - O empreiteiro obriga-se a entregar à fiscalização uma amostra do 
lote das sementes a empregar ou das espécies que o constituem. 

12.1.1.6. Tutores 

1 - Os tutores para as árvores serão formados por varolas de pinho 
ou de eucalipto, tratadas por imersão em solução de sulfato de cobre 
a 5% durante pelo menos 2 horas, e terão a dimensão necessária 
para acompanhar e proteger a árvore ou arbusto que estiverem a 
tutorar. 

2 - Para as árvores com altura de plantação de 3 m, serão aplicados 
tutores com pelo menos 4 m de altura. 

3 - Em situações especiais serão admitidos tutores de cana, para 
árvores pequenas e arbustos, desde que devidamente secas, sem 
perigo de enraizamento. 

12.1.1.7. Atilhos 

1 - Serão de ráfia, cordel, sisal ou de outros materiais, 
designadamente de plástico, com resistência e elasticidade 
suficientes para a função pretendida, sem danificar as plantas. 

12.1.1.8. Tela de controlo de infestantes 

1 - A tela de controlo de infestantes a utilizar sob o “mulch” nas 
caldeiras de plantação de árvores será do tipo “Plantex 90” ou 
equivalente. 

12.1.1.9. Materiais não especificados 

1 - Todos os materiais não especificados e que tenham emprego nas 
plantações e sementeiras deverão satisfazer as condições técnicas e 
segurança impostas pelos regulamentos que lhe dizem respeito ou 
terem características que satisfaçam as boas normas construtivas. 

12.1.1.10. Quadrícula eletrossoldada em caldeiras 

1 – A quadrícula eletrossoldada é uma peça metálica composta por 
tiras de chapa de aço iguais colocadas em paralelo e separadas entre 
si, as quais levam soldadas perpendicularmente, em todas as suas 
interseções, as tiras da mesma secção. 
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2 – Deverão ser galvanizadas por imersão a quente. 

3 – Os painéis a aplicar em obra deverão ser com malha 30x30mm e 
tiras com 30x3mm de secção.  

4 – O perfil periférico de assentamento deverá ser de aço galvanizado 
em L com 30x30x3mm. 

12.1.2. Modo de execução dos trabalhos 

12.1.2.1. Ajardinamento 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Colocação do terreno às cotas do projeto; 
b) Mobilização até 0,30m de profundidade, seguida de escarificação, 
gradagem ou recava até 0,15 m de profundidade; 
c) Desprega ou retirada dos restos da obra; 
d) Espalhamento de terra; 
e) Regularização e fertilização. 

2 - Antes de se iniciarem os trabalhos de preparação propriamente 
dita do terreno, deverá este ser colocado às cotas definitivas do 
projeto ou, na falta destas, fazer a concordância da superfície do 
terreno com as obras de cota fixa do projeto, tais como lancis, 
pavimentos, lajes, caixas de visita, soleiras de portas, muros, 
muretes, etc. 

3 - Deve o empreiteiro remover toda a terra sobrante ou colocar a 
terra própria necessária, de modo e serem respeitadas as cotas de 
modelação expressas no projeto ou indicadas no decorrer dos 
trabalhos. 

4 - O terreno será mobilizado até 0,30 m de profundidade por meio 
de surriba, lavoura ou cava, de acordo com as máquinas disponíveis e 
as áreas a mobilizar. 

5 - Sempre que possível deverá recorrer-se a trabalho mecânico, 
reservando-se apenas para a cava manual as superfícies inacessíveis 
às máquinas. 

6 - Em seguida terá lugar uma escarificação, gradagem ou recava, até 
0,15 m de profundidade, para destorroamento e melhor preparação 
do terreno para as operações seguintes. 

7 - Despedrega ou retirada de restos de obra, esta operação, atingirá 
os 0,15m superficiais e consistirá numa recava manual com escolha 
e retirada de todas as pedras e materiais estranhos ao trabalho, com 
dimensões superiores a 0,05m. 
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8 - O espalhamento de terra viva far-se-á manual ou mecanicamente 
em camada uniforme, cuja espessura será cerca de 20% superior à 
espessura final da camada (0,20 m) para efeito de compactação. 

9 - A regularização prévia consiste na regularização do terreno às 
cotas definitivas antes do espalhamento de fertilizantes e depois da 
aplicação destes. Pode ser feita manual ou mecanicamente, mas 
sempre com o cuidado necessário para atingir o objetivo pretendido. 

10 - A fertilização geral do terreno será feita à razão de 0,020 m3 de 
estrume de gado vacum ou cavalar bem curtido ou 10 Kg de 
composto orgânico por m², acrescido de 0,1 Kg de adubo químico 
composto em qualquer das modalidades anteriores.  

11 - Os fertilizantes serão espalhados uniformemente à superfície do 
terreno e incorporados neste por meio de fresagem ou cava. 

12.1.2.2. Covas para plantações 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Abertura de cova com cerca de 1 m³; 
b) Enchimento das covas. 

2 - Abertura de covas com 1,0 x1,0 x 1,0 m (as suas faces deverão 
ser picadas de modo a permitir uma melhor aderência da terra de 
enchimento). 

3 - Enchimento das covas, que não deverá ter lugar com a terra 
encharcada ou muito húmida, e fazendo-se o calcamento, a pé, à 
medida do seu enchimento. 

12.1.2.3. Plantações de árvores em caldeira 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e plantação de árvores; 
b) Abertura e enchimento das covas; 
c) Conservação e rega da arvore; 
d) Colocação de tutores se necessário. 

2 – Abertura mecânica ou manual das covas, que terão 1,10 m de 
profundidade e a largura permitida pelos limites da caldeira. Este 
trabalho deverá ser efetuado cuidadosamente de modo a não 
danificar os limites da caldeira e os pavimentos adjacentes. 

3 – De modo a permitir uma melhor aderência do composto de 
plantação, o fundo e os lados das covas deverão ser picados até de 
0,10 m. 

4 – A terra escavada deve ser retirada e transportada a vazadouro. 
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5 – Caso se verifique uma má drenagem do fundo das covas deverá 
ser colocada uma camada drenante constituída por brita, numa 
espessura de 0,20 m. 

6 – A cova deverá ser cheia com composto enriquecido até 0,10 m 
do limite da caldeira e deixada a abater. 

7 – Segue-se a abertura de pequenas covas de plantação, à medida 
do torrão ou sistema radicular e a plantação propriamente dita, 
havendo o cuidado de deixar a parte superior do torrão (no caso de 
árvores envasadas) ou o colo da planta (no caso de árvores de raiz 
nua) à superfície do terreno, para evitar problemas de asfixia 
radicular. 

8 - Após a plantação, deverá abrir-se uma pequena caldeira para a 
primeira rega, que deverá ser realizada imediatamente a seguir, para 
melhor compactação e aderência da terra à raiz da planta. 

9 - Depois da primeira rega deverão ser aplicados os tutores, em duas 
peças unidas por trave, ligados com atilhos. 

10 – Compete ao empreiteiro a conservação, rega e eventual 
replantação de árvores que tenham secado até ao final do prazo de 
garantia da empreitada. 

12.1.2.4. Plantações de árvores em zona verde 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e plantação de árvores; 
b) Abertura e enchimento das covas; 
c) Conservação e rega da árvore; 
d) Colocação de tutores se necessário. 

2 – Depois da marcação correta dos locais de plantação das árvores, 
de acordo com o respetivo plano de plantação, proceder-se-á à 
abertura mecânica ou manual das covas, que terão 1,0 m de 
profundidade e 1,0 m de diâmetro ou de lado.  

3 – De modo a permitir uma melhor aderência do composto de 
plantação, o fundo e os lados das covas deverão ser picados até de 
0,10 m. 

4 – Sempre que a terra do fundo das covas seja de má qualidade 
deverá ser retirada para vazadouro e substituída por terra viva da 
superfície. 

5 – Segue-se a plantação plantação propriamente dita, preenchendo-
se o volume restante da cova com composto de plantação 
enriquecido.  
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6 – Após a plantação, deverá abrir-se uma pequena caldeira para a 
primeira rega, que deverá ser realizada imediatamente a seguir, para 
melhor compactação e aderência da terra à raiz da planta. 

7 – Depois da primeira rega deverá, caso necessário, ser aplicado um 
tutor único, de diâmetro igual ou superior as diâmetro da árvore, 
corretamente preso à árvore, sem a danificar. 

8 – Compete ao empreiteiro a conservação, rega e eventual 
replantação de árvores que tenham secado até ao final do prazo de 
garantia da empreitada. 

12.1.2.5. Plantações de arbustos 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e plantação de arbustos; 
b) Abertura e enchimento das covas; 
c) Conservação e rega. 

2 – Marcação e abertura das covas de plantação com 0,50 m, 
devendo ter-se o cuidado de manter as posições relativas dos 
exemplares, não só entre si como em relação às árvores. 

3 – Seguem-se todos os cuidados indicados para a plantação de 
árvores, no que respeita a profundidades de plantação e primeira 
rega.  

4 – Compete ao empreiteiro a conservação, rega e eventual 
replantação de arbustos que tenham secado até ao final do prazo de 
garantia da empreitada. 

12.1.2.4. Sementeiras 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Fornecimento e aplicação das sementeiras; 
b) Conservação e rega. 

12.1.2.4.1. Relvado e prado florido 

1 – Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução e aplicação. 

2 – Preparação do terreno, incluindo modelação do terreno, para a 
sua colocação às cotas definitivas de projeto.  

3 - Todas as superfícies planas devem ser modeladas de modo a 
ficarem com uma inclinação mínima de 1,0 a 1,5% para permitir o 
escorrimento superficial das águas da chuva ou da rega em excesso.  
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4 - Espalhamento de terra vegetal poderá ser feito manual ou 
mecanicamente. A espessura mínima de terra vegetal deverá ser de 
0,20 m. 

5 - Fertilização do terreno, deverá ser feita à razão de 10 Kg de 
estrume por m². 

6 – Executar mobilização até 0,30 m de profundidade por meio de 
lavoura ou cava, de acordo com as máquinas disponíveis, dimensão e 
características das áreas a mobilizar. Sempre que possível deverá 
recorrer-se a trabalho mecânico, reservando-se apenas para a cava 
manual as superfícies inacessíveis às máquinas. 

7 - Escarificação, gradagem ou recavadeverá ser executada , até 
0,15 m de profundidade, para destorroamento e melhor preparação 
do terreno para as operações seguintes. 

12.1.2.5. Revestimento das caldeiras 

1 - Após a remoção de detritos e vegetação, deve regularizar a 
superfície da caldeira e aplicar a de controlo de infestantes.  

2 - Os bordos da tela devem ficar enterrados e haver sobreposição 
nas margens. Por cima da tela deve aplicar-se uma camada de      
0,10 m de espessura de “Mulch”. 

12.1.2.6. Quadricula eletrossoldada em caldeiras 

1 – Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 

a) Fornecimento e aplicação de todos os componentes descritos no 
projeto incluindo todos os acessórios especificados; 
b) Cortes e remates necessários, incluindo fixações e assentamentos; 
c) Metalização de todos os elementos em ferro. 

12.1.2.7. Enrocamento 

1 - O enrocamento, que deverá realizar-se antes da sementeira, 
consistirá na colocação de pedras de dimensões variadas, dispostas 
aleatoriamente de forma isolada ou em grupo. 

12.1.2.8. Prazo de garantia 

1 - O prazo de garantia para as zonas verdes é de 360 dias após a 
receção provisória da obra. 

2 - Durante o prazo de garantia, o empreiteiro deve executar todos os 
trabalhos necessários à boa conservação das plantações e 
sementeiras, tais como retanchas, cortes, mondas e regas. 
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12.2. Pavimentações e remates 

12.2.1. Natureza e qualidade dos materiais 

12.2.1.1. Materiais não especificados 

(Válidas as definições indicadas no capítulo 5).  

12.2.1.2. Sub-base e base 

(Válidas as definições indicadas no capítulo 5).  

12.2.1.3. Betão betuminoso  

(Válidas as definições indicadas no capítulo 5).  

12.2.1.4. Blocos de betão pré-fabricado 

Válidas as definições indicadas no capítulo 5.  

12.2.1.5. Gravilha de granito sobre placas alveolares de PVC 

1 - O material denominado “gravilha” consiste num agregado, 
constituído pelo produto de britagem de material explorado em 
formações rochosas homogéneas, devendo ser isento de argilas, 
matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas; 

2 - A sua composição granulométrica, obtida pelo menos a partir de 
duas funções distintas, será composta na instalação ou em obra, de 
forma a obedecer ao seguinte peso granulométrico: 

Peneiro A.S.T.M. Percentagem de 
material que passa 

n.º 4 (4,75 mm) 100 
n.º 10 (2,00 mm) 75-25 
n.º 40 (0,425 mm) 15-25 
n.º 200 (0,075 mm) 0-15 

 

3 – O material de origem para as britagens deverá ser o definido em 
projeto e sujeito a aprovação pela fiscalização. 

4 – Placas alveolares são um pavimento ecológico de fixação de 
solos, de escoamento livre. 

5 – Devem possuir grande capacidade de carga de aproximadamente 
100 toneladas por m² e estrutura antiderrapante. 
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6 – Características técnicas: 

Material PE-HD (polietilno), material reciclado e 
estabilizado por UV 

Capacidade de 
carga 

Aproximadamente 100 t/m2, (LGA Bayern      
Nº. 79292396 e MK 3503513),                               
Quando necessário, cavilhas de fixação 
impedem o deslocamento dos paineis  

Formato e 
dimensões 

Painéis de aproximadamente 39x50x4,5 cm, 
5painéis/m²                                                            
Os painéis são entregues embrulhados e em 
paletes de madeira, cada contendo 24,5,m² e 
pesando aproximadamente 134 Kg 
(100x80x150cm) 

 

12.2.1.6. Deck compósito 

1 – Deck compósito é um revestimento constituído de: 

- 60% de fibras naturais (bambu, arroz ou outros);  
- 30% de HDPE (poliestireno de alta densidade); 
- 10% de agentes Anti-UV, corante e estabilizadores. 

 2 – As réguas terão 137 mm de largura, 32 mm de altura, com 
ranhuras numa das faces. 

3 – Utilizar-se-ão, como fazendo parte do sistema, perfis laterais de 
remate, barras de suporte, clips de fixação oculta e outros indicados 
pelo fabricante. 

 

5 – Características técnicas: 

 
Densidade (g/cm³=  1,30 
Absorção de humidade  Peso) 0,30 

Volume 0,17 
Resistência a tração (Mpa)  22,5 
Módulo de rutura (Mpa)  22,0 
Resistência à flexão (Mpa)  22,5 
Módulo de elasticidade (Mpa)  2400 
Coeficiente de expansão térmica (mm/mm)/ºC 4,9 x10-5                                
Resistência à compressão (Mpa)  26,4 
Carga máxima média admissível para um 
espaçamento de 400mm, entre o eixo dos apoios (kg) 

370 
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12.2.1.7. Canal de drenagem em pedra de rachão 

1 - O material denominado “pedra de rachão” consiste num material 
pétreo, neste caso granítico, constituído pelo produto de britagem de 
material explorado em formações rochosas homogéneas. 

2 – Granulometria das pedras varia entre 10 e 18 cm. 

12.2.1.8. Lancis e guias em betão pré-fabricado 

(Os materiais em termos de características técnicas devem 
corresponder às prescrições determinadas no capítulo 5). 

12.2.1.9. Remate/guia de betão fabricado in situ 

(Os materiais em termos de características técnicas devem 
corresponder às prescrições determinadas no capítulo 6). 

12.2.2. Modo de execução dos trabalhos 

12.2.2.1. Sub-bases 

(Os materiais em termos de características técnicas devem 
corresponder às prescrições determinadas no capítulo 5). 

12.2.2.2. Betão betuminoso 

(Os materiais em termos de características técnicas devem 
corresponder às prescrições determinadas no capítulo 5). 

12.2.2.3. Pré-fabricados – blocos  

(Os materiais em termos de características técnicas devem 
corresponder às prescrições determinadas no capítulo 5). 

12.2.2.4. Gravilha de granito sobre placas alveolares de PVC 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Limpeza e fornecimento e preparação da base; 
b) Fornecimento de gravilha, placas de PVC, e elementos de fixação 
necessários do sistema; 
c) Execução de camada de tout-venant com 20+20 de espessura; 
d) Assentamento do geotextil; 
e) Cortes e remates necessários. 

2 - Depois de execução e/ou assentamento da base, proceder-se-á à 
aplicação de placas de PVC sobre manta geotextil. 
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3 – A superfície deve ser plana, estável e perfeitamente firme. 

4 – Sobre as placas devera espalhar se a camada de gravilha e 
estabilizar. 

12.2.2.5. Deck compósito 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Limpeza e fornecimento e preparação da base; 
b) Fornecimento de réguas, perfis de remate, sarrafos e clipes; 
c) Assentamento das réguas, sarrafos, perfis de remate e clipagem; 
d) Cortes e remates necessários. 

2 - Depois de execução e/ou assentamento da base, proceder-se-á à 
aplicação de barras de suporte de deck. 

3 – A superfície deve ser plana, estável e perfeitamente firme. 

4 – Os sarrafos de apoio devem ser utilizados só em superfícies 
planas, sendo apoiadas na totalidade em todo o seu comprimento. 
Não se devem utilizar tacos de madeira ou outro material para 
nivelamento dos sarrafos. 

5 – A fixação dos sarrafos sobre a base deve ser feita de 50 em    
50 cm, comprimento. Os sarrafos devem distar 5 cm dos extremos. 

6 – Na união de duas réguas devem ser usados sempre dois sarrafos 
e dois clipes. 

7 – A quantidade mínima de sarrafos não deve ser inferior a 3 
unidade por estrado, ainda que este seja de largura reduzida. 

8 – A fixação das réguas deverá ser oculta, com clips em aço inox. O 
espaço entre as réguas será de 3 a 4mm.  

9 – Não é permitida a fixação mista com clips, com parafusos e colas 
ou adesivos. 

10 – Nos topos do deck depois demontado devem ser colocadas as 
réguas de remate de acordo com as indicações do fabricante. 

12.2.1.6. Canal de drenagem em pedra de rachão 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimento necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) Limpeza e preparação da base; 
b) Fornecimento de pedra e geotextil; 
c) Assentamento de pedra e todos os trabalhos necessários; 
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2 - Depois de preparação de base, proceder-se-á à aplicação de 
manta de geotextil. 

3 – As pedras selecionadas deverão ser colocadas sobre a manta e 
arrumadas a mão com quidado. 

12.2.2.7. Lancis e guias  

(Os materiais em termos de características técnicas devem 
corresponder às prescrições determinadas no capítulo 5). 

12.2.2.8. Remate/guia de betão fabricado in situ 

1 - Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários na 
execução de remates/guia laterais nos caminhos pedonais e escadas 
integrados nas zonas dos taludes, à sua boa execução conforme as 
peças escritas e desenhadas, salientando-se os abaixo indicados: 

a) Limpeza, preparação e compactação da base; 
b) Fornecimento e execução dos moldes, incluindo escoramentos, 
cofragem e descofragem; 
c) Fornecimento de betão e colocação em obra devidamente vibrado; 
d) Remates com os pavimentos e equipamentos circundantes. 
e) Todos os trabalhos acessórios necessários; 

12.3. Mobiliário Urbano 

12.3.1. Natureza e qualidade dos materiais 

12.3.1.1. Bancos 

1 - Prescreve-se a inclusão de bancos de betão pré-fabricado 
decorativo na cor cinza, decapado e hidrofugado, com armadura em 
aço inox e simplesmente apoiados.  

2 – O peso de cada banco é de 360kg. 

2 - O transporte, implantação e fixação destes elementos deve ser 
feita de acordo com o indicado pelo fabricante e deverá corresponder 
ao definido nas peças escritas e desenhadas. 

12.3.1.2. Guardas em aço galvanizado 

1 - Todo o material será de primeira qualidade, completamente isento 
de defeitos. 

2 - Os perfis e restantes peças serão galvanizados a quente no 
interior e exterior (revestimento mínimo de 275 g/m²) segundo a 
Norma EN 10147. 
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12.3.1.3. Vedação em aço galvanizado e plastificado 

1 - O sistema inclui rede de 2,30m de largura (altura da vedação), 
postes de secção circular com 60mm de diâmetro, com sistemas de 
fixação e portões.  

2 – A rede é produzida de arame de aço galvanizado e é do tipo 
50/3,70 (dimensão da malha/diâmetro do arame). A malha tem forma 
de lesango com uma ponta fechada e outra com pontas defensivas. 

3 – Os postes são de aço galvanizado com nervura para sistema de 
fixação e tampa de plástico. Galvanização no interior e exterior com 
275gr/m2 segundo a NE 10147 

4 – Os acessórios de fixação devem ser do sistema.  

5 - Os portões do sistema serão de abrir ou de correr, constituídos 
por painéis de malha e perfis. 

6 - Sobre o material é aplicada uma camada de aderência para um 
melhor comportamento da camada de poliester (espessura mínima de 
60 microns).  

12.3.2. Modo de execução dos trabalhos 

12.3.2.1. Mobiliário urbano tipo 

1 - O modo de transporte, instalação e fixação dos diversos 
elementos de mobiliário urbano deverá corresponder ao estipulado 
nas peças desenhadas e escritas e deverá estar de acordo com as 
indicações do fabricante. 

12.3.2.2. Guardas de aço galvanizado 

1 – Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 

a) Fornecimento e aplicação de todos os componentes descritos no 
projeto incluindo todos os acessórios especificados; 
b) Cortes e remates necessários, incluindo entregas metálicas e 
fixações a montar nos elementos de apoio de guardas constituídas 
por pateres em aço galvanizado soldados e fixo a chumbadouros em 
aço galvanizado roscados com 4x12mm de diâmetro chumbados em 
maciços de betão com resina epoxi; 
c) Reforços e bolachas de remate de prumos e escoras; 
d) Metalização de todos os elementos em ferro; 
e) Acabamento final em esmalte, incluindo raspagem, lixagem e 
todos os trabalhos acessórios descritos no projeto. 
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12.3.2.3. Vedação em aço galvanizado e plastificado 

1 - Refere-se a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução e aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 

a) O fornecimento e aplicação de todos os componentes descritos no 
projeto incluindo todos os acessórios especificados; 
b) Os cortes e remates necessários, incluindo fixações; 
c) O acabamento final, incluindo todos os trabalhos acessórios 
descritos no projeto. 
 

2 - Os nós, ângulos e ligações serão cuidadosamente executados de 
acordo com as melhores regras da arte, devendo ter acabamento 
perfeito e uniforme; 

3 - As ligações à cantaria e alvenaria serão efetuadas por meio de 
chumbadores adequados do sistema; 

4 - A rede é fixa sobre a parte frontal dos postes através de peças de 
fixação e parafusos de segurança. Postes serão tubulares, soldados, 
de secção circular com inserções para fixar os painéis com os 
acessórios de fixação e tampa de plástico; 

5 - Os portões serão ligados aos postes através de ferragens do 
sistema e terão os acessórios para fixação de folhas em estado 
aberto, ao pavimento. 
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f g Descrição P.I. Compr. Largura Altura Parciais Totais

0
Condições Gerais

Todos os artigos incluem o fornecimento e 

assentamento/aplicação dos materiais e soluções 

descritas, bem como todos os trabalhos 

acessórios e complementares, conforme peças 

escritas e desenhadas do projeto, respetivas 

condições técnicas, regras da boa arte, normas 

dos fornecedores/fabricantes e legislação em 

vigor. Estes trabalhos devem ser lidos em conjunto 

com as condições técnicas e restantes peças 

escritas e desenhadas do projeto, não constituindo 

uma descrição exaustiva das condições em que os 

trabalhos e fornecimentos deverão ser executados.

As marcas pontualmente referenciadas constituem 

mera referência descritiva e podem ser 

substituídas por outras marcas, desde que 

apresentem características e garantias iguais ou 

superiores às descritas. Os preços a apresentar 

devem ter em conta todos os custos necessários 

para o cumprimento de tudo o que estiver 

estipulado nas Condições Técnicas e na legislação 

em vigor, respeitando as regras de boa 

construção.

1
EstaleiroEstaleiro

Artº 1 Montagem, construção, desmontagem e demolição 

do estaleiro, incluindo a execução de vedações 

onde necessário, montagem de contentor do tipo 

escritório para a fiscalização, dotado de uma linha 

de telefone e outra de fax e de todas as 

instalações necessárias para a execução da 

empreitada (vg). 1 1,00 1,00

2
Trabalhos preparatórios

Artº 2 Desvio de todos os obstáculos necessários à 

correta execução da obra e sua eventual 

reposição, incluindo desvio de condutas, cabos e 

caixas, criação de sistemas de by-pass  das redes 

necessárias ao normal funcionamento do 

estabelecimento e ao normal desenvolvimento da 

obra (vg). 1 1,00 1,00

Artº 3 Proteção de construções, muros e/ou vegetação 

existentes a manter no local da obra, incluindo 

todas as operações e materiais necessários (vg).

1 1,00 1,00
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Artº 4 Salvaguarda das redes de drenagem de águas 

pluviais, águas residuais e abastecimento de água, 

redes subterrâneas de eletricidade e telefones, 

durante a execução da obra, incluindo todos os 

materiais, equipamentos e demais trabalhos 

necessários (vg).
1 1,00 1,00

Artº 5 Desmatação e decapagem do terreno com 

profundidade mínima de 50 cm com meios 

mecânicos incluindo carga, transporte e descarga 

para aterro ou transporte a destino final licenciado, 

em conformidade com o previsto no PPGR (m²).
1 83 160,00 83 160,00 83 160,00

Artº 6 Abate ou derrube de árvores, desenraizamento  e 

limpeza da area de intervenção, incluindo carga, 

transporte e descarga para aterro ou transporte a 

destino final licenciado, em conformidade com o 

previsto no PPGR (m
2
).

1 22 544,00 22 544,00 22 543,00

Artº 7 Implantação e piquetagem da obra, a partir dos 

elementos de projeto, incluindo todos os trabalhos 

necessários (vg).
1 1,00 1,00

3
Demolições

Artº 8 Demolição total simples da edificação, incluindo 

apeamento, remoção, triagem, valorização na obra 

e/ou carga, transporte a destino final licenciado, 

em conformidade com o previsto no PPGR (vg).

1 1,00 1,00

Artº 9 Demolição total de vedação existente, incluindo 

apeamento, remoção, triagem, valorização na obra apeamento, remoção, triagem, valorização na obra 

e/ou carga, transporte a destino final licenciado, 

em conformidade com o previsto no PPGR (vg).

1 1,00 1,00

4
Movimento de Terras

4.1
Terraplenagens

Artº 10 Escavação até às cotas de projeto, para 

implantação de caixas para receber pavimentos, 

incluindo carga, transporte e descarga para aterro 

ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, terra 20% 

(m³).
Rua B 1 34,36 34,36

Rua C 1 2 838,86 2 838,86

Rua D 1 753,19 753,19

Rua E 1 842,68 842,68

Rua G 1 1 588,08 1 588,08

Talude 1 56,06 56,06

Centro de interpretação 1 1 128,93 1 128,93 7 242,16

  
0972PEexMMrv4_2013-02_p 3/34

 



f g Descrição P.I. Compr. Largura Altura Parciais Totais

Artº 11 Escavação até às cotas de projeto, para 

implantação de caixas para receber pavimentos, 

incluindo carga, transporte e descarga para aterro 

ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha 

branda 70% (m³).

Rua B 1 120,26 120,26

Rua C 1 9 936,02 9 936,02

Rua D 1 2 636,15 2 636,15

Rua E 1 2 949,38 2 949,38

Rua G 1 5 558,29 5 558,29

Talude 1 196,22 196,22

Centro de interpretação 1 3 951,27 3 951,27 25 347,59

Artº 12 Escavação até às cotas de projeto, para 

implantação de caixas para receber pavimentos, 

incluindo carga, transporte e descarga para aterro 

ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha dura 

10%

Rua B 1 17,18 17,18

Rua C 1 1 419,43 1 419,43

Rua D 1 376,59 376,59

Rua E 1 421,34 421,34

Rua G 1 794,05 794,05

Talude 1 28,03 28,03

Centro de interpretação 1 564,47 564,47 3 621,09

Artº 13 Escavação para abertura de fundações de sapatas 

de muros e pontões, transporte e descarga para 

aterro ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, terra  20% 

(m³) 379,16

Artº 14 Escavação para abertura de fundações de sapatas 

de muros e pontões, transporte e descarga para 

aterro ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha 

branda 70% (m³). 1 327,07

Artº 15 Escavação para abertura de fundações de sapatas 

de muros e pontões, transporte e descarga para 

aterro ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha dura 

10% (m³). 189,58

Artº 16 Aterro até às cotas de projeto, para implantação 

de caixas para receber pavimentos incluindo carga 

e transporte e descarga no local de trabalho do 

material rega e compactação (m³).

Rua A 1 27 929,15 27 929,15

Rua B 1 12 537,26 12 537,26

Rua C 1 3 887,09 3 887,09

Rua D 1 69 488,83 69 488,83

Rua E 1 1 970,58 1 970,58

Rua G 1 2 008,36 2 008,36

Talude 1 46 178,36 46 178,36

Vala 1 14 103,14 14 103,14

Centro de interpretação 1 5 267,39 5 267,39 183 370,15
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4.2
Movimento de terras para 
infraestruturas

Artº 17 Escavação para abertura de valas para 

assentamento de condutas, em terrenos de 

qualquer natureza incluindo escoramento e 

entivação, baldeação, carga, transporte e descarga 

para os locais adequados (m³).

Abastecimento 1 2 653,14 2 653,14

Residuais - Pluviais 1 5 822,63 5 822,63

Residuais - Domésticas 1 6 081,11 6 081,11 14 556,88

Artº 18 Regularização e compactação do fundo das valas 

(m²).

Abastecimento 1 2 418,39 2 418,39

Residuais - Pluvias 1 2 419,74 2 419,74

Residuais - Domésticas 1 2 316,43 2 316,43 7 154,56

Artº 19 Aterro com areia para proteção das tubagens até 

30 cm acima do seu extradorso, incluindo leito de 

apoio com 10 cm de altura (m³).

Abastecimento 1 1 197,54 1 197,54

Residuais - Pluviais 1 1 666,16 1 666,16

Residuais - Domésticas 1 1 398,49 1 398,49 4 262,19

Artº 20 Aterro de valas por camadas de 20 cm, com 

material proveniente da escavação, incluindo rega 

e compactação (m³).

Abastecimento 1 48,37 48,37

Residuais - Pluviais 1 1 985,04 1 985,04

Residuais - Domésticas 1 3 069,75 3 069,75 5 103,16Residuais - Domésticas 1 3 069,75 3 069,75 5 103,16

Artº 21 Tratamento dos produtos sobrantes (volume de 

escavação - volume de aterro) sem fator de 

empolamento por operador de gestão de resíduos 

licenciado para o efeito, segundo o Decreto-Lei n.º 

46/2008, de 12 de março, em conformidade com 

o previsto no PPGR (m³).

Abastecimento 1 2 604,77 2 604,77

Residuais - Pluviais 1 3 837,58 3 837,58

Residuais - Domésticas 1 3 011,36 3 011,36 9 453,71

Artº 22 Fornecimento e colocação de fita 

sinalizadora/avisadora da infraestrutura 0,30 m 

acima do extradorso da tubagem (ml).

Abastecimento 1 3 851,13 3 851,13

Residuais - Pluviais 1 2 256,68  2 256,68

Residuais - Domésticas 1 2 183,66 2 183,66 8 291,47
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5
Vias

5.1

Pavimentações e remates

Pavimentações 

Artº 23 Fornecimento e colocação de camada de 

revestimento betuminoso com 5 cm de espessura, 

em faixas de rodagem e estacionamentos, 

incluindo rega de colagem e impregnação, camada 

de regularização em macadame betuminoso com 

10cm de espessura, camada de base de 

macadame betuminoso com 10cm de espessura e 

camada de agregado britado de granulometria 

extensa ("tout-venant") com (15+15)cm de 

espessura, compactação e todos os trabalhos 

necessários ao seu acabamento final (m²).
1 27 036,00 27 036,00 27 036,00

Artº 24 Fornecimento e colocação de placas em betão pré-

fabricado com 40x40x5cm  do tipo Soplacas  

Betoplan Granulado Brita Encarnado ou 

equivalente, incluindo camada de assentamento 

em traço seco com 10 cm de espessura e camada 

de agregado britado de granulometria extensa 

("tout-venant") com 20 cm de espessura, 

compactação e todos os trabalhos necessários ao 

seu acabamento final (m²). 1 528,00 528,00 528,00

Artº 25 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x8 cm  na cor cinza do tipo 

Soplacas  ou equivalente, incluindo camada de 

assentamento em traço seco com 10 cm de 

espessura, camada de massame (C16/20) armada 

com malhasol  AQ38 com 15 cm de espessura e 

camada de agregado britado de granulometria 

extensa ("tout-venant") com (15+15)cm de 

espessura, compactação e todos os trabalhos 

necessários ao seu acabamento final (m²).
1 2 743,00 2 743,00 2 743,00

Artº 26 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x8cm  na cor cinza do tipo 

Sopacas, incluindo camada de assentamento em 

traço seco com 10 cm de espessura e camada de 

agregado britado de granulometria extensa ("tout-

venant") com 20 cm de espessura, compactação e 

todos os trabalhos necessários ao seu acabamento 

final (m²). 1 12 323,00 12 323,00 12 323,00

Artº 27 Fornecimento e colocação de grelhas de 

enrelvamento 60x40x10 cm na cor cinza do tipo 

artebel, incluindo camada de preenchimento em 

areia, camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 50 cm 

de espessura, geotêxtil, compactação e todos os 

trabalhos necessários ao seu acabamento final 

(m²). 1 2 976,00 2 976,00 2 976,00
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Artº 28 Fornecimento e assentamento de lancil normal reto 

em betão pré-fabricado com 25x15 cm de secção 

do tipo Soplacas ou equivalente, incluindo 

fundação em betão tipo C16/20 (ml). 1 7 687,00 7 687,00 7 687,00

Artº 29 Fornecimento e assentamento de lancil guia em 

betão pré-fabricado com 10x25 cm de secção, 

incluindo fundação em betão tipo C16/20 (ml). 1 1 071,00 1 071,00 362,00

5.2

Sinalização e marcações

Sinalização horizontal

Artº 30 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes  em traços contínuos e 

descontínuos, incluindo limpeza e secagem prévia 

das superfícies e todos os trabalhos necessários, 

traço contínuo (ml). 1 926,00 926,00 926,00

Artº 31 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes  em traços contínuos e 

descontínuos, incluindo limpeza e secagem prévia 

das superfícies e todos os trabalhos necessários, 

traço descontínuo (ml). 1 1 293,00 1 293,00 1 292,00

Artº 32 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes em passadeiras e faixas de paragem, 

incluindo limpeza e secagem prévia das superfícies 

e todos os trabalhos necessários (m²).

1 331,00 331,00 331,00

Artº 33 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes, em lugares de estacionamento com 

10 cm de espessura, incluindo limpeza e secagem 10 cm de espessura, incluindo limpeza e secagem 

prévia das superfícies e todos os trabalhos 

necessários (ml). 1 1 525,00 1 525,00 1 525,00

Sinalização vertical 

Artº 34 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, stop 

(un). 6 6,00 6,00

Artº 35 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, sentido 

proibido (un). 2 2,00 2,00

Artº 36 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, sentido 

obrigatório (un). 3 3,00 3,00
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Artº 37 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, 

aproximação de via com prioridade de passagem 

(un). 4 4,00 4,00

Artº 38 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, 

aproximação de passadeira (un). 18 18,00 18,00

6

Betão armado e obras de 
contenção

Artº 39 Fornecimento e colocação de betão de limpeza 

(C12/15) com 10 cm de espessura média, na 

regularização da base dos elementos de fundação 

(m²).

Muros de suporte

Quarteirão 1

Lt12 1 63,41 1,25 79,26

1 13,00 1,80 23,40

1 9,65 1,80 17,37

1 7,51 1,90 14,27

1 5,23 2,45 12,81

Lt 21 1 8,82 1,80 15,88

1 11,50 1,90 21,851 11,50 1,90 21,85

Lt 22 1 5,90 1,25 7,38

1 5,90 1,80 10,62

1 5,90 1,90 11,21

1 3,36 1,90 6,38

Lt 23 1 5,90 1,25 7,38

1 5,90 1,80 10,62

1 5,90 1,90 11,21

1 5,36 1,90 10,18

Lt 24 1 5,90 1,25 7,38

1 5,90 1,80 10,62

1 5,90 1,90 11,21

1 5,90 1,90 11,21

1 5,72 2,45 14,01

1 5,60 2,45 13,72

1 20,20 3,00 60,60

1 10,10 2,45 24,75

1 2,93 2,45 7,18

Lt 16 1 5,55 3,65 20,26

1 8,48 3,65 30,95

1 8,48 3,00 25,44

1 8,48 3,00 25,44

1 8,48 3,00 25,44

1 8,48 2,45 20,78

1 9,00 2,45 22,05

1 5,63 2,45 13,79

1 5,40 1,90 10,26

1 7,56 1,90 14,36

1 7,60 1,80 13,68

1 7,60 1,25 9,50

Lt 15 1 9,11 2,45 22,32
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1 9,11 1,90 17,31

1 9,11 1,80 16,40

1 2,66 1,25 3,33

Lt 14 1 9,11 2,45 22,32

1 9,11 1,90 17,31

1 9,11 1,80 16,40

1 2,16 1,25 2,70

Lt 13 1 9,11 2,45 22,32

1 9,11 1,90 17,31

1 9,11 1,80 16,40

1 1,76 1,25 2,20

Lt 12 1 12,40 1,80 22,32

1 11,23 1,25 14,04

1 33,85 1,25 42,31

Quarteirão 2

Lt 42 1 1,90 1,90 3,61

1 4,91 1,90 9,33

1 8,16 2,45 19,99

1 5,30 2,45 12,99

1 4,98 2,45 12,20

1 4,98 3,00 14,94

1 4,98 3,00 14,94

1 4,98 3,00 14,94

1 4,98 3,65 18,18

1 4,98 3,65 18,18

1 4,98 3,65 18,18

1 7,04 4,20 29,57

Lt 33 1 4,98 1,80 8,96

1 4,98 1,80 8,96

1 4,98 1,80 8,96

1 5,00 1,90 9,50

1 5,30 1,90 10,07

1 5,85 1,90 11,12

1 6,62 2,45 16,22

1 7,88 2,45 19,311 7,88 2,45 19,31

1 24,27 2,45 59,46

1 5,91 1,90 11,23

1 5,91 1,80 10,64

1 5,91 1,80 10,64

1 2,90 1,25 3,63

Lt 32 1 7,08 2,45 17,35

1 5,88 1,90 11,17

1 5,88 1,90 11,17

1 5,88 1,80 10,58

1 5,88 1,25 7,35

Lt 31 1 8,82 2,45 21,61

1 8,82 1,90 16,76

1 8,82 1,80 15,88

Lt 30 1 5,36 2,45 13,13

1 5,88 1,90 11,17

1 5,88 1,80 10,58

1 5,88 1,80 10,58

1 1,00 1,25 1,25

Lt 29 1 5,78 5,45 31,50

1 5,88 4,90 28,81

1 5,88 4,20 24,70

1 5,88 4,20 24,70

1 5,95 3,65 21,72

1 6,49 3,65 23,69

1 7,68 3,00 23,04

1 9,96 2,45 24,40

1 6,40 2,45 15,68

1 6,69 1,90 12,71

1 7,69 1,90 14,61

1 5,52 1,90 10,49
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1 6,32 1,80 11,38

1 10,47 1,80 18,85

1 17,86 1,25 22,33

1 8,74 1,25 10,93

1 9,99 1,25 12,49

Lt 37 1 7,99 1,80 14,38

1 7,65 1,90 14,54

Lt 38 1 8,65 1,80 15,57

1 9,72 1,90 18,47

Lt 39 1 5,76 1,25 7,20

1 5,76 1,80 10,37

1 7,79 1,90 14,80

Lt 40 1 5,76 1,25 7,20

1 5,76 1,80 10,37

1 5,76 1,90 10,94

1 4,07 1,90 7,73

Lt 41 1 5,76 1,25 7,20

1 5,76 1,80 10,37

1 5,76 1,80 10,37

1 6,07 1,90 11,53

Lt 42 1 5,94 1,25 7,43

1 6,60 1,80 11,88

1 6,38 1,90 12,12

Quarteirão 3

Lt 36 1 27,63 1,25 34,54

Lt 35 1 26,37 1,25 32,96

1 4,50 1,25 5,63

Lt 34 1 10,55 1,90 20,05

1 10,41 1,80 18,74

1 10,41 1,25 13,01

Lt 43 1 16,35 2,45 40,06

1 9,95 1,90 18,91

1 9,95 1,80 17,91

1 10,21 1,25 12,76

1 16,49 1,25 20,611 16,49 1,25 20,61

1 18,58 1,25 23,23

Lt 44 1 23,58 1,80 42,44

Lt 45 1 23,08 1,80 41,54

Lt 46 1 16,31 1,25 20,39

1 15,73 1,80 28,31

1 14,11 1,80 25,40

1 14,11 1,90 26,81

1 15,15 2,45 37,12

1 12,69 2,45 31,09

Quarteirão 4

Lt 26 1 6,61 1,25 8,26

1 19,39 1,80 34,90

Lt 27 1 27,39 1,25 34,24

Lt 28 1 2,61 1,25 3,26

1 23,51 1,25 29,39

Lt 20 1 101,22 1,25 126,53

1 3,18 1,25 3,98

Lt 19 1 26,82 1,25 33,53

Lt 18 1 6,49 1,90 12,33

1 7,63 1,90 14,50

1 7,60 1,80 13,68

1 4,50 1,25 5,63

Quarteirão 5

Lt 2 1 3,91 1,25 4,89

1 8,91 1,80 16,04

1 10,39 1,90 19,74

Lt 4 1 5,90 1,25 7,38

1 8,91 1,80 16,04

1 11,40 1,90 21,66

Lt 6 1 4,90 1,25 6,13
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1 8,91 1,80 16,04

1 12,40 2,45 30,38

Lt 8 1 3,90 1,25 4,88

1 5,94 1,80 10,69

1 5,94 1,90 11,29

1 5,94 1,90 11,29

1 4,49 2,45 11,00

E 1 4,98 1,90 9,46

1 4,98 1,90 9,46

1 5,14 1,80 9,25

1 5,65 1,80 10,17

1 11,70 1,25 14,63

1 8,53 1,25 10,66

1 10,22 1,80 18,40

1 10,22 1,90 19,42

1 10,22 1,90 19,42

1 4,27 1,90 8,11

Lt 9 1 13,79 1,25 17,24

1 6,00 1,25 7,50

1 11,63 1,80 20,93

Lt 10 1 28,56 1,80 51,41

E- Muros laterais 1 66,60 3,65 243,09

1 60,48 2,45 148,18

Pontões
2 3,00 0,70 4,20

2 3,00 0,70 4,20

2 3,00 1,10 6,60

2 3,00 1,10 6,60 3 634,26

Artº 40 Fornecimento e colocação de betão armado em 

sapatas, incluindo betonagem com betão da classe 

C25/30, armaduras com aço do tipo A 500NR 

cofragem, descofragem e aditivo hidrófugo em 

elementos de fundação enterrados (m³).

Muros de suporteMuros de suporte

Quarteirão 1

Lt12 1 63,41 1,25 0,35 27,74

1 13,00 1,80 0,40 9,36

1 9,65 1,80 0,40 6,95

1 7,51 1,90 0,50 7,13

1 5,23 2,45 0,60 7,69

Lt 21 1 8,82 1,80 0,40 6,35

1 11,50 1,90 0,50 10,93

Lt 22 1 5,90 1,25 0,35 2,58

1 5,90 1,80 0,40 4,25

1 5,90 1,90 0,50 5,61

1 3,36 1,90 0,50 3,19

Lt 23 1 5,90 1,25 0,35 2,58

1 5,90 1,80 0,40 4,25

1 5,90 1,90 0,50 5,61

1 5,36 1,90 0,50 5,09

Lt 24 1 5,90 1,25 0,35 2,58

1 5,90 1,80 0,40 4,25

1 5,90 1,90 0,50 5,61

1 5,90 1,90 0,50 5,61

1 5,72 2,45 0,60 8,41

1 5,60 2,45 0,60 8,23

1 20,20 3,00 0,70 42,42

1 10,10 2,45 0,60 14,85

1 2,93 2,45 0,60 4,31

Lt 16 1 5,55 3,65 0,75 15,19

1 8,48 3,65 0,75 23,21

1 8,48 3,00 0,70 17,81

1 8,48 3,00 0,70 17,81
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1 8,48 3,00 0,70 17,81

1 8,48 2,45 0,60 12,47

1 9,00 2,45 0,60 13,23

1 5,63 2,45 0,60 8,28

1 5,40 1,90 0,50 5,13

1 7,56 1,90 0,50 7,18

1 7,60 1,80 0,40 5,47

1 7,60 1,25 0,35 3,33

Lt 15 1 9,11 2,45 0,60 13,39

1 9,11 1,90 0,50 8,65

1 9,11 1,80 0,40 6,56

1 2,66 1,25 0,35 1,16

Lt 14 1 9,11 2,45 0,60 13,39

1 9,11 1,90 0,50 8,65

1 9,11 1,80 0,40 6,56

1 2,16 1,25 0,35 0,95

Lt 13 1 9,11 2,45 0,60 13,39

1 9,11 1,90 0,50 8,65

1 9,11 1,80 0,40 6,56

1 1,76 1,25 0,35 0,77

Lt 12 1 12,40 1,80 0,40 8,93

1 11,23 1,25 0,35 4,91

1 33,85 1,25 0,35 14,81

Quarteirão 2

Lt 42 1 1,90 1,90 0,50 1,81

1 4,91 1,90 0,50 4,66

1 8,16 2,45 0,60 12,00

1 5,30 2,45 0,60 7,79

1 4,98 2,45 0,60 7,32

1 4,98 3,00 0,70 10,46

1 4,98 3,00 0,70 10,46

1 4,98 3,00 0,70 10,46

1 4,98 3,65 0,75 13,63

1 4,98 3,65 0,75 13,63

1 4,98 3,65 0,75 13,631 4,98 3,65 0,75 13,63

1 7,04 4,20 0,85 25,13

Lt 33 1 4,98 1,80 0,40 3,59

1 4,98 1,80 0,40 3,59

1 4,98 1,80 0,40 3,59

1 5,00 1,90 0,50 4,75

1 5,30 1,90 0,50 5,04

1 5,85 1,90 0,50 5,56

1 6,62 2,45 0,60 9,73

1 7,88 2,45 0,60 11,58

1 24,27 2,45 0,60 35,68

1 5,91 1,90 0,50 5,61

1 5,91 1,80 0,40 4,26

1 5,91 1,80 0,40 4,26

1 2,90 1,25 0,35 1,27

Lt 32 1 7,08 2,45 0,60 10,41

1 5,88 1,90 0,50 5,59

1 5,88 1,90 0,50 5,59

1 5,88 1,80 0,40 4,23

1 5,88 1,25 0,35 2,57

Lt 31 1 8,82 2,45 0,60 12,97

1 8,82 1,90 0,50 8,38

1 8,82 1,80 0,40 6,35

Lt 30 1 5,36 2,45 0,60 7,88

1 5,88 1,90 0,50 5,59

1 5,88 1,80 0,40 4,23

1 5,88 1,80 0,40 4,23

1 1,00 1,25 0,35 0,44

Lt 29 1 5,78 5,45 1,05 33,08

1 5,88 4,90 0,95 27,37

1 5,88 4,20 0,85 20,99
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f g Descrição P.I. Compr. Largura Altura Parciais Totais

1 5,88 4,20 0,85 20,99

1 5,95 3,65 0,75 16,29

1 6,49 3,65 0,75 17,77

1 7,68 3,00 0,70 16,13

1 9,96 2,45 0,60 14,64

1 6,40 2,45 0,60 9,41

1 6,69 1,90 0,50 6,36

1 7,69 1,90 0,50 7,31

1 5,52 1,90 0,50 5,24

1 6,32 1,80 0,40 4,55

1 10,47 1,80 0,40 7,54

1 17,86 1,25 0,35 7,81

1 8,74 1,25 0,35 3,82

1 9,99 1,25 0,35 4,37

Lt 37 1 7,99 1,80 0,40 5,75

1 7,65 1,90 0,50 7,27

Lt 38 1 8,65 1,80 0,40 6,23

1 9,72 1,90 0,50 9,23

Lt 39 1 5,76 1,25 0,35 2,52

1 5,76 1,80 0,40 4,15

1 7,79 1,90 0,50 7,40

Lt 40 1 5,76 1,25 0,35 2,52

1 5,76 1,80 0,40 4,15

1 5,76 1,90 0,50 5,47

1 4,07 1,90 0,50 3,87

Lt 41 1 5,76 1,25 0,35 2,52

1 5,76 1,80 0,40 4,15

1 5,76 1,80 0,40 4,15

1 6,07 1,90 0,50 5,77

Lt 42 1 5,94 1,25 0,35 2,60

1 6,60 1,80 0,40 4,75

1 6,38 1,90 0,50 6,06

Quarteirão 3

Lt 36 1 27,63 1,25 0,35 12,09

Lt 35 1 26,37 1,25 0,35 11,54Lt 35 1 26,37 1,25 0,35 11,54

1 4,50 1,25 0,35 1,97

Lt 34 1 10,55 1,90 0,50 10,02

1 10,41 1,80 0,40 7,50

1 10,41 1,25 0,35 4,55

Lt 43 1 16,35 2,45 0,60 24,03

1 9,95 1,90 0,50 9,45

1 9,95 1,80 0,40 7,16

1 10,21 1,25 0,35 4,47

1 16,49 1,25 0,35 7,21

1 18,58 1,25 0,35 8,13

Lt 44 1 23,58 1,80 0,40 16,98

Lt 45 1 23,08 1,80 0,40 16,62

Lt 46 1 16,31 1,25 0,35 7,14

1 15,73 1,80 0,40 11,33

1 14,11 1,80 0,40 10,16

1 14,11 1,90 0,50 13,40

1 15,15 2,45 0,60 22,27

1 12,69 2,45 0,60 18,65

Quarteirão 4

Lt 26 1 6,61 1,25 0,35 2,89

1 19,39 1,80 0,40 13,96

Lt 27 1 27,39 1,25 0,35 11,98

Lt 28 1 2,61 1,25 0,35 1,14

1 23,51 1,25 0,35 10,29

Lt 20 1 101,22 1,25 0,35 44,28

1 3,18 1,25 0,35 1,39

Lt 19 1 26,82 1,25 0,35 11,73

Lt 18 1 6,49 1,90 0,50 6,17

1 7,63 1,90 0,50 7,25

1 7,60 1,80 0,40 5,47
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f g Descrição P.I. Compr. Largura Altura Parciais Totais

1 4,50 1,25 0,35 1,97

Quarteirão 5

Lt 2 1 3,91 1,25 0,35 1,71

1 8,91 1,80 0,40 6,42

1 10,39 1,90 0,50 9,87

Lt 4 1 5,90 1,25 0,35 2,58

1 8,91 1,80 0,40 6,42

1 11,40 1,90 0,50 10,83

Lt 6 1 4,90 1,25 0,35 2,14

1 8,91 1,80 0,40 6,42

1 12,40 2,45 0,60 18,23

Lt 8 1 3,90 1,25 0,35 1,71

1 5,94 1,80 0,40 4,28

1 5,94 1,90 0,50 5,64

1 5,94 1,90 0,50 5,64

1 4,49 2,45 0,60 6,60

E 1 4,98 1,90 0,50 4,73

1 4,98 1,90 0,50 4,73

1 5,14 1,80 0,40 3,70

1 5,65 1,80 0,40 4,07

1 11,70 1,25 0,35 5,12

1 8,53 1,25 0,35 3,73

1 10,22 1,80 0,40 7,36

1 10,22 1,90 0,50 9,71

1 10,22 1,90 0,50 9,71

1 4,27 1,90 0,50 4,06

Lt 9 1 13,79 1,25 0,35 6,03

1 6,00 1,25 0,35 2,63

1 11,63 1,80 0,40 8,37

Lt 10 1 28,56 1,80 0,40 20,56

E- Muros laterais 1 66,60 3,65 0,75 182,32

1 60,48 2,45 0,60 88,91

Pontões
2 3,00 0,70 0,30 1,26

2 3,00 0,70 0,30 1,262 3,00 0,70 0,30 1,26

2 3,00 1,10 0,45 2,97

2 3,00 1,10 0,45 2,97 1 895,81

Artº 41 Fornecimento e colocação de betão armado em 

muros de suporte, incluindo betonagem com betão 

da classe C25/30, armaduras com aço do tipo 

A500NR, cofragem, escoramento, descofragem, 

arrumação e limpeza (m³).

Muros de suporte

Quarteirão 1

Lt12 1 63,41 0,25 1,25 19,82

1 13,00 0,28 1,85 6,61

1 9,65 0,28 2,45 6,50

1 7,51 0,40 1,50 4,51

1 7,51 0,25 1,55 2,91

1 5,23 0,50 2,50 6,54

1 5,23 0,25 1,03 1,35

Lt 21 1 8,82 0,28 1,72 4,17

1 11,50 0,40 1,50 6,90

1 11,50 0,25 1,40 4,03

Lt 22 1 5,90 0,25 1,47 2,17

1 5,90 0,28 2,07 3,36

1 5,90 0,40 1,50 3,54

1 5,90 0,25 1,26 1,86

1 3,36 0,40 1,50 2,02

1 3,36 0,25 1,52 1,28

Lt 23 1 5,90 0,25 1,40 2,07

1 5,90 0,28 2,00 3,25

1 5,90 0,40 1,50 3,54

1 5,90 0,25 1,10 1,62
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f g Descrição P.I. Compr. Largura Altura Parciais Totais

1 5,36 0,40 1,50 3,22

1 5,36 0,25 1,64 2,20

Lt 24 1 5,90 0,25 1,50 2,21

1 5,90 0,28 2,10 3,41

1 5,90 0,40 1,50 3,54

1 5,90 0,25 1,20 1,77

1 5,90 0,40 1,50 3,54

1 5,90 0,25 1,80 2,66

1 5,72 0,50 2,50 7,15

1 5,72 0,25 1,40 2,00

1 5,60 0,50 2,50 7,00

1 5,60 0,25 2,00 2,80

1 20,20 0,60 1,50 18,18

1 20,20 0,45 2,50 22,73

1 20,20 0,25 0,85 4,29

1 10,10 0,50 2,50 12,63

1 10,10 0,25 1,75 4,42

1 2,93 0,50 2,50 3,66

1 2,93 0,25 1,45 1,06

Lt 16 1 5,55 0,65 2,50 9,02

1 5,55 0,45 2,50 6,24

1 5,55 0,25 0,95 1,32

1 8,48 0,65 2,50 13,78

1 8,48 0,45 2,50 9,54

1 8,48 0,25 0,65 1,38

1 8,48 0,60 1,50 7,63

1 8,48 0,45 2,50 9,54

1 8,48 0,25 1,35 2,86

1 8,48 0,60 1,50 7,63

1 8,48 0,45 2,50 9,54

1 8,48 0,25 1,05 2,23

1 8,48 0,60 1,50 7,63

1 8,48 0,45 2,50 9,54

1 8,48 0,25 0,75 1,59

1 8,48 0,50 2,50 10,601 8,48 0,50 2,50 10,60

1 8,48 0,25 1,95 4,13

1 9,00 0,50 2,50 11,25

1 9,00 0,25 1,65 3,71

1 5,63 0,50 2,50 7,04

1 5,63 0,25 1,35 1,90

1 5,40 0,40 1,50 3,24

1 5,40 0,25 1,75 2,36

1 7,56 0,40 1,50 4,54

1 7,56 0,25 1,15 2,17

1 7,60 0,28 2,05 4,28

1 7,60 0,25 1,45 2,76

Lt 15 1 9,11 0,50 2,50 11,39

1 9,11 0,25 1,27 2,89

1 9,11 0,40 1,50 5,47

1 9,11 0,25 1,37 3,12

1 9,11 0,28 1,96 4,91

1 2,66 0,25 1,06 0,70

Lt 14 1 9,11 0,50 2,50 11,39

1 9,11 0,25 1,27 2,89

1 9,11 0,40 1,50 5,47

1 9,11 0,25 1,37 3,12

1 9,11 0,28 1,96 4,91

1 2,16 0,25 1,06 0,57

Lt 13 1 9,11 0,50 2,50 11,39

1 9,11 0,25 1,27 2,89

1 9,11 0,40 1,50 5,47

1 9,11 0,25 1,37 3,12

1 9,11 0,28 1,96 4,91

1 1,76 0,25 1,06 0,47

Lt 12 1 12,40 0,28 2,15 7,33
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f g Descrição P.I. Compr. Largura Altura Parciais Totais

1 11,23 0,25 1,25 3,51

1 33,85 0,25 1,25 10,58

Quarteirão 2

Lt 42 1 1,90 0,40 1,50 1,14

1 1,90 0,25 1,06 0,50

1 4,91 0,40 1,50 2,95

1 4,91 0,25 1,66 2,04

1 8,16 0,50 2,50 10,20

1 8,16 0,25 1,26 2,57

1 5,30 0,50 2,50 6,63

1 5,30 0,25 1,56 2,07

1 4,98 0,50 2,50 6,23

1 4,98 0,25 1,86 2,32

1 4,98 0,60 1,50 4,48

1 4,98 0,45 2,50 5,60

1 4,98 0,25 0,66 0,82

1 4,98 0,60 1,50 4,48

1 4,98 0,45 2,50 5,60

1 4,98 0,25 0,96 1,20

1 4,98 0,60 1,50 4,48

1 4,98 0,45 2,50 5,60

1 4,98 0,25 1,26 1,57

1 4,98 0,65 2,50 8,09

1 4,98 0,45 2,50 5,60

1 4,98 0,25 0,56 0,70

1 4,98 0,65 2,50 8,09

1 4,98 0,45 2,50 5,60

1 4,98 0,25 0,86 1,07

1 4,98 0,65 2,50 8,09

1 4,98 0,45 2,50 5,60

1 4,98 0,25 1,16 1,44

1 7,04 0,75 2,00 10,56

1 7,04 0,60 3,00 12,67

1 7,04 0,30 1,58 3,34

Lt 33 1 4,98 0,28 1,90 2,60Lt 33 1 4,98 0,28 1,90 2,60

1 4,98 0,28 2,20 3,01

1 4,98 0,28 2,50 3,42

1 5,00 0,40 1,50 3,00

1 5,00 0,25 1,30 1,63

1 5,30 0,40 1,50 3,18

1 5,30 0,25 1,60 2,12

1 5,85 0,40 1,50 3,51

1 5,85 0,25 1,90 2,78

1 6,62 0,50 2,50 8,28

1 6,62 0,25 1,20 1,99

1 7,88 0,50 2,50 9,85

1 7,88 0,25 1,50 2,96

1 24,27 0,50 2,50 30,34

1 24,27 0,25 1,70 10,31

1 5,91 0,40 1,50 3,55

1 5,91 0,25 1,50 2,22

1 5,91 0,28 2,40 3,90

1 5,91 0,28 1,80 2,93

1 2,90 0,25 1,20 0,87

Lt 32 1 7,08 0,50 2,50 8,85

1 7,08 0,25 1,40 2,48

1 5,88 0,40 1,50 3,53

1 5,88 0,25 1,66 2,44

1 5,88 0,40 1,50 3,53

1 5,88 0,25 1,06 1,56

1 5,88 0,28 1,96 3,17

1 5,88 0,25 1,36 2,00

Lt 31 1 8,82 0,50 2,50 11,03

1 8,82 0,25 1,04 2,29

1 8,82 0,40 1,50 5,29
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1 8,82 0,25 1,15 2,54

1 8,82 0,28 1,75 4,24

Lt 30 1 5,36 0,50 2,50 6,70

1 5,36 0,25 1,14 1,53

1 5,88 0,40 1,50 3,53

1 5,88 0,25 1,59 2,34

1 5,88 0,28 2,50 4,04

1 5,88 0,28 1,90 3,07

1 1,00 0,25 0,89 0,22

Lt 29 1 5,78 0,95 3,50 19,22

1 5,78 0,65 3,50 13,15

1 5,78 0,30 1,89 3,28

1 5,88 0,85 3,00 14,99

1 5,88 0,60 3,00 10,58

1 5,88 0,30 1,99 3,51

1 5,88 0,75 2,00 8,82

1 5,88 0,60 3,00 10,58

1 5,88 0,30 2,39 4,22

1 5,88 0,75 2,00 8,82

1 5,88 0,60 3,00 10,58

1 5,88 0,30 1,79 3,16

1 5,95 0,65 2,50 9,67

1 5,95 0,45 2,50 6,69

1 5,95 0,25 1,19 1,77

1 6,49 0,65 2,50 10,55

1 6,49 0,45 2,50 7,30

1 6,49 0,25 0,59 0,96

1 7,68 0,60 1,50 6,91

1 7,68 0,45 2,50 8,64

1 7,68 0,25 0,99 1,90

1 9,96 0,50 2,50 12,45

1 9,96 0,25 1,89 4,71

1 6,40 0,50 2,50 8,00

1 6,40 0,25 1,29 2,06

1 6,69 0,40 1,50 4,011 6,69 0,40 1,50 4,01

1 6,69 0,25 1,99 3,33

1 7,69 0,40 1,50 4,61

1 7,69 0,25 1,69 3,25

1 5,52 0,40 1,50 3,31

1 5,52 0,25 1,09 1,50

1 6,32 0,28 1,99 3,46

1 10,47 0,28 1,69 4,87

1 17,86 0,25 1,39 6,21

1 8,74 0,25 0,79 1,73

1 9,99 0,25 1,39 3,47

Lt 37 1 7,99 0,28 1,74 3,82

1 7,65 0,40 1,50 4,59

1 7,65 0,25 1,10 2,10

Lt 38 1 8,65 0,28 1,69 4,02

1 9,72 0,40 1,50 5,83

1 9,72 0,25 1,20 2,92

Lt 39 1 5,76 0,25 1,41 2,03

1 5,76 0,28 2,01 3,18

1 7,79 0,40 1,50 4,67

1 7,79 0,25 1,32 2,57

Lt 40 1 5,76 0,25 1,32 1,90

1 5,76 0,28 1,92 3,04

1 5,76 0,40 1,50 3,46

1 5,76 0,25 1,02 1,47

1 4,07 0,40 1,50 2,44

1 4,07 0,25 1,45 1,48

Lt 41 1 5,76 0,25 1,24 1,79

1 5,76 0,28 1,84 2,91

1 5,76 0,28 2,44 3,86

1 6,07 0,40 1,50 3,64
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1 6,07 0,25 1,57 2,38

Lt 42 1 5,94 0,25 1,36 2,02

1 6,60 0,28 1,96 3,56

1 6,38 0,40 1,50 3,83

1 6,38 0,25 1,06 1,69

Quarteirão 3

Lt 36 1 27,63 0,25 1,10 7,60

Lt 35 1 26,37 0,25 1,50 9,89

1 4,50 0,25 0,79 0,89

Lt 34 1 10,55 0,40 1,50 6,33

1 10,55 0,25 1,14 3,01

1 10,41 0,28 2,04 5,84

1 10,41 0,25 1,44 3,75

Lt 43 1 16,35 0,50 2,50 20,44

1 16,35 0,25 1,09 4,46

1 9,95 0,40 1,50 5,97

1 9,95 0,25 1,10 2,74

1 9,95 0,28 2,00 5,47

1 10,21 0,25 1,40 3,57

1 16,49 0,25 0,80 3,30

1 18,58 0,25 1,50 6,97

Lt 44 1 23,58 0,28 1,72 11,15

Lt 45 1 23,08 0,28 1,64 10,41

Lt 46 1 16,31 0,25 1,26 5,14

1 15,73 0,28 1,86 8,05

1 14,11 0,28 2,46 9,55

1 14,11 0,40 1,50 8,47

1 14,11 0,25 1,56 5,50

1 15,15 0,50 2,50 18,94

1 15,15 0,25 1,16 4,39

1 12,69 0,50 2,50 15,86

1 12,69 0,25 1,63 5,17

Quarteirão 4

Lt 26 1 6,61 0,25 1,10 1,82

1 19,39 0,28 1,72 9,171 19,39 0,28 1,72 9,17

Lt 27 1 27,39 0,25 0,80 5,48

Lt 28 1 2,61 0,25 0,80 0,52

1 23,51 0,25 1,10 6,47

Lt 20 1 101,22 0,25 1,10 27,84

1 3,18 0,25 1,10 0,87

Lt 19 1 26,82 0,25 1,10 7,38

Lt 18 1 6,49 0,40 1,50 3,89

1 6,49 0,25 1,61 2,61

1 7,63 0,40 1,50 4,58

1 7,63 0,25 1,10 2,10

1 7,60 0,28 2,00 4,18

1 4,50 0,25 1,40 1,58

Quarteirão 5

Lt 2 1 3,91 0,25 1,40 1,37

1 8,91 0,28 2,30 5,64

1 10,39 0,40 1,50 6,23

1 10,39 0,25 1,85 4,81

Lt 4 1 5,90 0,25 1,40 2,07

1 8,91 0,28 2,30 5,64

1 11,40 0,40 1,50 6,84

1 11,40 0,25 1,95 5,56

Lt 6 1 4,90 0,25 1,40 1,72

1 8,91 0,28 2,30 5,64

1 12,40 0,50 2,50 15,50

1 12,40 0,25 1,05 3,26

Lt 8 1 3,90 0,25 1,40 1,37

1 5,94 0,28 2,00 3,27

1 5,94 0,40 1,50 3,56

1 5,94 0,25 1,10 1,63

1 5,94 0,40 1,50 3,56
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1 5,94 0,25 1,70 2,52

1 4,49 0,50 2,50 5,61

1 4,49 0,25 1,15 1,29

E 1 4,98 0,40 1,50 2,99

1 4,98 0,25 1,85 2,30

1 4,98 0,40 1,50 2,99

1 4,98 0,25 1,34 1,67

1 5,14 0,28 2,34 3,31

1 5,65 0,28 1,84 2,86

1 11,70 0,25 1,34 3,92

1 8,53 0,25 1,00 2,13

1 10,22 0,28 1,93 5,42

1 10,22 0,40 1,50 6,13

1 10,22 0,25 1,06 2,71

1 10,22 0,40 1,50 6,13

1 10,22 0,25 1,66 4,24

1 4,27 0,40 1,50 2,56

1 4,27 0,25 1,91 2,04

Lt 9 1 13,79 0,25 1,31 4,52

1 6,00 0,25 1,49 2,23

1 11,63 0,28 2,32 7,42

Lt 10 1 28,56 0,28 1,80 14,14

E- Muros laterais 1 66,60 0,65 2,50 108,23

1 66,60 0,45 2,50 74,93

1 66,60 0,25 1,50 24,98

1 60,48 0,50 2,50 75,60

1 60,48 0,25 2,00 30,24

Pontões
2 3,00 0,25 1,50 2,25

2 3,00 0,25 1,50 2,25

2 3,00 0,25 1,50 2,25

2 3,00 0,25 1,50 2,25 1 847,10

Artº 42 Fornecimento e colocação de betão armado em 

lajes de pontões, incluindo betonagem com betão 

da classe C25/30, armaduras com aço do tipo da classe C25/30, armaduras com aço do tipo 

A500NR, cofragem, escoramento, descofragem, 

arrumação e limpeza (m³).

1 5,01 3,00 0,20 3,01

1 4,00 3,00 0,20 2,40

1 8,50 3,00 0,20 5,10

1 7,90 3,00 0,20 4,74 15,25

Artº 43 Execução de muros de suporte de terras em 

gabiões, incluindo caixas em malha hexagonal de 

arame galvanizado, enchimento com pedra de 

xisto, e geotêxtil no tardoz (m³).

Mg A 1 6,37 7,00 44,59

1 76,20 7,00 533,40

Mg B 1 76,20 9,00 685,80 1 263,79

7

Rede de drenagem de águas 
residuais

Artº 44 Fornecimento e montagem de coletor enterrado 
em PP corrugado de dupla parede segundo a 

norma 13476-1 na série SN-8 incluindo fita 

sinalizadora castanha, totalmente montado, ligado 

e testado Dn 250 (ml).
1 2 215,98 2 215,98 2 215,98

Artº 45 Idem, Dn 315 (ml).
1 607,63 607,63 607,63
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Artº 46 Idem, Dn 400 (ml).
1 1 143,17 1 143,17 1 143,17

Artº 47 Idem, Dn 630 (ml).
1 50,43 50,43 50,43

Artº 48 Fornecimento e montagem de coletor enterrado 
em manilhas de betão incluindo fita sinalizadora 

castanha, totalmente montado, ligado e testado 

em pluviais (ml).

Artº 49 Idem, Dn 800 (ml).
1 82,88 82,88 82,88

Artº 50 Idem, Dn 1000 (ml).
1 79,30 79,30 79,30

Artº 51 Idem, Dn 1200 (ml).
1 250,95 250,95 250,95

Artº 52 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-

fabricado de betão com grelha em ferro fundido, 

incluindo abertura e tapamento de vala, ligação a 

câmara de visita, totalmente terminado (un). 24 24,00 24,00

Artº 53 Fornecimento e montagem de caixas de ramal  em 

PP corrugado com tubo de elevação SN 8 Dn 400, 

incluindo camisa telescopica, aro e tampa em ferro 

fundido estanque a água e cheiros, ligação de 

condutas e remates, totalmente terminada, ligada 

e testada (un). 94 94,00 94,00

Artº 54 Fornecimento e montagem de câmaras de visita 
simples composta por elementos pré-fabricados de 

betão sobre base em betão simples, incluindo 

degraus, aro e tampo em ferro fundido da classe 

D400, e caleiras de fundo, totalmente acabada, 

ligada e testada com profundidade inferior a 2,50 
m (un).

101,00 101,00 101,00

Artº 55 Idem,  com a profundidade superior a 2,50 m (un).Artº 55 Idem,  com a profundidade superior a 2,50 m (un).

8,00 8,00 8,00

Artº 56 Fornecimento e montagem de câmaras de visita 
com queda guiada composta por elementos pré-

fabricados de betão sobre base em betão simples, 

incluindo queda guiada, degraus, aro e tampo em 

ferro fundido da classe D400, e caleiras de fundo, 

totalmente acabada, ligada e testada com 

profundidade inferior a 2,50 m (un). 8,00 8,00 8,00

Artº 57 Idem,  com a profundidade superior a 2,50 m (un).

5,00 5,00 5,00

Artº 58 Execução de dissipadores de energia em betão 

armado de acordo com peças desenhadas, 

incluindo ligação ao colector pluvial, todos os 

trabalhos necessários, totalmente terminada, e 

ligada (un). 1 1,00 1,00

Artº 59 Execução de estrutura em betão armado para 

ligação da linha de água à rede pluvial, incluindo 

todos os trabalhos necessários (un). 1 1,00 1,00

Artº 60 Ligação da rede pluvial a linha de água existente, 

incluindo todos os trabalhos necessários (un).
1 1,00 1,00

Artº 61 Execução de ensaio de estanquidade e eficiência 

da rede  de acordo com a legislação em vigor (vg).

1 1,00 1,00

Artº 62 Execução de telas finais de acordo com as normas 

da CM Bragança - Divisão de Saneamento Básico 

(vg).
2 2,00 1,00

  
0972PEexMMrv4_2013-02_p 20/34

 



f g Descrição P.I. Compr. Largura Altura Parciais Totais

Artº 63 Execução de filmagem e relatório relativo às redes 

pluviais e residuais instaladas (ml).
1 4 430,34 4 430,34 4 430,34

Artº 64 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M1 e M2, incluindo tubo de drenagem, 

cortina de brita, manta geotêxtil, ligação a rede 

pluvial e todos os trabalhos e acessórios 

necessários (ml).

Quarteirão 1

Lt12 1 63,41 63,41

1 13,00 13,00

1 9,65 9,65

Lt 21 1 8,82 8,82

Lt 22 1 5,90 5,90

1 5,90 5,90

Lt 23 1 5,90 5,90

1 5,90 5,90

Lt 24 1 5,90 5,90

1 5,90 5,90

Lt 16 1 7,60 7,60

1 7,60 7,60

Lt 15 1 9,11 9,11

1 2,66 2,66

Lt 14 1 9,11 9,11

1 2,16 2,16

Lt 13 1 9,11 9,11

1 1,76 1,76

Lt 12 1 12,40 12,40

1 11,23 11,23

1 33,85 33,85

Quarteirão 2

Lt 33 1 4,98 4,98

1 4,98 4,98

1 4,98 4,98

1 5,91 5,911 5,91 5,91

1 5,91 5,91

1 2,90 2,90

Lt 32 1 5,88 5,88

1 5,88 5,88

Lt 31 1 8,82 8,82

Lt 30 1 5,88 5,88

1 5,88 5,88

1 1,00 1,00

Lt 29 1 6,32 6,32

1 10,47 10,47

1 17,86 17,86

1 8,74 8,74

1 9,99 9,99

Lt 37 1 7,99 7,99

Lt 38 1 8,65 8,65

Lt 39 1 5,76 5,76

1 5,76 5,76

Lt 40 1 5,76 5,76

1 5,76 5,76

Lt 41 1 5,76 5,76

1 5,76 5,76

1 5,76 5,76

Lt 42 1 5,94 5,94

1 6,60 6,60

Quarteirão 3

Lt 36 1 27,63 27,63

Lt 35 1 26,37 26,37

1 4,50 4,50

Lt 34 1 10,41 10,41

1 10,41 10,41
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Lt 43 1 9,95 9,95

1 10,21 10,21

1 16,49 16,49

1 18,58 18,58

Lt 44 1 23,58 23,58

Lt 45 1 23,08 23,08

Lt 46 1 16,31 16,31

1 15,73 15,73

1 14,11 14,11

Quarteirão 4

Lt 26 1 6,61 6,61

1 19,39 19,39

Lt 27 1 27,39 27,39

Lt 28 1 2,61 2,61

1 23,51 23,51

Lt 20 1 101,22 101,22

1 3,18 3,18

Lt 19 1 26,82 26,82

Lt 18 1 7,60 7,60

1 4,50 4,50

Quarteirão 5

Lt 2 1 3,91 3,91

1 8,91 8,91

Lt 4 1 5,90 5,90

1 8,91 8,91

Lt 6 1 4,90 4,90

1 8,91 8,91

Lt 8 1 3,90 3,90

1 5,94 5,94

E 1 5,14 5,14

1 5,65 5,65

1 11,70 11,70

1 8,53 8,53

1 10,22 10,22

Lt 9 1 13,79 13,79Lt 9 1 13,79 13,79

1 6,00 6,00

1 11,63 11,63

Lt 10 1 28,56 28,56

Pontões
2 3,00 6,00

2 3,00 6,00

2 3,00 6,00

2 3,00 6,00 1 049,44

Artº 65 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M3, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

Quarteirão 1

Lt 12 1 7,51 7,51

Lt 21 1 11,50 11,50

Lt 22 1 5,90 5,90

1 3,36 3,36

Lt 23 1 5,90 5,90

1 5,36 5,36

Lt 24 1 5,90 5,90

1 5,90 5,90

Lt 16 1 5,40 5,40

1 7,56 7,56

Lt 15 1 9,11 9,11

Lt 14 1 9,11 9,11

Lt 13 1 9,11 9,11

Quarteirão 2

Lt 42 1 1,90 1,90

1 4,91 4,91

  
0972PEexMMrv4_2013-02_p 22/34

 



f g Descrição P.I. Compr. Largura Altura Parciais Totais

Lt 33 1 5,00 5,00

1 5,30 5,30

1 5,85 5,85

1 5,91 5,91

Lt 32 1 5,88 5,88

1 5,88 5,88

Lt 31 1 8,82 8,82

Lt 30 1 5,88 5,88

Lt 29 1 6,69 6,69

1 7,69 7,69

1 5,52 5,52

Lt 37 1 7,65 7,65

Lt 38 1 9,72 9,72

Lt 39 1 7,79 7,79

Lt 40 1 5,76 5,76

1 4,07 4,07

Lt 41 1 6,07 6,07

Lt 42 1 6,38 6,38

Quarteirão 3

Lt 34 1 10,55 10,55

Lt 43 1 9,95 9,95

Lt 46 1 14,11 14,11

Quarteirão 4

Lt 18 1 6,49 6,49

1 7,63 7,63

Quarteirão 5

Lt 2 1 10,39 10,39

Lt 4 1 11,40 11,40

Lt 8 1 5,94 5,94

1 5,94 5,94

E 1 4,98 4,98

1 4,98 4,98

1 10,22 10,22

1 10,22 10,22

1 4,27 4,27 331,361 4,27 4,27 331,36

Artº 66 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M4, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

Quarteirão 1

Lt 12 1 5,23 5,23

Lt 24 1 5,72 5,72

1 5,60 5,60

1 10,10 10,10

1 2,93 2,93

Lt 16 1 8,48 8,48

1 9,00 9,00

1 5,63 5,63

Lt 15 1 9,11 9,11

Lt 14 1 9,11 9,11

Lt 13 1 9,11 9,11

Quarteirão 2

Lt 42 1 8,16 8,16

1 5,30 5,30

1 4,98 4,98

Lt 33 1 6,62 6,62

1 7,88 7,88

1 24,27 24,27

Lt 32 1 7,08 7,08

Lt 31 1 8,82 8,82

Lt 30 1 5,36 5,36

Lt 29 1 9,96 9,96

1 6,40 6,40
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Quarteirão 3

Lt 43 1 16,35 16,35

Lt 46 1 15,15 15,15

1 12,69 12,69

Quarteirão 5

Lt 6 1 12,40 12,40

Lt 8 1 4,49 4,49

muros laterais E
1 60,48 60,48 296,41

Artº 67 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M5, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

Quarteirão 1

Lt 24 1 20,20 20,20

Lt 16 1 8,48 8,48

1 8,48 8,48

1 8,48 8,48

Quarteirão 2

Lt 42 1 4,98 4,98

1 4,98 4,98

1 4,98 4,98

Lt 29 1 7,68 7,68 68,26

Artº 68 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M6, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

Quarteirão 1

Lt 16 1 5,55 5,55

1 8,48 8,48

Quarteirão 2

Lt 42 1 4,98 4,98

1 4,98 4,981 4,98 4,98

1 4,98 4,98

Lt 29 1 5,95 5,95

muros laterais E 1 1,00

1 66,60 66,60 102,52

Artº 69 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M7, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

Quarteirão 2

Lt 42 1 7,04 7,04

Lt 29 1 5,88 5,88 12,92

Artº 70 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M8, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

Quarteirão 2

Lt 29 1 5,88 5,88 5,88

Artº 71 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M9, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

Quarteirão 2

Lt 29 1 5,78 5,78 5,78
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8

Rede de abastecimento de águas 

Artº 72 Fornecimento e montagem da rede exterior de 

abastecimento de água em PVC da classe de 

pressão PN 10 (1.0 MPa) segundo a norma  NP EN 

1452, incluindo acessórios de ligação, totalmente 

montada, ligada e testada Dn 75 (ml). 1 1 023,00 1 023,00 1 023,00

Artº 73 Idem, Dn 90 (ml).
1 1 741,00 1 741,00 1 741,00

Artº 74 Idem, Dn 125 (ml).
1 1 077,00 1 077,00 1 077,00

Artº 75 Fornecimento e montagem de válvulas de 
seccionamento  de cunha elástica flangeada em 

ferro fundido dúctil, da classe de pressão PN 

10/16, incluindo maciços de amarração em betão 

simples, guia, cabeça móvel com tampa triangular 

ou caixa de visita, totalmente montada e ligada Dn 
80 (un). 5 5,00 5,00

Artº 76 Idem, Dn 100 (un).
17 17,00 17,00

Artº 77 Idem, Dn 125 (un).
11 11,00 11,00

Artº 78 Fornecimento e montagem de tês flangeados em 

ferro fundido dúctil, da classe de pressão PN 

10/16, incluindo maciços de amarração em betão 

simples, totalmente montada e ligada Dn 125x125 
(un).

7 7,00 7,00

Artº 79 Idem, Dn 100x100 (un).
5 5,00 5,00

Artº 80 Fornecimento e montagem de cruzetas flangeada Artº 80 Fornecimento e montagem de cruzetas flangeada 
em ferro fundido dúctil, da classe de pressão PN 

10, incluindo maciços de amarração em betão 

simples, totalmente montada e ligada Dn 125x125 
(un).

2 2,00 2,00

Artº 81 Fornecimento e montagem de curvas de bocas 45º 
para PEAD/PVC em ferro fundido dúctil, da classe 

de pressão PN 10/16, incluindo maciços de 

amarração em betão simples, totalmente montada 

e ligada Dn 75 (un).
3 3,00 3,00

Artº 82 Idem, Dn 90 (un).
2 2,00 2,00

Artº 83 Idem, Dn 125 (un).
5 5,00 5,00

Artº 84 Fornecimento e montagem de cones de redução 
flangeados em ferro fundido dúctil, da classe de 

pressão PN 10/16, incluindo maciços de 

amarração em betão simples, totalmente montada 

e ligada Dn 125x80 (un).
5 5,00 5,00

Artº 85 Idem, Dn 125x100 (un).
8 8,00 8,00

Artº 86 Idem, Dn 100x80 (un).
1 1,00 1,00

Artº 87 Fornecimento e montagem de juntas de ligação 
PEAD/PVC em ferro fundido dúctil com junta de 

vedação, da classe de pressão PN 10/16, 

totalmente montada Dn 75 (un). 6 6,00 6,00
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Artº 88 Idem, Dn 90 (ml).
22 22,00 22,00

Artº 89 Idem, Dn 125 (ml).
17 17,00 17,00

Artº 90 Fornecimento e montagem de  ramal domiciliário 
com válvula de corte, em tubo de PEAD Dn 75, 

com comprimento ≥ 1,50 m, incluindo 

abraçadeiras, joelho, guia Dn 75, cabeça móvel 

com tampa triangular, maciços de amarração em 

betão simples, e todos os acessórios necessários, 

totalmente montada e ligada (un). 20 20,00 20,00

Artº 91 Idem, Dn 90 (un).
9 9,00 9,00

Artº 92 Idem, Dn 125 (un).
18 18,00 18,00

Artº 93 Fornecimento e montagem de  ventosa  de simples 
efeito em ferro fundido dúctil, incluindo tubo de 

PEAD, abraçadeiras, joelho, válvula, caixa em 

betão, ventilação e todos os acessórios, 

totalmente montada e ligada (un).
1 1,00 1,00

Artº 94 Fornecimento e montagem de descarga de fundo 
inserida em caixa conforme peças desenhadas, 

incluindo válvula de descarga em ferro fundido 

dúctil Dn 60 da classe de pressão PN 10, tê, 

maciço de apoio e todos os acessórios 

necessários, totalmente montada e ligada (un). 2 2,00 2,00

Artº 95 Fornecimento e montagem de marco de incêndio 
derrubáveis com diâmetro de admissão DN 100 e 

três tomadas de águas tipo storz com o diâmetro 

de Dn 110, 75 e 52 conforme desenho de 

pormenor, incluindo  tê, válvula de cunha elástica 

Dn 100 em ferro fundido dúctil, tubo guia Dn 90, Dn 100 em ferro fundido dúctil, tubo guia Dn 90, 

cabeça móvel com tampa rectangular, curva, 

ligador flangeado, maciço de apoio e todos os 

acessórios necessários, totalmente montado e 

ligado (un). 11 11,00 11,00

Artº 96 Execução de ensaio hidráulico, incluindo 

verificação e desinfeção da rede de acordo com o 

caderno de encargos e a legislação em vigor (vg).
1 1,00 1,00

Artº 97 Execução de telas finais de acordo com as normas 

da CM Bragança - Divisão de Saneamento Básico  

(vg).
1 1,00 1,00

Artº 98 Fornecimento e montagem de sistema de rega 

automática do tipo "Rain Bird" ou equivalente 

incluindo tubagem, programador, válvulas, caixa 

de válvulas, equipamento elétrico e restante 

material necessário (vg).
1 1,00 1,00

Artº 99 Fornecimento e montagem de asperssores do tipo 

"Rain Bird" série 3500 ou equivalente de 1/2", 12 

cm de altura de emergência, alcance de 4,6 a 10,7 

m com possibilidade de redução até 2,9 m e de 

sector entre 40º a 360º (un).
28 28,00 28,00

Artº 100 Fornecimento e montagem de pulverizadores do 

tipo "Rain Bird" série 1800 ou equivalente de 

1/2", 12 cm de altura de emergência, alcance de 

0,6 a 5,5 m com possibilidade de ajuste do 

alcance e do setor (un).
23 23,00 23,00
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Artº 101 Ligação da rede de rega às redes públicas de água 

e elétrica, conforme indicação das entidades 

competentes, incluindo todos os trabalhos e 

acessórios ao seu bom funcionamento (vg).

1 1,00 1,00

9

Rede de distribuição de gás

Artº 102 Fornecimento e instalação de tubagem em 
polietileno de alta densidade (PEAD), DN 63, 

incluindo todas as ligações e soldaduras, abertura 

e tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, acessórios e todos os trabalhos 

necessários, totalmente instalada, ensaiada e 

pronta a funcionar (ml). 1 3 020,00 3 020,00 3 020,00

Artº 103 Fornecimento e instalação de válvulas em 

polietileno de alta densidade (PEAD), Dn 63, 

incluindo todas as ligações e soldaduras, abertura 

e tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, válvulas, acessórios e todos os 

trabalhos necessários, totalmente instalada, 

ensaiada e pronta a funcionar (un).
5 5,00 5,00

Artº 104 Fornecimento e instalação de válvulas - VENT no 

início da rede em polietileno de alta densidade 

(PEAD), Dn 63, incluindo  todas as ligações e 

soldaduras, abertura e tapamento de valas, 

camada de areia, fita sinalizadora, válvulas, 

acessórios e todos os trabalhos necessários, 

totalmente instalada, ensaiada e pronta a 

funcionar (un). 1 1,00 1,00

Artº 105 Fornecimento e instalação de Fim de linha em Artº 105 Fornecimento e instalação de Fim de linha em 

polietileno de alta densidade (PEAD), incluindo 

todas as ligações e soldaduras, abertura e 

tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, válvulas, manga de proteção, 

acessórios e todos os trabalhos necessários, 

totalmente instalada, ensaiada e pronta a 

funcionar DN 32 (un). 5 5,00 5,00

Artº 106 Fornecimento e instalação de ramais em polietileno 

de alta densidade (PEAD) até 5 ml, Dn 32, 

incluindo todas as ligações e soldaduras, abertura 

e tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, válvulas, manga de proteção, 

acessórios e todos os trabalhos necessários, 

totalmente instalada, ensaiada e pronta a 

funcionar (un). 45 45,00 45,00

Artº 107 Execução de ensaio e verificações de acordo como 

as condições técnicas e legislação em vigor (vg).

1 1,00 1,00

Artº 108 Execução de telas finais de acordo com as normas 

da Duriensegás (vg). 1 1,00 1,00

Artº 109 Licenciamento da instalação (vg).
1 1,00 1,00
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10

Redes Elétricas

Fornecimento e montagem, incluindo todas as 

ligações, acessórios e trabalhos de construção civil 

necessários, de:

10.1
Intervenção Rede Existente

Artº 110 Desvio de linhas e deslocalização de apoios das 

redes aéreas de MT e AT, incluindo todos os 

acessórios complementares (GI). 1,00

10.2
Transições Redes Subterrânea/Aérea

Artº 111 Transição de redes subterrânea/aérea, completa, 

incluindo todos os acessórios complementares 

(GI). 1,00

10.3
Rede de Média Tensão

Artº 112 PTD 630 KVA, completamente equipado, incluindo 

terras, de acordo com o descrito na memória 

descritiva e condições técnicas (GI). 3,00

Artº 113 Rede de Média Tensão executada a cabo LXHIOV 

3x1X240, incluindo todos os trabalhos de abertura 3x1X240, incluindo todos os trabalhos de abertura 

e tapamento de vala e acessórios complementares 

(m). 2 412,00

10.4
Rede de Distribuição em Baixa Tensão

Artº 114 Rede de Baixa Tensão executada a cabo LVAV 

3x185+95, incluindo todos os trabalhos de 

abertura e tapamento de vala (nos troços não 

coincidentes com as redes de MT/BT) e acessórios 

complementares (m). 2 825,00

Artº 115 Armários de distribuição (Caixa Vs) 

completamente equipados, devidamente assentes 

e ligados, incluindo terras e acessórios 

complementares (un).
18,00
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10.5
Iluminação Pública

Artº 116 Colunas metálicas octogonais de hu=10m, 

equipadas com braço imples de 1,25 m e 

armaduras do tipo Sintra 2 da Schréder, ou 

equivalente, com lâmpadas SAP 150W, incluindo 

terras, ligações, acessórios e assentamento (un).

122,00

Artº 117 Idem, com braço triplo (un).
2,00

Artº 118 Cabo LVAV 4x16 estabelecido em vala, incluindo 

abertura de vala (nos troços não coincidentes com 

as redes de MT/BT) e todos os acessórios 

complementares (m). 4 583,00

10.6
Diversos

Artº 119 Telas finais, conforme executado em obra, 

obrigatoriamente em AutoCAD, com o 

fornecimento de 3 exemplares em papel e 1 em 

suporte informático (GI).
1,00

11

Rede de telecomunicações

Fornecimento e montagem, incluindo todas as 

ligações, acessórios e trabalhos de construção civil ligações, acessórios e trabalhos de construção civil 

necessários, de:

11.1
Rede de Condutas

Artº 120 Abertura e tapamento de vala, de acordo com o 

definido na memória descritiva e condições 

técnicas (m).
2 465,00

Artº 121 Colocação de tubagem Ø110, mais tritubo Ø40,   

aterro, compactação com areia e sinalização de 

condutas:  

Condutas de 3 furos (m). 1 811,00

Artº 122 Idem, condutas de 4 furos (m).
430,00

Artº 123 Colocação de tubagem para os lotes, aterro, 

compactação com areia e sinalização de condutas

Condutas de 3 furos, com tubagem Ø50 (m). 1 435,00

Artº 124 Construção de Pedestais.
5,00

Artº 125 Câmaras de visita do tipo CVR2.
20,00

Artº 126 Idem, CVR3.
16,00
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11.2
Diversos

Artº 127 Telas finais, conforme executado em obra, 

obrigatoriamente em AutoCAD, com o 

fornecimento de 3 exemplares em papel e 1 em 

suporte informático e apresentação de relatório de 

ensaios em dossier  próprio (GI).
1,00

12

Espaços Exteriores

12.1
Espaços verdes - Área de Equipamento

Artº 128 Preparação do terreno, incluindo limpeza e 

desmatação, modelação, fornecimento e 

espalhamento de terra vegetal e fertilizantes, 

mobilização, escarificação, gradagem ou recava, 

despedrega e regularização (m²).
1 1 594,00 1 594,00 1 594,00

Artº 129 Sementeira de mistura de relvado tipo "Eurospace 

Med", à razão de 30 a 40 gr/m², incluindo 

fornecimento de sementes e todos os trabalhos 

necessários (m²).
1 1 594,00 1 594,00 1 594,00

Artº 130 Preparação do terreno, incluindo limpeza e 

desmatação, mobilização, escarificação, gradagem 

ou recava, despedrega e regularização (m²).ou recava, despedrega e regularização (m²).

1 151,00 151,00 151,00

Artº 131 Sementeira de mistura de prado florido tipo 

"Boskseed Flor Tenor" (175 gr/m²) incluindo 

fornecimento de sementes e todos os trabalhos 

necessários (m²).
1 151,00 151,00 151,00

Artº 132 Plantação de árvores Cedrus deodara  (V15L; alt. 

200/250) em zona verde, incluindo fornecimento, 

abertura de covas, enchimento com composto de 

plantação enriquecido, tutoragem e todos os 

demais trabalhos necessários (un).
4 4,00 4,00

Artº 133 Idem, Magnolia soulangean a (V15L, 200/250) 

(un).
3 3,00 3,00

12.2
Espaços verdes - Arborização de 
arruamentos

Artº 134 Plantação de árvores Celtis australis  (PAP 12/14) 

em caldeira, incluindo fornecimento, abertura de 

covas, enchimento com composto de plantação 

enriquecido, tutoragem e todos os demais 

trabalhos necessários (un).
56 56,00 56,00

Artº 135 Idem, Liquidambar styraciflua  (PAP 12/14) (un).
26 26,00 26,00
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Artº 136 Idem, Melia azedarach  (PAP 12/14)(un).
37 37,00 37,00

Artº 137 Espalhamento de camada de casca de pinheiro 

com granulometria variada (7-22 mm) tipo 

"CARMO" com 0,10 de espessura sobre tela 

"PLANTEX 90", incluindo o fornecimento e todos 

os trabalhos necessários (m²). 120,00 120,00 120,00

12.3
Espaços verdes - Alameda (separador 
central)

Artº 138 Preparação do terreno, incluindo limpeza e 

desmatação, mobilização, escarificação, gradagem 

ou recava, despedrega e regularização (m²).

3 653,00 3 653,00 3 653,00

Artº 139 Plantação de árvores Alnus glutinosa  (PAP 10/12) 

em zona verde, incluindo fornecimento, abertura 

de covas, enchimento com composto de plantação 

enriquecido, tutoragem e todos os demais 

trabalhos necessários (un).
18,00 18,00 18,00

Artº 140 Idem, Betula alba  (PAP 10/12) (un).
14,00 14,00 14,00

Artº 141 Idem, Celtis australis  (PAP 10/12) (un).
11,00 11,00 11,00

Artº 142 Idem, Fraxinus angustifolia  (PAP 10/12) (un).
13,00 13,00 13,00

Artº 143 Idem, Sophora japonica  (PAP 10/12) (un).
9,00 9,00 9,00

Artº 144 Idem, Quercus palustris  (PAP 10/12)(un).
11,00 11,00 11,00

Artº 145 Idem, Sorbus aucuparia (PAP 10/12) (un).Artº 145 Idem, Sorbus aucuparia (PAP 10/12) (un).
11,00 11,00 11,00

Artº 146 Plantação de arbustos Abelia grandiflora  (V3L; 

40/60) em zona verde, incluindo fornecimento, 

abertura de covas com 0,50 m³, enchimento com 

composto de plantação enriquecido, tutoragem e 

todos os demais trabalhos necessários (un).
15,00 15,00 15,00

Artº 147 Idem, Berberis stenophylla  (V3L; 30/40) (un).
48,00 48,00 48,00

Artº 148 Idem, Corylus scoparius  (V3L; 40/60) (un).
57,00 57,00 57,00

Artº 149 Idem, Lonicera japonica  (V2,5L; 34/40) (un).
67,00 67,00 67,00

Artº 150 Idem, Photinia fraseri  (V2,5L; 40/60) (un).
44,00 44,00 44,00

Artº 151 Idem, Spiraea cantomiensis  (V1,3L; 30/40) (un)
52,00 52,00 52,00

Artº 152 Idem, Viburnum tinus  (V5L; 40/60)(un).
46,00 46,00 46,00

Artº 153 Sementeira de mistura de prado florido tipo 

"Boskseed Flor Tenor" (175 gr/m²) e construção 

de enrocamento nas condições definidas no CE, 

incluindo fornecimento de sementes, pedras e 

todos os trabalhos necessários (m²). 3 653,00 3 653,00 3 653,00

Artº 154 Conservação durante o prazo de garantia (mês).
12,00 12,00 12,00
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12.2
Pavimentações e remates

Pavimentações

Artº 155 Fornecimento e colocação de camada de 

revestimento betuminoso com 5 cm de espessura, 

em faixa de rodagem e estacionamento, incluindo 

rega de colagem e impregnação, camada de base 

de macadame betuminoso com (10+10)cm de 

espessura e sub-base agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") (15+15)cm 

de espessura, compactação e todos os trabalhos 

necessários ao seu acabamento final (m²).

Centro de interpretação 1 371,50 371,50 371,50

Artº 156 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x8 cm na cor cinza do tipo 

Soplacas ou equivalente em pavimentos,  incluindo 

camada de assentamento em traço seco com 

10cm de espessura, massame armado com AQ38 

de 15 cm de espessura  e camada de agregado 

britado de granulometria extensa ("tout-venant") 

com (15+15) cm de espessura  e todos os 

trabalhos necessários (m²).

Centro de interpretação 1 1 074,00 1 074,00 1 074,00

Artº 157 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x6 cm na cor cinza do tipo 

Soplacas ou equivalente em pavimentos, incluindo 

camada de assentamento em traço seco com 10 

cm de espessura e camada de agregado britado de cm de espessura e camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 20 cm 

de espessura (m²).

Centro de interpretação
1 428,00 428,00

1 314,40 314,40 742,40

Artº 158 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x6 cm na cor cinza do tipo 

Soplacas ou equivalente em escadas, incluindo 

camada de assentamento em traço seco com 10 

cm de espessura e camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 20 cm 

de espessura e todos os trabalhos necessários 

(m²).

1 32,10 32,10

1 30,40 30,40

1 23,10 23,10

1 25,80 25,80 111,40

Artº 159 Fornecimento e colocação de gravilha com 5 cm 

de espessura em plataformas, incluindo placas de 

enrelvamento tipo "Ritter" da Paisotec ou 

equivalente, camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 

(20+20)cm de espessura e todos os trabalhos 

necessários (m²).

Centro de interpretação 1 705,30 705,30 705,30
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Artº 160 Fornecimento e colocação do deck compósito tipo 

Tecnodeck ou equivalente incluindo todos os 

acessórios e trabalhos necessários (m²).

1 23,70 23,70

1 25,50 25,50

1 12,00 12,00

1 15,10 15,10 76,30

Artº 161 Execução de canal de drenagem em pedra de 

rachão com 0,40 m de espessura assente sobre 

manta geotêxtil, incluindo manta e todos trabalhos 

necessários (m²).
1 462,00 3,50 1 617,00 1 617,00

Remates

Artº 162 Fornecimento e assentamento de lancil guia em 

betão com 10x25 cm, em pavimentos incluindo 

fundação em betão tipo C16/20 (ml).
1 122,60 122,60

1 44,20 44,20

1 16,90 16,90

1 10,10 10,10

1 115,10 115,10 308,90

Artº 163 Fornecimento e assentamento de lancil guia em 

betão com 10x25 cm, em escadas incluindo 

fundação em betão tipo C16/20 (ml).
1 3,00 9,00 27,00

1 3,00 20,00 60,00

1 3,00 24,00 72,00 159,00

Artº 164 Remate /guia em betão fabricado in situ  do tipo 

C16/20 nas escadas e caminhos, incluindo 

fundação, cofragens e restantes trabalhos 

necessários (ml).
8 10,00 80,00 80,008 10,00 80,00 80,00

12.03
Mobiliário urbano

Artº 165 Fornecimento e colocação de bancos do tipo R 

Modular da Amop ou equivalente em betão 

decorativo na cor cinza (un).
8 8,00 8,00

Artº 166 Fornecimento e assentamento de guardas em 

prumos e perfis de aço galvanizado, incluindo, 

fixação ao pavimento, acessórios, pintura a 

esmalte e todos os trabalhos necessários (ml).

2 7,90 15,80

2 8,50 17,00

2 4,00 8,00

2 5,00 10,00

1 32,44 32,44

1 8,53 8,53

1 10,22 10,22

1 10,22 10,22

1 14,49 14,49 126,70
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Artº 167 Fornecimento e assentamento de vedação do 

recinto constituída por rede do tipo Plasitor, postes 

do tipo Becaclip e portões, tudo da Betafence ou 

equivalente, de aço galvanizado e plastificado na 

cor verde RAL 6073, incluindo clipes de fixação do 

sistema, maciços de fixação dos postes e todos os 

trabalhos necessários (ml).  

Com 2,30m 1 200,00 200,00 200,00
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0
Condições Gerais

Todos os artigos incluem o fornecimento e 

assentamento/aplicação dos materiais e soluções 

descritas, bem como todos os trabalhos 

acessórios e complementares, conforme peças 

escritas e desenhadas do projeto, respetivas 

condições técnicas, regras da boa arte, normas 

dos fornecedores/fabricantes e legislação em 

vigor. Estes trabalhos devem ser lidos em conjunto 

com as condições técnicas e restantes peças 

escritas e desenhadas do projeto, não constituindo 

uma descrição exaustiva das condições em que os 

trabalhos e fornecimentos deverão ser executados.

As marcas pontualmente referenciadas constituem 

mera referência descritiva e podem ser 

substituídas por outras marcas, desde que 

apresentem características e garantias iguais ou 

superiores às descritas. Os preços a apresentar 

devem ter em conta todos os custos necessários 

para o cumprimento de tudo o que estiver 

estipulado nas Condições Técnicas e na legislação 

em vigor, respeitando as regras de boa 

construção.

1
EstaleiroEstaleiro

Artº 1 Montagem, construção, desmontagem e demolição 

do estaleiro, incluindo a execução de vedações 

onde necessário, montagem de contentor do tipo 

escritório para a fiscalização, dotado de uma linha 

de telefone e outra de fax e de todas as 

instalações necessárias para a execução da 

empreitada (vg).
1,00

Total 1

2
Trabalhos preparatórios

Artº 2 Desvio de todos os obstáculos necessários à 

correta execução da obra e sua eventual 

reposição, incluindo desvio de condutas, cabos e 

caixas, criação de sistemas de by-pass  das redes 

necessárias ao normal funcionamento do 

estabelecimento e ao normal desenvolvimento da 

obra (vg).
1,00

Artº 3 Proteção de construções, muros e/ou vegetação 

existentes a manter no local da obra, incluindo 

todas as operações e materiais necessários (vg).

1,00
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Artº 4 Salvaguarda das redes de drenagem de águas 

pluviais, águas residuais e abastecimento de água, 

redes subterrâneas de eletricidade e telefones, 

durante a execução da obra, incluindo todos os 

materiais, equipamentos e demais trabalhos 

necessários (vg).
1,00

Artº 5 Desmatação e decapagem do terreno com 

profundidade mínima de 50 cm com meios 

mecânicos incluindo carga, transporte e descarga 

para aterro ou transporte a destino final licenciado, 

em conformidade com o previsto no PPGR (m²).
83 160,00

Artº 6 Abate ou derrube de árvores, desenraizamento  e 

limpeza da area de intervenção, incluindo carga, 

transporte e descarga para aterro ou transporte a 

destino final licenciado, em conformidade com o 

previsto no PPGR (m
2
).

22 543,00

Artº 7 Implantação e piquetagem da obra, a partir dos 

elementos de projeto, incluindo todos os trabalhos 

necessários (vg).
1,00

Total 2

3

Demolições

Artº 8 Demolição total simples da edificação, incluindo 

apeamento, remoção, triagem, valorização na obra 

e/ou carga, transporte a destino final licenciado, 

em conformidade com o previsto no PPGR (vg).

1,001,00

Artº 9 Demolição total de vedação existente, incluindo 

apeamento, remoção, triagem, valorização na obra 

e/ou carga, transporte a destino final licenciado, 

em conformidade com o previsto no PPGR (vg).
1,00

Total 3

4
Movimento de Terras

4.1
Terraplenagens

Artº 10 Escavação até às cotas de projeto, para 

implantação de caixas para receber pavimentos, 

incluindo carga, transporte e descarga para aterro 

ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, terra 20% 

(m³).
7 242,17

Artº 11 Escavação até às cotas de projeto, para 

implantação de caixas para receber pavimentos, 

incluindo carga, transporte e descarga para aterro 

ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha 

branda 70% (m³).
25 347,59
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Artº 12 Escavação até às cotas de projeto, para 

implantação de caixas para receber pavimentos, 

incluindo carga, transporte e descarga para aterro 

ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha dura 

10% (m³).
3 621,09

Artº 13 Escavação para abertura de fundações de sapatas 

de muros e pontões, transporte e descarga para 

aterro ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, terra  20% 

(m³).
379,16

Artº 14 Escavação para abertura de fundações de sapatas 

de muros e pontões, transporte e descarga para 

aterro ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha 

branda 70% (m³).
1 327,07

Artº 15 Escavação para abertura de fundações de sapatas 

de muros e pontões, transporte e descarga para 

aterro ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha dura 

10% (m³).
189,58

Artº 16 Aterro até às cotas de projeto, para implantação 

de caixas para receber pavimentos incluindo carga 

e transporte e descarga no local de trabalho do 

material rega e compactação (m³). 183 370,15

4.2
Movimento de terras para 
infraestruturas

Artº 17 Escavação para abertura de valas para 

assentamento de condutas, em terrenos de 

qualquer natureza incluindo escoramento e 

entivação, baldeação, carga, transporte e descarga 

para os locais adequados (m³). 14 556,88

Artº 18 Regularização e compactação do fundo das valas 

(m²). 7 154,56

Artº 19 Aterro com areia para proteção das tubagens até 

30 cm acima do seu extradorso, incluindo leito de 

apoio com 10 cm de altura (m³). 4 262,19

Artº 20 Aterro de valas por camadas de 20 cm, com 

material proveniente da escavação, incluindo rega 

e compactação (m³).
5 103,16

Artº 21 Tratamento dos produtos sobrantes (volume de 

escavação - volume de aterro) sem fator de 

empolamento por operador de gestão de resíduos 

licenciado para o efeito, segundo o Decreto-Lei n.º 

46/2008, de 12 de março, em conformidade com 

o previsto no PPGR (m³). 9 453,71

Artº 22 Fornecimento e colocação de fita 

sinalizadora/avisadora da infraestrutura 0,30 m 

acima do extradorso da tubagem (ml). 8 291,47

Total 4
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5
Vias

5.1

Pavimentações e remates

Pavimentações 

Artº 23 Fornecimento e colocação de camada de 

revestimento betuminoso com 5 cm de espessura, 

em faixas de rodagem e estacionamentos, 

incluindo rega de colagem e impregnação, camada 

de regularização em macadame betuminoso com 

10 cm de espessura, camada de base de 

macadame betuminoso com 10 cm de espessura e 

camada de agregado britado de granulometria 

extensa ("tout-venant") com (15+15) cm de 

espessura, compactação e todos os trabalhos 

necessários ao seu acabamento final (m²).
27 036,00

Artº 24 Fornecimento e colocação de placas em betão pré-

fabricado com 40x40x5cm  do tipo Soplacas  

Betoplan Granulado Brita Encarnado ou 

equivalente, incluindo camada de assentamento 

em traço seco com 10 cm de espessura e camada 

de agregado britado de granulometria extensa 

("tout-venant") com 20 cm de espessura, 

compactação e todos os trabalhos necessários ao 

seu acabamento final (m²).
528,00528,00

Artº 25 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x8 cm na cor cinza do tipo 

Soplacas ou equivalente, incluindo camada de 

assentamento em traço seco com 10 cm de 

espessura, camada de massame (C16/20) armada 

com malhasol  AQ38 com 15 cm de espessura e 

camada de agregado britado de granulometria 

extensa ("tout-venant") com (15+15) cm de 

espessura, compactação e todos os trabalhos 

necessários ao seu acabamento final (m²).

2 743,00

Artº 26 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x8 cm  na cor cinza do tipo 

Sopacas, incluindo camada de assentamento em 

traço seco com 10 cm de espessura e camada de 

agregado britado de granulometria extensa ("tout-

venant") com 20 cm de espessura, compactação e 

todos os trabalhos necessários ao seu acabamento 

final (m²).

12 323,00

Artº 27 Fornecimento e colocação de grelhas de 

enrelvamento 60x40x10 cm na cor cinza do tipo 

artebel, incluindo camada de preenchimento em 

areia, camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 50 cm 

de espessura, geotêxtil, compactação e todos os 

trabalhos necessários ao seu acabamento final 

(m²). 2 976,00

  
0972PEexMTrv4_2013-02_p 5/18

 



f g Descrição Totais Preço unitário Preço total

Artº 28 Fornecimento e assentamento de lancil normal reto 

em betão pré-fabricado com 25x15 cm de secção 

do tipo Soplacas ou equivalente, incluindo 

fundação em betão tipo C16/20 (ml).
7 687,00

Artº 29 Fornecimento e assentamento de lancil guia em 

betão pré-fabricado com 10x25 cm de secção, 

incluindo fundação em betão tipo C16/20 (ml). 362,00

5.2

Sinalização e marcações

Sinalização horizontal

Artº 30 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes em traços contínuos e descontínuos, 

incluindo limpeza e secagem prévia das superfícies 

e todos os trabalhos necessários, traço contínuo 

(ml). 926,00

Artº 31 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes em traços contínuos e descontínuos, 

incluindo limpeza e secagem prévia das superfícies 

e todos os trabalhos necessários, traço 

descontínuo (ml).
1 292,00

Artº 32 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes em passadeiras e faixas de paragem, 

incluindo limpeza e secagem prévia das superfícies 

e todos os trabalhos necessários (m²).

331,00

Artº 33 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes, em lugares de estacionamento com 

10 cm de espessura, incluindo limpeza e secagem 

prévia das superfícies e todos os trabalhos 

necessários (ml).
1 525,00

Sinalização vertical 

Artº 34 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, stop 

(un). 6,00

Artº 35 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, sentido 

proibido (un). 2,00

Artº 36 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, sentido 

obrigatório (un). 3,00
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Artº 37 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, 

aproximação de via com prioridade de passagem 

(un). 4,00

Artº 38 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, 

aproximação de passadeira (un). 18,00

Total 5

6

Betão armado e obras de 
contenção

Artº 39 Fornecimento e colocação de betão de limpeza 

(C12/15) com 10 cm de espessura média, na 

regularização da base dos elementos de fundação 

(m²).
3 634,26

Artº 40 Fornecimento e colocação de betão armado em 

sapatas, incluindo betonagem com betão da classe 

C25/30, armaduras com aço do tipo A 500NR 

cofragem, descofragem e aditivo hidrófugo em 

elementos de fundação enterrados (m³).

1 895,81

Artº 41 Fornecimento e colocação de betão armado em Artº 41 Fornecimento e colocação de betão armado em 

muros de suporte, incluindo betonagem com betão 

da classe C25/30, armaduras com aço do tipo 

A500NR, cofragem, escoramento, descofragem, 

arrumação e limpeza (m³).
1 847,10

Artº 42 Fornecimento e colocação de betão armado em 

lajes de pontões, incluindo betonagem com betão 

da classe C25/30, armaduras com aço do tipo 

A500NR, cofragem, escoramento, descofragem, 

arrumação e limpeza (m³).
15,25

Artº 43 Execução de muros de suporte de terras em 

gabiões, incluindo caixas em malha hexagonal de 

arame galvanizado, enchimento com pedra de 

xisto, e geotêxtil no tardoz (m³).
1 263,79

Total 6
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7

Rede de drenagem de águas 
residuais

Artº 44 Fornecimento e montagem de coletor enterrado 
em PP corrugado de dupla parede segundo a 

norma 13476-1 na série SN-8 incluindo fita 

sinalizadora castanha, totalmente montado, ligado 

e testado Dn 250 (ml).
2 215,98

Artº 45 Idem, Dn 315 (ml).
607,63

Artº 46 Idem, Dn 400 (ml).
1 143,17

Artº 47 Idem, Dn 630 (ml).
50,43

Artº 48 Fornecimento e montagem de coletor enterrado 
em manilhas de betão incluindo fita sinalizadora 

castanha, totalmente montado, ligado e testado 

em pluviais (ml).

Artº 49 Idem, Dn 800 (ml).
82,88

Artº 50 Idem, Dn 1000 (ml).
79,30

Artº 51 Idem, Dn 1200 (ml).
250,95

Artº 52 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-

fabricado de betão com grelha em ferro fundido, 

incluindo abertura e tapamento de vala, ligação a 

câmara de visita, totalmente terminado (un). 24,0024,00

Artº 53 Fornecimento e montagem de caixas de ramal  em 

PP corrugado com tubo de elevação SN 8 Dn 400, 

incluindo camisa telescopica, aro e tampa em ferro 

fundido estanque a água e cheiros, ligação de 

condutas e remates, totalmente terminada, ligada 

e testada (un). 94,00

Artº 54 Fornecimento e montagem de câmaras de visita 
simples composta por elementos pré-fabricados de 

betão sobre base em betão simples, incluindo 

degraus, aro e tampo em ferro fundido da classe 

D400, e caleiras de fundo, totalmente acabada, 

ligada e testada com profundidade inferior a 2,50 
m (un).

101,00

Artº 55 Idem, com a profundidade superior a 2,50 m (un).

8,00

Artº 56 Fornecimento e montagem de câmaras de visita 
com queda guiada composta por elementos pré-

fabricados de betão sobre base em betão simples, 

incluindo queda guiada, degraus, aro e tampo em 

ferro fundido da classe D400, e caleiras de fundo, 

totalmente acabada, ligada e testada com 

profundidade inferior a 2,50 m (un).

8,00

Artº 57 Idem, com a profundidade superior a 2,50 m (un).

5,00
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Artº 58 Execução de dissipadores de energia em betão 

armado de acordo com peças desenhadas, 

incluindo ligação ao colector pluvial, todos os 

trabalhos necessários, totalmente terminada, e 

ligada (un). 1,00

Artº 59 Execução de estrutura em betão armado para 

ligação da linha de água à rede pluvial, incluindo 

todos os trabalhos necessários (un). 1,00

Artº 60 Ligação da rede pluvial a linha de água existente, 

incluindo todos os trabalhos necessários (un).

1,00

Artº 61 Execução de ensaio de estanquidade e eficiência 

da rede  de acordo com a legislação em vigor (vg).

1,00

Artº 62 Execução de telas finais de acordo com as normas 

da CM Bragança - Divisão de Saneamento Básico 

(vg).
1,00

Artº 63 Execução de filmagem e relatório relativo às redes 

pluviais e residuais instaladas (ml).
4 430,34

Artº 64 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M1 e M2, incluindo tubo de drenagem, 

cortina de brita, manta geotêxtil, ligação a rede 

pluvial e todos os trabalhos e acessórios 

necessários (ml). 1 049,44

Artº 65 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M3, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

331,36

Artº 66 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M4, incluindo tubo de drenagem, cortina suporte M4, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

296,41

Artº 67 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M5, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).
68,26

Artº 68 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M6, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

102,52

Artº 69 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M7, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

12,92

Artº 70 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M8, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

5,88
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Artº 71 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M9, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

5,78

Total 7

8

Rede de abastecimento de águas 

Artº 72 Fornecimento e montagem da rede exterior de 

abastecimento de água em PVC da classe de 

pressão PN 10 (1.0 MPa) segundo a norma  NP EN 

1452, incluindo acessórios de ligação, totalmente 

montada, ligada e testada Dn 75 (ml).

1 023,00

Artº 73 Idem, Dn 90 (ml).
1 741,00

Artº 74 Idem, Dn 125 (ml).
1 077,00

Artº 75 Fornecimento e montagem de válvulas de 
seccionamento  de cunha elástica flangeada em 

ferro fundido dúctil, da classe de pressão PN 

10/16, incluindo maciços de amarração em betão 

simples, guia, cabeça móvel com tampa triangular 

ou caixa de visita, totalmente montada e ligada Dn 
80 (un). 5,00

Artº 76 Idem, Dn 100 (un).
17,00

Artº 77 Idem, Dn 125 (un).
11,0011,00

Artº 78 Fornecimento e montagem de tês flangeados em 

ferro fundido dúctil, da classe de pressão PN 

10/16, incluindo maciços de amarração em betão 

simples, totalmente montada e ligada Dn 125x125 
(un).

7,00

Artº 79 Idem, Dn 100x100 (un).
5,00

Artº 80 Fornecimento e montagem de cruzetas flangeada 
em ferro fundido dúctil, da classe de pressão PN 

10, incluindo maciços de amarração em betão 

simples, totalmente montada e ligada Dn 125x125 
(un).

2,00

Artº 81 Fornecimento e montagem de curvas de bocas 45º 
para PEAD/PVC em ferro fundido dúctil, da classe 

de pressão PN 10/16, incluindo maciços de 

amarração em betão simples, totalmente montada 

e ligada Dn 75 (un).
3,00

Artº 82 Idem, Dn 90 (un).
2,00

Artº 83 Idem, Dn 125 (un).
5,00

Artº 84 Fornecimento e montagem de cones de redução 
flangeados em ferro fundido dúctil, da classe de 

pressão PN 10/16, incluindo maciços de 

amarração em betão simples, totalmente montada 

e ligada Dn 125x80 (un).
5,00
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Artº 85 Idem, Dn 125x100 (un).
8,00

Artº 86 Idem, Dn 100x80 (un).
1,00

Artº 87 Fornecimento e montagem de juntas de ligação 
PEAD/PVC em ferro fundido dúctil com junta de 

vedação, da classe de pressão PN 10/16, 

totalmente montada Dn 75 (un). 6,00

Artº 88 Idem, Dn 90 (ml).
22,00

Artº 89 Idem, Dn 125 (ml).
17,00

Artº 90 Fornecimento e montagem de ramal domiciliário 
com válvula de corte, em tubo de PEAD Dn 75, 

com comprimento ≥ 1,50 m, incluindo 

abraçadeiras, joelho, guia Dn 75, cabeça móvel 

com tampa triangular, maciços de amarração em 

betão simples, e todos os acessórios necessários, 

totalmente montada e ligada (un). 20,00

Artº 91 Idem, Dn 90 (un).
9,00

Artº 92 Idem, Dn 125 (un).
18,00

Artº 93 Fornecimento e montagem de ventosa de simples 
efeito em ferro fundido dúctil, incluindo tubo de 

PEAD, abraçadeiras, joelho, válvula, caixa em 

betão, ventilação e todos os acessórios, 

totalmente montada e ligada (un).
1,00

Artº 94 Fornecimento e montagem de descarga de fundo 
inserida em caixa conforme peças desenhadas, 

incluindo válvula de descarga em ferro fundido 

dúctil Dn 60 da classe de pressão PN 10, tê, 

maciço de apoio e todos os acessórios maciço de apoio e todos os acessórios 

necessários, totalmente montada e ligada (un).
2,00

Artº 95 Fornecimento e montagem de marco de incêndio 
derrubáveis com diâmetro de admissão DN 100 e 

três tomadas de águas tipo storz com o diâmetro 

de Dn 110, 75 e 52 conforme desenho de 

pormenor, incluindo  tê, válvula de cunha elástica 

Dn 100 em ferro fundido dúctil, tubo guia Dn 90, 

cabeça móvel com tampa rectangular, curva, 

ligador flangeado, maciço de apoio e todos os 

acessórios necessários, totalmente montado e 

ligado (un). 11,00

Artº 96 Execução de ensaio hidráulico, incluindo 

verificação e desinfeção da rede de acordo com o 

caderno de encargos e a legislação em vigor (vg).

1,00

Artº 97 Execução de telas finais de acordo com as normas 

da CM Bragança - Divisão de Saneamento Básico  

(vg). 1,00

Artº 98 Fornecimento e montagem de sistema de rega 

automática do tipo "Rain Bird" ou equivalente 

incluindo tubagem, programador, válvulas, caixa 

de válvulas, equipamento elétrico e restante 

material necessário (vg). 1,00

  
0972PEexMTrv4_2013-02_p 11/18

 



f g Descrição Totais Preço unitário Preço total

Artº 99 Fornecimento e montagem de asperssores do tipo 

"Rain Bird" série 3500 ou equivalente de 1/2", 12 

cm de altura de emergência, alcance de 4,6 a 10,7 

m com possibilidade de redução até 2,9 m  e de 

sector entre 40º a 360º (un). 28,00

Artº 100 Fornecimento e montagem de pulverizadores do 

tipo "Rain Bird" série 1800 ou equivalente de 

1/2", 12 cm de altura de emergência, alcance de 

0,6 a 5,5 m com possibilidade de ajuste do 

alcance e do setor (un). 23,00

Artº 101 Ligação da rede de rega às redes públicas de água 

e elétrica, conforme indicação das entidades 

competentes, incluindo todos os trabalhos e 

acessórios ao seu bom funcionamento (vg).

1,00

Total 8

9

Rede de distribuição de gás

Artº 102 Fornecimento e instalação de tubagem em 
polietileno de alta densidade (PEAD), DN 63, 

incluindo todas as ligações e soldaduras, abertura 

e tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, acessórios e todos os trabalhos 

necessários, totalmente instalada, ensaiada e 

pronta a funcionar (ml). 3 020,00

Artº 103 Fornecimento e instalação de válvulas em 

polietileno de alta densidade (PEAD), Dn 63, 

incluindo todas as ligações e soldaduras, abertura 

e tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, válvulas, acessórios e todos os sinalizadora, válvulas, acessórios e todos os 

trabalhos necessários, totalmente instalada, 

ensaiada e pronta a funcionar (un).
5,00

Artº 104 Fornecimento e instalação de válvulas - VENT no 

início da rede em polietileno de alta densidade 

(PEAD), Dn 63, incluindo  todas as ligações e 

soldaduras, abertura e tapamento de valas, 

camada de areia, fita sinalizadora, válvulas, 

acessórios e todos os trabalhos necessários, 

totalmente instalada, ensaiada e pronta a 

funcionar (un). 1,00

Artº 105 Fornecimento e instalação de Fim de linha em 

polietileno de alta densidade (PEAD), incluindo 

todas as ligações e soldaduras, abertura e 

tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, válvulas, manga de proteção, 

acessórios e todos os trabalhos necessários, 

totalmente instalada, ensaiada e pronta a 

funcionar DN 32 (un). 5,00

Artº 106 Fornecimento e instalação de ramais em polietileno 

de alta densidade (PEAD) até 5 ml, Dn 32, 

incluindo todas as ligações e soldaduras, abertura 

e tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, válvulas, manga de proteção, 

acessórios e todos os trabalhos necessários, 

totalmente instalada, ensaiada e pronta a 

funcionar (un). 45,00
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Artº 107 Execução de ensaio e verificações de acordo como 

as condições técnicas e legislação em vigor (vg).

1,00

Artº 108 Execução de telas finais de acordo com as normas 

da Duriensegás (vg).
1,00

Artº 109 Licenciamento da instalação (vg).
1,00

Total 9

10

Redes Elétricas

Fornecimento e montagem, incluindo todas as 

ligações, acessórios e trabalhos de construção civil 

necessários, de:

10.1
Intervenção Rede Existente

Artº 110 Desvio de linhas e deslocalização de apoios das 

redes aéreas de MT e AT, incluindo todos os 

acessórios complementares (GI). 1,00

10.2
Transições Redes Subterrânea/Aérea

Artº 111 Transição de redes subterrânea/aérea, completa, 

incluindo todos os acessórios complementares 

(GI). 1,00

10.3
Rede de Média Tensão

Artº 112 PTD 630 KVA, completamente equipado, incluindo 

terras, de acordo com o descrito na memória 

descritiva e condições técnicas (GI). 3,00

Artº 113 Rede de Média Tensão executada a cabo LXHIOV 

3x1X240, incluindo todos os trabalhos de abertura 

e tapamento de vala e acessórios complementares 

(m). 2 412,00

10.4
Rede de Distribuição em Baixa Tensão

Artº 114 Rede de Baixa Tensão executada a cabo LVAV 

3x185+95, incluindo todos os trabalhos de 

abertura e tapamento de vala (nos troços não 

coincidentes com as redes de MT/BT) e acessórios 

complementares (m). 2 825,00

Artº 115 Armários de distribuição (Caixa Vs) 

completamente equipados, devidamente assentes 

e ligados, incluindo terras e acessórios 

complementares (un).
18,00
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10.5
Iluminação Pública

Artº 116 Colunas metálicas octogonais de hu=10m, 

equipadas com braço imples de 1,25 m e 

armaduras do tipo Sintra 2 da Schréder, ou 

equivalente, com lâmpadas SAP 150W, incluindo 

terras, ligações, acessórios e assentamento (un).

122,00

Artº 117 Idem, com braço triplo (un).
2,00

Artº 118 Cabo LVAV 4x16 estabelecido em vala, incluindo 

abertura de vala (nos troços não coincidentes com 

as redes de MT/BT) e todos os acessórios 

complementares (m). 4 583,00

10.6
Diversos

Artº 119 Telas finais, conforme executado em obra, 

obrigatoriamente em AutoCAD, com o 

fornecimento de 3 exemplares em papel e 1 em 

suporte informático (GI). 1,00

Total 10

11

Rede de telecomunicações

Fornecimento e montagem, incluindo todas as 

ligações, acessórios e trabalhos de construção civil 

necessários, de:

11.1
Rede de Condutas

Artº 120 Abertura e tapamento de vala, de acordo com o 

definido na memória descritiva e condições 

técnicas (m).
2 465,00

Artº 121 Colocação de tubagem Ø110, mais tritubo Ø40,   

aterro, compactação com areia e sinalização de 

condutas:  

Condutas de 3 furos (m). 1 811,00

Artº 122 Idem, condutas de 4 furos (m).
430,00

Artº 123 Colocação de tubagem para os lotes, aterro, 

compactação com areia e sinalização de condutas.

Condutas de 3 furos, com tubagem Ø50 (m). 1 435,00

Artº 124 Construção de Pedestais.
5,00

Artº 125 Câmaras de visita do tipo CVR2.
20,00

Artº 126 Idem, CVR3.
16,00
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11.2
Diversos

Artº 127 Telas finais, conforme executado em obra, 

obrigatoriamente em AutoCAD, com o 

fornecimento de 3 exemplares em papel e 1 em 

suporte informático e apresentação de relatório de 

ensaios em dossier  próprio (GI). 1,00

Total 11

12

Espaços Exteriores

12.1

Espaços verdes - Área de Equipamento

Artº 128 Preparação do terreno, incluindo limpeza e 

desmatação, modelação, fornecimento e 

espalhamento de terra vegetal e fertilizantes, 

mobilização, escarificação, gradagem ou recava, 

despedrega e regularização (m²).
1 594,00

Artº 129 Sementeira de mistura de relvado tipo "Eurospace 

Med", à razão de 30 a 40 gr/m², incluindo 

fornecimento de sementes e todos os trabalhos 

necessários (m²).
1 594,00

Artº 130 Preparação do terreno, incluindo limpeza e 

desmatação, mobilização, escarificação, gradagem desmatação, mobilização, escarificação, gradagem 

ou recava, despedrega e regularização (m²).

151,00

Artº 131 Sementeira de mistura de prado florido tipo 

"Boskseed Flor Tenor" (175 gr/m²) incluindo 

fornecimento de sementes e todos os trabalhos 

necessários (m²).
151,00

Artº 132 Plantação de árvores Cedrus deodara  (V15L; alt. 

200/250) em zona verde, incluindo fornecimento, 

abertura de covas, enchimento com composto de 

plantação enriquecido, tutoragem e todos os 

demais trabalhos necessários (un).
4,00

Artº 133 Idem, Magnolia soulangean a (V15L, 200/250) 

(un).
3,00

12.2
Espaços verdes - Arborização de 
arruamentos

Artº 134 Plantação de árvores Celtis australis   (PAP 12/14) 

em caldeira, incluindo fornecimento, abertura de 

covas, enchimento com composto de plantação 

enriquecido, tutoragem e todos os demais 

trabalhos necessários (un).
56,00

Artº 135 Idem, Liquidambar styraciflua  (PAP 12/14) (un).
26,00
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Artº 136 Idem, Melia azedarach  (PAP 12/14)(un).
37,00

Artº 137 Espalhamento de camada de casca de pinheiro 

com granulometria variada (7-22 mm) tipo 

"CARMO" com 0,10 de espessura sobre tela 

"PLANTEX 90", incluindo o fornecimento e todos 

os trabalhos necessários (m²). 120,00

12.3
Espaços verdes - Alameda (separador 
central)

Artº 138 Preparação do terreno, incluindo limpeza e 

desmatação, mobilização, escarificação, gradagem 

ou recava, despedrega e regularização (m²).

3 653,00

Artº 139 Plantação de árvores Alnus glutinosa  (PAP 10/12) 

em zona verde, incluindo fornecimento, abertura 

de covas, enchimento com composto de plantação 

enriquecido, tutoragem e todos os demais 

trabalhos necessários (un).
18,00

Artº 140 Idem, Betula alba  (PAP 10/12) (un).
14,00

Artº 141 Idem, Celtis australis  (PAP 10/12) (un).
11,00

Artº 142 Idem, Fraxinus angustifolia  (PAP 10/12) (un).
13,00

Artº 143 Idem, Sophora japonica  (PAP 10/12) (un).
9,00

Artº 144 Idem, Quercus palustris  (PAP 10/12)(un).
11,00

Artº 145 Idem, Sorbus aucuparia (PAP 10/12) (un).Artº 145 Idem, Sorbus aucuparia (PAP 10/12) (un).
11,00

Artº 146 Plantação de arbustos Abelia grandiflora  (V3L; 

40/60) em zona verde, incluindo fornecimento, 

abertura de covas com 0,50 m³, enchimento com 

composto de plantação enriquecido, tutoragem e 

todos os demais trabalhos necessários (un).

15,00

Artº 147 Idem, Berberis stenophylla  (V3L; 30/40) (un).
48,00

Artº 148 Idem, Corylus scoparius  (V3L; 40/60) (un).
57,00

Artº 149 Idem, Lonicera japonica  (V2,5L; 34/40) (un).
67,00

Artº 150 Idem, Photinia fraseri  (V2,5L; 40/60) (un).
44,00

Artº 151 Idem, Spiraea cantomiensis  (V1,3L; 30/40) (un).

52,00

Artº 152 Idem, Viburnum tinus  (V5L; 40/60)(un).
46,00

Artº 153 Sementeira de mistura de prado florido tipo 

"Boskseed Flor Tenor" (175 gr/m²) e construção 

de enrocamento nas condições definidas no CE, 

incluindo fornecimento de sementes, pedras e 

todos os trabalhos necessários (m²).

3 653,00

Artº 154 Conservação durante o prazo de garantia (mês).
12,00
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12.2
Pavimentações e remates

Pavimentações

Artº 155 Fornecimento e colocação de camada de 

revestimento betuminoso com 5 cm de espessura, 

em faixa de rodagem e estacionamento, incluindo 

rega de colagem e impregnação, camada de base 

de macadame betuminoso com (10+10)cm de 

espessura e sub-base agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") (15+15)cm 

de espessura, compactação e todos os trabalhos 

necessários ao seu acabamento final (m²).

Centro de interpretação 371,50

Artº 156 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x8 cm na cor cinza do tipo 

Soplacas ou equivalente em pavimentos, incluindo 

camada de assentamento em traço seco com 

10cm de espessura, massame armado com AQ38 

de 15 cm de espessura  e camada de agregado 

britado de granulometria extensa ("tout-venant") 

com (15+15) cm de espessura  e todos os 

trabalhos necessários (m²).

Centro de interpretação 1 074,00

Artº 157 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x6 cm na cor cinza do tipo 

Soplacas ou equivalente em pavimentos, incluindo 

camada de assentamento em traço seco com 10 

cm de espessura e camada de agregado britado de cm de espessura e camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 20 cm 

de espessura (m²).

Centro de interpretação 742,40

Artº 158 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x6 cm na cor cinza do tipo 

Soplacas ou equivalente em escadas, incluindo 

camada de assentamento em traço seco com 10 

cm de espessura e camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 20 cm 

de espessura e todos os trabalhos necessários 

(m²). 111,40

Artº 159 Fornecimento e colocação de gravilha com 5 cm 

de espessura em plataformas, incluindo placas de 

enrelvamento tipo "Ritter" da Paisotec ou 

equivalente, camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 

(20+20)cm de espessura e todos os trabalhos 

necessários (m²).

Centro de interpretação 705,30

Artº 160 Fornecimento e colocação do deck compósito tipo 

Tecnodeck ou equivalente incluindo todos os 

acessórios e trabalhos necessários (m²).

76,30
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Artº 161 Execução de canal de drenagem em pedra de 

rachão com 0,40 m de espessura assente sobre 

manta geotêxtil, incluindo manta e todos trabalhos 

necessários (m²).
1 617,00

Remates

Artº 162 Fornecimento e assentamento de lancil guia em 

betão com 10x25 cm, em pavimentos incluindo 

fundação em betão tipo C16/20 (ml).
308,90

Artº 163 Fornecimento e assentamento de lancil guia em 

betão com 10x25 cm, em escadas incluindo 

fundação em betão tipo C16/20 (ml). 159,00

Artº 164 Remate /guia em betão fabricado in situ  do tipo 

C16/20 nas escadas e caminhos, incluindo 

fundação, cofragens e restantes trabalhos 

necessários (ml).
80,00

12.03
Mobiliário urbano

Artº 165 Fornecimento e colocação de bancos do tipo R 

Modular da Amop ou equivalente em betão 

decorativo na cor cinza (un).
8,00

Artº 166 Fornecimento e assentamento de guardas em 

prumos e perfis de aço galvanizado, incluindo, 

fixação ao pavimento, acessórios, pintura a 

esmalte e todos os trabalhos necessários (ml). 126,70

Artº 167 Fornecimento e assentamento de vedação do 

recinto constituída por rede do tipo Plasitor, postes recinto constituída por rede do tipo Plasitor, postes 

do tipo Becaclip e portões, tudo da Betafence ou 

equivalente, de aço galvanizado e plastificado na 

cor verde RAL 6073, incluindo clipes de fixação do 

sistema, maciços de fixação dos postes e todos os 

trabalhos necessários (ml).  

Com 2,30m 200,00

Total 12

Total 
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0
Condições Gerais

Todos os artigos incluem o fornecimento e 

assentamento/aplicação dos materiais e soluções 

descritas, bem como todos os trabalhos 

acessórios e complementares, conforme peças 

escritas e desenhadas do projeto, respetivas 

condições técnicas, regras da boa arte, normas 

dos fornecedores/fabricantes e legislação em 

vigor. Estes trabalhos devem ser lidos em conjunto 

com as condições técnicas e restantes peças 

escritas e desenhadas do projeto, não constituindo 

uma descrição exaustiva das condições em que os 

trabalhos e fornecimentos deverão ser executados.

As marcas pontualmente referenciadas constituem 

mera referência descritiva e podem ser 

substituídas por outras marcas, desde que 

apresentem características e garantias iguais ou 

superiores às descritas. Os preços a apresentar 

devem ter em conta todos os custos necessários 

para o cumprimento de tudo o que estiver 

estipulado nas Condições Técnicas e na legislação 

em vigor, respeitando as regras de boa 

construção.

1
EstaleiroEstaleiro

Artº 1 Montagem, construção, desmontagem e demolição 

do estaleiro, incluindo a execução de vedações 

onde necessário, montagem de contentor do tipo 

escritório para a fiscalização, dotado de uma linha 

de telefone e outra de fax e de todas as 

instalações necessárias para a execução da 

empreitada (vg).
1,00 12 250,00 € 12 250,00 €

Total 1 12 250,00 €

2
Trabalhos preparatórios

Artº 2 Desvio de todos os obstáculos necessários à 

correta execução da obra e sua eventual 

reposição, incluindo desvio de condutas, cabos e 

caixas, criação de sistemas de by-pass  das redes 

necessárias ao normal funcionamento do 

estabelecimento e ao normal desenvolvimento da 

obra (vg).
1,00 437,50 € 437,50 €

Artº 3 Proteção de construções, muros e/ou vegetação 

existentes a manter no local da obra, incluindo 

todas as operações e materiais necessários (vg).

1,00 437,50 € 437,50 €
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Artº 4 Salvaguarda das redes de drenagem de águas 

pluviais, águas residuais e abastecimento de água, 

redes subterrâneas de eletricidade e telefones, 

durante a execução da obra, incluindo todos os 

materiais, equipamentos e demais trabalhos 

necessários (vg).
1,00 437,50 € 437,50 €

Artº 5 Desmatação e decapagem do terreno com 

profundidade mínima de 50 cm com meios 

mecânicos incluindo carga, transporte e descarga 

para aterro ou transporte a destino final licenciado, 

em conformidade com o previsto no PPGR (m²).
83 160,00 0,44 € 36 590,40 €

Artº 6 Abate ou derrube de árvores, desenraizamento  e 

limpeza da area de intervenção, incluindo carga, 

transporte e descarga para aterro ou transporte a 

destino final licenciado, em conformidade com o 

previsto no PPGR (m
2
).

22 543,00 0,44 € 9 918,92 €

Artº 7 Implantação e piquetagem da obra, a partir dos 

elementos de projeto, incluindo todos os trabalhos 

necessários (vg).
1,00 2 187,50 € 2 187,50 €

Total 2 50 009,32 €

3

Demolições

Artº 8 Demolição total simples da edificação, incluindo 

apeamento, remoção, triagem, valorização na obra 

e/ou carga, transporte a destino final licenciado, 

em conformidade com o previsto no PPGR (vg).

1,00 1 750,00 € 1 750,00 €1,00 1 750,00 € 1 750,00 €

Artº 9 Demolição total de vedação existente, incluindo 

apeamento, remoção, triagem, valorização na obra 

e/ou carga, transporte a destino final licenciado, 

em conformidade com o previsto no PPGR (vg).
1,00 875,00 € 875,00 €

Total 3 2 625,00 €

4
Movimento de Terras

4.1
Terraplenagens

Artº 10 Escavação até às cotas de projeto, para 

implantação de caixas para receber pavimentos, 

incluindo carga, transporte e descarga para aterro 

ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, terra 20% 

(m³).
7 242,17 1,84 € 13 325,59 €

Artº 11 Escavação até às cotas de projeto, para 

implantação de caixas para receber pavimentos, 

incluindo carga, transporte e descarga para aterro 

ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha 

branda 70% (m³).
25 347,59 3,50 € 88 716,56 €
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Artº 12 Escavação até às cotas de projeto, para 

implantação de caixas para receber pavimentos, 

incluindo carga, transporte e descarga para aterro 

ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha dura 

10% (m³).
3 621,09 8,75 € 31 684,53 €

Artº 13 Escavação para abertura de fundações de sapatas 

de muros e pontões, transporte e descarga para 

aterro ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, terra  20% 

(m³).
379,16 1,84 € 697,66 €

Artº 14 Escavação para abertura de fundações de sapatas 

de muros e pontões, transporte e descarga para 

aterro ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha 

branda 70% (m³).
1 327,07 3,50 € 4 644,73 €

Artº 15 Escavação para abertura de fundações de sapatas 

de muros e pontões, transporte e descarga para 

aterro ou transporte a destino final licenciado, em 

conformidade com o previsto no PPGR, rocha dura 

10% (m³).
189,58 8,75 € 1 658,83 €

Artº 16 Aterro até às cotas de projeto, para implantação 

de caixas para receber pavimentos incluindo carga 

e transporte e descarga no local de trabalho do 

material rega e compactação (m³). 183 370,15 3,50 € 641 795,53 €

4.2
Movimento de terras para 
infraestruturas

Artº 17 Escavação para abertura de valas para 

assentamento de condutas, em terrenos de 

qualquer natureza incluindo escoramento e 

entivação, baldeação, carga, transporte e descarga 

para os locais adequados (m³). 14 556,88 3,50 € 50 949,08 €

Artº 18 Regularização e compactação do fundo das valas 

(m²). 7 154,56 0,44 € 3 148,01 €

Artº 19 Aterro com areia para proteção das tubagens até 

30 cm acima do seu extradorso, incluindo leito de 

apoio com 10 cm de altura (m³). 4 262,19 13,13 € 55 962,55 €

Artº 20 Aterro de valas por camadas de 20 cm, com 

material proveniente da escavação, incluindo rega 

e compactação (m³).
5 103,16 3,72 € 18 983,76 €

Artº 21 Tratamento dos produtos sobrantes (volume de 

escavação - volume de aterro) sem fator de 

empolamento por operador de gestão de resíduos 

licenciado para o efeito, segundo o Decreto-Lei n.º 

46/2008, de 12 de março, em conformidade com 

o previsto no PPGR (m³). 9 453,71 1,75 € 16 543,99 €

Artº 22 Fornecimento e colocação de fita 

sinalizadora/avisadora da infraestrutura 0,30 m 

acima do extradorso da tubagem (ml). 8 291,47 0,18 € 1 492,46 €

Total 4 929 603,28 €
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5
Vias

5.1

Pavimentações e remates

Pavimentações 

Artº 23 Fornecimento e colocação de camada de 

revestimento betuminoso com 5 cm de espessura, 

em faixas de rodagem e estacionamentos, 

incluindo rega de colagem e impregnação, camada 

de regularização em macadame betuminoso com 

10 cm de espessura, camada de base de 

macadame betuminoso com 10 cm de espessura e 

camada de agregado britado de granulometria 

extensa ("tout-venant") com (15+15) cm de 

espessura, compactação e todos os trabalhos 

necessários ao seu acabamento final (m²).
27 036,00 22,50 € 608 310,00 €

Artº 24 Fornecimento e colocação de placas em betão pré-

fabricado com 40x40x5cm  do tipo Soplacas  

Betoplan Granulado Brita Encarnado ou 

equivalente, incluindo camada de assentamento 

em traço seco com 10 cm de espessura e camada 

de agregado britado de granulometria extensa 

("tout-venant") com 20 cm de espessura, 

compactação e todos os trabalhos necessários ao 

seu acabamento final (m²).
528,00 15,91 € 8 400,48 €528,00 15,91 € 8 400,48 €

Artº 25 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x8 cm na cor cinza do tipo 

Soplacas ou equivalente, incluindo camada de 

assentamento em traço seco com 10 cm de 

espessura, camada de massame (C16/20) armada 

com malhasol  AQ38 com 15 cm de espessura e 

camada de agregado britado de granulometria 

extensa ("tout-venant") com (15+15) cm de 

espessura, compactação e todos os trabalhos 

necessários ao seu acabamento final (m²).

2 743,00 22,50 € 61 717,50 €

Artº 26 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x8 cm  na cor cinza do tipo 

Sopacas, incluindo camada de assentamento em 

traço seco com 10 cm de espessura e camada de 

agregado britado de granulometria extensa ("tout-

venant") com 20 cm de espessura, compactação e 

todos os trabalhos necessários ao seu acabamento 

final (m²).

12 323,00 17,88 € 220 335,24 €

Artº 27 Fornecimento e colocação de grelhas de 

enrelvamento 60x40x10 cm na cor cinza do tipo 

artebel, incluindo camada de preenchimento em 

areia, camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 50 cm 

de espessura, geotêxtil, compactação e todos os 

trabalhos necessários ao seu acabamento final 

(m²). 2 976,00 5,00 € 14 880,00 €
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Artº 28 Fornecimento e assentamento de lancil normal reto 

em betão pré-fabricado com 25x15 cm de secção 

do tipo Soplacas ou equivalente, incluindo 

fundação em betão tipo C16/20 (ml).
7 687,00 17,50 € 134 522,50 €

Artº 29 Fornecimento e assentamento de lancil guia em 

betão pré-fabricado com 10x25 cm de secção, 

incluindo fundação em betão tipo C16/20 (ml). 362,00 15,75 € 5 701,50 €

5.2

Sinalização e marcações

Sinalização horizontal

Artº 30 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes em traços contínuos e descontínuos, 

incluindo limpeza e secagem prévia das superfícies 

e todos os trabalhos necessários, traço contínuo 

(ml). 926,00 0,48 € 444,48 €

Artº 31 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes em traços contínuos e descontínuos, 

incluindo limpeza e secagem prévia das superfícies 

e todos os trabalhos necessários, traço 

descontínuo (ml).
1 292,00 0,31 € 400,52 €

Artº 32 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes em passadeiras e faixas de paragem, 

incluindo limpeza e secagem prévia das superfícies 

e todos os trabalhos necessários (m²).

331,00 5,25 € 1 737,75 €

Artº 33 Execução de pinturas rodoviárias a dois 

componentes, em lugares de estacionamento com 

10 cm de espessura, incluindo limpeza e secagem 

prévia das superfícies e todos os trabalhos 

necessários (ml).
1 525,00 0,48 € 732,00 €

Sinalização vertical 

Artº 34 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, stop 

(un). 6,00 69,13 € 414,78 €

Artº 35 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, sentido 

proibido (un). 2,00 69,13 € 138,26 €

Artº 36 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, sentido 

obrigatório (un). 3,00 69,13 € 207,39 €
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Artº 37 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, 

aproximação de via com prioridade de passagem 

(un). 4,00 69,13 € 276,52 €

Artº 38 Fornecimento e colocação de sinalização rodoviária 

vertical, com sinais verticais reflectores, 

executados em chapa de alumínio com 2 mm de 

espessura, colocados em prumos de ferro Ø2", 

incluindo fundação em betão tipo C16/20, 

aproximação de passadeira (un). 18,00 69,13 € 1 244,34 €

Total 5 1 059 463,26 €

6

Betão armado e obras de 
contenção

Artº 39 Fornecimento e colocação de betão de limpeza 

(C12/15) com 10 cm de espessura média, na 

regularização da base dos elementos de fundação 

(m²).
3 634,26 10,94 € 39 758,79 €

Artº 40 Fornecimento e colocação de betão armado em 

sapatas, incluindo betonagem com betão da classe 

C25/30, armaduras com aço do tipo A 500NR 

cofragem, descofragem e aditivo hidrófugo em 

elementos de fundação enterrados (m³).

1 895,81 175,00 € 331 766,86 €

Artº 41 Fornecimento e colocação de betão armado em Artº 41 Fornecimento e colocação de betão armado em 

muros de suporte, incluindo betonagem com betão 

da classe C25/30, armaduras com aço do tipo 

A500NR, cofragem, escoramento, descofragem, 

arrumação e limpeza (m³).
1 847,10 175,00 € 323 242,97 €

Artº 42 Fornecimento e colocação de betão armado em 

lajes de pontões, incluindo betonagem com betão 

da classe C25/30, armaduras com aço do tipo 

A500NR, cofragem, escoramento, descofragem, 

arrumação e limpeza (m³).
15,25 218,75 € 3 335,06 €

Artº 43 Execução de muros de suporte de terras em 

gabiões, incluindo caixas em malha hexagonal de 

arame galvanizado, enchimento com pedra de 

xisto, e geotêxtil no tardoz (m³).
1 263,79 61,25 € 77 407,14 €

Total 6 775 510,82 €
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7

Rede de drenagem de águas 
residuais

Artº 44 Fornecimento e montagem de coletor enterrado 
em PP corrugado de dupla parede segundo a 

norma 13476-1 na série SN-8 incluindo fita 

sinalizadora castanha, totalmente montado, ligado 

e testado Dn 250 (ml).
2 215,98 19,25 € 42 657,62 €

Artº 45 Idem, Dn 315 (ml).
607,63 24,50 € 14 886,94 €

Artº 46 Idem, Dn 400 (ml).
1 143,17 35,00 € 40 010,95 €

Artº 47 Idem, Dn 630 (ml).
50,43 74,38 € 3 750,98 €

Artº 48 Fornecimento e montagem de coletor enterrado 
em manilhas de betão incluindo fita sinalizadora 

castanha, totalmente montado, ligado e testado 

em pluviais (ml).

Artº 49 Idem, Dn 800 (ml).
82,88 115,50 € 9 572,64 €

Artº 50 Idem, Dn 1000 (ml).
79,30 152,25 € 12 073,43 €

Artº 51 Idem, Dn 1200 (ml).
250,95 225,75 € 56 651,96 €

Artº 52 Fornecimento e montagem de sumidouro pré-

fabricado de betão com grelha em ferro fundido, 

incluindo abertura e tapamento de vala, ligação a 

câmara de visita, totalmente terminado (un). 24,00 87,50 € 2 100,00 €24,00 87,50 € 2 100,00 €

Artº 53 Fornecimento e montagem de caixas de ramal  em 

PP corrugado com tubo de elevação SN 8 Dn 400, 

incluindo camisa telescopica, aro e tampa em ferro 

fundido estanque a água e cheiros, ligação de 

condutas e remates, totalmente terminada, ligada 

e testada (un). 94,00 175,00 € 16 450,00 €

Artº 54 Fornecimento e montagem de câmaras de visita 
simples composta por elementos pré-fabricados de 

betão sobre base em betão simples, incluindo 

degraus, aro e tampo em ferro fundido da classe 

D400, e caleiras de fundo, totalmente acabada, 

ligada e testada com profundidade inferior a 2,50 
m (un).

101,00 218,75 € 22 093,75 €

Artº 55 Idem, com a profundidade superior a 2,50 m (un).

8,00 437,50 € 3 500,00 €

Artº 56 Fornecimento e montagem de câmaras de visita 
com queda guiada composta por elementos pré-

fabricados de betão sobre base em betão simples, 

incluindo queda guiada, degraus, aro e tampo em 

ferro fundido da classe D400, e caleiras de fundo, 

totalmente acabada, ligada e testada com 

profundidade inferior a 2,50 m (un).

8,00 262,50 € 2 100,00 €

Artº 57 Idem, com a profundidade superior a 2,50 m (un).

5,00 525,00 € 2 625,00 €
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Artº 58 Execução de dissipadores de energia em betão 

armado de acordo com peças desenhadas, 

incluindo ligação ao colector pluvial, todos os 

trabalhos necessários, totalmente terminada, e 

ligada (un). 1,00 875,00 € 875,00 €

Artº 59 Execução de estrutura em betão armado para 

ligação da linha de água à rede pluvial, incluindo 

todos os trabalhos necessários (un). 1,00 437,50 € 437,50 €

Artº 60 Ligação da rede pluvial a linha de água existente, 

incluindo todos os trabalhos necessários (un).

1,00 437,50 € 437,50 €

Artº 61 Execução de ensaio de estanquidade e eficiência 

da rede  de acordo com a legislação em vigor (vg).

1,00 656,25 € 656,25 €

Artº 62 Execução de telas finais de acordo com as normas 

da CM Bragança - Divisão de Saneamento Básico 

(vg).
1,00 656,25 € 656,25 €

Artº 63 Execução de filmagem e relatório relativo às redes 

pluviais e residuais instaladas (ml).
4 430,34 0,88 € 3 898,70 €

Artº 64 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M1 e M2, incluindo tubo de drenagem, 

cortina de brita, manta geotêxtil, ligação a rede 

pluvial e todos os trabalhos e acessórios 

necessários (ml). 1 049,44 8,75 € 9 182,60 €

Artº 65 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M3, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

331,36 8,75 € 2 899,40 €

Artº 66 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M4, incluindo tubo de drenagem, cortina suporte M4, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

296,41 8,75 € 2 593,59 €

Artº 67 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M5, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).
68,26 8,75 € 597,28 €

Artº 68 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M6, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

102,52 8,75 € 897,05 €

Artº 69 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M7, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

12,92 8,75 € 113,05 €

Artº 70 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M8, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

5,88 8,75 € 51,45 €
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Artº 71 Fornecimento e execução de drenos em muros de 

suporte M9, incluindo tubo de drenagem, cortina 

de brita, manta geotêxtil, ligação a rede pluvial e 

todos os trabalhos e acessórios necessários (ml).

5,78 8,75 € 50,58 €

Total 7 251 819,45 €

8

Rede de abastecimento de águas 

Artº 72 Fornecimento e montagem da rede exterior de 

abastecimento de água em PVC da classe de 

pressão PN 10 (1.0 MPa) segundo a norma  NP EN 

1452, incluindo acessórios de ligação, totalmente 

montada, ligada e testada Dn 75 (ml).

1 023,00 4,38 € 4 480,74 €

Artº 73 Idem, Dn 90 (ml).
1 741,00 7,00 € 12 187,00 €

Artº 74 Idem, Dn 125 (ml).
1 077,00 11,38 € 12 256,26 €

Artº 75 Fornecimento e montagem de válvulas de 
seccionamento  de cunha elástica flangeada em 

ferro fundido dúctil, da classe de pressão PN 

10/16, incluindo maciços de amarração em betão 

simples, guia, cabeça móvel com tampa triangular 

ou caixa de visita, totalmente montada e ligada Dn 
80 (un). 5,00 108,31 € 541,55 €

Artº 76 Idem, Dn 100 (un).
17,00 135,11 € 2 296,87 €

Artº 77 Idem, Dn 125 (un).
11,00 193,82 € 2 132,02 €11,00 193,82 € 2 132,02 €

Artº 78 Fornecimento e montagem de tês flangeados em 

ferro fundido dúctil, da classe de pressão PN 

10/16, incluindo maciços de amarração em betão 

simples, totalmente montada e ligada Dn 125x125 
(un).

7,00 85,81 € 600,67 €

Artº 79 Idem, Dn 100x100 (un).
5,00 66,19 € 330,95 €

Artº 80 Fornecimento e montagem de cruzetas flangeada 
em ferro fundido dúctil, da classe de pressão PN 

10, incluindo maciços de amarração em betão 

simples, totalmente montada e ligada Dn 125x125 
(un).

2,00 199,61 € 399,22 €

Artº 81 Fornecimento e montagem de curvas de bocas 45º 
para PEAD/PVC em ferro fundido dúctil, da classe 

de pressão PN 10/16, incluindo maciços de 

amarração em betão simples, totalmente montada 

e ligada Dn 75 (un).
3,00 17,69 € 53,07 €

Artº 82 Idem, Dn 90 (un).
2,00 22,61 € 45,22 €

Artº 83 Idem, Dn 125 (un).
5,00 37,35 € 186,75 €

Artº 84 Fornecimento e montagem de cones de redução 
flangeados em ferro fundido dúctil, da classe de 

pressão PN 10/16, incluindo maciços de 

amarração em betão simples, totalmente montada 

e ligada Dn 125x80 (un).
5,00 53,94 € 269,70 €
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Artº 85 Idem, Dn 125x100 (un).
8,00 53,94 € 431,52 €

Artº 86 Idem, Dn 100x80 (un).
1,00 41,69 € 41,69 €

Artº 87 Fornecimento e montagem de juntas de ligação 
PEAD/PVC em ferro fundido dúctil com junta de 

vedação, da classe de pressão PN 10/16, 

totalmente montada Dn 75 (un). 6,00 24,70 € 148,20 €

Artº 88 Idem, Dn 90 (ml).
22,00 30,37 € 668,14 €

Artº 89 Idem, Dn 125 (ml).
17,00 41,11 € 698,87 €

Artº 90 Fornecimento e montagem de ramal domiciliário 
com válvula de corte, em tubo de PEAD Dn 75, 

com comprimento ≥ 1,50 m, incluindo 

abraçadeiras, joelho, guia Dn 75, cabeça móvel 

com tampa triangular, maciços de amarração em 

betão simples, e todos os acessórios necessários, 

totalmente montada e ligada (un). 20,00 218,75 € 4 375,00 €

Artº 91 Idem, Dn 90 (un).
9,00 245,00 € 2 205,00 €

Artº 92 Idem, Dn 125 (un).
18,00 280,00 € 5 040,00 €

Artº 93 Fornecimento e montagem de ventosa de simples 
efeito em ferro fundido dúctil, incluindo tubo de 

PEAD, abraçadeiras, joelho, válvula, caixa em 

betão, ventilação e todos os acessórios, 

totalmente montada e ligada (un).
1,00 332,50 € 332,50 €

Artº 94 Fornecimento e montagem de descarga de fundo 
inserida em caixa conforme peças desenhadas, 

incluindo válvula de descarga em ferro fundido 

dúctil Dn 60 da classe de pressão PN 10, tê, 

maciço de apoio e todos os acessórios maciço de apoio e todos os acessórios 

necessários, totalmente montada e ligada (un).
2,00 262,50 € 525,00 €

Artº 95 Fornecimento e montagem de marco de incêndio 
derrubáveis com diâmetro de admissão DN 100 e 

três tomadas de águas tipo storz com o diâmetro 

de Dn 110, 75 e 52 conforme desenho de 

pormenor, incluindo  tê, válvula de cunha elástica 

Dn 100 em ferro fundido dúctil, tubo guia Dn 90, 

cabeça móvel com tampa rectangular, curva, 

ligador flangeado, maciço de apoio e todos os 

acessórios necessários, totalmente montado e 

ligado (un). 11,00 875,00 € 9 625,00 €

Artº 96 Execução de ensaio hidráulico, incluindo 

verificação e desinfeção da rede de acordo com o 

caderno de encargos e a legislação em vigor (vg).

1,00 656,25 € 656,25 €

Artº 97 Execução de telas finais de acordo com as normas 

da CM Bragança - Divisão de Saneamento Básico  

(vg). 1,00 656,25 € 656,25 €

Artº 98 Fornecimento e montagem de sistema de rega 

automática do tipo "Rain Bird" ou equivalente 

incluindo tubagem, programador, válvulas, caixa 

de válvulas, equipamento elétrico e restante 

material necessário (vg). 1,00 1 312,50 € 1 312,50 €
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Artº 99 Fornecimento e montagem de asperssores do tipo 

"Rain Bird" série 3500 ou equivalente de 1/2", 12 

cm de altura de emergência, alcance de 4,6 a 10,7 

m com possibilidade de redução até 2,9 m  e de 

sector entre 40º a 360º (un). 28,00 17,27 € 483,56 €

Artº 100 Fornecimento e montagem de pulverizadores do 

tipo "Rain Bird" série 1800 ou equivalente de 

1/2", 12 cm de altura de emergência, alcance de 

0,6 a 5,5 m com possibilidade de ajuste do 

alcance e do setor (un). 23,00 11,20 € 257,60 €

Artº 101 Ligação da rede de rega às redes públicas de água 

e elétrica, conforme indicação das entidades 

competentes, incluindo todos os trabalhos e 

acessórios ao seu bom funcionamento (vg).

1,00 218,75 € 218,75 €

Total 8 63 455,85 €

9

Rede de distribuição de gás

Artº 102 Fornecimento e instalação de tubagem em 
polietileno de alta densidade (PEAD), DN 63, 

incluindo todas as ligações e soldaduras, abertura 

e tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, acessórios e todos os trabalhos 

necessários, totalmente instalada, ensaiada e 

pronta a funcionar (ml). 3 020,00 8,75 € 26 425,00 €

Artº 103 Fornecimento e instalação de válvulas em 

polietileno de alta densidade (PEAD), Dn 63, 

incluindo todas as ligações e soldaduras, abertura 

e tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, válvulas, acessórios e todos os sinalizadora, válvulas, acessórios e todos os 

trabalhos necessários, totalmente instalada, 

ensaiada e pronta a funcionar (un).
5,00 175,00 € 875,00 €

Artº 104 Fornecimento e instalação de válvulas - VENT no 

início da rede em polietileno de alta densidade 

(PEAD), Dn 63, incluindo  todas as ligações e 

soldaduras, abertura e tapamento de valas, 

camada de areia, fita sinalizadora, válvulas, 

acessórios e todos os trabalhos necessários, 

totalmente instalada, ensaiada e pronta a 

funcionar (un). 1,00 525,00 € 525,00 €

Artº 105 Fornecimento e instalação de Fim de linha em 

polietileno de alta densidade (PEAD), incluindo 

todas as ligações e soldaduras, abertura e 

tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, válvulas, manga de proteção, 

acessórios e todos os trabalhos necessários, 

totalmente instalada, ensaiada e pronta a 

funcionar DN 32 (un). 5,00 192,50 € 962,50 €

Artº 106 Fornecimento e instalação de ramais em polietileno 

de alta densidade (PEAD) até 5 ml, Dn 32, 

incluindo todas as ligações e soldaduras, abertura 

e tapamento de valas, camada de areia, fita 

sinalizadora, válvulas, manga de proteção, 

acessórios e todos os trabalhos necessários, 

totalmente instalada, ensaiada e pronta a 

funcionar (un). 45,00 192,50 € 8 662,50 €
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Artº 107 Execução de ensaio e verificações de acordo como 

as condições técnicas e legislação em vigor (vg).

1,00 656,25 € 656,25 €

Artº 108 Execução de telas finais de acordo com as normas 

da Duriensegás (vg).
1,00 656,25 € 656,25 €

Artº 109 Licenciamento da instalação (vg).
1,00 218,75 € 218,75 €

Total 9 38 981,25 €

10

Redes Elétricas

Fornecimento e montagem, incluindo todas as 

ligações, acessórios e trabalhos de construção civil 

necessários, de:

10.1
Intervenção Rede Existente

Artº 110 Desvio de linhas e deslocalização de apoios das 

redes aéreas de MT e AT, incluindo todos os 

acessórios complementares (GI). 1,00 31 100,00 € 31 100,00 €

10.2
Transições Redes Subterrânea/Aérea

Artº 111 Transição de redes subterrânea/aérea, completa, 

incluindo todos os acessórios complementares 

(GI). 1,00 3 016,00 € 3 016,00 €

10.3
Rede de Média Tensão

Artº 112 PTD 630 KVA, completamente equipado, incluindo 

terras, de acordo com o descrito na memória 

descritiva e condições técnicas (GI). 3,00 50 500,00 € 151 500,00 €

Artº 113 Rede de Média Tensão executada a cabo LXHIOV 

3x1X240, incluindo todos os trabalhos de abertura 

e tapamento de vala e acessórios complementares 

(m). 2 412,00 46,06 € 111 096,72 €

10.4
Rede de Distribuição em Baixa Tensão

Artº 114 Rede de Baixa Tensão executada a cabo LVAV 

3x185+95, incluindo todos os trabalhos de 

abertura e tapamento de vala (nos troços não 

coincidentes com as redes de MT/BT) e acessórios 

complementares (m). 2 825,00 38,90 € 109 892,50 €

Artº 115 Armários de distribuição (Caixa Vs) 

completamente equipados, devidamente assentes 

e ligados, incluindo terras e acessórios 

complementares (un).
18,00 1 260,00 € 22 680,00 €
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10.5
Iluminação Pública

Artº 116 Colunas metálicas octogonais de hu=10m, 

equipadas com braço imples de 1,25 m e 

armaduras do tipo Sintra 2 da Schréder, ou 

equivalente, com lâmpadas SAP 150W, incluindo 

terras, ligações, acessórios e assentamento (un).

122,00 926,00 € 112 972,00 €

Artº 117 Idem, com braço triplo (un).
2,00 1 320,00 € 2 640,00 €

Artº 118 Cabo LVAV 4x16 estabelecido em vala, incluindo 

abertura de vala (nos troços não coincidentes com 

as redes de MT/BT) e todos os acessórios 

complementares (m). 4 583,00 19,50 € 89 368,50 €

10.6
Diversos

Artº 119 Telas finais, conforme executado em obra, 

obrigatoriamente em AutoCAD, com o 

fornecimento de 3 exemplares em papel e 1 em 

suporte informático (GI). 1,00 3 520,00 € 3 520,00 €

Total 10 637 785,72 €

11

Rede de telecomunicações

Fornecimento e montagem, incluindo todas as 

ligações, acessórios e trabalhos de construção civil 

necessários, de:

11.1
Rede de Condutas

Artº 120 Abertura e tapamento de vala, de acordo com o 

definido na memória descritiva e condições 

técnicas (m).
2 465,00 19,89 € 49 028,85 €

Artº 121 Colocação de tubagem Ø110, mais tritubo Ø40,   

aterro, compactação com areia e sinalização de 

condutas:   

Condutas de 3 furos (m). 1 811,00 16,10 € 29 157,10 €

Artº 122 Idem, condutas de 4 furos (m).
430,00 19,10 € 8 213,00 €

Artº 123 Colocação de tubagem para os lotes, aterro, 

compactação com areia e sinalização de condutas.

Condutas de 3 furos, com tubagem Ø50 (m). 1 435,00 8,10 € 11 623,50 €

Artº 124 Construção de Pedestais.
5,00 356,00 € 1 780,00 €

Artº 125 Câmaras de visita do tipo CVR2.
20,00 650,00 € 13 000,00 €

Artº 126 Idem, CVR3.
16,00 790,00 € 12 640,00 €
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11.2
Diversos

Artº 127 Telas finais, conforme executado em obra, 

obrigatoriamente em AutoCAD, com o 

fornecimento de 3 exemplares em papel e 1 em 

suporte informático e apresentação de relatório de 

ensaios em dossier  próprio (GI). 1,00 2 980,00 € 2 980,00 €

Total 11 128 422,45 €

12

Espaços Exteriores

12.1

Espaços verdes - Área de Equipamento

Artº 128 Preparação do terreno, incluindo limpeza e 

desmatação, modelação, fornecimento e 

espalhamento de terra vegetal e fertilizantes, 

mobilização, escarificação, gradagem ou recava, 

despedrega e regularização (m²).
1 594,00 4,38 € 6 981,72 €

Artº 129 Sementeira de mistura de relvado tipo "Eurospace 

Med", à razão de 30 a 40 gr/m², incluindo 

fornecimento de sementes e todos os trabalhos 

necessários (m²).
1 594,00 2,19 € 3 490,86 €

Artº 130 Preparação do terreno, incluindo limpeza e 

desmatação, mobilização, escarificação, gradagem desmatação, mobilização, escarificação, gradagem 

ou recava, despedrega e regularização (m²).

151,00 1,31 € 197,81 €

Artº 131 Sementeira de mistura de prado florido tipo 

"Boskseed Flor Tenor" (175 gr/m²) incluindo 

fornecimento de sementes e todos os trabalhos 

necessários (m²).
151,00 1,75 € 264,25 €

Artº 132 Plantação de árvores Cedrus deodara  (V15L; alt. 

200/250) em zona verde, incluindo fornecimento, 

abertura de covas, enchimento com composto de 

plantação enriquecido, tutoragem e todos os 

demais trabalhos necessários (un).
4,00 52,50 € 210,00 €

Artº 133 Idem, Magnolia soulangean a (V15L, 200/250) 

(un).
3,00 56,00 € 168,00 €

12.2
Espaços verdes - Arborização de 
arruamentos

Artº 134 Plantação de árvores Celtis australis   (PAP 12/14) 

em caldeira, incluindo fornecimento, abertura de 

covas, enchimento com composto de plantação 

enriquecido, tutoragem e todos os demais 

trabalhos necessários (un).
56,00 42,00 € 2 352,00 €

Artº 135 Idem, Liquidambar styraciflua  (PAP 12/14) (un).
26,00 48,13 € 1 251,38 €
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Artº 136 Idem, Melia azedarach  (PAP 12/14)(un).
37,00 42,00 € 1 554,00 €

Artº 137 Espalhamento de camada de casca de pinheiro 

com granulometria variada (7-22 mm) tipo 

"CARMO" com 0,10 de espessura sobre tela 

"PLANTEX 90", incluindo o fornecimento e todos 

os trabalhos necessários (m²). 120,00 3,06 € 367,20 €

12.3
Espaços verdes - Alameda (separador 
central)

Artº 138 Preparação do terreno, incluindo limpeza e 

desmatação, mobilização, escarificação, gradagem 

ou recava, despedrega e regularização (m²).

3 653,00 1,31 € 4 785,43 €

Artº 139 Plantação de árvores Alnus glutinosa  (PAP 10/12) 

em zona verde, incluindo fornecimento, abertura 

de covas, enchimento com composto de plantação 

enriquecido, tutoragem e todos os demais 

trabalhos necessários (un).
18,00 21,00 € 378,00 €

Artº 140 Idem, Betula alba  (PAP 10/12) (un).
14,00 25,38 € 355,32 €

Artº 141 Idem, Celtis australis  (PAP 10/12) (un).
11,00 33,25 € 365,75 €

Artº 142 Idem, Fraxinus angustifolia  (PAP 10/12) (un).
13,00 28,00 € 364,00 €

Artº 143 Idem, Sophora japonica  (PAP 10/12) (un).
9,00 31,50 € 283,50 €

Artº 144 Idem, Quercus palustris  (PAP 10/12)(un).
11,00 52,50 € 577,50 €

Artº 145 Idem, Sorbus aucuparia (PAP 10/12) (un).Artº 145 Idem, Sorbus aucuparia (PAP 10/12) (un).
11,00 46,38 € 510,18 €

Artº 146 Plantação de arbustos Abelia grandiflora  (V3L; 

40/60) em zona verde, incluindo fornecimento, 

abertura de covas com 0,50 m³, enchimento com 

composto de plantação enriquecido, tutoragem e 

todos os demais trabalhos necessários (un).

15,00 6,04 € 90,60 €

Artº 147 Idem, Berberis stenophylla  (V3L; 30/40) (un).
48,00 4,73 € 227,04 €

Artº 148 Idem, Corylus scoparius  (V3L; 40/60) (un).
57,00 4,73 € 269,61 €

Artº 149 Idem, Lonicera japonica  (V2,5L; 34/40) (un).
67,00 4,73 € 316,91 €

Artº 150 Idem, Photinia fraseri  (V2,5L; 40/60) (un).
44,00 5,78 € 254,32 €

Artº 151 Idem, Spiraea cantomiensis  (V1,3L; 30/40) (un).

52,00 2,89 € 150,28 €

Artº 152 Idem, Viburnum tinus  (V5L; 40/60)(un).
46,00 8,93 € 410,78 €

Artº 153 Sementeira de mistura de prado florido tipo 

"Boskseed Flor Tenor" (175 gr/m²) e construção 

de enrocamento nas condições definidas no CE, 

incluindo fornecimento de sementes, pedras e 

todos os trabalhos necessários (m²).

3 653,00 4,38 € 16 000,14 €

Artº 154 Conservação durante o prazo de garantia (mês).
12,00 175,00 € 2 100,00 €
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12.2
Pavimentações e remates

Pavimentações

Artº 155 Fornecimento e colocação de camada de 

revestimento betuminoso com 5 cm de espessura, 

em faixa de rodagem e estacionamento, incluindo 

rega de colagem e impregnação, camada de base 

de macadame betuminoso com (10+10)cm de 

espessura e sub-base agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") (15+15)cm 

de espessura, compactação e todos os trabalhos 

necessários ao seu acabamento final (m²).

Centro de interpretação 371,50 22,50 € 8 358,75 €

Artº 156 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x8 cm na cor cinza do tipo 

Soplacas ou equivalente em pavimentos, incluindo 

camada de assentamento em traço seco com 

10cm de espessura, massame armado com AQ38 

de 15 cm de espessura  e camada de agregado 

britado de granulometria extensa ("tout-venant") 

com (15+15) cm de espessura  e todos os 

trabalhos necessários (m²).

Centro de interpretação 1 074,00 22,50 € 24 165,00 €

Artº 157 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x6 cm na cor cinza do tipo 

Soplacas ou equivalente em pavimentos, incluindo 

camada de assentamento em traço seco com 10 

cm de espessura e camada de agregado britado de cm de espessura e camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 20 cm 

de espessura (m²).

Centro de interpretação 742,40 17,88 € 13 274,11 €

Artº 158 Fornecimento e colocação de blocos em betão pré-

fabricado com 20x10x6 cm na cor cinza do tipo 

Soplacas ou equivalente em escadas, incluindo 

camada de assentamento em traço seco com 10 

cm de espessura e camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 20 cm 

de espessura e todos os trabalhos necessários 

(m²). 111,40 17,88 € 1 991,83 €

Artº 159 Fornecimento e colocação de gravilha com 5 cm 

de espessura em plataformas, incluindo placas de 

enrelvamento tipo "Ritter" da Paisotec ou 

equivalente, camada de agregado britado de 

granulometria extensa ("tout-venant") com 

(20+20)cm de espessura e todos os trabalhos 

necessários (m²).

Centro de interpretação 705,30 17,50 € 12 342,75 €

Artº 160 Fornecimento e colocação do deck compósito tipo 

Tecnodeck ou equivalente incluindo todos os 

acessórios e trabalhos necessários (m²).

76,30 43,75 € 3 338,13 €
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f g Descrição Totais Preço unitário Preço total

Artº 161 Execução de canal de drenagem em pedra de 

rachão com 0,40 m de espessura assente sobre 

manta geotêxtil, incluindo manta e todos trabalhos 

necessários (m²).
1 617,00 26,25 € 42 446,25 €

Remates

Artº 162 Fornecimento e assentamento de lancil guia em 

betão com 10x25 cm, em pavimentos incluindo 

fundação em betão tipo C16/20 (ml).
308,90 17,50 € 5 405,75 €

Artº 163 Fornecimento e assentamento de lancil guia em 

betão com 10x25 cm, em escadas incluindo 

fundação em betão tipo C16/20 (ml). 159,00 17,50 € 2 782,50 €

Artº 164 Remate /guia em betão fabricado in situ  do tipo 

C16/20 nas escadas e caminhos, incluindo 

fundação, cofragens e restantes trabalhos 

necessários (ml).
80,00 26,25 € 2 100,00 €

12.03
Mobiliário urbano

Artº 165 Fornecimento e colocação de bancos do tipo R 

Modular da Amop ou equivalente em betão 

decorativo na cor cinza (un).
8,00 875,00 € 7 000,00 €

Artº 166 Fornecimento e assentamento de guardas em 

prumos e perfis de aço galvanizado, incluindo, 

fixação ao pavimento, acessórios, pintura a 

esmalte e todos os trabalhos necessários (ml). 126,70 43,75 € 5 543,13 €

Artº 167 Fornecimento e assentamento de vedação do 

recinto constituída por rede do tipo Plasitor, postes recinto constituída por rede do tipo Plasitor, postes 

do tipo Becaclip e portões, tudo da Betafence ou 

equivalente, de aço galvanizado e plastificado na 

cor verde RAL 6073, incluindo clipes de fixação do 

sistema, maciços de fixação dos postes e todos os 

trabalhos necessários (ml).  

Com 2,30m 200,00 50,00 € 10 000,00 €

Total 12 183 024,77 €

Total 4 132 951,17 €
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Blocos de betão com 20x10x6, cor cinza

Legenda

Limite da intervenção

Áreas pavimentadas a executar, incluídas no projecto de

vias

Inter-referências:

Ver folhas 05 e 06 (Desenhos Parcelares e de Construção).

Bancos tipo R Modular da Amop ou equivalente

Gravilha de granito

Deck compósito com 25mm, do tipo Tecnodeck ou

equivalente

Afloramento rochoso (Património Natural)

Pedra de rachão

Betão betuminoso

Estacionamento para pessoas com mobilidade condicionada
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DC15 - Remate de muro de suporte e guarda

com pavimentos (perfil)

DC16 - Remate de muro de suporte e guarda

com zona relvada e pavimento (perfil)

DC13 - Remate de pavimentos (perfil)

DC03 - Remate de pavimentos (perfil)DC01 - Degraus (perfil)

DC09 - Pavimento e pontão (perfil)

Esquema da Rede de Rega

DC03 - Remate de pavimentos (perfil)
DC05 - Remate de afloramento rochoso

com pavimentos (perfil)

DC04 - Remate de afloramento rochoso

com pavimentos (perfil)

DC06 - Remate de muro de suporte e guarda

com pavimentos (perfil)
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Magnolia soulangeanaMs 3 un

Cedrus deodaraCd 4 un

7 untotal

Alnus glutinosaAg 18

Betula albaBa 14

Quercus palustrisQp 11

Fraxinus angustifoliaFa 13

Sophora JaponicaSp 9

Sorbus aucupariaSa 11

Celtis australisCa 11

87total

Abelia grandifloraAg 15

Berberis stenophyllaBs 48

Lonicera japonicaLj 67

Photinia fraseriPf

Spiraea cantoniensisSc 52

44

Corylus scopariusCs 57

Viburnum tinusVt 46

total 329

Melia AzedarachMa 37

57

Liquidambar styracifluaLs

Celtis australisCs

26

120total

Castanea vulgarisCv 7 un

7 untotal

698.9698.9

Planta de Plantações

Projeto de Execução

Arranjos Exteriores

Município de Bragança

Ampliação da Zona Industrial de

Bragança

0972PEex07rv2_2013-02

Esclarecimentos:

Escala 1:1 000.

N

Legenda

Árvore proposta

Arbusto proposto

EquipamentoAlameda (separador central)

Árvores

Arbustos

Árvores

Arruamentos

Árvores

Outros espaços

Árvores

Árvore pre-existente



705.2705.2
Cd

total

Enrocamento (50%) e

Prado florido (50%)
3.653 m

3.653 m
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Relvado 1.594 m

1.745 mtotal

Prado florido 151 m

Prado florido 4.647 m

total 4.647 m

Planta de
Sementeiras

Projeto de Execução

Arranjos Exteriores

Município de Bragança

Ampliação da Zona Industrial de

Bragança

0972PEex08rv2_2013-02

Esclarecimentos:

Escala 1:1 000.

N

Enrocamento (50%) e Prado (50%)

Legenda

Relvado

Relvado e Prado floridoEnrocamento e Prado florido

EquipamentoAlameda (separador central) Outros espaços

Árvores

Prado florido


