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1 Disposições gerais 
1.1 Disposições e cláusulas por que se rege a empreitada 

1.1.1 - Na execução dos trabalhos e fornecimentos abrangidos pela empreitada e na 
prestação dos serviços que nela se incluem observar-se-ão: 
 
a) As cláusulas do contrato e o estabelecido em todos os documentos que dele fazem 
parte integrante; 
b) O Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 
c) O Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro (Regulamento das Condições de 
Segurança e Saúde no Trabalho em Estaleiros de Construção); 
d) O Decreto n.º 41 821, de 11 de Agosto de 1958 (Regulamento de Segurança no 
Trabalho da Construção Civil); 
e) O Decreto n.º 46 427, de 10 de Julho de 1965 (Regulamento das Instalações 
Provisórias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras); 
f) A restante legislação aplicável, nomeadamente a que respeita à construção, à 
revisão de preços, às instalações do pessoal, à segurança social, ao desemprego, à 
higiene, segurança, prevenção e medicina no trabalho e à responsabilidade civil 
perante terceiros; 
g) As regras da arte. 
 
1.1.2 - Para os efeitos estabelecidos na alínea a) da cláusula 1.1.1, consideram-se 
integrados no contrato o projecto, este caderno de encargos, os restantes elementos 
patenteados em concurso e mencionados no índice geral, a proposta do empreiteiro e, 
bem assim, todos os outros documentos que sejam referidos no título contratual ou 
neste caderno de encargos. 
 
1.1.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se referem as alíneas b), c), d), e) e 
f) da cláusula 1.1.1 serão observados em todas as suas disposições imperativas e nas 
demais cujo regime não haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele 
fazem parte integrante. 
 

1.2 Regulamentos e outros documentos normativos 
1.2.1 - Para além dos regulamentos e dos documentos normativos referidos neste 
caderno de encargos, fica o empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os 
demais que se encontrem em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar. 
 
1.2.2 - O dono da obra fica obrigado a definir neste caderno de encargos as 
especificações técnicas constantes do anexo II ao Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 
Março, de acordo com o disposto no artigo 65º do mesmo decreto-lei. 
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1.2.3 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicável aos trabalhos a 
realizar e não esteja em oposição com os documentos do contrato, as especificações 
técnicas definidas nos termos da cláusula anterior. 
 
1.2.4 - A fiscalização pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a 
comprovação do cumprimento das disposições regulamentares e normativas 
aplicáveis. 
 

1.3 Regras de interpretação dos documentos que regem a empreitada 
1.3.1 - As divergências que porventura existam entre os vários documentos que se 
consideram integrados no contrato, se não puderem solucionar-se pelas regras gerais 
de interpretação, resolver-se-ão de acordo com os seguintes critérios: 
 
a) O estabelecido no próprio título contratual prevalecerá sobre o que constar de todos 
os demais documentos; 
b) O estabelecido na proposta prevalecerá sobre todos os restantes documentos, 
salvo naquilo em que tiver sido alterado pelo título contratual; 
c) Nos casos de conflito entre este caderno de encargos e o projecto, prevalecerá o 
primeiro quanto à definição das condições jurídicas e técnicas de execução da 
empreitada e o segundo em tudo o que respeita à definição da própria obra, nos 
termos do artigo 63º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 
d) O programa de concurso só será atendido em último lugar. 
 
1.3.2 - Se no projecto existirem divergências entre as várias peças e não for possível 
solucioná-las pelas regras gerais de interpretação, resolver-se-ão nos seguintes 
termos: 
 
a) As peças desenhadas prevalecerão sobre todas as outras quanto à localização, às 
características dimensionais da obra e à disposição relativa das suas diferentes 
partes; 
b) As folhas de medições discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas 
resumo de quantidades de trabalhos prevalecerão sobre quaisquer outras no que se 
refere à natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuízo do disposto nos artigos 14º 
e 15º do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março; 
c) Em tudo o mais prevalecerá o que constar da memória descritiva e restantes peças 
do projecto. 
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1.4 Esclarecimento de dúvidas na interpretação dos documentos que 
regem a empreitada 
1.4.1 - As dúvidas que o empreiteiro tenha na interpretação dos documentos por que 
se rege a empreitada devem ser submetidas à fiscalização da obra antes de se iniciar 
a execução do trabalho sobre o qual elas recaiam. No caso de as dúvidas ocorrerem 
somente após o início da execução dos trabalhos a que dizem respeito, deverá o 
empreiteiro submetê-las imediatamente à fiscalização, juntamente com os motivos 
justificativos da sua não apresentação antes do início daquela execução. 
 
1.4.2 - A falta de cumprimento do disposto na cláusula anterior torna o empreiteiro 
responsável por todas as consequências da errada interpretação que porventura haja 
feito, incluindo a demolição e reconstrução das partes da obra em que o erro se tenha 
reflectido. 
 

1.5 Projecto 
1.5.1 - O projecto a considerar para a realização da empreitada será o patenteado no 
concurso, salvo se no programa de concurso ou neste caderno de encargos for 
determinada ou admitida a apresentação de variantes pelos concorrentes, nos termos 
dos artigos 12º ou 20º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, caso em que o 
projecto apresentado pelo empreiteiro e aceite pelo dono da obra ficará a substituir o 
projecto patenteado ou a parte a que diz respeito. 
 
1.5.2 - Em qualquer dos casos indicados na cláusula anterior, bem como no previsto 
no artigo 11º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, devem ser observadas as 
disposições legais relativas à elaboração de projectos de obras públicas, 
designadamente as contidas na Portaria de 7 de Fevereiro de 1972, que contém as 
instruções para o cálculo dos honorários referentes aos projectos de obras públicas (1), 
bem como as previstas no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro. 
 
1.5.3 - O autor do projecto deve prestar a necessária assistência técnica ao dono da 
obra, tanto na fase de concurso e adjudicação como na fase de execução da obra, de 
acordo com o estabelecido no artigo 9º da portaria referida na cláusula anterior. 
 
1.5.4 - No caso em que a adjudicação tenha recaído sobre proposta com variante ao 
projecto ou a parte dele, entende-se que a referida variante contém todos os 
elementos necessários para a sua perfeita apreciação, e que se encontra completada 
com os esclarecimentos, pormenores, planos e desenhos explicativos, com o grau de 
desenvolvimento a que se refere o n.º 1 do artigo 12º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 
Março. 
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1.5.5 - Na fase de preparação e planeamento a que se refere a cláusula 4 e no caso 
referido na cláusula 1.5.4, o empreiteiro completará os elementos de projecto por ele 
apresentados a concurso por forma que sejam atingidas uma pormenorização e 
especificação pelo menos idênticas às do projecto patenteado ou da parte a que dizem 
respeito. O projecto variante deve ser acompanhado de nota justificativa, 
particularmente nos casos em que inclua inovações tecnológicas relativamente ao 
projecto patenteado, e obedecer, no que for aplicável, às disposições legais para a 
elaboração de projectos de obras públicas. 
 
1.5.6 - Os elementos do projecto que não tenham sido patenteados no concurso 
deverão ser submetidos à aprovação do dono da obra e ser sempre assinados pelos 
seus autores, que deverão possuir para o efeito, nos termos da lei, as adequadas 
qualificações académicas e profissionais. 
 
1.5.7 - Salvo disposição em contrário, competirá ao empreiteiro a elaboração dos 
desenhos, pormenores e peças desenhadas do projecto a que se refere a cláusula 
4.3, bem como dos desenhos correspondentes às alterações surgidas no decorrer da 
obra. Concluídos os trabalhos, o empreiteiro deverá entregar ao dono da obra uma 
colecção actualizada de todos estes desenhos, elaborados em transparentes 
sensibilizados de material indeformável e inalterável com o tempo, ou através de 
outros meios, desde que aceites pelo dono da obra. 
 

1.6 Subempreitadas 
1.6.1 - A responsabilidade de todos os trabalhos incluídos no contrato, seja qual for o 
agente executor, será sempre do empreiteiro e só dele, salvo no caso de cessão 
parcial da posição contratual devidamente autorizada, não reconhecendo o dono da 
obra, senão para os efeitos indicados expressamente na lei, a existência de quaisquer 
subempreiteiros que trabalhem por conta ou em combinação com o adjudicatário. 
 
1.6.2 - O dono da obra não poderá opor-se à escolha do subempreiteiro pelo 
empreiteiro de obras públicas adjudicatário da obra, salvo se aquele não dispuser de 
condições legais para a execução da obra que lhe foi subcontratada. O empreiteiro 
não poderá proceder à substituição dos subempreiteiros sem autorização do dono da 
obra. 
 
1.6.3 - Todas as subempreitadas devem ser objecto de contratos, a elaborar nos 
termos do disposto no artigo 266º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, dos quais 
devem constar necessariamente os seguintes elementos: 
 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 
PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS GERAIS (REV 0 – 2005-12-30) 

9

a) Identificação de ambas as entidades outorgantes, indicando o seu nome ou 
denominação social, número fiscal de contribuinte ou de pessoa colectiva, estado civil 
e domicílio ou, no caso de ser uma sociedade, a respectiva sede social e, se for caso 
disso, as filiais que interessam à execução do contrato e os nomes dos titulares dos 
corpos gerentes ou de outras pessoas com poderes para obrigar no acto; 
b) Identificação dos títulos de que constem as autorizações para o exercício da 
actividade de empreiteiro de obras públicas; 
c) Especificação técnica da obra que for objecto do contrato; 
d) Valor global do contrato; 
e) Forma e prazos de pagamento, os quais devem ser estabelecidos em condições 
idênticas às previstas no contrato entre o dono da obra e o empreiteiro. 
 
1.6.4 - No que se refere à alínea c) da cláusula anterior, devem ser indicados os 
trabalhos a realizar. No que se refere à alínea d) da cláusula anterior, deve constar do 
contrato o que for acordado quanto à revisão de preços. 
 
1.6.5 - O empreiteiro não poderá subempreitar mais de 75% do valor da obra que lhe 
foi adjudicada. 
 
1.6.6 - O regime previsto na cláusula anterior é igualmente aplicável às 
subempreitadas subsequentes. 
 
1.6.7 - As cópias dos contratos devem ser depositadas junto do dono da obra, 
previamente à celebração do contrato do qual emergem, ou previamente ao início dos 
trabalhos, consoante se trate de autorizações necessárias para apresentação a 
concurso ou de outras autorizações. 
 
1.6.8 - O empreiteiro tomará as providências indicadas pela fiscalização por forma que 
esta, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos 
subempreiteiros presentes na obra. 
 

1.7 Execução simultânea de outros trabalhos no local da obra 
1.7.1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele próprio ou de mandar 
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma 
obra, quaisquer trabalhos não incluídos no contrato, ainda que sejam de natureza 
idêntica à dos contratados. 
 
1.7.2 - Os trabalhos referidos na cláusula anterior serão executados em colaboração 
com a fiscalização, de modo a evitar demoras e outros prejuízos. 
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1.7.3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execução da empreitada está a 
ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realização simultânea dos trabalhos a 
que se refere a cláusula 1.7.1, deverá apresentar a sua reclamação no prazo de cinco 
dias a contar da data da ocorrência, a fim de superiormente se tomarem as 
providências que as circunstâncias imponham. 
 
1.7.4 - Nos casos da cláusula anterior, o empreiteiro terá direito: 
 
a) À prorrogação do prazo do contrato por período correspondente ao do atraso 
porventura verificado na realização da obra em consequência da suspensão ou do 
abrandamento do ritmo de execução dos trabalhos; 
b) À indemnização dos prejuízos que demonstre ter sofrido. 
 

1.8 Actos e direitos de terceiros 
1.8.1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execução da obra em virtude de 
qualquer facto imputável a terceiros, deverá, no prazo de oito dias a contar da data em 
que tome conhecimento da ocorrência, informar, por escrito, a fiscalização, a fim de o 
dono da obra ficar habilitado a tomar as providências que estejam ao seu alcance. 
 
1.8.2 - Se os trabalhos a executar na obra forem susceptíveis de provocar prejuízos ou 
perturbações a um serviço de utilidade pública, o empreiteiro, se disso tiver ou dever 
ter conhecimento, comunicará, antes do início dos trabalhos em causa, ou no decorrer 
destes, esse facto à fiscalização, para que esta possa tomar as providências que 
julgue necessárias perante a entidade concessionária ou exploradora daquele serviço. 
 

1.9 Patentes, licenças, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos 
registados 
1.9.1 - Serão inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades 
decorrentes da utilização na execução da empreitada de materiais, de elementos de 
construção ou de processos de construção a que respeitem quaisquer patentes, 
licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial. 
 
1.9.2 - Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido na execução 
dos trabalhos qualquer dos direitos mencionados na cláusula anterior, o empreiteiro 
indemnizá-lo-á de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas 
as quantias que tenha de pagar, seja a que título for. 
 
1.9.3 - O disposto nas cláusulas 1.9.1 e 1.9.2 não é, todavia, aplicável a materiais e a 
elementos ou processos de construção definidos neste caderno de encargos para os 
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quais se torne indispensável o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono 
da obra não indique a existência de tais direitos. 
 
1.9.4 - No caso previsto na cláusula anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da 
existência dos direitos em causa, não iniciará os trabalhos que envolvam o seu uso 
sem que a fiscalização, por ele consultada, o notifique, por escrito, de que o pode 
fazer. 
 

1.10 Outros encargos do empreiteiro 
1.10.1 - Salvo disposição em contrário deste caderno de encargos, correrão por conta 
do empreiteiro, que se considerará, para o efeito, o único responsável: 
 
a) A reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos imputáveis ao 
adjudicatário e que não resultem da própria natureza ou concepção da obra, sejam 
sofridos por terceiros até à recepção definitiva dos trabalhos em consequência do 
modo de execução destes últimos, da actuação do pessoal do empreiteiro ou dos seus 
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de 
segurança das obras, materiais, elementos de construção e equipamentos; 
b) As indemnizações devidas a terceiros pela constituição de servidões provisórias ou 
pela ocupação temporária de prédios particulares necessários à execução da 
empreitada. 

 
1.10.2 - Considera-se encargo do empreiteiro promover os seguros indicados neste 
caderno de encargos. 
 

1.11 Caução 
1.11.1 - O valor da caução é de ... % (5% ou outro valor fixado nos termos do n.º 2 do 
artigo 113º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março) do preço total do contrato e será 
prestado por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou 
mediante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, conforme escolha do 
adjudicatário e de acordo com os modelos constantes do anexo a este caderno de 
encargos. 
 
1.11.2 - Em casos excepcionais, devidamente justificados e publicitados, pode o dono 
da obra estipular um valor mínimo mais elevado para a caução, não podendo este, 
contudo, exceder 30% do preço total do respectivo contrato, mediante prévia 
autorização da entidade tutelar, quando existir. 
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1.11.3 - Será dispensada a prestação de caução ao adjudicatário que apresente 
contrato de seguro adequado da execução da obra pelo preço total do respectivo 
contrato, e também do respectivo projecto, se for o caso. Aplicar-se-á o mesmo regime 
caso exista assunção de responsabilidade solidária com o adjudicatário, pelo preço 
total do respectivo contrato, por entidade bancária reconhecida. 
 
1.11.4 - O depósito em dinheiro ou em títulos será efectuado em Portugal, em 
qualquer instituição de crédito, à ordem da entidade que for indicada pelo dono da 
obra, devendo ser especificado o fim a que se destina. 
 
1.11.5 - Quando o depósito for efectuado em títulos, estes serão avaliados pelo 
respectivo valor nominal, salvo se, nos últimos três meses, a média da cotação na 
bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a avaliação será feita em 90% 
dessa média. 
 
1.11.6 - Em obras de valor inferior a 25 000 euros e sempre que o dono da obra o 
estabeleça, a caução será substituída pela retenção de 10% dos pagamentos a 
efectuar. 
 

2 Objecto e regime da empreitada 
2.1 Objecto da empreitada 

2.1.1 - A empreitada tem por objecto a realização dos trabalhos definidos, quanto à 
sua espécie, quantidade e condições técnicas de execução, no projecto e neste 
caderno de encargos. 
 
2.1.2 - O projecto a considerar para efeitos do estabelecido na cláusula 2.1.1 será o 
definido na cláusula 1.5. 
 
2.1.3 - As condições técnicas de execução dos trabalhos da empreitada serão as 
deste caderno de encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face 
do projecto ou variante aprovados. 
 

2.2 Modo de retribuição do empreiteiro 
2.2.1 - O regime da empreitada, quanto ao modo de retribuição do empreiteiro, é o 
estabelecido neste caderno de encargos e corresponderá a uma das hipóteses 
seguintes, podendo, eventualmente, ser estabelecidos diferentes modos de retribuição 
para distintas partes da obra ou diferentes tipos de trabalho: 
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a) Empreitada por preço global: a empreitada é realizada por preço global e, assim, o 
montante da remuneração a receber pelo empreiteiro é previamente fixado e 
corresponde à realização de todos os trabalhos necessários para a execução da obra 
ou parte da obra objecto do contrato (será, todavia e conforme os casos, acrescido ou 
deduzido ao preço da empreitada, em conformidade com o disposto nos artigos 15º e 
demais aplicáveis do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o valor dos trabalhos que 
resultem da rectificação de erros ou omissões do projecto, nos termos do artigo 14º do 
mesmo diploma); 
b) Empreitada por série de preços: a empreitada é realizada por série de preços e, 
assim, as importâncias a receber pelo empreiteiro serão as que resultarem da 
aplicação dos preços unitários estabelecidos no contrato por cada espécie de trabalho 
a realizar às quantidades desses trabalhos realmente executadas; 
c) Regime misto: sendo a obra executada em parte por preço global e em parte por 
série de preços, aplicar-se-ão as regras definidas nas alíneas a) e b) às parcelas 
correspondentes da empreitada. 
 

3 Pagamentos ao empreiteiro 
3.1 Disposições gerais 

3.1.1 - O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluídos no contrato far-se-á por 
medição, com observância do disposto nos artigos 202º e seguintes do Decreto-Lei n.º 
59/99, de 2 de Março, se outras condições não forem estabelecidas neste caderno de 
encargos. 
 
3.1.2 - O pagamento dos trabalhos a mais será feito nos mesmos termos da cláusula 
anterior, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente 
aplicáveis. 
 

3.2 Adiantamentos ao empreiteiro 
3.2.1 - As condições de concessão de adiantamento ao empreiteiro, para além das 
referidas nos artigos 214º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, são as 
que constam deste caderno de encargos. 
 

3.3 Descontos nos pagamentos 
3.3.1 - O desconto para garantia do contrato será de .... % (5%, salvo se outra 
percentagem for fixada, nos termos do artigo 211º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 
2 de Março), excepto nos casos em que o adjudicatário tenha prestado contrato de 
seguro pelo preço total do contrato. 
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3.3.2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de 
títulos, garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos que a caução. 
 
3.3.3 - O dono da obra deduzirá ainda nos pagamentos parciais a fazer ao empreiteiro: 
 
a) As importâncias necessárias ao reembolso dos adiantamentos e à liquidação das 
multas que lhe tenham sido aplicadas, nos termos, respectivamente, dos artigos 215º 
e 233º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 
b) 0,5 % para a Caixa Geral de Aposentações, nos termos da legislação aplicável;  
c) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis. 
 

3.4 Mora no pagamento 
3.4.1 - O juro previsto na lei para a mora no pagamento das contas liquidadas e 
aprovadas será obrigatoriamente abonado ao empreiteiro, independentemente de este 
o solicitar, e incidirá sobre a totalidade em dívida. 
 
3.4.2 - O pagamento do juro previsto na cláusula anterior deverá efectuar-se até 22 
dias depois da data em que haja tido lugar o pagamento dos trabalhos, revisões ou 
acertos que lhes deram origem. 
 

3.5 Regras de medição 
3.5.1 - Os critérios a seguir na medição dos trabalhos serão os estabelecidos no 
projecto, neste caderno de encargos ou no contrato. 
 
3.5.2 - Se os documentos referidos na cláusula anterior não fixarem os critérios de 
medição a adoptar, observar-se-ão para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade: 
 
a) As normas oficiais de medição que porventura se encontrem em vigor; 
b) As normas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o 
dono da obra e o empreiteiro. 
 

3.6 Revisão de preços do contrato 
3.6.1 - A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos custos 
de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, será efectuada nos termos da legislação sobre revisão de preços. A 
modalidade a adoptar é a fixada neste caderno de encargos. 
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3.6.2 - No caso de eventual omissão do contrato relativamente à fórmula de revisão de 
preços, aplicar-se-á a fórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza. 
 
3.6.3 - Se a revisão for feita na modalidade de garantia de preços pelo dono da obra, 
observar-se-ão as condições seguintes: 
 
a) Os custos de mão-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios 
praticados no mercado, são os indicados neste caderno de encargos ou no título 
contratual; 
b) A garantia de custo de mão-de-obra abrange exclusivamente as profissões 
enumeradas neste caderno de encargos; 
c) A garantia de custo de mão-de-obra não abrange os encargos de deslocação e de 
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes à 
prestação de trabalho em horas extraordinárias que não estejam expressamente 
previstas neste caderno de encargos; 
d) A revisão de preços relativa ao custo de mão-de-obra incidirá sobre o valor 
correspondente à percentagem fixada na legislação sobre revisão de preços; 
e) O empreiteiro obriga-se a enviar à fiscalização o duplicado das folhas de salários 
pagos na obra, do qual lhe será passado recibo, no prazo de cinco dias a contar da 
data de encerramento das folhas; 
f) Em anexo ao duplicado das folhas de salários, o empreiteiro obriga-se a enviar 
também um mapa com a relação do pessoal e respectivos salários e encargos sociais 
a que corresponda ajustamento de preços no qual figurem os montantes calculados na 
base dos que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e as correspondentes 
diferenças a favor do dono da obra ou do empreiteiro; 
g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificação de quaisquer salários ou 
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas à fiscalização; 
h) Os preços garantidos para os materiais são considerados como preços no local de 
origem do fornecimento ao empreiteiro e não incluem, portanto, os encargos de 
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se 
especificar de outra forma; 
i) Se para a aquisição de materiais de preço garantido tiverem sido facultados 
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas 
condições não são susceptíveis de revisão de preços a partir das datas de pagamento 
dos respectivos adiantamentos; 
j) Independentemente do direito de vigilância sobre os preços relativos à aquisição de 
materiais de preço garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a 
justificação dos respectivos preços. 
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3.6.4 - Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão 
de preços da empreitada serão incluídos nas situações de trabalhos. 
 
3.6.5 - Os materiais cujos preços são garantidos poderão ser fornecidos ao 
empreiteiro, directa ou indirectamente, pelo dono da obra, conforme for julgado mais 
conveniente ao interesse deste, excepto se o empreiteiro demonstrar já haver 
adquirido os materiais necessários para a execução dos trabalhos, ou na medida em 
que o tiver feito. 
 
3.6.6 - Nos casos previstos na cláusula 1.6, deverá constar dos contratos entre o 
empreiteiro e os seus subempreiteiros o que entre eles for acordado quanto à revisão 
de preços. 
 

4 Preparação e planeamento dos trabalhos 
4.1 Preparação e planeamento da execução da obra 

4.1.1- O empreiteiro é responsável: 
 
a) Perante o dono da obra, nos termos da cláusula 1.6, pela preparação, planeamento 
e coordenação de todos os trabalhos da empreitada, seja qual for o agente executor, 
bem como pela preparação, planeamento e execução dos trabalhos necessários à 
aplicação, em geral, das normas sobre segurança, higiene e saúde no trabalho 
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Segurança e Saúde, 
da responsabilidade do dono da obra, elaborado na fase de projecto e já patenteado 
em concurso; 
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparação, planeamento e coordenação 
dos trabalhos necessários à aplicação das medidas sobre segurança, higiene e saúde 
no trabalho em vigor, bem como pela aplicação do documento indicado na alínea i) da 
cláusula seguinte. 
 
4.1.2 - A preparação e o planeamento da execução da obra compreendem, além dos 
trabalhos preparatórios ou acessórios previstos no artigo 24º do Decreto-Lei n.º 59/99, 
de 2 de Março: 
 
a) A apresentação pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dúvidas relativas 
aos materiais, aos métodos e às técnicas a utilizar na execução da empreitada; 
b) O esclarecimento dessas dúvidas pelo dono da obra; 
c) A apresentação pelo empreiteiro das reclamações previstas no n.º 1 do artigo 14º 
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 
PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS GERAIS (REV 0 – 2005-12-30) 

17

d) A apreciação e decisão do dono da obra das reclamações a que se refere a alínea 
anterior; 
e) O estudo e definição pelo empreiteiro dos processos de construção a adoptar na 
realização dos trabalhos; 
f) A apresentação pelo empreiteiro dos desenhos de construção, dos pormenores de 
execução e dos elementos do projecto que, nos termos da cláusula 4.3, lhe competir 
elaborar; 
g) A elaboração e apresentação pelo empreiteiro dos planos definitivos de trabalhos e 
de pagamentos; 
h) A aprovação pelo dono da obra dos documentos referidos nas alíneas f) e g); 
i) A elaboração de documento do qual conste o desenvolvimento prático do Plano de 
Segurança e Saúde, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas aí 
previstas, em função do sistema utilizado para a execução da obra, em particular as 
tecnologias e a organização de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento 
deverá conter a avaliação dos riscos, a previsão dos meios adequados à prevenção de 
acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao público em geral, bem como a 
planificação das actividades de prevenção, de acordo com as técnicas construtivas a 
utilizar em obra.  
 
4.1.3 - Os actos previstos na cláusula anterior deverão realizar-se nos prazos que para 
o efeito, e dentro dos limites estabelecidos nos artigos 14º e 159º do Decreto-Lei n.º 
59/99, de 2 de Março, se encontrem fixados neste caderno de encargos. 
 

4.2 Preparação e planeamento de empreitadas comuns à mesma obra 
4.2.1 - O dono da obra reserva-se o direito de, por si próprio ou através de entidade 
por ele designada, coordenar a preparação e planeamento dos trabalhos da presente 
empreitada com os de qualquer outra que venha a contratar para a execução da 
mesma obra. 
 
4.2.2 - O empreiteiro terá, todavia, direito a ser indemnizado dos prejuízos que sofra 
sempre que, por virtude das exigências da coordenação referida, os seus direitos 
contratuais sejam atingidos ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plano de 
trabalhos aprovado. 
 
4.2.3 - No caso referido na cláusula 4.2.1, sem prejuízo do disposto na cláusula 4.1 
relativamente a cada empreitada, a preparação, o planeamento e a coordenação dos 
trabalhos das diferentes empreitadas pelo dono da obra deve abranger a avaliação 
dos riscos profissionais decorrentes da execução, em simultâneo, de várias 
empreitadas na mesma obra, bem como a previsão dos meios adequados à 
prevenção de acidentes relativamente aos trabalhadores e ao público em geral. 
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4.3 Desenho, pormenores e elementos de projecto a apresentar pelo 
empreiteiro 
4.3.1 - Quando a adjudicação se basear em projecto do dono da obra, o empreiteiro 
deverá apresentar, durante o período de preparação e planeamento dos trabalhos, e 
para os efeitos da alínea f) da cláusula 4.1.2, os desenhos de construção e os 
pormenores de execução expressamente exigidos neste caderno de encargos. 
 
4.3.2 - Se a adjudicação for baseada em variantes do empreiteiro, este deverá 
apresentar, nos termos da referida alínea f) da cláusula 4.1.2, todas as peças escritas 
e desenhadas necessárias ao cumprimento do disposto  na cláusula 1.5. 
 
4.3.3 - Salvo nos casos em que este caderno de encargos determine o contrário, o 
empreiteiro poderá, para os efeitos do disposto na cláusula 4.3.1, escolher livremente 
as soluções de execução a adoptar. 
 

4.4 Plano de trabalhos e plano de pagamentos 
4.4.1 - No prazo estabelecido neste caderno de encargos ou no contrato, que não 
poderá exceder 44 dias e que se contará sempre a partir da data da consignação, 
deverá o empreiteiro apresentar, nos termos e para os efeitos dos artigos 159º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, o plano definitivo de trabalhos e o 
respectivo plano de pagamentos, observando na sua elaboração a metodologia fixada 
neste caderno de encargos. 
 
4.4.2 - O plano de trabalhos deverá, nomeadamente: 
 
a) Definir com precisão as datas de início e de conclusão da empreitada, bem como a 
sequência, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execução das diversas 
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas 
e a unidade de tempo que serve de base à programação; 
b) Indicar as quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra necessária, em 
cada unidade de tempo, à execução da empreitada; 
c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessário, em cada unidade 
de tempo, à execução da empreitada; 
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou não neste caderno de encargos, 
que serão mobilizados para a realização da obra; 
e) Não subverter o plano de trabalhos a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 73º 
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
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4.4.3 - No caso de se encontrarem previstas consignações parciais, o plano de 
trabalhos deverá especificar os prazos dentro dos quais elas terão de se realizar, para 
não se verificarem interrupções ou abrandamentos no ritmo de execução da 
empreitada. 
 
4.4.4 - O plano de pagamentos deverá conter a previsão, quantificada e escalonada no 
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida 
para os pagamentos a efectuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de 
trabalhos a que diga respeito. 
 

4.5 Modificação do plano de trabalhos e do plano de pagamentos 
4.5.1 - O dono da obra poderá alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em 
vigor, ficando o empreiteiro com direito a ser indemnizado dos danos sofridos em 
consequência dessa alteração, mediante requerimento a apresentar nos 10 dias 
subsequentes à data em que aquela lhe haja sido notificada. 
 
4.5.2 - O empreiteiro pode, em qualquer momento, propor modificações ao plano de 
trabalhos ou apresentar outro para substituir o vigente, justificando a sua proposta, 
sendo a modificação ou o novo plano aceites desde que deles não resulte prejuízo 
para a obra ou prorrogação dos prazos de execução. 
 
4.5.3 - Em quaisquer situações em que, por facto não imputável ao empreiteiro e que 
se mostre devidamente justificado, se verifique a necessidade de o plano de trabalhos 
em vigor ser alterado, deverá aquele apresentar um novo plano de trabalhos e o 
correspondente plano de pagamentos adaptado às circunstâncias, devendo o dono da 
obra pronunciar-se sobre eles no prazo de 22 dias. 
 
4.5.4 - Decorrido o prazo referido no número anterior sem que o dono da obra se 
pronuncie, consideram-se os planos como aceites. 
 
4.5.5 - Sempre que se altere o plano de trabalhos, deverá ser feito o consequente 
reajustamento do plano de pagamentos. 
 

5 Prazos de execução 
5.1 Prazos de execução da empreitada 

5.1.1 - Os trabalhos da empreitada deverão iniciar-se na data fixada no respectivo 
plano e ser executados dentro dos prazos globais e parcelares estabelecidos neste 
caderno de encargos ( 2 ). 
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5.1.2 - Na contagem dos prazos de execução da empreitada consideram-se incluídos 
todos os dias decorridos, incluindo sábados, domingos e feriados. 
 

5.2 Prorrogação dos prazos de execução da empreitada 
5.2.1 - A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, poderá o dono da 
obra conceder-lhe prorrogação do prazo global ou dos prazos parciais de execução da 
empreitada. 
 
5.2.2 - O requerimento previsto na cláusula anterior deverá ser acompanhado dos 
novos planos de trabalhos e de pagamentos, com indicação, em pormenor, das 
quantidades de mão-de-obra e do equipamento necessário ao seu cumprimento e, 
bem assim, de quaisquer outras medidas que para o efeito o empreiteiro se proponha 
adoptar.  
 
5.2.3 - Se houver lugar à execução de trabalhos a mais e desde que o empreiteiro o 
requeira, o prazo para a conclusão da obra será prorrogado nos seguintes termos: 
 
a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no 
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de 
execução constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu 
enquadramento geral na empreitada; 
b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por 
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades 
técnicas da execução. 
 
5.2.4 - Na falta de acordo quanto ao cálculo da prorrogação do prazo contratual 
previsto na cláusula anterior, proceder-se-á de acordo com o disposto no n.º 4 do 
artigo 151º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
 
5.2.5 - Os pedidos de prorrogação referidos nas cláusulas 5.2.1 a 5.2.3 deverão ser 
apresentados até 22 dias antes do termo do prazo cuja prorrogação é solicitada, a não 
ser que os factos em que se baseiam hajam ocorrido posteriormente. 
 
5.2.6 - Sempre que ocorra suspensão dos trabalhos não decorrente da própria 
natureza destes últimos nem imputável ao empreiteiro, considerar-se-ão 
automaticamente prorrogados, por período igual ao da suspensão, o prazo global de 
execução da obra e os prazos parcelares que, dentro do plano de trabalhos em vigor, 
sejam afectados por essa suspensão. 
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5.3 Multas por violação dos prazos contratuais 
5.3.1 - Se o empreiteiro não concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido, 
acrescido de prorrogações graciosas ou legais, ser-lhe-á aplicada, até ao fim dos 
trabalhos ou à rescisão do contrato, a multa diária estabelecida no artigo 201º do 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, se outra não for fixada neste caderno de 
encargos. 
 
5.3.2 - Se o empreiteiro não respeitar qualquer prazo parcial vinculativo fixado neste 
caderno de encargos, o dono da obra fica com a faculdade de, independentemente do 
disposto no artigo 161º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, aplicar a multa diária 
estabelecida no n.º 2 do artigo 201º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
 
5.3.3 - Se o atraso respeitar ao início da execução da empreitada, de acordo com o 
plano de trabalhos em vigor, aplicar-se-á ao empreiteiro a multa estabelecida no artigo 
162º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, se outra não for fixada neste caderno de 
encargos. 
 
5.3.4 - Para efeitos da cláusula anterior, entende-se que os meios a utilizar pelo 
empreiteiro no início dos trabalhos são os previstos no plano de trabalhos em vigor. 
 
5.3.5 - A multa prevista na cláusula 5.3.1 poderá ser, a requerimento do empreiteiro ou 
por iniciativa do dono da obra, reduzida a montante adequado, sempre que se mostre 
desajustada em relação aos prejuízos reais sofridos pelo dono da obra. 
 
5.3.6 - As multas previstas na cláusula 5.3.2, para a falta de cumprimento de prazos 
parciais vinculativos, e da cláusula 5.3.3, para o atraso no início dos trabalhos, 
poderão ser reduzidas ou anuladas, nos termos do n.º 3 do artigo 201º do Decreto-Lei 
n.º 59/99, de 2 de Março. 
 

5.4 Prémios 
5.4.1 - Em caso algum haverá lugar à atribuição de prémios. 
 

6 Fiscalização e controlo 
6.1 Direcção técnica da empreitada e representante do empreiteiro 

6.1.1 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitação pelo dono da obra, a confiar 
a direcção técnica da empreitada a um técnico com a qualificação mínima indicada 
neste caderno de encargos. 
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6.1.2 - Após a assinatura do contrato e antes da consignação, o empreiteiro 
confirmará, por escrito, o nome do director técnico da empreitada, indicando a sua 
qualificação técnica e ainda se o mesmo pertence ou não ao seu quadro técnico. Esta 
informação será acompanhada por uma declaração subscrita pelo técnico designado, 
com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcção técnica da 
obra e comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e 
assiduidade. 
 
6.1.3 - As ordens, os avisos e as notificações que se relacionem com os aspectos 
técnicos da execução da empreitada deverão ser cumulativamente dirigidos 
directamente ao director técnico. 
 
6.1.4 - O director técnico da empreitada deverá acompanhar assiduamente os 
trabalhos e estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado. 
 
6.1.5 - O dono da obra poderá impor a substituição do director técnico da empreitada, 
devendo a ordem respectiva ser fundamentada por escrito. 
 
6.1.6 - O empreiteiro ou um seu representante permanecerá no local da obra durante a 
sua execução, devendo estar habilitado com os poderes necessários para responder, 
perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos. 
 
6.1.7 - As funções de director técnico da empreitada podem ser acumuladas com as 
de representante do empreiteiro, ficando então o mesmo director com os poderes 
necessários para responder, perante o fiscal da obra, pela marcha dos trabalhos. 
 
6.1.8 - Sempre que este caderno de encargos exija a indicação de outros técnicos que 
intervenham na execução dos trabalhos, o empreiteiro entregará à fiscalização, no 
mesmo prazo estabelecido na cláusula 6.1.2, documento escrito indicando 
precisamente o nome, a qualificação, as atribuições de cada técnico e a sua posição 
no organograma da empresa. 
 
6.1.9 - O empreiteiro designará um responsável pelo cumprimento da legislação 
aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela 
correcta aplicação do documento referido na alínea i) da cláusula 4.1.2. 
 

6.2 Representantes da fiscalização 
6.2.1 - O dono da obra notificará o empreiteiro da identidade dos representantes que 
designe para a fiscalização local dos trabalhos. Quando a fiscalização seja constituída 
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por dois ou mais representantes, o dono da obra designará um deles para chefiar, 
como fiscal da obra, e, sendo um só, a este caberão tais funções. 
 
6.2.2 - O fiscal da obra deverá dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os 
elementos indispensáveis a resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo 
empreiteiro para o efeito da normal prossecução dos trabalhos. 
 
6.2.3 - A obra e o empreiteiro ficam também sujeitos à fiscalização que, nos termos da 
lei, incumba a outras entidades. 
 

6.3 Custo da fiscalização 
6.3.1 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto 
neste caderno de encargos ou resulte de caso de força maior, proceda à execução de 
trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos, o dono da obra poderá exigir-
lhe o pagamento dos acréscimos de custo das horas suplementares de serviço a 
prestar pelos representantes da fiscalização. 
 

6.4 Livro de registo da obra 
6.4.1 - O empreiteiro deverá organizar um registo da obra, em livro adequado, com as 
folhas numeradas e rubricadas por si e pela fiscalização e contendo uma informação 
sistemática e de fácil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com 
a execução dos trabalhos. 
 
6.4.2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra são, para além dos 
referidos no n.º 2 do artigo 36º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, os indicados 
neste caderno de encargos. 
 
6.4.3 - O livro de registo será rubricado pela fiscalização e pelo empreiteiro em todos 
os acontecimentos nele registados e ficará ao cuidado deste último, que o deverá 
apresentar sempre que solicitado pela primeira ou por entidades oficiais com jurisdição 
sobre os trabalhos. 
 

7 Condições gerais de execução da empreitada 
7.1 Informações preliminares sobre o local da obra 

7.1.1 - Independentemente das informações fornecidas nos documentos integrados no 
contrato, entende-se que o empreiteiro se inteirou localmente das condições aparentes 
de realização dos trabalhos referentes à empreitada. 
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7.1.2 - A falta de informações relativas às condições locais, ou a sua inexactidão, só 
poderá servir de fundamento para as reclamações quando os trabalhos a que der 
origem não estejam previstos no projecto nem sejam notoriamente previsíveis na 
inspecção local realizada na fase do concurso. 
 

7.2 Condições gerais de execução dos trabalhos 
7.2.1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita 
conformidade com o projecto, com este caderno de encargos e com as demais 
condições técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as 
características de resistência, durabilidade e funcionamento especificadas nos 
mesmos documentos. 
 
7.2.2 - Relativamente às técnicas construtivas a adoptar, fica o empreiteiro obrigado a 
seguir, no que seja aplicável aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrições 
técnicas definidas nos termos das cláusulas 1.2.2 e 1.2.3. 
 
7.2.3 - O empreiteiro poderá propor a substituição dos métodos e técnicas de 
construção ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projecto por 
outros que considere preferíveis, sem prejuízo da obtenção das características finais 
especificadas para a obra. 
 

7.3 Erros ou omissões do projecto e de outros documentos 
7.3.1 - O empreiteiro deverá comunicar à fiscalização, logo que deles se aperceba, 
quaisquer erros ou omissões que julgue existirem no projecto e nos demais 
documentos por que se rege a execução dos trabalhos, bem como nas ordens, nos 
avisos e nas notificações da fiscalização. 
 
7.3.2 - A falta de cumprimento da obrigação estabelecida na cláusula 7.3.1 torna o 
empreiteiro responsável pelas consequências do erro ou da omissão, se se provar que 
agiu com dolo ou negligência incompatível com o normal conhecimento das regras da 
arte.  
 

7.4 Alterações ao projecto propostas pelo empreiteiro 
7.4.1 - O empreiteiro, sempre que, nos termos do artigo 30º do Decreto-Lei n.º 59/99, 
de 2 de Março, propuser qualquer alteração ao projecto, deverá apresentar, 
conjuntamente com ela e além do que se estabelece na referida disposição legal, 
todos os elementos necessários à sua perfeita apreciação. 
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7.4.2 - Os elementos referidos na cláusula anterior deverão incluir, nomeadamente, a 
memória ou nota descritiva e explicativa da solução seguida, com indicação das 
eventuais implicações nos prazos e custos e, se for caso disso, peças desenhadas e 
cálculos justificativos e especificações de qualidade da mesma, em conformidade com 
o disposto na cláusula 1.5. 
 

7.5 Patenteamento do projecto e demais documentos no local dos 
trabalhos 
7.5.1 - O empreiteiro deverá ter patente no local da obra, em bom estado de 
conservação, o livro de registo da obra e um exemplar do projecto deste caderno de 
encargos e dos demais documentos a respeitar na execução da empreitada, com as 
alterações que neles hajam sido introduzidas. 
 
7.5.2 - Nos estaleiros de apoio da obra deverão igualmente estar patentes os 
elementos do projecto respeitantes aos trabalhos aí em curso. 
 

7.6 Cumprimento do plano de trabalhos 
7.6.1 - Se outra periodicidade não for fixada neste caderno de encargos, o empreiteiro 
informará mensalmente a fiscalização dos desvios que se verifiquem entre o 
desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsões do 
plano aprovado. 
 
7.6.2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos da cláusula 
anterior, não coincidirem com os reais, a fiscalização notificá-lo-á dos que considera 
existirem. 
 
7.6.3 - Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execução dos trabalhos previstos 
no plano em vigor, de modo a pôr em risco a conclusão da obra dentro do prazo 
contratual, ficará sujeito ao disposto no artigo 161º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 
Março. 
 

7.7 Ensaios 
7.7.1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificação das suas 
características e comportamentos são os especificados neste caderno de encargos e 
os previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro. 
 
7.7.2 - Quando o dono da obra tiver dúvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode 
tornar obrigatória a realização de quaisquer outros ensaios além dos previstos, 
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acordando previamente, se necessário, com o empreiteiro sobre as regras de decisão 
a adoptar. 
 
7.7.3 - Se os resultados dos ensaios referidos na cláusula anterior não se mostrarem 
satisfatórios e as deficiências encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, 
as despesas com os mesmos ensaios e com a reparação daquelas deficiências ficarão 
a seu cargo, sendo, no caso contrário, de conta do dono da obra. 
 

8 Pessoal 
8.1 Disposições gerais 

8.1.1 - São da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigações relativas ao 
pessoal empregado na execução da empreitada, à sua aptidão profissional e à sua 
disciplina. 
 
8.1.2 - O empreiteiro é obrigado a manter a polícia e boa ordem no local dos trabalhos 
e a retirar destes, sempre que lhe seja ordenado, o pessoal que haja desrespeitado os 
agentes do dono da obra, provoque indisciplina ou seja menos probo no desempenho 
dos seus deveres. 
 
8.1.3 - A ordem referida na cláusula anterior deverá ser fundamentada por escrito 
quando o empreiteiro o exija, mas sem prejuízo da imediata suspensão do pessoal. 
 
8.1.4 - As quantidades e a qualificação profissional da mão-de-obra aplicada na 
empreitada deverão estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em 
conta o respectivo plano. 
 

8.2 Horário de trabalho 
8.2.1 - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra o horário de trabalho em 
vigor. 
 
8.2.2 - O empreiteiro terá sempre no local da obra, à disposição de todos os 
interessados, o texto dos contratos colectivos de trabalho aplicáveis.  
 
8.2.3 - Excepto quando este caderno de encargos expressamente o impeça, o 
empreiteiro poderá realizar trabalhos fora das horas regulamentares, ou por turnos, 
desde que, para o efeito, obtenha autorização do organismo oficial competente e dê a 
conhecer, por escrito, com antecedência suficiente, o respectivo programa à 
fiscalização. 
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8.2.4 - Sempre que este caderno de encargos expressamente interdite os trabalhos 
fora das horas regulamentares ou por turnos, os mesmos só poderão ter lugar desde 
que a urgência da execução da obra ou outras circunstâncias especiais o exijam e a 
fiscalização o autorize. 
 

8.3 Segurança, higiene e saúde no trabalho 
8.3.1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposições legais e 
regulamentares em vigor sobre segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente 
a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta os encargos que de tal 
resultem. 
 
8.3.2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal 
empregado na obra e a prestar-lhe a assistência médica de que careça por motivo de 
acidente no trabalho.  
 
8.3.3 - Em caso de negligência do empreiteiro no cumprimento das obrigações 
estabelecidas nas cláusulas 8.3.1 e 8.3.2, a fiscalização poderá tomar, à custa dele, as 
providências que se revelem necessárias, sem que tal facto diminua as 
responsabilidades do empreiteiro. 
 
8.3.4 - O empreiteiro apresentará, antes do início dos trabalhos e, posteriormente, 
sempre que a fiscalização o exija, apólices de seguro contra acidentes de trabalho 
relativamente a todo o pessoal empregado na obra. 
 
8.3.5 - Das apólices constará uma cláusula pela qual a entidade seguradora se 
compromete a mantê-las válidas até à conclusão da obra e ainda que, em caso de 
impossibilidade de tal cumprir por denegação no decurso desse prazo, a sua validade 
só terminará 30 dias depois de ter feito ao dono da obra a respectiva comunicação. 
 
8.3.6 - O empreiteiro responderá plenamente, perante a fiscalização, pela observância 
das condições estabelecidas nas cláusulas 8.3.1 a 8.3.5 relativamente a todo o 
pessoal empregado na obra. 
 

8.4 Salários mínimos 
8.4.1 - Os salários mínimos a pagar a todo o pessoal empregado na obra, incluindo o 
de quaisquer subempreiteiros, serão os que resultarem do disposto no artigo 144º do 
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
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8.4.2 - A tabela de salários mínimos a que o empreiteiro se encontra sujeito deverá 
estar afixada, por forma bem visível, no local da obra. 
 

8.5 Pagamento de salários 
8.5.1 - Em caso de atraso do empreiteiro no pagamento dos salários aos seus 
trabalhadores, o dono da obra poderá satisfazer os que se encontrarem 
comprovadamente em dívida, descontando nos primeiros pagamentos a efectuar ao 
empreiteiro as somas despendidas para esse fim. 
 

9 Instalações, equipamentos e obras auxiliares 
9.1 Trabalhos preparatórios e acessórios 

9.1.1 - O empreiteiro é obrigado a realizar todos os trabalhos que, por natureza ou 
segundo o uso corrente, devam considerar-se preparatórios ou acessórios dos que 
constituem objecto do contrato.  
 
9.1.2 - Entre os trabalhos a que se refere a cláusula anterior compreendem-se, 
designadamente, salvo determinação expressa em contrário deste caderno de 
encargos, os seguintes: 
 
a) A montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo as 
correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de electricidade e 
de meios de telecomunicações, vias internas de circulação e tudo o mais necessário à 
montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro; 
b) A manutenção do estaleiro; 
c) Os necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na 
obra, incluindo o pessoal dos subempreiteiros, e do público em geral, para evitar 
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e 
saúde no trabalho e de polícia das vias públicas; 
d) O restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e 
serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos 
previstos no contrato e para evitar a estagnação de águas que os mesmos trabalhos 
possam originar; 
e) A construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste; 
f) O levantamento, guarda, conservação e reposição de cabos, canalizações e outros 
elementos encontrados nas escavações e cuja existência se encontre assinalada nos 
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por 
simples inspecção do local da obra à data da realização do concurso; 
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g) O transporte e remoção, para fora do local da obra ou para locais especificamente 
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavação ou resíduos de 
limpeza;  
h) A reconstrução ou reparação dos prejuízos que resultem das demolições a fazer 
para a execução da obra; 
i) Os trabalhos de escoamento de águas que afectem o estaleiro ou a obra e que se 
encontrem previstos no projecto ou sejam previsíveis pelo empreiteiro quanto à sua 
existência e quantidade à data da apresentação da proposta, quer se trate de águas 
pluviais ou de esgotos quer de águas de condutas, de valas, de rios ou outras; 
j) A conservação das instalações que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao 
adjudicatário com vista à execução da empreitada; 
l) A reposição dos locais onde se executaram os trabalhos em condições de não 
lesarem legítimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservação futura da obra, 
assegurando o bom aspecto geral e a segurança dos mesmos locais. 
 
9.1.3 - O empreiteiro é obrigado a realizar à sua custa todos os trabalhos que devam 
considerar-se preparatórios ou acessórios dos que constituem objecto do contrato, 
com excepção dos definidos na alínea a) da cláusula 9.1.2, que são da 
responsabilidade do dono da obra e que constituirão um preço contratual unitário. 
 
9.1.4 - O estaleiro e as instalações provisórias obedecerão ao que se encontre 
estabelecido na legislação em vigor e neste caderno de encargos, devendo o 
respectivo estudo ou projecto ser previamente apresentado ao dono da obra para 
verificação dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste caderno de 
encargos.  
 
9.1.5 - A limpeza do estaleiro, em particular no que se refere às instalações e aos 
locais de trabalho e de estada do pessoal, deverá ser organizada de acordo com a 
regulamentação aplicável. 
 
9.1.6 - A identificação pública bem como os sinais e avisos a colocar no estaleiro da 
obra devem respeitar a legislação em vigor. As entidades fiscalizadoras podem 
ordenar a colocação dos sinais ou avisos em falta e a substituição ou retirada dos que 
não se encontrem conformes. 
 

9.2 Locais e instalações cedidos para implantação e exploração do 
estaleiro 
9.2.1 - Os locais passíveis de instalação do estaleiro são os indicados neste caderno 
de encargos. 
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9.2.2 - Os locais e, eventualmente, as instalações que o dono da obra ponha à 
disposição do empreiteiro devem ser exclusivamente destinados à implantação e 
exploração do estaleiro relativo à execução dos trabalhos. 
 
9.2.3 - Se os locais referidos na cláusula 9.2.1 não satisfizerem totalmente as 
exigências de implantação do estaleiro, o empreiteiro solicitará ao dono da obra a 
obtenção dos terrenos complementares necessários. 
 
9.2.4 - Se o empreiteiro entender que os locais e as instalações referidos na cláusula 
9.2.1 não reúnem os requisitos indispensáveis para a implantação e exploração do seu 
estaleiro, será da sua iniciativa e responsabilidade a ocupação de outros locais e a 
utilização de outras instalações que para o efeito considere necessários. 
 
9.2.5 - O empreiteiro não poderá, sem autorização do dono da obra, realizar qualquer 
trabalho que modifique as instalações cedidas pelo dono da obra e, se tal lhe for 
expressamente exigido neste caderno de encargos, será obrigado a repô-las nas 
condições iniciais uma vez concluída a execução da empreitada. 
 

9.3 Instalações provisórias 
9.3.1 - As instalações provisórias destinadas ao funcionamento dos serviços exigidos 
pela execução da empreitada devem obedecer ao disposto na cláusula 9.1.4 e ser 
submetidas à aprovação da fiscalização. 
 
9.3.2 - O uso de qualquer parte da obra para alguma das instalações provisórias 
dependerá de autorização da fiscalização. 
 
9.3.3 - Aquela autorização não dispensará o empreiteiro de tomar as medidas 
adequadas a evitar a danificação da parte da obra utilizada. 
 

9.4 Redes de água, de esgotos, de energia eléctrica e de 
telecomunicações 
9.4.1 - O empreiteiro deverá construir e manter em funcionamento as redes provisórias 
de abastecimento de água, de esgotos, de energia eléctrica e de telecomunicações 
definidas neste caderno de encargos ou no projecto ou, na sua omissão, que 
satisfaçam as exigências da obra e do pessoal. 
 
9.4.2 - Salvo indicação em contrário deste caderno de encargos, a manutenção e a 
exploração das redes referidas na cláusula anterior, bem como as diligências 
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necessárias à obtenção das respectivas licenças, são de conta do empreiteiro, por 
inclusão dos respectivos encargos nos preços por ele propostos no acto do concurso. 
 
9.4.3 - Sempre que na obra se utilize água não potável, deverá colocar-se, nos locais 
convenientes, a inscrição «Água imprópria para beber». 
 
9.4.4 - As redes provisórias de energia eléctrica deverão obedecer ao que for aplicável 
da regulamentação em vigor. 
 
 

9.5 Equipamento 
9.5.1 - Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulação em contrário deste caderno 
de encargos, o fornecimento e utilização das máquinas, aparelhos, utensílios, 
ferramentas, andaimes e todo o material indispensável à boa execução dos trabalhos. 
 
9.5.2 - O equipamento a que se refere a cláusula anterior deve satisfazer, quer quanto 
às suas características quer quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e 
regulamentos de segurança aplicáveis. 
 

10 Outros trabalhos preparatórios 
10.1 Trabalhos de protecção e segurança 

10.1.1 - Para além das medidas a que se refere a cláusula 9.1.2, constitui encargo do 
empreiteiro a realização dos trabalhos de protecção e segurança especificados no 
projecto ou neste caderno de encargos, tais como os referentes a construções e 
vegetação existentes nos locais destinados à execução dos trabalhos e os relativos a 
construções e instalações vizinhas destes locais. 
 
10.1.2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecção não definidos no 
projecto, o empreiteiro avisará o dono da obra, propondo as medidas a tomar, e 
interromperá os trabalhos afectados, até decisão daquele. 
 
10.1.3 - No caso a que se refere a cláusula anterior e estando envolvidos interesses 
de terceiros, o dono da obra procederá aos contactos necessários com as entidades 
envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar. 
 
10.1.4 - O empreiteiro deverá tomar as providências usuais para evitar que as 
instalações e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundações, ondas, 
tempestades ou outros fenómenos naturais. 
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10.1.5 - Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente 
sujeitos à incidência de fenómenos naturais específicos, tais como cheias, inundações, 
ondas, ventos, tempestades e similares, serão fornecidas aos concorrentes, 
integradas no processo do concurso, as informações adequadas sobre o nível que 
esses fenómenos usualmente assumem, as características que revestem e, se for o 
caso, a época do ano em que se verificam, entendendo-se que o adjudicatário não 
poderá invocar como caso de força maior os que venham eventualmente a ocorrer, a 
não ser que: 
 
a) Atinjam níveis, apresentem características ou se verifiquem em épocas diferentes 
das que, de acordo com as aludidas informações, devam considerar-se normais;  
b) A emergência de qualquer dano consequente dos fenómenos referidos derive de 
planeamento ou condições ou métodos de execução dos trabalhos impostos pelo dono 
da obra, ou de qualquer outro facto não imputável ao empreiteiro. 
 

10.2 Demolições e esgotos 
10.2.1 - Consideram-se incluídas no contrato as demolições que se encontrem 
previstas no projecto ou neste caderno de encargos. 
 
10.2.2 - Os trabalhos de demolição referidos na cláusula anterior compreendem a 
demolição das construções cuja existência seja evidente e que ocupem locais de 
implantação da obra, salvo indicação em contrário deste caderno de encargos, bem 
como a remoção completa, para fora do local da obra ou para os locais definidos neste 
caderno de encargos, de todos os materiais e entulhos, incluindo as fundações e 
canalizações não utilizadas e exceptuando apenas o que o dono da obra autorize a 
deixar no terreno.  
 
10.2.3 - O empreiteiro tomará as precauções necessárias para assegurar em boas 
condições o desmonte e a conservação dos materiais e elementos de construção 
especificados neste caderno de encargos, sendo responsável por todos os danos que 
eventualmente venham a sofrer. 
 
10.2.4 - Os materiais e elementos de construção a que se refere a cláusula anterior 
são propriedade do dono da obra. 
 
10.2.5 - Quaisquer esgotos ou demolições de obras, que houver necessidade de fazer 
e que não tenham sido previstos no contrato, serão executados pelo empreiteiro em 
regime de série de preços unitários, se outro não for acordado. 
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10.3 Remoção de vegetação 
10.3.1 - Consideram-se incluídos no contrato os trabalhos necessários aos 
desenraizamentos, às desmatações e ao arranque de árvores existentes na área de 
implantação da obra ou em outras áreas definidas no projecto ou neste caderno de 
encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente profundos para 
garantirem a completa extinção das plantas. 
 
10.3.2 - Compete ainda ao empreiteiro a remoção completa, para fora do local da obra 
ou para os locais definidos neste caderno de encargos, dos produtos resultantes dos 
trabalhos referidos na cláusula anterior, bem como a regularização final do terreno. 
 
10.3.3 - Os produtos da remoção de vegetação a que se refere a cláusula anterior são 
propriedade do dono da obra. 
 

10.4 Implantação e piquetagem 
10.4.1 - O trabalho de implantação e piquetagem será efectuado pelo empreiteiro, a 
partir das cotas, dos alinhamentos e das referências fornecidas pelo dono da obra. 
 
10.4.2 - O empreiteiro deverá examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da 
obra, apresentando, se for caso disso, as reclamações relativas às deficiências que 
eventualmente encontre e que serão objecto de verificação local pela fiscalização, na 
presença do adjudicatário. 
 
10.4.3 - Uma vez concluídos os trabalhos de implantação, o empreiteiro informará 
desse facto, por escrito, a fiscalização, que procederá à verificação das marcas e, se 
for necessário, à sua rectificação, na presença do adjudicatário. 
 
10.4.4 - O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referências e a recolocá-
las, à sua custa, em condições idênticas, quer na localização definitiva quer num outro 
ponto, se as necessidades do trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalização 
e de esta haver concordado com a modificação da piquetagem. 
 
10.4.5 - O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referências 
visíveis existentes que tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades 
e só proceder à sua deslocação desde que autorizado e sob orientação da 
fiscalização.  
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11 Materiais e elementos de construção 
11.1 Características dos materiais e elementos de construção 

11.1.1 - Os materiais e elementos de construção a empregar na obra terão as 
qualidades, dimensões, formas e demais características definidas nas peças escritas e 
desenhadas do projecto, neste caderno de encargos e nos restantes documentos 
contratuais, com as tolerâncias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos. 
 
11.1.2 - Sempre que o projecto, este caderno de encargos ou o contrato não fixem as 
características de materiais ou elementos de construção, o empreiteiro não poderá 
empregar materiais que não correspondam às características da obra ou que sejam de 
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idêntica 
utilização. 
 
11.1.3 - No caso de dúvida quanto aos materiais a empregar nos termos da cláusula 
anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compatíveis 
com o direito comunitário, ou, na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade 
Europeia. 
 
11.1.4 - Nos casos previstos nas cláusulas 11.1.2 e 11.1.3, o empreiteiro proporá, por 
escrito, à fiscalização a aprovação dos materiais ou elementos de construção 
escolhidos. Esta proposta deverá ser apresentada, de preferência, no período de 
preparação e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligências de 
aprovação não comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em 
que o dono da obra se deverá pronunciar. 
 
11.1.5 - O empreiteiro poderá propor a substituição contratual de materiais ou de 
elementos de construção, desde que, por escrito, a fundamente e indique em 
pormenor as características que esses materiais ou elementos deverão satisfazer e o 
aumento ou diminuição de encargos que da sua substituição possa resultar, bem 
como o prazo em que o dono da obra se deverá pronunciar. 
 
11.1.6 - O aumento ou diminuição de encargos resultantes da imposição ou aceitação 
pelo dono da obra de qualquer das características de materiais ou elementos de 
construção será, respectivamente, acrescido ou deduzido do preço da empreitada. 
 

11.2 Amostras padrão 
11.2.1 - Sempre que o dono da obra ou o empreiteiro o julgue necessário, este último 
apresentará amostras de materiais ou elementos de construção a utilizar, as quais, 
depois de aprovadas pelo fiscal da obra, servirão de padrão. 
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11.2.2 - As amostras deverão ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for 
exigido pela fiscalização, de certificados de origem e de análises ou ensaios feitos em 
laboratório oficial. 
 
11.2.3 - Sempre que a apresentação das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, 
ela deverá ter lugar, na medida do possível, durante o período de preparação e 
planeamento da obra e, em qualquer caso, de modo que as diligências de aprovação 
não prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos. 
 
11.2.4 - A existência do padrão não dispensará, todavia, a aprovação de cada um dos 
lotes de materiais ou de elementos de construção entrados no estaleiro, conforme 
estipula a cláusula 11.4. 
 
11.2.5 - As amostras padrão serão restituídas ao empreiteiro a tempo de serem 
aplicadas na obra.  
 

11.3 Lotes, amostras e ensaios 
11.3.1 - Os materiais e elementos de construção serão divididos em lotes, de acordo 
com o disposto neste caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, 
segundo as suas origens, tipos e, eventualmente, datas de entrada na obra. 
 
11.3.2 - De cada um dos lotes colher-se-ão, sempre que necessário, três amostras, 
nos termos estabelecidos neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, 
destinando-se uma delas ao empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira 
de reserva na posse deste último. 
 
11.3.3 - A colheita das amostras e a sua preparação e embalagem serão feitas na 
presença da fiscalização e do empreiteiro, competindo a este último fornecer todos os 
meios indispensáveis para o efeito. Estas operações obedecerão às regras 
estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos 
normativos aplicáveis ou, na sua omissão, às que forem definidas por acordo prévio. 
 
11.3.4 - As amostras não ensaiadas serão restituídas ao empreiteiro logo que se 
verifique não serem necessárias. 
 
11.3.5 - Nos casos em que este caderno de encargos não estabeleça expressamente 
a obrigatoriedade de realização de ensaios, as amostras do dono da obra e do 
empreiteiro podem ser ensaiadas em laboratórios de reconhecida competência, à 
escolha de cada um deles. 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 
PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS GERAIS (REV 0 – 2005-12-30) 

36 

 
11.3.6 - Nos casos em que a obrigatoriedade de realização de ensaios não esteja 
estabelecida expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra poderá, com 
base ou não nos ensaios, rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeição só se 
considerará, porém, definitiva se houver acordo entre as partes. 
 
11.3.7 - Nos casos em que este caderno de encargos estabeleça a obrigatoriedade de 
realização dos ensaios previstos, o empreiteiro promoverá por sua conta a realização 
dos referidos ensaios em laboratório escolhido por acordo com o dono da obra ou, se 
tal acordo não for possível, num laboratório oficial. 
 
11.3.8 - Nos casos a que se refere a cláusula anterior, o dono da obra poderá rejeitar o 
lote ensaiado, se os resultados dos ensaios realizados não forem satisfatórios. Essa 
rejeição só se considerará, porém, definitiva se houver acordo entre as partes ou se os 
ensaios houverem sido realizados em laboratório oficial ou, ainda, se a natureza dos 
mesmos não permitir a sua repetição em condições idênticas. 
 
11.3.9 - Em todas as hipóteses em que, nos termos das cláusulas 11.3.1 a 11.3.8, a 
rejeição de materiais ou elementos de construção tiver carácter meramente provisório 
e não for possível estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, promover-
se-á o ensaio da terceira amostra em laboratório oficial, considerando-se definitivos, 
para todos os efeitos, os seus resultados. 
 
11.3.10 - Sempre que os materiais ou elementos de construção forem rejeitados 
definitivamente, serão da conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os 
ensaios realizados; em caso de aprovação, o dono da obra suportará as despesas 
relativas aos ensaios a que ele próprio tenha mandado proceder e aos que tenham 
incidido sobre a terceira amostra. 
 
11.3.11 - Na aceitação ou rejeição de materiais ou elementos de construção, de 
acordo com o resultado dos ensaios efectuados, observar-se-ão as regras de decisão 
estabelecidas para cada material ou elemento neste caderno de encargos, nos 
regulamentos e documentos normativos aplicáveis ou, na sua omissão, as que forem 
definidas por acordo antes da realização dos ensaios. 
 

11.4 Aprovação dos materiais e elementos de construção 
11.4.1 - Os materiais e elementos de construção não poderão ser aplicados na 
empreitada senão depois de aprovados pela fiscalização. 
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11.4.2 - A aprovação dos materiais e elementos de construção será feita por lotes e 
resulta da verificação de que as características daqueles satisfazem as exigências 
contratuais. 
 
11.4.3 - A aprovação ou rejeição dos materiais e elementos de construção deverá ter 
lugar nos oito dias subsequentes à data em que a fiscalização foi notificada, por 
escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalização não 
se pronunciar no prazo referido, a não ser que a eventual realização de ensaios exija 
período mais largo, facto que, no mesmo prazo, será comunicado ao empreiteiro. 
 
11.4.4 - No momento da aprovação dos materiais e elementos de construção 
proceder-se-á à sua perfeita identificação. Se, nos termos da cláusula anterior, a 
aprovação for tácita, o empreiteiro poderá solicitar a presença da fiscalização para 
aquela identificação. 
 

11.5 Casos especiais 
11.5.1 - Os materiais ou elementos de construção sujeitos a homologação ou 
classificação obrigatórias só poderão ser aceites quando acompanhados do respectivo 
documento de homologação ou classificação, emitido por laboratório oficial, mas nem 
por isso ficarão isentos dos ensaios previstos neste caderno de encargos. 
 
11.5.2 - Para os materiais ou elementos de construção sujeitos a controlo completo de 
laboratório oficial não serão exigidos ensaios de recepção relativamente às 
características controladas quando o empreiteiro forneça documento comprovativo 
emanado do mesmo laboratório; não se dispensará, contudo, a verificação de outras 
características, nomeadamente as geométricas. 
 
11.5.3 - A fiscalização poderá verificar, em qualquer parte, o fabrico e a montagem dos 
materiais ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe, para o efeito, 
todas as informações e facilidades necessárias. A aprovação só será, todavia, 
efectuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construção 
referidos. 
 

11.6 Depósito e armazenagem de materiais ou elementos de construção 
11.6.1 - O empreiteiro deverá possuir em depósito as quantidades de materiais e 
elementos de construção suficientes para garantir o normal desenvolvimento dos 
trabalhos, de acordo com o respectivo plano, sem prejuízo da oportuna realização das 
diligências de aprovação necessárias. 
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11.6.2 - Os materiais e elementos de construção deverão ser armazenados ou 
depositados por lotes separados e devidamente identificados, com arrumação que 
garanta condições adequadas de acesso e circulação. 
 
11.6.3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra poderá autorizar que, 
depois da respectiva aprovação, os materiais e elementos de construção não se 
separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separação por tipos. 
 
11.6.4 - O empreiteiro assegurará a conservação dos materiais e elementos de 
construção durante o seu armazenamento ou depósito. 
 
11.6.5 - Os materiais e elementos de construção deterioráveis pela acção dos agentes 
atmosféricos podem ser indicados taxativamente ou a título exemplificativo neste 
caderno de encargos. Em qualquer caso, os mesmos serão obrigatoriamente 
depositados em armazéns fechados que ofereçam segurança e protecção contra as 
intempéries e humidade do solo. 
 
11.6.6 - Os materiais e elementos de construção existentes em armazém ou depósito 
e que se encontrem deteriorados serão rejeitados e removidos para fora do local dos 
trabalhos, nos termos da cláusula seguinte. 
 

11.7 Remoção de materiais ou elementos de construção 
11.7.1 - Os materiais e elementos de construção rejeitados provisoriamente deverão 
ser perfeitamente identificados e separados dos restantes. 
 
11.7.2 - Os materiais e elementos de construção rejeitados definitivamente serão 
removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalização da obra 
estabelecer, de acordo com as circunstâncias. 
 
11.7.3 - Em caso de falta de cumprimento pelo empreiteiro das obrigações 
estabelecidas nas cláusulas 11.7.1 e 11.7.2, poderá a fiscalização fazer transportar os 
materiais ou os elementos de construção em causa para onde mais convenha, 
pagando o que necessário for, tudo à custa do empreiteiro, mas dando-lhe prévio 
conhecimento da decisão. 
 
11.7.4 - O empreiteiro, no final da obra, terá de remover do local dos trabalhos os 
restos de materiais ou elementos de construção, entulhos, equipamento, andaimes e 
tudo o mais que tenha servido para a sua execução, dentro do prazo estabelecido 
neste caderno de encargos. 
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12 Recepção e liquidação da obra 
12.1 Recepção provisória 

12.1.1 - Logo que a obra esteja concluída ou que, por força do contrato, parte ou 
partes dela possam ou devam ser recebidas separadamente, proceder-se-á, a pedido 
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, à sua vistoria para o efeito da 
recepção provisória, nos termos dos artigos 217º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, 
de 2 de Março. 
 
12.1.2 - Verificando-se pela vistoria realizada que existem trabalhos que não estão em 
condições de ser recebidos, considerar-se-á efectuada a recepção provisória em toda 
a extensão da obra que não seja objecto de deficiência. 
 

12.2 Prazo de garantia 
12.2.1 - O prazo de garantia é de cinco anos (3) contados a partir da data da recepção 
provisória. 
 
12.2.2 - Caso tenham ocorrido recepções provisórias parcelares, o prazo de garantia 
fixado na cláusula anterior é igualmente aplicável a cada uma das partes da obra que 
tenham sido recebidas pelo dono da obra. 
 

12.3 Obrigações do empreiteiro durante o prazo de garantia 
12.3.1 - Durante o prazo de garantia o empreiteiro é obrigado a fazer, imediatamente e 
à sua custa, as substituições de materiais ou equipamentos e a executar todos os 
trabalhos de reparação que sejam indispensáveis para assegurar a perfeição e o uso 
normal da obra nas condições previstas. 
 
12.3.2 - Exceptuam-se do disposto na cláusula anterior as substituições e os trabalhos 
de conservação que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação 
normais consequentes da sua utilização para os fins a que se destina. 
 

12.4 Restituição dos depósitos e quantias retidas e extinção da caução 
12.4.1 - Feita a recepção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao empreiteiro as 
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e 
promover-se-á, pela forma própria, a extinção da caução prestada. 
 
12.4.2 - A demora superior a 22 dias na restituição das quantias retidas e na extinção 
da caução, quando imputável ao dono da obra, dá ao empreiteiro o direito de exigir 
juro das respectivas importâncias, calculado sobre o tempo decorrido desde o dia 
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seguinte ao do decurso daquele prazo, com base na taxa mencionada no n.º 1 do 
artigo 213º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
 
12.4.3 - No caso de caução prestada por depósito em dinheiro e de reforço de garantia 
em numerário nos termos do artigo 211º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, a 
restituição compreenderá, além do capital devido, os juros entretanto vencidos. 
 
12.4.4 - É título bastante para a extinção das cauções a apresentação junto das 
entidades que as emitiram de duplicado ou cópia autenticada do auto de vistoria 
previsto no n.º1 do artigo 227º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. 
 
 
(1) Esta portaria foi alterada por portaria de 22 de Novembro de 1974 e por portaria de 
5 de Março de 1986. 
(2) No caso de a adjudicação recair em proposta condicionada, os prazos a ter em 
consideração serão os estabelecidos na aludida proposta. 
(3) Poderá ser estabelecido prazo inferior, se devidamente justificado pela natureza do 
trabalho ou pelo prazo previsto de utilização da obra. 
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ANEXO (a que se refere o n.º 1.11.1 deste caderno de encargos) 
Modelo de guia de depósito 

Euros: …,.. 
 
Vai ... , residente (ou com escritório) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agência 
ou delegação) da ... (instituição) a quantia de ... (por extenso, em moeda corrente) (em 
dinheiro ou representada por) ..., como caução exigida para a empreitada de ..., para 
os efeitos do n.º 1 do artigo 112º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. Este 
depósito fica à ordem de ... (entidade), a quem deve ser remetido o respectivo 
conhecimento. 
 
Data... 
Assinaturas... 
 

Modelo de garantia bancária 
O Banco ..., com sede em ..., matriculado na Conservatória do Registo Comercial de..., 
com o capital social de ..., presta a favor de ..., garantia autónoma, à primeira 
solicitação, no valor de ..., correspondente a ... (percentagem), destinado a garantir o 
bom e integral cumprimento das obrigações que ... (empresa adjudicatária) assumirá 
no contrato que com ela a ... (dono da obra) vai outorgar e que tem por objecto ... 
(designação da empreitada), regulado nos termos da legislação aplicável (Decreto-Lei 
n.º 59/99, de 2 de Março). 
 
O Banco obriga-se a pagar aquela quantia à primeira solicitação da ... (dono da obra) 
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu 
benefício quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou 
com o cumprimento das obrigações que ... (empresa adjudicatária) assume com a 
celebração do respectivo contrato.  
 
O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem 
que o pagamento seja realizado, contar-se-ão juros moratórios à taxa mais elevada 
praticada pelo Banco para as operações activas, sem prejuízo de execução imediata 
da dívida assumida por este. 
 
A presente garantia bancária autónoma não pode em qualquer circunstância ser 
denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção, nos termos previstos na 
legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março). 
 
Data... 
Assinaturas... 
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Modelo de seguro-caução à primeira solicitação 
A companhia de seguros ..., com sede em ..., matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de ..., com o capital social de ..., presta a favor de ... (dono da obra) e ao 
abrigo de contrato de seguro-caução celebrado com ... (tomador do seguro), garantia à 
primeira solicitação, no valor de ..., correspondente a ... (percentagem), destinada a 
garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que ... (empresa adjudicatária) 
assumirá no contrato que com ela a ... (dono da obra) vai outorgar e que tem por 
objecto ... (designação da empreitada), regulado nos termos da legislação aplicável 
(Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março). 
 
A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis 
seguintes à primeira solicitação da ... (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o 
pedido e sem que a primeira possa invocar em seu benefício quaisquer meios de 
defesa relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das 
obrigações que ... (empresa adjudicatária) assume com a celebração do respectivo 
contrato.  
 
A companhia de seguros não pode opor à ... (dono da obra) quaisquer excepções 
relativas ao contrato de seguro-caução celebrado entre esta e o tomador do seguro. 
 
A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser 
revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, 
nos termos previstos na legislação aplicável (Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março). 
 
 
Data... 
Assinaturas... 
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1 Peças do projecto 
 
Estão patenteadas no concurso as seguintes peças do projecto: 
 
a) Memória descritiva;  
b) Peças desenhadas; 
c) Caderno de Encargos;  
d) Mapa de Medições; 
e) Lista de Preços; 
 
 

2 Definição da empreitada 
2.1 Objecto 

 
A presente empreitada tem por objecto a execução de um Porto de Abrigo para a 
Pequena Pesca na Ilha da Culatra, incluindo trabalhos de dragagem dos sedimentos 
necessários para estabelecimento da bacia portuária e do canal de acesso à entrada 
do porto. 
 

2.2 Condicionalismo da empreitada 
 
Antes de elaborar a sua proposta o Empreiteiro obriga-se a observar todos os 
condicionalismos que estejam associados com a natureza da empreitada, de forma a 
prever, nomeadamente: 
 

• Protecção eficaz das zonas envolventes, incluindo colocação de estruturas de 
protecção; 

• Montagem e desmontagem de andaimes e escoramentos, a realizar 
cuidadosamente tendo em atenção os equipamentos existentes nos diversos 
locais; 

• De salientar que os trabalhos podem estar sujeitos a interrupções devidas a 
agitação marítima, devendo os concorrentes ter isso em atenção, e não sendo 
consequentemente admissíveis quaisquer pedidos de indemnização; 

• Os trabalhos de apoio por mar deverão ser feitos com os meios que o 
Empreiteiro julgar adequados, nomeadamente aqueles a realizar por 
mergulhadores ou embarcação com respectivos tripulantes devidamente 
autorizados, que terão de decorrer por conta e risco do Adjudicatário; 
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• O Empreiteiro deverá garantir a colocação de sinalização de segurança nas 
imediações dos locais dos trabalhos obedecendo a todas as normas aplicáveis. 

 

2.3 Fiscalização dos trabalhos 
 
Todos os trabalhos deverão ser executados de acordo com as presentes condições 
técnicas. 
 
Em tudo o omisso no projecto, o empreiteiro observará as indicações da Fiscalização, 
a qual definirá nas questões de pormenor todos os detalhes construtivos da obra para 
que todos os trabalhos sejam executados de acordo com as regras técnicas e de arte 
aplicáveis na construção civil. 
 
Os trabalhos deverão ser executados segundo um faseamento que assegure a 
qualidade técnica final da obra e ainda a segurança das estruturas. 
 

2.4 Relação dos trabalhos 
2.4.1 Relação dos trabalhos da empreitada 

 
A relação dos trabalhos da empreitada é a seguinte: 
 

• Construção e instalação de estruturas fixas; 
• Dragagens e aterros; 
• Instalação de estruturas flutuantes; 
• Instalação de sinalização definitiva; 
• Monitorização da qualidade do ambiente sonoro bem como o 

acompanhamento ambiental da obra, tendo como principal objectivo verificar o 
cumprimento das medidas de minimização ambiental de acordo com as 
especificações indicadas neste caderno de encargos. 

 

2.4.2 Outros trabalhos incluídos na empreitada 
 

Fazem ainda parte da empreitada quaisquer outros trabalhos, mesmo que 
eventualmente omissos, caso se revelem indispensáveis à boa execução e correcto 
funcionamento das obras. 
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2.4.3 Encargos do empreiteiro 
 
O empreiteiro terá a seu cargo, em relação aos trabalhos anteriormente discriminados, 
para além do estabelecido noutras cláusulas deste caderno de encargos, 
designadamente o seguinte: 
 
a) A piquetagem e implantação topográfica das obras; 
b) O estudo da execução da obra e das montagens; 
c) Os desenhos de execução dos equipamentos; 
d) Os transportes desde a origem ao local das obras, incluindo cargas e descargas; 
e) As embalagens adequadas; 
f) A guarda e o armazenamento no local; 
g) As eventuais despesas de importação, seguro e alfândega; 
h) As taxas e impostos em vigor; 
i) Os ensaios que lhe são imputáveis neste caderno de encargos; 
j) O fornecimento, na fase de preparação e planeamento dos trabalhos, do 

documento previsto na alínea i) da cláusula geral 4.1.2; 
k) O fornecimento do estudo ou projecto do estaleiro e das instalações provisórias, a 

que se refere a cláusula geral 9.1.4; 
l) O fornecimento dos desenhos finais da obra, das especificações dos equipamentos 

e materiais incorporados na obra e de outros elementos necessários à compilação 
técnica da obra; 

 

2.5 Outros encargos 
 
O adjudicatário fica ainda vinculado ao cumprimento das seguintes recomendações: 
 
1. Deverá assegurar-se que as instalações temporárias, o armazenamento de 

combustíveis e lubrificantes e todo o material utilizado na obra, como outras 
eventuais fontes de contaminação, não venham criar riscos de poluição em 
especial no meio hídrico, devendo tomar-se as medidas preventivas e mitigadoras 
adequadas, como, por exemplo, a utilização de contentores ou reservatórios de 
comprovada estanqueidade e o manuseamento ou utilização de hidrocarbonetos ou 
outros materiais poluentes com cuidados que a sensibilidade do meio aconselha. 
No final da obra deve ser reposta, tanto quanto possível, a situação inicial e 
eliminados todos os vestígios ou �resíduos de construção�. 

2. Por fim e atendendo à atractividade, ao valor turístico e de lazer da área a 
intervencionar, deverão accionar-se os mecanismos conducentes à minimização de 
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impactes através da monitorização e à maximização das condições de segurança 
de pessoas e bens. 

 

2.6 Licenças, autorizações, livre trânsitos, etc. 
 
É da inteira responsabilidade do Empreiteiro a obtenção de todas as licenças e 
autorizações necessárias à movimentação dos seus equipamentos e pessoal, quer 
nas operações de mobilização e desmobilização, quer durante a execução dos 
trabalhos da empreitada. 
 
 

3 Condições técnicas de execução da empreitada 
3.1 Especificações técnicas 

 
As especificações a seguir indicadas, anexas a estas cláusulas especiais, fazem parte 
integrante deste caderno de encargos e, salvo disposição em contrário das mesmas 
cláusulas, regularão a empreitada nos domínios a que respeitam: 

 
EH-01.01 � Estaleiros. Instalações provisórias; 
EH-02.01 � Água; 
EH-02.02 � Areia; 
EH-02.03 � Brita, godo, burgau; 
EH-02.04 � Cimento, cal aérea e pozolanas; 
EH-02.10 - Armaduras para betão armado; 
EH-02.20 � Betões; 
EH-02.25 - Madeiras; 
EH-02.26 � Madeira de cofragem; 
EH-03.34 � Fabricação de estruturas metálicas 
EH-03.35 � Montagem de estruturas metálicas 
EH-03.36 � Protecção anti-corrosiva de estruturas metálicas 
EH-12.02 � Prospecção geotécnica. Topografia 
EH-12.03 � Prospecção geotécnica. Relatório final 
EH-12.04 � Prospecção geotécnica. Sondagens com recuperação de tarolos 
EH-12.05 � Prospecção geotécnica. Sondagens de furação por percussão 
EH-14.11 � Pavimentos. Base de agregado de granulometria extensa (tout-
venant); 
EH-14.18 � Pavimentos. Pavimento de betão de cimento �Portland�. 
Especificações do QMF 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 
PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS ESPECIAIS (REV 0 – 2005-12-30) 

11

Especificações dos passadiços flutuantes 
Especificações das pontes de acesso 
 

3.2 Construção Civil 
3.2.1 Estaleiro 

 
a) O estaleiro, locais de depósito de materiais e outras infra-estruturas temporárias 

necessárias durante a fase de obra devem situar-se no próprio local que será 
intervencionado e não devem afectar as áreas mais sensíveis do ponto de vista 
ecológico e ambiental; 

b) Empreiteiro executará os necessários estaleiros, com áreas cobertas para 
escritórios, equipados para o Empreiteiro, para a Fiscalização, e para armazéns de 
materiais. 

c) Os estaleiros e instalações provisórias deverão obedecer ao estabelecido na 
especificação EH-01.01, anexa. 

d) A área do estaleiro deve ser vedada ou delimitada com marcas visíveis; 
e) Deve ser assegurada a organização do estaleiro, de forma a permitir o normal 

funcionamento das actividades que se desenrolavam anteriormente na zona da 
obra; 

f) Deve ser assegurada a drenagem e o encaminhamento para destino final 
adequado dos efluentes gerados no estaleiro da obra; 

g) Deve ser assegurada a correcta gestão de todos os resíduos de construção, para 
os quais existem opções de valorização, reutilização, reciclagem e de tratamento 
de destino final; 

h) Deve ser interdito o armazenamento, mesmo que temporário, de resíduos criados 
quer pelas operações de desmontagem, quer pelo pessoal da empresa construtora, 
assegurando desde o início da obra a sua recolha e encaminhamento a destino 
final adequado; 

i) As áreas cobertas para armazém de materiais devem ser adequadas em dimensão 
e condições ao equipamento. A armazenagem é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do Empreiteiro. 

j) É expressamente interdita a utilização dos armazéns para guardar materiais 
explosivos. 

k) O Empreiteiro deverá fornecer ao Dono da Obra, desenhos que indiquem os locais 
e áreas que pretende ocupar para estaleiros, à escala 1:200, bem como mencionar 
nos mesmos com legendas adequadas, todos os equipamentos e suas 
características de funcionamento, que neles pretenda instalar. 

l) Nos estaleiros, a guarda da obra e gestão dos armazéns de materiais constituirão 
encargo do Empreiteiro. 
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m) A movimentação do equipamento afecto à obra deve ser feita em vias 
pavimentadas e consolidadas, reduzindo-se assim a emissão de poeiras. 

n) Deve ser assegurada a rega periódica e controlada, nomeadamente em dias secos 
e ventosos, da zona afecta à obra onde poderá ocorrer a produção, acumulação e a 
ressuspensão de poeiras; 

o) Devem ser proibidas todas as queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais 
residuais da obra; 

p) Após a conclusão dos trabalhos, o Empreiteiro deverá retirar todos os 
equipamentos, materiais e resíduos deixados nos locais utilizados como estaleiro, 
no prazo de quinze dias a contar da data de recepção provisória da obra ou de 
cada uma das partes da mesma, deixando-os nas mesmas condições em que se 
encontravam antes de terem sido utilizados para esse fim; 

q) Os terrenos afectados pelas obras, incluindo os locais de depósito dos dragados, 
devem ser devidamente modelados. 

 

3.2.2 Manuseamento de óleos 
 
a) O manuseamento de óleos deve ser conduzido com os necessários cuidados, de 

acordo com as normas previstas na legislação em vigor no sentido de evitar 
eventuais derrames susceptíveis de provocarem contaminação dos solos; 

b) Os trabalhadores afectos à obra devem estar aptos a intervir rapidamente em caso 
de acidente envolvendo o derrame de óleos e hidrocarbonetos, se não 
directamente, chamando as entidades adequadas, de forma a reduzir a quantidade 
de produto derramado e a extensão da área afectada; 

c) O empreiteiro deve tomar as indispensáveis precauções para evitar a contaminação 
dos terrenos por derrames acidentais de óleos ou outros agentes contaminantes, 

 

3.2.3 Restrições às vias de comunicação 
 
Sempre que o equipamento do Empreiteiro, necessário à execução dos trabalhos da 
empreitada, se encontre estacionado dentro dos limites das vias de comunicação 
terrestres e/ou marítimas, não poderá, em circunstância alguma, impedir, bloquear ou 
dificultar, respectivamente, a circulação dos veículos e/ou a navegação. 

 
 

3.2.4 Restrições ao planeamento da obra 
 
A fase de obra deverá decorrer fora do período de nidificação da avifauna (entre 
Março e Julho, inclusive). 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 
PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS ESPECIAIS (REV 0 – 2005-12-30) 

13

 

3.3 Trabalhos marítimos 
 

3.3.1 Disposições gerais 
 
O Adjudicatário deverá sempre reger-se pelas instruções e regulamentos dos Serviços 
Oficiais competentes, no que respeita a todas as operações marítimas previstas na 
empreitada, quer no que respeita às características e utilização dos equipamentos 
flutuantes, quer no que respeita às respectivas tripulações. 
 

3.3.2 Trabalhos submersos 
 
a) �Trabalhos sujeitos a marés�, serão todos os trabalhos realizados entre as cotas 

4,00 m e 0,90 m, acima do Zero Hidrográfico [1]; 
 
b) �Trabalhos debaixo de água�, serão todos os trabalhos realizados abaixo da cota 

0.90 m, acima do Zero Hidrográfico [1]. 
 

3.3.3 Condicionalismos de marés  
 
a) Os elementos de projecto referem as principais características do regime de marés 

a considerar nas zonas sujeitas a inundação. A interpretação desses elementos e a 
obtenção de informações complementares, serão inteiramente da responsabilidade 
do Empreiteiro. 

b) O Empreiteiro suportará todos os encargos decorrentes dos estragos sofridos pelas 
obras ou pelo estaleiro, directos ou indirectamente resultantes da ocorrência de 
inundações ou de condições meteorológicas adversas, incluindo os devidos a 
desobstrução de acessos. 

 

3.3.4 Iluminação dos trabalhos marítimos 
 
Os trabalhos marítimos serão marcados, durante as horas diurnas, por bandeiras, 
bóias ou estacas, de cor vermelha e branca, com dimensão mínima de 0,6 m e, 
durante as horas nocturnas, por farolins de cor amarela incandescente, 
multidireccionais, sendo colocadas nas extremidades de todos os trabalhos 
permanentes e temporários, assim como em todos os outros que o Dono da Obra ou a 
Autoridade Marítima apontar para segurança das obras e da navegação. 
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3.3.5 Obstáculos submersos 
 
O Empreiteiro deverá marcar todos os obstáculos provisoriamente instalados debaixo 
de água com bóias e luzes, assim como providenciar em tudo o que for necessário de 
forma a garantir a segurança da navegação durante a permanência dos obstáculos. 
Devendo retirar os obstáculos o mais cedo possível; sendo todo este trabalho 
custeado pelo Empreiteiro. 
 

3.3.6 Escala de marés 
 
a) O Empreiteiro deverá fornecer e manter uma régua de escala de marés, de madeira 

rija, fixada na posição indicada pelo Dono da Obra; 
b) O Empreiteiro deverá apresentar à Fiscalização, para aprovação, as características 

da régua de escala antes que esta seja instalada; 
c) A régua de escala deverá ser pintada com tinta de óleo na face marcada com faixas 

alternadas de 300 mm de largura, a vermelho e branco respectivamente; todas as 
marcações serão realçadas a preto; 

d) A escala deverá ser rigorosamente acertada com as leituras do marégrafo de 
referência; 

e) Uma vez concluído o trabalho, o Empreiteiro deverá retirar a régua de escala que 
ficará sua pertença. 

 

3.3.7 Inspecção de trabalhos submersos 
 
O Empreiteiro deverá tornar possível o controlo pelo Dono da Obra, sempre que este o 
desejar, da colocação dos materiais submersos. 
 

3.3.8 Trem naval 
 
O Empreiteiro deverá manter o trem naval que eventualmente utilizar (batelões, 
plataformas e embarcações auxiliares), em condições satisfatórias. Deverá ter 
assistência adequada por tripulação competente, e estar equipado com bons cabos e 
amarras e jogos completos de luzes e sinais de navegação. O Empreiteiro será 
sempre responsável pela protecção e segurança do equipamento flutuante. 
 

                                                                                                                                            
[1] O Zero Hidrográfico em Faro-Olhão está situado 2,00 m abaixo do NMM, Nível Médio do Mar. 
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3.3.9 Transporte para o Dono da Obra 
 
O Empreiteiro deverá providenciar, à sua custa e sempre que necessário, uma 
embarcação devidamente equipada e tripulada que porá ao dispor do Dono da Obra e 
seu pessoal, para inspecção, ajustamento, etc. 
 

3.4 Infra-estruturas marítimas 
3.4.1 Âmbito dos trabalhos 

 
Os trabalhos de construção das obras marítimas correspondem a: 

a) obras de abrigo; 
b) retenções periféricas; 
c) rampa varadouro.  

 

3.4.2 Natureza dos fundos 
 
Mesmo antes de se efectuar qualquer análise aos sedimentos, necessária à boa 
execução da obra, pode garantir-se que os fundos são compostos essencialmente por 
areias brancas. Durante a fase de estudo prévio foi feita uma análise da granulometria 
do material a dragar (material à superfície), tendo-se obtido amostras com 84% de 
sólidos e 96% de areias.  
 
Em fase de construção, torna-se necessário promover a execução de trabalhos de 
prospecção, incluindo trabalhos de campo e de laboratório, tendentes à caracterização 
geológica e geotécnica dos terrenos de fundação das retenções, de forma a definir 
com rigor as características dos fundos, de forma a validar o dimensionamento da 
cortina de estacas prancha efectuado. 
 
A prospecção será realizada na zona de implantação do porto de abrigo com o recurso 
a plataforma flutuante, acompanhadas de ensaios �in situ�, e colheita de amostras SPT 
e intactas que posteriormente serão sujeitas a ensaios laboratoriais. 
 

3.4.3 Prospecção Geológica e Geotécnica 
3.4.3.1 Sondagens de furacão com amostragem 

 
Furação 
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As sondagens a realizar devem ser realizadas na ria, na zona de implantação do porto 
de abrigo, com recurso a plataforma flutuante. Os pontos de sondagem aconselhados 
apresentam-se na Figura 2 do Anexo. 
 
Todas as sondagens terão no mínimo um diâmetro de 100 mm, de modo a permitir a 
realização de ensaios durante as operações de furação. 
 
A profundidade a atingir por cada uma das sondagens será de 15 m abaixo do ZH, 
podendo ser terminada a cotas superiores se forem obtidos valores de NSPT≥50 em 3 
ensaios consecutivos. 
 
Estas sondagens deverão seguir, conforme o método de furação utilizado 
especificação EH-12.004 � �Prospecção Geotécnica. Sondagens com Recuperação de 
Tarolos.� ou a especificação EH-12.005 � �Prospecção Geotécnica. Sondagens de 
Furacão por Percussão�. 
 
Operações de amostragem e ensaios �in situ� 
Nas sondagens onde as formações aluvionares atravessadas forem 
predominantemente arenosas serão realizados os seguintes ensaios �in situ� e 
colheita de amostras: 
 

• Ensaios de penetração dinâmica SPT afastados de 1,5 m a partir de 1,0 m de 
profundidade, com recolha integral da amostra, i. e. equivalente aos 0,45 m de 
penetração (salvo eventuais situações de �nega�); 

 
Nas sondagens onde se detectarem formações lodosas ou argilosas deverá ainda 
realizar-se os seguintes trabalhos: 
 

• Em substituição dos ensaios SPT, ensaios de molinete afastados de 1,5 m e a 
partir de 2 m de profundidade, ou a 2 m a partir do topo da camada arenosa 
sobrejacente; 

• Colheita de amostras �intactas� afastadas de 4 m e a partir de 3 m de 
profundidade, ou de 2 m da base da camada arenosa sobrejacente; 

 
Amostragem 
Todas as amostras de solos deverão ser devidamente identificadas com número de 
sondagem, profundidade e data de colheita. 
 
Após a colheita das amostras, estas deverão ser devidamente armazenadas, para 
que, posteriormente, sejam realizados os ensaios laboratoriais previstos. 
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As amostras do SPT deverão ser integralmente colhidas, guardadas em invólucro 
estanque, imediatamente após a sua extracção, e armazenadas em lugar fresco e 
húmido, podendo algumas delas ser seleccionadas para ensaios laboratoriais. 
 
Na colheita de amostras �intactas� utilizar-se-ão amostradores tipo Osterberg e/ou 
Shelby-Tube, ou equivalente. O diâmetro das amostras não deverá ser inferior a 
76 mm. 
 
Para o manuseamento e protecção das amostras �intactas� deve seguir-se a 
Especificação LNEC E 218-1968, �Prospecção geotécnica de Terrenos. Colheita de 
Amostras�. 
 
Ensaios �in situ� 

• Ensaios SPT � Nos ensaios SPT registar-se-ão o número de pancadas 
correspondentes à penetração dos 15 cm iniciais e o número de pancadas 
relativas à penetração seguinte de mais 30 cm. Antes dos ensaios, o fundo do 
furo deverá ser cuidadosamente limpo para reduzir ao mínimo as 
perturbações na zona a ensaiar. Durante a realização do ensaio, o nível de 
água no interior do furo deve ser mantido igual ou superior ao nível freático. 

• Ensaios de molinete (Van Test) � Nos ensaios de molinete deverão ser 
medidas as resistências máxima e residual a que corresponde ao valor do 
momento torsor medido após uma rotação completa do molinete. Até se 
atingir a resistência máxima a velocidade de rotação do molinete deverá ser 
da ordem de 0,2° por segundo (12° por minuto). Depois da rotura a 
velocidade poderá ser maior, mas sem ultrapassar 0,5° por segundo (30° por 
minuto). No entanto quando se medir a tensão residual a velocidade de 
rotação deverá ser novamente de 0,2° por segundo (12° por minuto). O 
molinete deverá ser cuidadosamente enterrado na base do furo previamente 
aberto, ficando a parte superior do molinete coberta, no mínimo por 0,4 m de 
terreno. A fim de evitar perturbações durante a cravação e ensaio as varas 
deverão ser devidamente guiadas. As características das pás e das molas 
deverão ser adaptadas aos valores das resistências a medir. Com os 
resultados dos ensaios deverão ser fornecidas as características geométricas 
das pás do molinete e o gráfico de calibração prévia das molas de medida, 
indicando-se para cada ensaio a pá e a mola utilizadas. 

 
3.4.3.2 Ensaios laboratoriais 
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Sobre as amostras do SPT, seleccionadas entre as que forem colhidas nas 
sondagens, proceder-se-á aos seguintes ensaios laboratoriais de identificação e 
caracterização mecânica: 
 

• Granulometria por peneiração, via húmida, segundo Especificação LNEC 
E196-1966; 

 
• Limites de consistência (Limite de Liquidez e Limite de Plasticidade), segundo 

Norma Portuguesa NP-143 (1969). 
 
Sobre as amostras �intactas�, seleccionadas entre as que forem colhidas nas 
sondagens realizadas, proceder-se-á aos seguintes ensaios laboratoriais: 
 

• Análise granulométrica por peneiração e sedimentação, segundo Especificação 
LNEC E196-1966; 

 
• Limites de consistência (Limite de Liquidez e Limite de Plasticidade), segundo 

Norma Portuguesa NP-143 (1969); 
 

• Determinação do teor em água, segundo a Norma Portuguesa NP-84 (1965); 
 

• Determinação do peso específico apenas para as amostras sobre as quais vão 
ser realizados ensaios de consolidação, a partir do peso específico das 
partículas sólidas, índices de vazios e grau de saturação, cuja determinação 
está incluída naqueles ensaios; 

 
• Ensaios de deformabilidade � Ensaio edométrico � deverão ser conduzidos até 

uma tensão correspondente a 0,42eo, sendo eo o índice de vazios inicial (in 
situ).  

 
3.4.3.3 Relatório Final 

 
Após a conclusão dos trabalhos previstos, de acordo com o especificado na 
Especificação EH-12.003 � �Prospecção Geotécnica. Relatório Final.�, deverá ser 
executado um relatório factual com a descrição dos trabalhos executados, a 
metodologia utilizada e os resultados da furação (localização, profundidades, litologia, 
posição do nível freático, posição dos ensaios realizados), bem como os resultados e 
a interpretação dos ensaios �in situ� e laboratoriais. 
 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 
PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS ESPECIAIS (REV 0 – 2005-12-30) 

19

3.4.4 Cortina de estacas pranchas 
 
A cortina, destinada a suportar diferentes níveis de solo em cada uma das suas faces, 
será constituída por estacas pranchas metálicas de secção em Z interligadas entre si.  
 
A cortina nascente e os 2/3 finais da cortina poente deverão ser constituídos por perfis 
de estacas prancha do tipo AZ 25 da Arbed ou equivalentes. 
Os perfis da cortina sul que serve de estrutura de retenção e do restante troço da 
cortina poente deverão ser do tipo AZ 50 da Arbed ou equivalentes. 
 
A cortina nascente deverá apresentar um comprimento de 11 metros e uma ficha de 5 
metros, ou seja cravada à cota -6.5 (ZH). 
A cortina poente no seu troço inicial deverá apresentar um comprimento de 14 metros 
e uma ficha de 8 metros (cravada à cota -9.5 ZH) e no troço final um comprimento de 
12 metros e uma ficha de 6 metros (cravada à cota -7.5 ZH). 
A cortina sul deverá apresentar um comprimento de 14 metros e uma ficha de 8 
metros, ou seja cravada à cota -9.5 (ZH). 
 

3.4.5 Materiais a utilizar 
 

Salvo indicação em contrário, os materiais a utilizar na construção dos elementos 
estruturais são os seguintes: 
 
− Aço laminado a quente em perfis, barras e chapas: S275 JR (NP EN 10.025 + 

A1) com resistência melhorada à corrosão (tipo cor-ten) 
− Aço em parafusos: 4.6 (EN ISO 898) 
− Aço em porcas: 4 (EN ISO 898) 
− Aço em anilhas: DIN 7989 (para parafusos 4.6) 
− Aço em parafusos de alta resistência: 10.9 (EN ISO 898) 
− Aço em porcas: 10 (EN ISO 898) 
− Aço em anilhas para HR: C45 (DIN 17200) (para parafusos de alta resistência) 

 

3.4.6 Estruturas em betão 
 
A viga de coroamento da cortina e a rampa varadouro em betão armado devem 
satisfazer os seguintes requisitos: 
 
• Ser adequada para uma classe de exposição ambiental de classe 4 (ambiente 

marítimo), segundo a NP ENV 206 e ECL 3, segundo a especificação LNEC E378. 
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• Ser de uma classe de resistência mínima C35/45 (NP ENV 206). 
• Ter uma dosagem mínima de ligante de 360 kg/m3 (para uma dimensão máxima do 

agregado de 32mm, C32. Justificadamente poderá ser aceite outra dimensão 
máxima de agregado, corrigindo a dosagem). 

• A relação mínima aconselhável de A/C é de 0,45. 
• O recobrimento das armaduras deverá ser de 50 mm, salvo indicação contrária nos 

desenhos. 
• Prever no fabrico do betão a adição de um adjuvante inibidor da corrosão, tendo em 

conta o especificado na cláusula 3.4.7. 
• Aço em armaduras (varões): A400NR (REBAP); 
• Aço em armaduras (malha electrosoldada): A500EL (REBAP). 
 

3.4.7 Adjuvantes para betão 
 
Na confecção do betão poderão ser utilizados adjuvantes que comprovadamente 
melhorem a sua durabilidade, a sua trabalhabilidade, reduzam a relação água/cimento 
e/ou reduzam a sua retracção.  
Todos os adjuvantes deverão ser acompanhados de certificado de origem, 
composição, ficha técnica e documentos de homologação ou ensaios de laboratórios 
independentes comprovando a sua qualidade, e deverão ser submetidos à aprovação 
prévia da Fiscalização. 
Em caso algum serão aceites adjuvantes contendo cloretos. 
 

3.4.8 Guardas Metálicas 
 
As guardas metálicas deverão ser tratadas de acordo com o esquema B dos sistemas 
de pintura apresentados na Especificação EH-03.36 � Protecção anti-corrosiva de 
estruturas metálicas. 
 

3.4.9 Ligações 
 
As ligações entre os vários elementos será feita através de parafusos e/ou de cordões 
de soldadura que no caso de serem de canto deverão apresentar uma espessura 
mínima de 0.7xemín, sendo emín, a mínima espessura dos elementos unidos. 
 

3.5 Estabelecimento da bacia portuária e do canal de acesso 
3.5.1 Dragagens 
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a) A draga (tipo e tamanho) deve ser criteriosamente seleccionada, sugerindo-se 
uma draga de sucção-repulsão. 

b) A operação de dragagem deve ser conduzida de forma cuidada, procurando 
minimizar-se a ressuspensão dos sedimentos através de uma baixa velocidade 
de sucção e da utilização de um dispositivo específico, acoplado à cabeça da 
draga; 

c) O equipamento marítimo terá de estar equipado com sistemas de 
posicionamento baseados em GPS diferencial � DGPS � em tempo real, que 
permitam o seu posicionamento com precisão nos locais de dragagem. Para 
além destes sistemas, deverá dispor de fixação e sinalização das unidades 
afectas à dragagem, que não inibam outros utilizadores dependentes do Mar, 
das suas fainas pesqueiras, ou outras, etc., devendo informar as autoridades 
marítimas locais, regularmente e com a devida antecedência, do modo como 
tenciona ir desenvolvendo as suas operações; 

d) Na execução das escavações por dragagens respeitar-se-ão as disposições do 
Regulamento de Segurança no Trabalho da Construção Civil (Decreto-Lei No 
48 821), bem como o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no 
Mar. 

e) Os erros ou omissões do Projecto ou do Caderno de Encargos, relativos ao tipo 
de escavação, à natureza dos solos e às quantidades e condições de trabalho 
não poderão servir de fundamento à suspensão ou interrupção dos trabalhos, 
constituindo obrigação do Empreiteiro dispor oportunamente do equipamento 
necessário. 

f) Sempre que se encontrem obstáculos não previstos no Projecto nem previsíveis 
antes do início dos trabalhos, o Empreiteiro avisará o Dono da Obra e 
interromperá as operações afectadas até decisão daquele. 

g) O emprego de explosivos para a execução de qualquer parte da empreitada é 
expressamente proibido. 

 
3.5.2 Controlo Hidrográfico 

 
a) Para controlo da geometria de dragagem efectuada, deverá ser realizado, um 

levantamento hidrográfico antes do início da dragagem e um outro após a 
conclusão da mesma. A escolha da entidade realizadora daqueles 
levantamentos terá de ter a aprovação do Dono de Obra. 

b) Salvo se as condições meteorológicas o impedirem, o levantamento posterior à 
dragagem será efectuado dentro de um período de 8 dias contados a partir da 
comunicação pelo dragador da conclusão dos trabalhos. 
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3.5.3 Tolerância das Cotas de Dragagem 
 
Admite-se como tolerâncias das cotas de dragagem, as seguintes: 
Tolerância Vertical - +0,5m 
Tolerância Horizontal - +5,0m 
 
O adjudicatário poderá ser obrigado a redragar as zonas em que se verifique não 
terem sido atingidas as cotas de dragagem fixadas no projecto de execução. 
 

3.5.4 Avaliação do Volume Dragado 
 
A medição dos volumes dragados será feita por processos geométricos, a partir dos 
perfis hidrográficos obtidos antes e depois da dragagem, atendendo aos 
condicionamentos indicados em 3.5.1. 
 

3.5.5 Fornecimento de dados 
 
Concluída a dragagem constituirá obrigação do empreiteiro o fornecimento, ao Dono 
de Obra, se este os exigir, os seguintes elementos: 
 

a) Data e hora do inicio e da conclusão de trabalhos para cada equipamento 
envolvido na dragagem; 

b) Medida, feita no porão da draga ou em batelão, do volume total dragado; 
c) Horário de trabalho praticado; 
d) Tempo útil em dragagem e tempo de paragens. 

 
3.5.6 Deposição de dragados 

 
a) A deposição dos dragados não deve ser efectuada na área ocupada por areia 

de dunas; 
b) No caso dos dragados apresentarem granulometria idêntica aos materiais da 

praia seleccionada, a sua deposição deve ser na berma da praia, devendo ser 
realizado o espalhamento de forma uniforme, de modo a minimizar as 
alterações na morfologia daquele local. No caso dos dragados serem 
constituídos por materiais finos, devem ser depositados noutro local a aprovar 
em RECAPE; 

c) Antes das operações de dragagens de manutenção devem ser efectuadas 
análises da contaminação dos sedimentos. Caso os dragados se mostrem 
contaminados, devem ser depositados numa zona própria para o efeito, 
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devidamente impermeabilizada, impedindo a infiltração dos contaminantes no 
sub-solo. 

d) As areias dragadas não deverão ser depositadas em áreas de moluscicultura. 
 

3.5.7 Materiais dragados 
 

a) Devem ser tomadas medidas no sentido de evitar descargas acidentais de 
materiais dragados na água.  

b) A gestão dos sedimentos dragados de cumprir os requisitos legais em vigor � 
Despacho dos Ministérios do Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 
21.06.1995 � de acordo com os resultados das análises efectuadas à qualidade 
dos mesmos, indicativos dos condicionalismos a respeitar na sua gestão. 

 

3.5.8 Transporte das areias dragadas 
 
a) Incluem-se em transporte de areias dragadas, todas as operações de condução 

das mesmas desde os locais de remoção até aos de deposição. 
b) Os erros ou omissões do Projecto ou do Caderno de Encargos relativos à 

natureza e quantidade dos areais a transportar, aos percursos, e às condições 
de remoção e deposição, não poderão servir de fundamento à suspensão ou 
interrupção dos trabalhos, constituindo obrigação do Empreiteiro dispor 
oportunamente do equipamento necessário. 

c) Constituem encargo do Empreiteiro os trabalhos referentes à instalação de 
acessos provisórios, tubagens, estações de bombagem, etc., dentro e fora dos 
estaleiros, devendo para tal solicitar por escrito ao Dono da Obra e/ou a 
proprietários de terrenos afectados, autorização com a antecedência 
necessária, especificando com esquemas desenhados, a escalas convenientes, 
os seus planos de actuação previstos nesses locais. 

d) O equipamento a utilizar não deve, pela sua forma, dimensões e peso, provocar 
quaisquer danos a construções existentes, nomeadamente balizas de 
navegação, pontes cais, esporões, etc. 

e) Os danos causados nas vias de comunicação, os embargos a trânsitos ou 
quaisquer outras responsabilidades perante terceiros, resultantes do tipo de 
equipamento e das operações de transporte das areias dragadas, serão 
encargo do Empreiteiro. 
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3.6 Descrição do material flutuante 
3.6.1 Elementos de abrigo 

 
O lado norte da bacia portuária é materializado por uma linha de quebra-mares 
flutuantes (QMF) de porte adequado a tranquilizar eficientemente o plano de água 
quando ocorrem ventos do quadrante noroeste e do norte coincidentes com a situação 
de �fetch� máximo (preia-mar). 
 
A linha de QMF é constituída pela justaposição de 6 módulos de 20 metros de 
comprimento e 3,8 metros de largura, de modo a perfazer uma cortina de 120 metros, 
suficiente para proporcionar o abrigo desejado para o plano de água. 
 
Os módulos de QMF deverão obedecer às dimensões e especificações apresentadas 
no final deste caderno de encargos. 
 

3.6.2 Elementos de atracação 
 
As linhas de passadiços de atracação que disparam perpendicularmente à linha de 
distribuição serão ancoradas pelo sistema de poitas e amarras. 
 
Os conjuntos movimentam-se, portanto, livremente na vertical de acordo com o nível 
da água (maré). 
 
Todos os passadiços deverão obedecer às dimensões e especificações apresentadas 
no final deste caderno de encargos. Tendo sido adoptado como referência o modelo 
SP2 do Sistema Sagres da Lindley. 
 

3.6.3 Elementos de acesso 
3.6.3.1 Passadiços de distribuição 

 
O acesso aos postos de atracação processar-se-á através de uma linha de passadiços 
de distribuição, ancorados à cortina de estacas-prancha por meio de um acoplamento 
constituído por elementos de chumaceiras em roletes, que deslizam sobre vigas em I 
soldadas verticalmente às estacas. 
 
Os passadiços de distribuição deverão obedecer às dimensões e especificações 
apresentadas no final deste caderno de encargos. Tendo sido adoptado como 
referência o modelo SP2 do Sistema Sagres + da Lindley. 
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3.6.3.2 Pontes de acesso 
 
Como os quebra-mares flutuantes podem proporcionar, além da sua função primordial, 
de protecção, uma boa plataforma para atracação em ocasiões de aceitável 
tranquilidade, terão de ser acessíveis a partir de terra às tripulações das embarcações 
que aí venham a atracar. Essa ligação será estabelecida pelos passadiços que 
coroam a cortina poente de estacas-pranchas em forma de platibanda e, na sua 
extremidade mais ao mar, por uma ponte de acesso de cerca de 10 metros de 
comprimento por 1,5 metros de largura, que fará charneira num patim metálico 
rematando o coroamento e que assentará no primeiro módulo de QMF por roletes e 
pestana. 
 
A ligação ao passadiço de distribuição será efectuada por idêntica ponte de acesso, 
disparando, directamente do topo superior da cortina de retenção onde se aplicará a 
sua charneira. 
 
Serão, necessárias duas pontes de acesso de características semelhantes às 
oferecidas pela MICAL-LINDLEY, desde que apresentem uma capacidade de 
sobrecarga mínima de 2,5 kN/m2, ver especificações no final do caderno de encargos. 
 

3.7 Exigências relativas à envolvente paisagística e patrimonial 
 
a) Todas as operações que impliquem movimentação de terras devem ser 

acompanhadas por um arqueólogo a tempo completo em todas as frentes de obra. 
b) No acompanhamento da obra em meio aquático o arqueólogo deve ter experiência 

na área da arqueologia subaquática. 
c) No caso de surgir algum elemento patrimonial, o arqueólogo responsável deve 

comunicar imediatamente a informação ao CNANS no sentido de se tomarem 
medidas de salvaguarda e protecção do(s) achado(s). 

d) A Capela de Nossa Senhora dos Navegantes e os Destroços de embarcação 
devem ser vedados em relação à obra. 

 
 

4 Plano de Monitorização 
4.1 Qualidade do ambiente sonoro 

 
Deve ser assegurado o cumprimento do estipulado na legislação em vigor 
relativamente aos níveis de ruído ambiente e à potência sonora dos equipamentos 
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utilizados na obra, nomeadamente no Regulamento Geral de Ruído � RGR ( Decreto-
Lei n.o 292/2000, de 14 de Novembro) e Regulamento das Emissões Sonoras de 
Equipamento de Utilização Exterior. Para isso durante a fase de construção, terá de 
ser implementado um plano de monitorização da qualidade do ambiente sonoro. Neste 
contexto, preconiza-se a monitorização dos níveis de ruído nas seguintes condições: 
 
Frequência 
 
Uma medição durante o período de duração da obra (caso os resultados revelem 
níveis de ruído acima dos estipulados na legislação, deverá ser realizada mais uma 
medição, para verificação dos resultados das medidas de minimização 
complementares a implementar). 
 
Locais 
 
Nos locais indicados na Figura 1 do Anexo, utilizados para a realização das medições 
relativas à caracterização da situação de referência, perto de habitações. 
 
Técnicas de medição 
 
A monitorização deverá ter em conta a determinação, segundo a NP-1730, de 1996, 
dos parâmetros acústicos LAeq, LA50 e LA95, no período diurno. 
 
As medições deverão ser realizadas durante um período de tempo representativo das 
condições da zona a que dizem respeito, no que se refere à exposição das 
populações ao ruído. 
 
Tratamento dos resultados 
 
Os resultados obtidos deverão ser confrontados com os valores estabelecidos no 
Decreto-Lei n.o 292/2000, de 14 de Novembro, nos termos do n.o 3 do Artigo 4o desse 
mesmo diploma, que obriga a que: 
 
- as zonas sensíveis não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, LAeq, do ruído ambiente exterior, superior a 55 dB(A), 
no período diurno e 45 dB(A) no período nocturno; 

- as zonas mistas não podem ficar expostas a um nível sonoro contínuo equivalente, 
ponderado A, LAeq, de ruído ambiente exterior, superior a 65 dB(A), no período 
diurno e 55 dB(A) no período nocturno. 
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Em função dos resultados obtidos poderá ser necessário equacionar medidas de 
gestão ambiental suplementares. 
 

4.2 Qualidade das águas superficiais 
 
Na fase de construção deve proceder-se à caracterização da qualidade da água 
superficial na área a intervencionar. A campanha a realizar deve respeitar os 
seguintes requisitos: 
 
Parâmetros a monitorizar 
 
Os parâmetros a monitorizar devem ter em conta as alterações previsíveis ao nível da 
qualidade da água decorrentes das actividades associadas à fase de construção do 
Projecto. Esses parâmetros devem referentes ao pH, Cor, Turvação, Sólidos em 
suspensão totais, CBO5, CQO, Óleos minerais, Hidrocarbonetos totais, Coliformes 
fecais, Coliformes totais, Metais (Arsénio, Cádmio, Crómio, Cobre, Mercúrio, Chumbo, 
Níquel e Zinco). 
 
Locais de amostragem 
 
As amostras devem ser colhidas nos seguintes pontos: 

• ponto central da bacia a dragar 
• ponto a poente da ponte-cais 
• ponto frente à praia a nascente da ponte-cais 
• ponto frente à praia a nascente do local de intervenção 

 
Periodicidade 
 
As campanhas devem ser realizadas com uma periodicidade mensal, durante o tempo 
de execução da obra e um mês depois de terminar a fase de construção. 
 
Técnicas e métodos de análise 
 
As análises devem ser efectuadas atendendo aos métodos analíticos de referência 
explicitados no Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. Os métodos de tratamento de 
dados devem obedecer ao estipulado no mesmo documento legal. 
 
Relatório 
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Deve ser produzido um relatório onde conste a apresentação dos resultados obtidos e 
a sua análise. 
 

4.3 Qualidade dos sedimentos 
 
Após a conclusão da obra deve proceder-se à caracterização da qualidade dos 
sedimentos. A campanha a realizar deve respeitar os seguintes requisitos: 
 
Parâmetros a monitorizar (no mínimo) 
 
Metais: Arsénio, Cádmio, Crómio, Cobre, Mercúrio, Chumbo, Níquel, Zinco 
Compostos orgânicos: PCB (soma), PAH (soma), HCB 
Outros parâmetros: Densidade, Percentagem de sólidos, Granulometria (% de areia, 
silte e argila), Carbono Orgânico Total (< 2mm). 
 
Locais de amostragem 
 
Em cinco pontos da bacia a dragar. Em cada ponto deve ser colhida uma amostra 
contínua de sedimento até à cota de dragagem, devendo as análises ser efectuadas 
sobre uma amostra composta representativa da profundidade do sedimento a dragar. 
 
Periodicidade 
 
Deve ser efectuada uma amostragem após a conclusão da obra. 
 
Técnicas e métodos de análise 
 
Os sedimentos devem ser colhidos utilizando métodos de recolha que garantam a 
obtenção de uma amostra composta representativa da profundidade do sedimento a 
dragar. 
 
As análises devem ser efectuadas atendendo às metodologias seguidamente 
explicitadas: 

• Teor em sólidos: peso final (até estabilizar) do sedimento sujeito à temperatura 
de 120ºC; 

• Densidade: determinação da densidade sobre a fracção representativa de cada 
amostra total, segundo a Norma Portuguesa Definitiva LNEC NP-83; 

• Granulometria: análise granulométrica do sedimento total, com recurso a 
peneiração mecânica da fracção granulométrica de dimensão superior a 
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0,0625 mm, de acordo com a Especificação LNEC E-239, utilizando uma série 
de crivos ASTM com intervalo granulométrico 0,5φ, entre um máximo de -5φ 
(32 mm) e um mínimo de 4φ (0,0625) e análise da fracção granulométrica 
inferior a 0,0625 mm com recurso a difracção laser (sedimentómetro 
FRITSCH); 

• Concentração em metais e em compostos orgânicos (PCB, PAH, HCB) � após 
secagem e digestão ácida das amostras [Cook et al., 1997] a determinação da 
concentração total dos metais e de compostos orgânicos é efectuada 
recorrendo aos métodos analíticos de referência estipulados no Decreto-Lei n.º 
236/98, de 1 de Agosto. Estes parâmetros são determinados na amostra local, 
excluindo a fracção de granulometria superior a 2 mm. 

 
Dados 
 
Os resultados obtidos devem ser avaliados em função dos critérios de qualidade de 
sedimentos estabelecidos no anexo de Despacho Conjunto dos Ministérios do 
Ambiente e Recursos Naturais e do Mar, de 21.06.1995. A análise deve mencionar a 
ocorrência de eventuais situações anómalas registadas na colheita das amostras (cor, 
mau cheiro, etc.). 
 
De acordo com os resultados da caracterização efectuada, dever proceder-se, caso 
necessário, ao ajuste das soluções preconizadas para a deposição dos dragados, de 
acordo com a legislação em vigor. 
 
Relatório 
 
Deve ser produzido um relatório onde conste a apresentação dos resultados obtidos e 
a sua análise. 
 
 

5 Regime da empreitada 
 
Quanto ao modo de retribuição do Empreiteiro, a presente empreitada realizar-se-á 
por preço global do item 6.1 ao item 7.2 da lista de trabalhos e por série de preços nos 
restantes itens. 
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6 Critérios de medição 
6.1 Nota Introdutória 

 
a) A correspondência entre o Mapa de Medições e a Lista de Preços é directa. 

Medições Lista de Preços 
1.3 Montagem do estaleiro 1.3 Montagem do estaleiro 

 
b) Os preços a indicar pelos concorrentes devem ser os necessários para executar 

todos os trabalhos a efectuar de acordo com as peças escritas e desenhadas 
do projecto. 

c) A Definição dos Preços Unitários deve ser vista em conjunto com as Condições 
Técnicas e com o Mapa de Medições sendo peças que se complementam. 

 

6.2 Disposições aplicáveis 
 
a) São genericamente aplicáveis as regras de medição constantes das especificações 

anexas a este caderno de encargos, prevalecendo no entanto o disposto nestas 
cláusulas especiais. 

b) Os preços das propostas deverão ser apresentados em conformidade com a Lista 
de Preços constante das Peças Escritas patenteadas a concurso e englobarão 
todas as prestações de trabalhos previstas. 

c) No caso dos Concorrentes detectarem a omissão de qualquer posição na Lista de 
Preços apresentada, acrescentarão a seguir à última indicada, as posições que 
entenderem por necessárias. 

d) Os preços de aplicação da Lista de Preços deverão compreender todas as 
despesas de mão-de-obra, instalações, seguro, assistência do pessoal, 
fornecimento, transporte, aplicação e colocação de materiais, fornecimento, 
transporte, montagem e desmontagem, exploração, conservação, amortização e 
reparações dos equipamentos, máquinas e utensílios, encargos de capital, 
despesas gerais e de administração, e todas as restantes, nomeadamente, energia 
e água, devendo ainda ter em conta todas as condições e sujeições particulares de 
execução, nomeadamente as que resultem da necessidade de actuar em 
coordenação com outros empreiteiros ou fornecedores. 

 

6.3 Trabalhos preparatórios 
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a) A facturação dos trabalhos preparatórios expressos na lista de preços unitários será 
feita com a mobilização de todo o equipamento necessário para a execução da 
obra e com a conclusão da montagem de todo o estaleiro. 

b) A montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro correspondem cada uma a 
uma unidade para efeitos de medição, e compreendem todas as instalações 
necessárias para assegurar a continuidade e boa execução dos trabalhos, em 
condições de segurança, conforme estabelecido no Projecto e nas Especificações. 

c) Se o prazo da empreitada for prorrogado, o Empreiteiro não terá direito à 
facturação da manutenção do estaleiro se esta prorrogação for dada a título 
gracioso. 

d) A desmontagem do estaleiro e a desmobilização do equipamento será facturada 
após a remoção de todos os equipamentos e materiais e a limpeza da zona 
abrangida pelos trabalhos. 

e) Os farolins de sinalização fixa da obra de abrigo e da estrutura de retenção 
correspondem cada um a uma unidade de medição. 

f) A implantação e piquetagem correspondem a uma unidade para efeitos de medição 
e compreendem todas as actividades necessárias para o efeito. 

 

6.4 Dragagens e aterros 
 
A medição dos volumes dragados será feita por processos geométricos, a partir dos 
perfis hidrográficos obtidos antes e depois da dragagem, atendendo aos 
condicionamentos indicados em 3.5.1. 
 

6.5 Medições do betão 
 
a) Os betões aplicados contra o terreno serão avaliados pelo seu volume real, na 

medida em que as especificações respeitantes às dimensões das escavações 
tenham sido respeitadas e que tenham sido tomadas todas as precauções e postos 
em obra os meios necessários para evitar sobreescavações. 

b) O acréscimo de volume de betão originado por alargamento das escavações para 
obtenção de maiores facilidades na execução dos trabalhos, por parte do 
empreiteiro, não será tido em conta nas medições e constituirá encargos daquele. 

c) Caso existam divergências entre os volumes caracterizados pelas peças 
desenhadas e o volume real, estas deverão ter sido previamente aprovadas por 
escrito pela fiscalização. 

d) Nas medições de todos os betões, para efeitos de pagamento, serão deduzidos os 
ocos e os vazios, com excepção dos volumes dos furos de chumbadouros, de 
passagem de canalizações, ranhuras em juntas de trabalho e semelhantes. 



 

CLÁUSULAS ESPECIAIS - MEMORANDO (REV  04/2001-03-07) 32 

 

6.6 Medições de Cofragens e armaduras 
 
O uso da superfície cofrada e das armaduras de todos os elementos da obra será 
incluído no custo dos volumes de betão. 
 

6.7 Medições das cortinas de estacas-prancha 
 
A medição da cortina de estacas prancha será feita de acordo com o seu comprimento 
de parede e a sua profundidade de encastramento (m2), estando incluído o seu 
transporte e cravamento. 
 

6.8 Outras Considerações 
 
a) A medição dos trabalhos efectuados realizar-se-á mensalmente. 
b) Se o Dono da Obra não proceder tempestivamente à medição dos trabalhos 

efectuados, aplicar-se-á o disposto no Art.º 208º do DL nº 59/99, de 2 de Março. 
 

7 Lista de preços 
 
a) Os preços das propostas deverão ser apresentados em conformidade com a Lista 

de Preços constante das Peças Escritas patenteadas a concurso e englobarão 
todas as prestações de trabalhos previstas. 

b) No caso dos Concorrentes detectarem a omissão de qualquer posição na Lista de 
Preços apresentada, acrescentarão a seguir à última indicada, as posições que 
entenderem por necessárias. 

c) Os preços de aplicação da Lista de Preços deverão compreender todas as 
despesas de mão-de-obra, instalações, seguro, assistência do pessoal, 
fornecimento, transporte, aplicação e colocação de materiais, fornecimento, 
transporte, montagem e desmontagem, exploração, conservação, amortização e 
reparações dos equipamentos, máquinas e utensílios, encargos de capital, 
despesas gerais e de administração, e todas as restantes, nomeadamente, energia 
e água, devendo ainda ter em conta todas as condições e sujeições particulares de 
execução, nomeadamente as que resultem da necessidade de actuar em 
coordenação com outros Empreiteiros ou Fornecedores. 
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8 Pagamentos ao empreiteiro 
8.1 Obras de construção civil 
8.1.1 Pagamentos 

Os pagamentos serão mensais, de acordo com os trabalhos realizados, incluídos nas 
situações mensais aprovadas pelo dono da obra. 
 

8.1.2 Situações de trabalho mensais 
 
a) A apresentação das situações de trabalho mensais deverá efectuar-se sob a forma 

de quadro, com as seguintes colunas: 
 

1 - Número das posições 
2 - Designação dos trabalhos 
3 - Preço unitário 
4 - Quantidades previstas 
5 - Importâncias previstas 
6 - Quantidades executadas (anteriores) 
7 - Quantidades executadas (no mês) 
8 - Quantidades executadas (totais) 
9 - Importâncias processadas (anteriores) 
10 - Importâncias processadas (no mês) 
11 - Importâncias processadas (totais) 

 
b) As situações serão acompanhadas das medições respectivas, bem como dos 

desenhos utilizados nas mesmas. 
 

8.1.3 Trabalho por turnos 
 
Quando da proposta constarem trabalhos para serem facturados a �turnos� de 
pessoal, os mesmos só poderão ser aceites desde que: 
 
a) Constem da proposta e estejam detalhadamente enunciados; 
 
b) A Fiscalização seja avisada com a devida antecedência para poder exercer um 

controlo eficaz. 
 

8.1.4 Revisão de preços 
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a) A modalidade a adoptar para a revisão de preços é designada por �fórmula�, com 
aplicação das regras expressas no Decreto-Lei nº. 6/2004, de 06 de Janeiro. 

 
b) Nos termos dos pontos anteriores, a fórmula de revisão a utilizar na empreitada é a 

resultante da adaptação da fórmula polinominal prevista no art.º 6º o Decreto-Lei 
nº. 6/2004, de 06 de Janeiro, através da utilização dos seguintes coeficientes: 

 
S Mão-de-obra .............................................................................................................................= 0,30 
M02  AREIAS ...................................................................................................................................= 0,03 
M03  INERTES .................................................................................................................................= 0,01 
M20  CIMENTO EM SACO ..............................................................................................................= 0,02 
M22  GASÓLEO ...............................................................................................................................= 0,03 
M43  AÇO PARA BETÃO ARMADO ................................................................................................= 0,01 
M45  PERFILADOS PESADOS E LIGEIROS ...................................................................................= 0,30 
M51  TINTAS PARA CONSTRUÇÃO METÁLICA ............................................................................= 0,10 
E   Equipamento de Apoio .............................................................................................................= 0,10 
d CONSTANTE ...........................................................................................................................= 0,10 

Ct = 0,30 
0S

St  + 0,03 02
0

02

M
M t  + 0,01 03

0

03

M
M t + 0,02 20

0

20

M
M t + 0,03 22

0

22

M
M t  + 0,01 43

0

43

M
M t  +0,30 45

0

45

M
M t  

+0,10 51
0

51

M
M t  + 0,10 

0E
Et  + 0,10 

Sendo: 
Ct � é o coeficiente de actualização a aplicar ao montante sujeito à revisão, calculado 
com uma aproximação de três casas decimais, arredondado para mais quando o valor 
da quarta casa decimal seja igual ou superior a cinco e para menos no caso contrário; 
t � relativo ao período a que respeita a revisão; 
o � relativo ao mês anterior ao da data limite fixada para a entrega das propostas ou à 
referência, quando tenha havido correcção de preços da proposta; 
 
c) Os índices ponderados dos materiais e salários a considerar serão publicados, 

periodicamente, no Diário da República (IIª. Série) 
d) A revisão de preços relativa a períodos de prorrogação, só será de atender, quando 

resulte de trabalhos a mais ou outras situações, imputáveis ao Dono da Obra e se 
verificar que o prazo global de execução daí decorrente, obrigou ao aumento do 
plano definitivo de trabalhos aprovado. 

e) Os cálculos das revisões de preços são apurados pelo adjudicatário, com base nos 
autos de medição e cronograma financeiro, sendo devidos após apresentação dos 
mesmos nos termos da alínea c) do art.º 17º do Decreto-Lei nº. 6/2004, de 6 de 
Janeiro. 
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8.2 Equipamentos flutuantes 
8.2.1 Pagamentos 

 
a) Os pagamentos serão efectuados da seguinte maneira: 
 

• 30% do montante total, na colocação da encomenda, sujeita a aprovação 
prévia da fiscalização, mediante a apresentação de garantia bancária ou 
seguro caução aprovado nos termos legais, a libertar quando da conclusão do 
pagamento referente ao equipamento em obra; 

• 40% do montante total, com o equipamento em obra; 
• 20% do montante total, no final da montagem; 
• 10% do montante total, com a aprovação do auto de recepção provisória. 

 
b) O vencimento de cada prestação somente se verificará se forem apresentadas 

pelo empreiteiro, nas datas respectivas, as correspondentes facturas devidamente 
discriminadas, com original e cinco cópias, aceites pelo dono da obra. 

c) Para cada prestação, o empreiteiro apresentará uma factura de revisão de preços 
provisórios calculada com os últimos índices publicados. O cálculo definitivo da 
revisão de preços e os acertos de pagamento respectivos serão feitos 
progressivamente, à medida que forem publicados os índices definitivos. 

 

8.2.2 Revisão de preços 
8.2.2.1 Modo de revisão 

 
A revisão de preços dos equipamentos será efectuada por fórmulas, de acordo com as 
disposições do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de Janeiro. 
 

8.2.2.2 Fornecimento do equipamento fabricado em território nacional 
 
a) O pagamento inicial de 30% do montante total será revisto por aplicação do 

coeficiente: 

C = 0,50 
0

1

45
45

M
M

 + 0,40 
0

1

25
25

M
M

+ 0,10 

em que M45 e M25 são os índices de preços, respectivamente, dos perfilados 
pesados e ligeiros e das Madeiras especiais e exóticas, referindo-se o índice 1 ao 
mês de colocação da encomenda e o índice 0 ao mês anterior à data limite fixada 
para a entrega das propostas. 
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b) O pagamento de 40% do montante total, com o equipamento em obra, será revisto 
por aplicação do coeficiente: 

C = 0,90 
0

1

S
S

+ 0,10 

em que S1 é o valor médio dos índices ponderados do custo de mão de obra, entre 
o mês de colocação da encomenda e o mês de entrega do equipamento, e S0 o 
índice correspondente no mês anterior à data limite fixada para a entrega das 
propostas. 

 
8.2.2.3 Fornecimento do equipamento importado  

 
A revisão de preços da parcela do fornecimento respeitante ao equipamento importado 
será efectuada nos termos do Artigo 7º do Decreto-Lei nº 6/2004, de 6 de Janeiro. 
 

8.2.2.4 Montagem do equipamento 
 
O pagamento de 20% do montante total, no final da montagem, será revisto por 
aplicação do coeficiente: 

C = 0,90 
0

1

S
S

+ 0,10 

em que S1 é o valor médio dos índices ponderados do custo de mão de obra, nos 
meses em que se fez a montagem, e S0 o índice correspondente no mês anterior à 
data limite fixada para a entrega das propostas. 
 

8.2.2.5 Aprovação do auto de recepção provisória 
 
O pagamento de 10% do montante total, na aprovação do auto de recepção provisória, 
será revisto por aplicação do coeficiente: 

C = C = 0,90 
0

1

S
S

+ 0,10 

em que S1 é o valor médio dos índices ponderados do custo de mão de obra, no mês 
em que se fez a recepção provisória, e S0 o índice correspondente no mês anterior à 
data limite fixada para a entrega das propostas. 
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9 Preparação e planeamento dos trabalhos 
9.1 Preparação e planeamento da execução da obra 

 
Os actos previstos nas alíneas a seguir indicadas, que correspondem à cláusula 4.1.2 
das cláusulas gerais deste caderno de encargos, deverão ter lugar nos prazos 
seguintes (indicam-se entre parêntesis os limites fixados no Decreto-Lei nº 59/99, de 2 
de Março): 
 
a) 22 dias a partir da assinatura do contrato; 
b) 11 dias a partir da solicitação; 
c) 33 dias a partir da consignação (15 a 66 dias - Artigo 14.º); 
d) 22 dias a partir da reclamação (até 44 dias); 
e) 22 dias a partir da assinatura do contrato; 
f) 44 dias a partir da assinatura do contrato; 
g) 22 dias a partir da consignação (até 44 dias - Artigo 159.º); 
h) 11 dias a partir da entrega dos documentos (até 22 dias, para os documentos a que 

se refere a alínea anterior); 
i) 22 dias a partir da assinatura do contrato. 
 

9.2 Desenhos e elementos de projecto a apresentar pelo empreiteiro 
 
O empreiteiro deverá apresentar, para o efeito da alínea f) da cláusula 4.1.2 das 
cláusulas gerais deste caderno de encargos, os desenhos e elementos auxiliares que 
julgue indispensáveis à boa execução da obra e que não constem do projecto. 
 

9.3 Plano de trabalhos 
 
a) O plano de trabalhos será elaborado em conformidade com a cláusula 4.4.2 das 

cláusulas gerais deste caderno de encargos. A unidade de tempo a adoptar na 
programação será a semana. 

b) Se o dono da obra o exigir, o plano de trabalhos será elaborado pelo método do 
caminho crítico (PERT). 

 
 

10 Prazo de execução da empreitada 
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a) Os trabalhos da presente empreitada deverão estar concluídos no prazo de 210 
dias de calendário a contar da data da consignação. 

b) Na contagem dos prazos de execução da empreitada consideram-se incluídos 
todos os dias decorridos, incluindo os sábados, domingos e feriados. 

 
 

11 Direcção técnica 
 
O director técnico da empreitada deverá ter a qualificação mínima de engenheiro 
técnico civil.  
 
 

12 Livro de registo da obra 
 
Além de outros que a Câmara Municipal de Faro e o Empreiteiro julguem 
convenientes, são os seguintes os acontecimentos a consignar obrigatoriamente no 
Livro de Registos, sem prejuízo da sua confirmação por escrito: 
 

• alterações ao projecto, ordenadas ou aceites pelo dono da obra; 
• alterações ao plano de trabalhos, ordenadas ou aceites pelo dono da obra; 
• paralisações dos trabalhos e suas causas; 
• ocorrências anormais prejudiciais ao regular andamento da empreitada; 
• acidentes de trabalho; 
• aprovação e rejeição de materiais ou equipamentos pelo dono da obra. 

 
Será anexada ao livro de registo da obra cópia de todos os certificados de qualidade 
dos materiais ou equipamentos e boletins dos ensaios de recepção. 
 
 

13 Remoção de materiais e elementos de construção 
 
A remoção de materiais e elementos de construção, a que se refere a cláusula 11.7.4 
das cláusulas gerais deste caderno de encargos, deverá verificar-se no prazo de 22 
dias, contados da data de conclusão de empreitada. 
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14 Protecção e segurança 
14.1 Responsável do empreiteiro 

 
O empreiteiro designará um responsável pelo cumprimento da legislação aplicável em 
matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho e, em particular, pela correcta 
aplicação do documento referido na alínea i) da cláusula 4.1.2 das cláusulas gerais 
deste caderno de encargos. 
 

14.2 Legislação aplicável 
 
O empreiteiro deverá adoptar medidas de prevenção, segurança e higiene no trabalho 
susceptíveis de reduzirem o risco de acidentes na obra. Cumpre-lhe assegurar o 
cumprimento integral de toda a legislação em vigor nos domínios em causa, 
designadamente o Decreto-Lei nº 273/2003, de 29 de Outubro. 
 
(A Especificação EH – 01.01 contém uma listagem da legislação aplicável) 
 

14.3 Medidas de protecção e segurança 
14.3.1 Medidas gerais de protecção e segurança 

 
Para além das medidas de protecção e segurança específicas de cada tipo de 
trabalho a executar, o empreiteiro, a seu encargo, deverá nomeadamente: 
 
a)  Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem 

ocorrer na obra, assim como das medidas de segurança a respeitar; 
b)  Instalar, no estaleiro, painel com as medidas de segurança a respeitar; 
c)  Proteger os trabalhadores do ruído produzido no local dos trabalhos; 
 

14.3.2 Outras medidas de protecção e segurança 
 
A fiscalização poderá exigir outras medidas de protecção e segurança para além das 
referidas. 
 

14.3.3 Plano de Segurança e Saúde 
 
O Empreiteiro terá ainda a seu cargo a elaboração do Plano de Segurança e Saúde, 
para efeitos do Decreto-Lei nº155/95, de 1 de Julho. 
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15 Sinalização Temporária dos Trabalhos 
15.1 Sinalização da Empreitada 

 
Da sinalização da obra constará a colocação de painéis informativos de identificação, 
bem como painéis identificativos do empreendimento do MOPTC (Despacho 
Ministerial nº 1/90 de 4 de Janeiro) e que serão colocados na altura da consignação 
dos trabalhos e retirados imediatamente após a sua conclusão efectiva, 
independentemente da recepção provisória. 
 

15.2 Sinalização dos Trabalhadores 
 
O Empreiteiro obriga-se a impor a utilização sistemática, por parte de todos os 
trabalhadores da obra, de alças ou coletes dotados de elementos reflectorizados e de 
modelos adequados às condições e especificidade do trabalho, como tal, aceites pela 
Fiscalização. 
 
O Adjudicatário é ainda obrigado a fornecer capacetes de protecção a todo o pessoal 
empregado na obra e óculos aos britadores, serralheiros e soldadores, não se 
permitindo que seja executado qualquer trabalho sem uso dos dispositivos de 
protecção específicos de cada caso. 
 
Constitui assim obrigação do Adjudicatário o fornecimento dos demais dispositivos de 
protecção e segurança que a natureza dos trabalhos a realizar impuser, podendo a 
Fiscalização exigir o que sobre o assunto julgar conveniente. 
 
O Adjudicatário deverá executar os trabalhos de protecção necessários á observação 
das normas prescritas nos regulamentos de segurança em vigor. 
 

15.3 Encargos e penalidades 
 
Toda a sinalização de carácter temporário, quer da empreitada, quer das obras, bem 
como todos os dispositivos de protecção do pessoal, constituem encargo da 
responsabilidade do Empreiteiro. 
 
De acordo com o Art.º 3º do D.R. nº 33/88 de 12 de setembro, o Empreiteiro que não 
dê cumprimento ao exigido ao exigido nas presentes disposições será passível de 
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uma multa de 500,00 euros, acrescida de 50,00 euros por cada dia em que se 
mantiver qualquer irregularidade, podendo a Fiscalização suspender os trabalhos ao 
abrigo do Art.º 172º do Dec-Lei nº 435/93 de 10 de Dezembro, até que a sinalização 
seja comprovadamente implementada nas devidas condições. 
 
Para o efeito e em qualquer dos casos, serão lavrados autos de acordo com as 
disposições legais em vigor. 
 
Serão da inteira responsabilidade do Empreiteiro quaisquer prejuízos que a falta ou 
deficiência na sinalização temporária possa ocasionar, quer á obra, quer a terceiros. 
 
 

16 Condições ambientais 
16.1 Legislação aplicável 

 
Cumpre ao empreiteiro assegurar o cumprimento integral de toda a legislação em 
matéria de ambiente na execução dos trabalhos, assim como a mitigação dos 
impactes ambientais negativos que lhes estejam associados. 
 
(A Especificação EH – 01.01 contém uma listagem da legislação aplicável) 
 

16.2 Obrigações ambientais correntes 
 
Entre as obrigações ambientais do empreiteiro, no quadro dos trabalhos mais comuns, 
mencionam-se nomeadamente as seguintes: 
 
a) Os processos adoptados, quer na montagem, funcionamento e desmontagem do 

estaleiro, quer na execução dos trabalhos da empreitada, serão conformes à 
legislação ambiental em vigor, no que respeita, entre outros aspectos, à produção 
de resíduos, efluentes, emissões atmosféricas, poeiras e ruído. 

b) O empreiteiro deve construir e manter em bom estado de utilização os acessos 
provisórios da obra e repor as condições iniciais após a conclusão dos trabalhos. 

c) Após a conclusão da obra, as instalações, vedações e obras provisórias serão 
demolidas pelo empreiteiro, os seus restos removidos para fora da zona da obra e 
depositados em locais conformes à legislação em vigor. 

d) As zonas de realização dos trabalhos devem ficar perfeitamente limpas e 
regularizadas, salvo se outros trabalhos forem previstos no projecto. 
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e) Uma vez concluída a obra, o empreiteiro deve proceder à reposição das condições 
ambientais de referência na área de intervenção ou, quando tal não seja possível, 
assegurar as condições decorrentes do contrato e da legislação aplicável, de 
acordo com as instruções do Dono da Obra. 

 
 

17 Seguros a promover pelo empreiteiro  
 

17.1 Seguro de construção e/ou montagens 
17.1.1 Disposições prévias 

 
a) O empreiteiro subscreverá em seu próprio nome, do dono da obra e de todos os 

seus subempreiteiros, uma apólice de Seguro de Construção e/ou Montagens tipo 
CAR (Contractor�s All Risks) / EAR (Erection All Risks), conforme o tipo de 
adjudicação, que englobará todos os trabalhos provisórios e definitivos 
respeitantes à empreitada de construção e/ou montagens objecto do presente 
caderno de encargos. A apólice em referência contemplará as Secções I e II, 
adiante indicadas.  

b) A apólice de seguro acima referida deverá ser subscrita pelo empreiteiro, a suas 
expensas, no mercado segurador em Portugal e em companhia aceite pelo dono 
da obra, sendo permitida a adopção do regime de franquias, deduzíveis por cada 
sinistro, as quais ficarão sempre a cargo do empreiteiro, mas cujo nível quantitativo 
deve obter o acordo prévio do dono da obra, que não suportará qualquer franquia 
de sua conta. 

c) A subscrição desta apólice de seguro não invalida nem limita as responsabilidades 
assumidas contratualmente entre as partes e também não impede a efectivação de 
outros tipos de garantias de seguro, consideradas obrigatórias ou não, e que os 
diversos intervenientes na obra terão de exibir, através das apólices respectivas. 

 

17.1.2 Secção I - Danos à obra 
 
a) Em caso de sinistro, serão indemnizadas todas as perdas e/ou danos resultantes 

de acidentes de construção e/ou montagem, durante o período de execução dos 
trabalhos e o período de manutenção de dois anos contados a partir da data da 
recepção provisória. 

 
b) Esta secção da apólice incluirá, além de todos os riscos habituais próprios desta 

modalidade de seguro técnico, as seguintes garantias adicionais: 
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1. Danos em consequência de riscos de força maior da natureza; 
2. Danos decorrentes de erro ou omissão de concepção de projecto, de desenho 

ou de cálculo (consequências); 
3. Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, actos de malvadez, e 

sabotagem; 
4. Despesas com remoção de escombros, em caso de sinistro; 
5. Despesas em regime de trabalho extraordinário, transportes especiais e frete 

aéreo, em caso de sinistro; 
6. Perdas ou danos acidentais verificados durante o período de manutenção, 

decorrentes de operações de manutenção a cargo do empreiteiro ou originados 
por deficiências ocorridas durante a construção ou as montagens; 

7. Danos a bens existentes propriedade do dono da obra; 
8. Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalações; 
9. Danos em consequência de risco de fabricante, decorrentes de erro ou 

deficiência de concepção, de fabrico ou de montagem em fábrica das peças ou 
equipamentos instalados na obra; 

10.Honorários de técnicos e peritos. 
 
c) Adicionalmente, a apólice deverá ainda contemplar, por si ou por apólice separada, 

a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a incorporar na 
empreitada segura, quando estas tenham de ser colocadas sobre o estaleiro da 
responsabilidade do empreiteiro e/ou seus subempreiteiros. 

d) O capital a segurar exigido para a presente secção é o correspondente ao valor 
inicial da empreitada adjudicada, sujeito à revisão final.  

 

17.1.3 Secção II - Responsabilidade civil 
 
a) Serão indemnizadas, em caso de sinistro, as perdas e/ou danos de carácter 

patrimonial e extra patrimonial causados a terceiros em geral e ao dono da obra 
em particular, em consequência da execução dos trabalhos seguros, e cuja 
responsabilidade civil legal de natureza extracontratual pelo dano causado seja 
imputável a qualquer das entidades seguras na apólice, por si isoladamente ou de 
forma solidária. 

b) É exigida a inclusão da cláusula especial de Responsabilidade Civil Cruzada, dado 
o envolvimento de todas as entidades seguras, nomeadamente dono da obra, 
empreiteiros e subempreiteiros intervenientes. 

c) A garantia referente a esta secção será válida desde o início dos trabalhos até ao 
termo do período de manutenção, entendido aqui como de �manutenção limitada� 
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ou seja, quando o empreiteiro se deslocar à obra para assegurar as suas 
obrigações de manutenção. 

d) As perdas ou danos abrangidos pela presente secção serão cobertos até ao limite 
máximo de �1 000 000 por sinistro. 

 

17.2 Outras apólices de seguro de conta do empreiteiro   
17.2.1 Disposições prévias 

 
a) Em complemento à apólice de Seguro de Construção e/ou Montagens, o 

empreiteiro e seus subempreiteiros obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, 
durante o período de execução dos trabalhos a seu cargo, as apólices de seguro 
adiante indicadas, das quais deverão exibir cópia e respectivo recibo de 
pagamento de prémio antes de iniciarem a sua actividade em estaleiro. 

b) O empreiteiro é responsável pela satisfação desta obrigação, devendo zelar pelo 
controlo efectivo da existência das apólices de seguro dos seus subempreiteiros. 

 

17.2.2 Apólices de seguro de acidentes de trabalho 
 
a) Estas apólices englobarão todo o pessoal contratado pelo empreiteiro, assalariado 

ou eventual no local dos trabalhos, de acordo com a legislação em vigor em 
Portugal quanto ao seguro obrigatório de Acidentes de Trabalho. 

b) Igual exigência deve o empreiteiro fazer aos seus subempreiteiros, sendo ele 
responsável pela existência de Seguro de Acidentes de Trabalho desses seus 
subcontratados. 

 

17.2.3 Apólices de seguro automóvel (Responsabilidade civil - Circulação) 
 
a) As apólices serão válidas para toda a frota de veículos de locomoção própria do 

empreiteiro e dos que sejam propriedade dos subempreiteiros, qualquer que seja o 
local onde circulem, incluindo os que circulem na via pública ou no local das obras.  

b) Esta obrigação é válida quer sejam veículos de passageiros e de carga, máquinas 
ou equipamentos industriais, considerando as exigências legais da Lei de 
Responsabilidade Civil Automóvel Obrigatória (riscos de circulação). 

c) O capital a segurar corresponderá ao actual mínimo legal de � 600 000. 
 

17.2.4 Apólice de seguro marítimo 
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a) A apólice deverá ser válida para todo o trem naval a utilizar pelo Empreiteiro, 
considerando as exigências legais. 

b) O capital a segurar será ilimitado. 
 

17.2.5 Seguro de danos próprios do equipamento, máquinas auxiliares e estaleiro  
 
a) O Empreiteiro terá de subscrever uma apólice própria para os meios auxiliares que 

vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imóveis, armazéns, abarracamentos, 
refeitórios, camaratas, oficinas e máquinas e equipamentos fixos ou móveis, onde 
devem ser garantidos os riscos de Danos Próprios. 

b) Para os bens imóveis fixos (armazéns, escritórios, camaratas, etc.), será exigida 
uma garantia de seguro cobrindo, no mínimo, os riscos de incêndio, raio, explosão 
e riscos catastróficos; o capital a segurar deve corresponder ao respectivo valor 
patrimonial. 

c) O capital a segurar, para garantir os Danos Próprios dos equipamentos e máquinas 
auxiliares, deve corresponder ao valor individual de reposição em novo de cada 
máquina, incluindo para equipamentos dos Subempreiteiros uma garantia de 
seguro de Responsabilidade Civil por cada máquina (risco de laboração), 
configurando um capital seguro que não deve ser inferior ao mínimo obrigatório 
para os riscos de circulação (Ramo Automóvel). 

 

17.3 Disposições gerais 
 
a) As apólices de seguro exigidas pelo presente caderno de encargos e pela 

legislação aplicável deverão ser apresentadas no acto da consignação dos 
trabalhos, obrigando-se o Empreiteiro a mantê-las válidas até ao termo do período 
de manutenção, ou até à desmontagem integral do estaleiro, no caso do seguro 
dos equipamentos, máquinas auxiliares e do próprio estaleiro. 

b) A fiscalização poderá exigir, em qualquer momento, cópias e recibos de pagamento 
dessas apólices, não sendo admitida a entrada em estaleiro de obra dos 
equipamentos auxiliares sem a exibição das mesmas apólices. 

c) Todas as apólices de seguro e respectivas franquias constituem encargo único e 
exclusivo do Empreiteiro e seus Subempreiteiros, e deverão ser contratados em 
entidade seguradora legalmente autorizada e estabelecida em Portugal, que 
mereça o prévio acordo do Dono da Obra. 

d) Os seguros indicados como obrigatórios neste caderno de encargos em nada 
diminuem ou restringem as obrigações e responsabilidades (legais, contratuais ou 
outras) do Empreiteiro perante o Dono da Obra e a lei vigente em Portugal. 
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e) O Empreiteiro deverá apresentar ao Dono da Obra as apólices de seguro referidas, 
com coberturas bastantes e actas adicionais em que, de forma inequívoca, as 
seguradoras declarem manter em vigor, pelos períodos contratados, as apólices 
exibidas, bem como não as poder suspender, anular e/ou modificar franquias ou 
coberturas, sem conhecimento prévio do Dono da Obra, transmitido em carta 
registada com antecedência mínima de 30 dias. 

f) Sempre que ocorra um sinistro participado à seguradora, será obrigatória a 
reposição automática de capital em todas as apólices e rubricas seguras que o 
vejam reduzido, no valor equivalente ao volume das indemnizações liquidadas ou 
previstas, obrigando-se o tomador do seguro a pagar o sobreprémio respectivo e a 
seguradora a aceitar essa reposição. 

g) Em caso de incumprimento por parte do Empreiteiro das obrigações de pagamento 
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o Dono da Obra reserva-se o 
direito de se substituir àquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou 
por ele suportados. 

h) A apólice principal, referente ao Seguro de Construção e/ou Montagens, deverá 
conter uma condição especial no sentido de que nenhuma indemnização será 
liquidada pela seguradora, ao abrigo da Secção I - Danos à Obra, sem o prévio 
conhecimento do Dono da Obra. 

 
 

18 Elementos a apresentar após a conclusão da obra  
18.1 Disposições gerais 

 
Após a conclusão da obra, o Empreiteiro deverá apresentar os desenhos finais da 
obra, bem como as especificações finais dos materiais fabricados e equipamentos 
fornecidos, e outros elementos necessários à elaboração da compilação técnica, 
fazendo-se depender a recepção provisória da empreitada da entrega das 
informações referidas. 
 

18.2 Desenhos finais da obra 
 
Os desenhos finais da obra (telas finais) serão fornecidos em formato digital. 
 

18.3 Legalidade dos documentos 
 
a) O empreiteiro deverá submeter à aprovação do dono da obra todos os documentos 

descritos nas cláusulas anteriores. 



 

CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA 
PROJECTO DE EXECUÇÃO – CLÁUSULAS ESPECIAIS (REV 0 – 2005-12-30) 

47

b) Uma das cópias de cada documento será devolvida ao empreiteiro devidamente 
carimbada consoante a respectiva apreciação e conforme se descreve: 

 
• "APROVADO", se o documento for considerado bom para execução; 
• "APROVADO SOB CONDIÇÃO", se o documento for considerado bom para 

execução na condição de serem respeitadas as anotações postas a vermelho; 
• "NÃO APROVADO", se o documento for considerado impróprio para 

execução. 
 
c) Os documentos carimbados com "APROVADO SOB CONDIÇÃO" e "NÃO 

APROVADO" deverão ser de novo submetidos à aprovação do dono da obra 
depois de terem sido devidamente modificados e corrigidos. 

d) Após a sua aprovação os documentos não podem ser alterados sem o acordo de 
ambas as partes. 

 

18.4 Responsabilidade do empreiteiro 
 
A aprovação por parte do dono da obra da documentação técnica referente ao 
fornecimento não altera a responsabilidade do empreiteiro, que permanece integral no 
que respeita à conformidade do fornecimento com o presente caderno de encargos. 
 
 

19 Condições de recepção 
19.1 Recepção provisória 

 
Concluídos os trabalhos, uma comissão para esse fim nomeada pelo Dono da Obra 
procederá, na presença do Empreiteiro, à vistoria de todos os trabalhos e 
equipamentos e, após verificar que se encontram de harmonia com as condições 
estipuladas, elaborará o auto de recepção provisória. 
 
O Empreiteiro deverá apresentar, após a execução da Obra e antes da Recepção 
Provisória, uma colecção dos Desenhos actualizados das áreas de intervenção, em 
suporte informático e em papel, com as mesmas escalas dos patenteados em 
concurso. 
 
O fornecimento de quaisquer outros elementos necessários à produção dos 
documentos acima descritos, será da responsabilidade do Dono da Obra, se estiver na 
posse dos documentos referidos, considerando-se a sua não entrega em tempo útil e 
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as consequências que daí advierem, nomeadamente no respeitante a violação de 
prazos contratuais, da responsabilidade do adjudicatário. 
 

19.2 Prazo de garantia 
 
a) O prazo de garantia dos trabalhos de estruturas fixas é de cinco anos contados a 

partir da data de recepção provisória. 
b) Se, durante o prazo de garantia, o Empreiteiro não cumprir com a execução de 

qualquer trabalho decorrente das obrigações mencionadas na cláusula 12.3 das 
cláusulas gerais deste caderno de encargos, exigido pelo Dono da Obra ou seu 
representante, terá este direito de empregar e pagar a outras pessoas para 
executar o mesmo. Todas as despesas consequentes deste trabalho, ou que 
incidam sobre o mesmo, deverão ser reembolsadas pelo Empreiteiro ao Dono da 
Obra, ou poderão ser deduzidas por este último de quaisquer dinheiros que estejam 
em dívida ou possam vir a ser devidos ao Empreiteiro. 

 

19.3 Recepção definitiva 
 
Durante o período de garantia, quaisquer irregularidades encontradas que violem o 
Caderno de Encargos serão da inteira responsabilidade do Empreiteiro. 
 
Decorrido o prazo de garantia, proceder-se-á a nova vistoria na presença do Dono da 
Obra ou seu representante e, essa vistoria der resultados satisfatórios, será efectuada 
a recepção definitiva da obra. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
LOCAIS DE MEDIÇÃO DE RUÍDO E NÍVEIS DE RUÍDO 

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE SONDAGEM 





Figura 2 (Rev 00)  - LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE SONDAGEM
Escala 1/1000
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 
A presente especificação aplica-se à água a utilizar na amassadura de betões e argamassas 
de ligantes hidráulicos. 
 
2. CARACTERÍSTICAS 
A água potável poderá ser utilizada sem reservas, pois satisfaz às exigências necessárias. 
No geral, a água deve satisfazer ao prescrito no ponto 4.3 da NP ENV 206. 
 
3. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 

NP 411  Água. Determinação do valor de PH 

NP 413 Água. Determinação do teor em sulfatos 

NP 423 Água. Determinação do teor em cloretos 

NP 505 Água. Determinação do teor em resíduo 

NP 507 Água. Determinação do teor em magnésio 

NP 625 Água. Determinação do teor em sódio. Processo gravimétrico 

NP 730 Águas. Determinação do teor de  azoto amoniacal (Processo expedito) 

NP 1414 Águas. Determinação do consumo  químico de oxigénio. Processo do 
dicromato de potássio 

NP 1415 Águas. Colheita de amostras de águas de amassadura e de águas em 
contacto com betões 

NP 1416 Águas. Determinação da agressividade para o carbonato de cálcio 

NP 1417 Águas.  Determinação do teor de sulfuretos totais. Método volumétrico 

NP 1418 Águas. Determinação do teor em sulfuretos dissolvidos. Método 
volumétrico 

NP ENV 206 Betão. Comportamento, produção, colocação e critérios de 
conformidade 

LNEC E 372 Água de amassadura para betões. Características e verificação da 
conformidade 

 



 
 

ESPECIFICAÇÃO EH - 02.02 Revisão 3 / 1999-11-19 

Autor: SB / Pág. 1 de 2 
 

Mod.05.13 Este documento é propriedade exclusiva da HIDROPROJECTO 
1ª Edição – 1999   encontrando-se protegido por direitos de autor 

AREIA 

 
ÍNDICE 
1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO....................................................................................................1 
2. CARACTERÍSTICAS.............................................................................................................1 
2.1 Composição .......................................................................................................................1 
2.2 Substâncias prejudiciais ....................................................................................................1 
3. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO.................................................................................1 
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 
A presente especificação aplica-se à areia a utilizar no fabrico de betões e argamassas de 
ligantes hidráulicos. 
 
2. CARACTERÍSTICAS 
2.1 Composição 
A areia a empregar deverá ser natural, siliciosa, rija e isenta de matéria orgânica, não 
podendo ter substâncias em percentagens tais que, pelas suas características, sejam 
susceptíveis de prejudicar as reacções químicas de presa e endurecimento do cimento ou 
as qualidades das argamassas. A areia deverá ainda satisfazer ao prescrito, na parte 
aplicável, no ponto 4.2 da NP ENV 206. 
2.2 Substâncias prejudiciais 
A análise das substâncias prejudiciais deverá ser feita conforme o especificado nas NP 85 e 
NP 86. As substâncias consideradas prejudiciais são: 
a) os elementos de dimensões inferiores a 75µ, tais como as areias finas, as argilas e os 

siltes; quando estes elementos envolverem as areias, estas deverão ser lavadas; se no 
entanto estiverem soltos não será necessário proceder à lavagem, desde que a sua 
percentagem não exceda o limite de 3% em relação ao peso da areia; 

b) as partículas friáveis susceptíveis de se reduzirem a pó durante a amassadura, tais como 
conchas, mica, pedaços de argila aglomerada, quando excedendo o limite de 20% em 
relação ao peso da areia; 

c) o carvão, a lenhite e pedaços de madeira, quando excedam o limite de 0,5% em relação 
ao peso da areia; 

d) a matéria orgânica em quantidade tal que, quando sujeita ao ensaio para a sua 
determinação, produza uma cor mais escura que a cor padrão; 

e) os sulfatos, sulfuretos, cloretos e álcalis, quando excedam o limite de 0,1% do peso da 
areia. 

 
3. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 
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Cada lote de areia seleccionada será colocado num deposito, bem identificado, e por forma a 
não se misturar com substâncias prejudiciais ao fabrico da argamassa ou com outros tipos 
de inertes. Deverá evitar-se que a altura de areia armazenada nos depósitos ao ar livre se 
reduza e dê origem à mistura com camadas inferiores, as quais habitualmente têm uma 
percentagem elevada de finos. A fim de evitar este inconveniente, os depósitos poderão ser 
assentes sobre um enrocamento que garanta a drenagem das águas. 
 
4. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 

NP 85 Areias para argamassas e betões. Pesquisa da matéria orgânica pelo 
processo do ácido tânico 

NP 86 Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em partículas 
muito finas e matérias solúveis 

NP 953 Inertes para argamassas  e betões. Determinação do teor em partículas 
leves. 

NP 954 Inertes para argamassas  e betões. Determinação das massas 
volúmicas e da absorção de água de areias 

NP 955 Inertes para argamassas e betões. Determinação da baridade. 

NP 1378 Agregados. Ensaio de alteração pelo sulfato de sódio ou pelo sulfato de 
magnésio 

NP 1379 Inertes para argamassas e betões. Análise granulométrica 

NP 1380 Inertes para  argamassas e betões. Determinação  do teor de partículas 
friáveis. 

NP 1381 Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reactividade potencial com 
os álcalis do ligante. Processo da barra de argamassa 

NP ENV 206 Betão. Comportamento, produção, colocação e critérios de 
conformidade 

LNEC E 159 Agregados. Determinação da reactividade potencial (processo químico) 

LNEC E 222 Agregados. Determinação do teor em partículas moles 

LNEC E 251 Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reactividade com sulfatos 
em presença de hidróxido de cálcio. 

LNEC E 373 Inertes  para argamassas e  betões. Características e verificação da 
conformidade. 
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BRITA, GODO, BURGAU 

 
ÍNDICE 
1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO....................................................................................................1 
2. CARACTERÍSTICAS.............................................................................................................1 
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4. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS......................................................................2 
 
1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 
A presente especificação aplica-se à brita, ao godo e ao burgau, quando utilizados como 
inertes no fabrico de betões de ligantes hidráulicos. 
 
2. CARACTERÍSTICAS 
As características da brita, do godo e do burgau deverão estar de acordo com o prescrito, na 
parte aplicável, no ponto 4.2 da NP ENV 206. O estudo da composição granulométrica para 
os inertes a utilizar, obrigatória no caso dos betões das qualidades 1 e 2, deverá ser 
realizado de acordo com a NP 1379. 
 
3. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E RECEPÇÃO 
Deverão verificar-se as seguintes condições: 
a) os inertes poderão ser armazenados ao ar livre, salvo nos casos em que, havendo que ter 

em conta a humidade que contêm, o Empreiteiro não disponha de equipamento capaz de 
garantir as necessárias correcções; 

b) por proposta do Empreiteiro, as diligências de aprovação poderão iniciar-se no local de 
origem, desde que ao Dono da Obra sejam concedidas facilidades para efectuar as 
verificações necessárias durante a exploração e transporte; 

c) os locais de exploração dos materiais, quando não forem definidos no Projecto, no 
Caderno de Encargos ou no Contrato, serão escolhidos pelo Empreiteiro; 

d) em qualquer caso, o Empreiteiro deverá pedir a aprovação prévia dos locais de 
exploração dos materiais; a aprovação do Dono da Obra basear-se-á em elementos a 
fornecer pelo Empreiteiro, que permitam verificar se os agregados extraídos de cada local 
satisfazem as especificações e respectivas técnicas de exploração. 

e) a aprovação dos locais de exploração dos materiais não isenta que estes sejam 
submetidos às diligências de recepção, salvo quando se verifique inalterabilidade das 
suas características, face às condições de exploração, armazenamento e transporte. 

f) a colheita e transporte das amostras serão realizadas de modo a que não haja 
alterabilidade das características dos materiais; 

g) segundo a dimensão dos agregados, e de acordo com a NP 86, a quantidade mínima de 
material da amostra é a seguinte: 
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Dimensão nominal máxima do agregado 

(mm) 
Quantidade aproximada mínima do material 

da amostra (kg) 
37,5 ou superior 5 

19,0 2,5 
9,5 2,0 
4,75 0,5 

2,36 ou inferior 0,10 
 
h) a regra de decisão para aprovação ou rejeição dos materiais é a seguinte: aprova-se o 

lote se todos os ensaios forem satisfatórios e rejeita-se se um dos ensaios não o for. 
  
4. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 

NP 86 Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em partículas 
muito finas e matérias solúveis 

NP 581 Inertes para argamassas e betões. Determinação das massas 
volúmicas e da absorção de água das britas e godos 

NP 953 Inertes para argamassas  e betões. Determinação do teor em partículas 
leves 

NP 955 Inertes para argamassas e betões. Determinação da baridade 

NP 956 Inertes para argamassas e betões. Determinação dos teores em água 
total e em água superficial 

NP 1039 Inertes para argamassas e betões. Determinação da resistência ao 
esmagamento 

NP 1040 Pedras naturais. Determinação da tensão de rotura por compressão da 
rocha 

NP 1378 Agregados. Ensaio de alteração pelo sulfato de sódio ou pelo sulfato de 
magnésio 

NP 1379 Inertes para argamassas e betões. Análise granulométrica 

NP 1380 Inertes para  argamassas e betões. Determinação  do teor de partículas 
friáveis 

NP 1381 Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reactividade potencial com 
os álcalis do ligante. Processo da barra de argamassa 

NP 1382 Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor de álcalis 
solúveis. Processo por espectrofotometria de chama 

NP ENV 206 Betão. Comportamento, produção, colocação e critérios de 
conformidade 

LNEC E 157 Agregados. Determinação do teor em sulfatos 

LNEC E 158 Agregados. Determinação do teor em sulfuretos 

LNEC E 222 Agregados. Determinação do teor em partículas moles 
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LNEC E 223 Agregados. Determinação do índice volumétrico 

LNEC E 251 Inertes para argamassas e betões. Ensaio de reactividade com os 
sulfatos em presença de hidróxido de cálcio 

LNEC E 253 Inertes para argamassas e betões. Determinação do teor em 
halogenetos solúveis  

LNEC E 373 Inertes para argamassas e betões. Características e verificação da 
conformidade 
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CIMENTO, CAL AÉREA E POZOLANAS 
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 
A presente especificação aplica-se ao cimento, à cal aérea e às pozolanas, a utilizar como 
ligantes no fabrico de argamassas e betões. 
 
2. CIMENTO 
2.1 Condições gerais 
O cimento deverá obedecer às NP 2064 e NP 2065 e estar de acordo com o prescrito na NP 
ENV 206 e no Decreto-Lei nº 349-C/83, de 30 de Julho – "Regulamento de Estruturas de 
Betão Armado e Pré-Esforçado" (REBAP). 
Sempre que o fornecimento seja efectuado a granel, será feita prova do nome comercial do 
fabricante e da marca. Os recipientes utilizados no transporte deverão oferecer garantias de 
conservação e inviolabilidade. 
2.2 Condições de aplicação 
No acto de aplicação, o cimento deverá apresentar-se seco, sem vestígios de humidade e 
isento de grânulos. O conteúdo de um saco em que tal se não verifique será provisoriamente 
rejeitado e retirado do local dos trabalhos. A rejeição tornar-se-á definitiva, se forem 
desfavoráveis novos ensaios de recepção ou, em alternativa, se o peso total dos grânulos 
retidos no peneiro ASTM N° 30 (0,59 mm), não facilmente desfeitos com os dedos, 
ultrapassar 5% do peso total. 
 
3. CAL AÉREA 
3.1 Cal viva 
A cal viva deve ser bem cozida, isenta de cinzas, matérias terrosas, fragmentos de calcário 
cru ou recozido ou quaisquer outras impurezas. 
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O seu fornecimento pode ser feito a granel em sacas ou barricas; deve ser extinta 
imediatamente após a sua chegada à obra, a menos que sejam adoptadas disposições que 
evitem a sua hidratação ou carbonatação. 
A cal viva não poderá em caso algum ser armazenada em conjunto com materiais 
inflamáveis. 
3.2 Cal apagada em pó 
A cal apagada em pó deve ser embalada em sacos que impeçam o contacto com o ar e 
garantam a sua inviolabilidade e apresentem de modo facilmente visível a designação do 
material, o peso nominal, o nome comercial do fabricante, a marca e a data de fabrico. 
Quando o fornecimento for efectuado a granel, deverá ser feita prova do nome comercial do 
fabricante e da marca; a data de fabrico deverá ser garantida pelo fornecedor. Os recipientes 
utilizados no transporte deverão oferecer garantias de conservação e de inviolabilidade.  
3.3 Cal apagada em pasta 
A cal apagada em pasta será obtida na obra a partir da cal viva ou da cal apagada em pó. O 
armazenamento da cal viva ou apagada em pó de base poderá ser feito ao ar livre, desde 
que se adoptem disposições que evitem o contacto directo com o ar. 
A sua preparação, por extinção da cal viva, deverá revestir-se das maiores precauções, 
sendo sempre seguidas as indicações do fornecedor. Quando extinta por imersão, deve ser 
trabalhada sem nova adição de água. 
A cal só será aplicada 24 horas após a extinção. 
A cal apagada em pasta, obtida por extinção da cal viva, deverá ser passada através do 
peneiro ASTM número 30 (0,59 mm), antes da sua aplicação. 
 
4. POZOLANAS 
As pozolanas deverão satisfazer ao prescrito na NP 4220. Além dos ensaios de 
determinação do resíduo de peneiração, superfície específica e da resistência mecânica aí 
previstos para a recepção, o representante do Dono da Obra poderá ainda exigir o ensaio da 
determinação da pozolanicidade, de modo a garantir-se o tipo de pozolana exigida para a 
obra. 
As embalagens e o armazenamento deverão satisfazer ao especificado, a tal propósito, para 
os cimentos. 
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5. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 

NP 952 Cimento “Portland” normal. Determinação do teor em magnésio 

NP 2064 Cimentos. Definições, composição, especificações e critérios de 
conformidade 

NP 2065 Cimentos. Condições de fornecimento e recepção 

NP 4220 Pozolanas para betão. Definições, especificações e verificação da 
conformidade 

NP EN 196.1 Métodos de ensaios de cimentos. Determinação das resistências 
mecânicas 

NP EN 196.2 Métodos de ensaios de cimentos. Análise química de cimentos 

NP EN 196.3 Métodos de ensaios de cimentos. Determinação do tempo de pausa e da 
expansibilidade 

NP EN 196.5 Métodos de ensaios de cimentos. Ensaio de pozolanicidade dos 
cimentos pozolânicos 

NP EN 196.6 Métodos de ensaios de cimentos. Determinação da finura 

NP EN 196.7 Métodos de ensaios de cimentos. Métodos de colheita e preparação de 
amostras de cimento  

NP EN 196.21 Métodos de ensaios de cimentos. Determinação do teor em cloretos, 
dióxido de carbono e álcalis dos cimentos 

NP ENV 206 Betão. Comportamento, produção, colocação e critérios de 
conformidade 

LNEC E 66 Cimentos pozolânicos. Ensaio de pozolanicidade 

LNEC E 68 Cimentos. Determinação do calor de hidratação 
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ARMADURAS PARA BETÃO ARMADO 
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO  
A presente especificação  aplica-se às estruturas de betão armado, no que respeita às 
qualidades do aço e à execução  e montagem das armaduras. 
 
2. VARÕES DE AÇO PARA ARMADURAS ORDINÁRIAS 
a) Os varões para armaduras ordinárias a empregar em betão armado serão dos tipos e 

classes indicados no projecto, devendo satisfazer ao prescrito no Decreto-Lei nº 349-
C/83, de 30 de Julho – "Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado" 
(REBAP). 

b) De acordo com o prescrito no REBAP, a classificação  em classes e tipos de varões, 
com excepção  dos varões da classe A235 NL, será a estabelecida pelo Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil. 

c) De acordo com o prescrito no REBAP, as características e condições de utilização de 
varões que não sejam das classes e tipos previstos na classificação do Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, serão as estabelecidas em documento de homologação  
oficial que lhes diga respeito. 

d) Os diâmetros nominais da classe A235 NL são os especificados na NP 332 para a 
classe A24. 

e) Os diâmetros nominais e as tolerâncias dos varões dos tipos e classes diferentes da 
A235 NL serão os estabelecidos nos respectivos documentos de classificação e de 
homologação. 

f) Os ensaios previstos no REBAP são os de tracção e de dobragem; para os varões não 
constantes na classificação  do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, os ensaios 
previstos são os indicados nos documentos de homologação  respectivos. 

g) Os ensaios previstos no REBAP serão realizados de acordo com o especificado na   
NP EN 10002-1 e na NP 105; no ensaio de dobragem, utilizar-se-ão mandris com os 
diâmetros especificados no REBAP, em função das classes, tipos e diâmetros dos 
varões de ensaios. 

h) A colheita de amostras será efectuada segundo as disposições estabelecidas nos 
documentos de homologação correspondentes.  
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3. ARMADURAS ORDINÁRIAS PRÉ-FABRICADAS EM MONTAGENS RÍGIDAS 
a) O empreiteiro  poderá fornecer as obras com as armaduras ordinárias pré-fabricadas em 

montagens rígidas. 
b) Os varões a utilizar nestas montagens deverão satisfazer ao estabelecido nas cláusulas 

relativas a varões de aço para armaduras ordinárias. 
c) O empreiteiro deverá conceder ao Dono da Obra todas as facilidades necessárias á 

verificação das características dos varões utilizados e das técnicas de execução das 
montagens. 

d) As disposições construtivas, tais como emendas, dobragem e amarração de varões e a 
utilização  simultânea de diferentes classes ou tipos, deverão satisfazer ao prescrito no 
REBAP ou, quando for caso disso, nos documentos de homologação. 

e) A dobragem de varões será executada a frio, de modo a obterem-se as curvaturas 
mínimas especificadas; para varões de classe superior à classe A235, nervurados ou 
trefilados, a dobragem será efectuada lentamente e com o emprego de mandril. 

f) No caso de se pretenderem efectuar emendas de varões por soldadura, deverá provar-
se a aptidão dos aços a serem soldados e a eficácia da técnica de soldadura a 
empregar, mediante a apresentação de documento de homologação ou parecer favorável 
de laboratório oficial. 

g) Os varões serão convenientemente ligados por ataduras de arame recozido ou por 
soldadura por pontos. 

h) As extremidades das ataduras de arame deverão ser dobradas de modo a que, quando 
colocadas em obra, não atravessem a camada de revestimento das armaduras. 

i) No caso de se utilizar soldadura por pontos de ligação de aços de qualidade diferente do 
aço A235, serão realizados ensaios obrigatórios, com vista à verificação de que a 
soldadura não afecta as propriedades mecânicas das armaduras, ensaios estes que 
poderão ser dispensados, mediante a apresentação de documento de homologação  
oficial. 

 
4. REDES DE AÇO ELECTROSOLDADAS 
a) As redes de aço electrosoldadas serão dos tipos indicados no projecto e deverão 

satisfazer ao prescrito nos respectivos documentos de homologação. 
b) Quando os respectivos documentos de homologação forem omissos, as redes de aço 

electrosoldadas deverão satisfazer ao que for aplicável das cláusulas relativas a varões 
de aço da classe equivalente. 
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5. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 

NP 173  Metais. Ensaio de dobragem 

NP 332  Aço laminado. Varão para betão. Dimensões 

NP EN 10002-1 Materiais metálicos. Ensaio de tracção – Parte 1: Método de ensaio     (a 
temperatura ambiente) 

LNEC E 449 Varões de aço A400 NR para armaduras de betão armado. 
Características, ensaios e marcação 

LNEC E 450 Varões de aço A400 NR para armaduras de betão armado. 
Características, ensaios e marcação 
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO  
Esta Especificação aplica-se a betões a utilizar em obras de construção civil e diz respeito à 
sua composição, fabrico, fiscalização e recepção. 
 
2. COMPOSIÇÃO  
a) A composição dos betões deverá satisfazer ao especificado na NP ENV 206 e será 

estabelecida pelo Empreiteiro em função das características pretendidas e dos 
componentes que se propõe empregar. 

b) São encargo do Empreiteiro os estudos de composição  dos betões, os quais poderão 
ser dispensados nos betões de classe de exposição 1. 

c) Os ensaios necessários ao estabelecimento da composição  dos betões são 
obrigatórios. 

d) Quando necessário, compete ao Empreiteiro a elaboração dos relatórios específicos dos 
estudos de composição dos betões, os quais deverão ser apresentados ao Dono da 
Obra antes de ser iniciado o respectivo fabrico. 

e) O Empreiteiro poderá, em qualquer altura, substituir a composição de um betão, salvo 
nos casos expressamente vedados pelos documentos regulamentares e normativos 
aplicáveis, fazendo as diligências necessárias ao estabelecimento da nova composição. 

 
3. FABRICO 
a) Os meios e técnicas a utilizar no fabrico dos diversos betões da obra serão 

estabelecidos pelo Empreiteiro, respeitando no entanto as prescrições do projecto e da 
NP ENV 206, bem como da regulamentação e demais normas aplicáveis. 

b) No fabrico dos betões serão utilizados componentes com as características adoptadas 
no estabelecimento da respectiva composição e com as tolerâncias seguintes: 
− O módulo de finura dos inertes não deve afastar-se mais do que 0,20 do módulo de 

finura dos inertes que serviram de base ao estabelecimento da referida composição. 
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− O cimento a utilizar de acordo com determinada composição do betão não deve ter 
características de qualidade sensivelmente inferior ás do lote que serviu de base  ao 
estabelecimento da referida composição. 

c) Os ensaios de controlo que se tornem necessários, de acordo com as técnicas 
adoptadas, são considerados obrigatórios. 

d) Quando haja necessidade de efectuar o fabrico de betão em condições de temperatura 
desfavorável, o Empreiteiro proporá à aprovação do Dono da Obra as medidas especiais 
que pretenda adoptar. 

 
4. VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO  
a) Independentemente da acção  exercida por outras entidades, o Dono da Obra exercerá 

as actividades de verificação e fiscalização prescritas na NP ENV 206. 
b) Compete ao Empreiteiro a elaboração dos boletins de fabrico dos betões. 
c) O livro de registo da obra estará integrado no livro diário da obra. 
 
5. RECEPÇÃO  
a) A recepção do betão será efectuada de acordo com o estabelecido no projecto e nas 

especificações e normas aplicáveis. 
b) Se outras regras não forem indicadas, a divisão em lotes será estabelecida por acordo 

prévio entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, podendo cada lote referir-se a partes da 
construção, a toda a construção, a lotes de peças, a volumes de betão fabricado ou a 
intervalos de tempo de fabricação; em qualquer caso, um mesmo lote englobará sempre 
betão com as mesmas características de fabrico segundo o mesmo boletim de fabrico. 

c) A colheita de amostras será realizada ao longo do período de fabrico do betão 
correspondente ao lote respectivo. 

d) Na amostragem para controle de conformidade deverá ser colhida, pelo menos, uma 
amostra por cada 150 m3 de betão, e não mais de 6 amostras por dia para classe de 
resistência não superior a C20/25. 

e) Identicamente, para classe de resistência superior a C20/25 deve ser recolhida uma 
amostra por cada 75 m3 de betão, e não mais de 15 amostras por dia. 

f) Deve, no entanto, ser sempre recolhida pelo menos uma amostra por dia. 
g) A colheita de amostras será realizada de acordo com o prescrito na NP 1383. 
h) Nas amostragens para a determinação  da máxima dimensão dos inertes, da dosagem 

de ligante, da relação água-ligante, do teor de ar incorporado e da consistência, deverá 
colher-se, pelo menos, uma amostra por cada 40 a 200 m3 de betão, e nunca menos de 
uma amostra por cada período de quatro dias de laboração. 

i) Os procedimentos a seguir no controlo de qualidade são os definidos na NP ENV 206. 



 
 

ESPECIFICAÇÃO EH - 02.20 Revisão 3 / 1999-11-19 

Autor: SB / Pág. 3 de 5 
 

Mod.05.13 Este documento é propriedade exclusiva da HIDROPROJECTO 
1ª Edição – 1999   encontrando-se protegido por direitos de autor 

j) Nos betões em que o estudo da composição inclua especificações de consistência, esta 
será determinada pelo processo estabelecido num dos seguintes documentos:   NP 87, 
NP 414 ou LNEC E 228. 

k) Dadas as características particulares dos betões, as decisões de aprovação ou rejeição  
destes materiais só poderão, em geral, ser conhecidas após a sua aplicação em obra; 
no caso do material ser rejeitado, será demolida a parte da obra correspondente, salvo 
se outra solução for acordada entre o Dono da Obra e o Empreiteiro, garantidas que 
sejam as disposições regulamentares em vigor. 

 
6. COLOCAÇÃO, COMPACTAÇÃO, CURA E PROTECÇÃO DO BETÃO 
a) O transporte, o depósito, a colocação, a compactação, a cura e a protecção do betão 

deverão ser realizados de acordo com o prescrito na NP ENV 206. 
b) Para se evitar a segregação, o betão deverá ser colocado o mais próximo possível da 

sua posição final e em camadas horizontais de espessura não superior a 50 cm. 
c) Com o mesmo objectivo, não se deverá deixar cair o betão verticalmente de mais de    1 

metro de altura, nem através de malha de armaduras, excepto quando realizada a 
colocação  por intermédio de mangueiras. 

d) A colocação  do betão em obra deverá ser feita de maneira a que este, uma vez 
colocado dentro da cofragem, ainda se mantenha plástico e tenha aspecto semelhante 
ao betão fresco. 

e) A utilização dos meios manuais para o transporte de betão fresco só será aceite quando 
se tratar de pequenos volumes e distâncias; durante o transporte dever-se-á ter o 
máximo cuidado em evitar solavancos e vibrações que dariam origem à segregação. 

f) No caso da utilização  de tubos inclinados no transporte de betão, estes deverão 
satisfazer as seguintes condições: 
− Ser metálicos ou de madeira revestidos a metal; 
− Ter uma inclinação vertical/horizontal compreendida entre 1/2 a 1/3, de maneira a que 

o betão se desloque suficientemente depressa para manter o tubo limpo e 
suficientemente devagar para evitar a segregação  dos materiais. 

g) No fim do tubo de transporte deverá existir uma chicana que ajudará a evitar a 
segregação  ou então o betão deverá  ser descarregado directamente no local definitivo, 
num balde ou através duma mangueira. 

h) Na betonagem de paredes e pilares dever-se-ão utilizar mangueiras ou baldes, para 
evitar a queda livre do betão através da gaiola de armaduras. 

i) No caso do transporte por bombagem, o equipamento deverá ser apropriado, sem 
junções  Y, e com uma capacidade de bombagem adequada. 

j) No caso de transporte por bombagem, dever-se-á realizar o teste de consistência antes 
e depois do transporte. 
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k) O aumento de consistência, no caso do transporte por bombagem, não deverá 
corresponder a uma diminuição no teste "slump", de mais de 3cm. 

l) Poder-se-ão utilizar aberturas temporárias ou vigias em cofragens de paredes ou pilares 
para, durante a betonagem, limitar a queda livre do betão a menos de 1 metro. 

m) Na horizontal, as aberturas anteriormente citadas não deverão ter um espaçamento 
superior a 1,50 m ou 2,00 m, para assim se limitar o deslocamento horizontal do betão  e 
evitar a segregação. 

n) A betonagem de cada elemento, isto é, de qualquer volume a betonar, limitado pelas 
superfícies da cofragem e juntas de construção ou de dilatação, deverá ser feita de 
maneira  contínua, sem qualquer interrupção, para que aquele venha a constituir uma 
unidade monolítica. 

o) O Projecto de Execução indicará a localização exacta das juntas de dilatação e de 
construção; quando assim não acontecer, o Empreiteiro deverá submeter o plano de 
betonagem, incluindo essa localização, à aprovação  do Dono da Obra. 

p) Deverá decorrer um intervalo de tempo com a duração mínima de 48 horas entre a 
betonagem de dois elementos sucessivos. 

q) A betonagem de vigas ou lajes não deverá ter início antes do betão nas paredes ou nos 
pilares, que com elas contactam, ter atingido o seu completo assentamento inicial. 

r) Imediatamente após a colocação, o betão deverá ser consolidado, de maneira aprovada, 
para que envolva completamente as armaduras e se evite a formação de vazios. 

s) Cada camada horizontal colocada deverá ser consolidada através da utilização  de 
equipamento vibratório aprovado. 

t) Ao vibrar uma camada, o vibrador deverá penetrar na camada subjacente, de modo a 
que as duas se interpenetrem e soldem entre si; não será permitido o uso de vibradores 
para empurrar horizontalmente o betão dentro dos moldes. 

u) Recomenda-se a utilização  de vibradores de alta frequência, com um mínimo de 7 000 
r.p.m., para a consolidação do betão dentro dos moldes; o betão não deverá ser vibrado 
demasiado tempo, pois esse facto poderá provocar a segregação  dos elementos finos. 

v) No tempo frio, a menos que a temperatura seja de pelo menos 5 ºC e com tendência 
para subir, deverão tomar-se as medidas seguintes: 
− a água de amassadura e/ou os agregados deverão ser aquecidos de maneira a que a 

temperatura do betão fresco obtido não seja inferior a 13 ºC; 
− o betão deverá ser mantido a uma temperatura mínima de pelo menos 10 ºC durante 

um período não inferior a 5 dias após a betonagem. 
w) No tempo quente, a menos que a temperatura seja no máximo de 30 ºC e com tendência 

para baixar, deverão tomar-se medidas especiais durante a amassadura, colocação e 
presa, e nomeadamente as seguintes : 
− os inertes e o cimento deverão manter-se em local fresco; 
− poder-se-á utilizar um aditivo retardador de presa; 
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− poder-se-á arrefecer a água de amassadura por refrigeração ou substituir parte 
daquela por raspas de gelo ou gelo esmigalhado; 

− a temperatura do betão, quando da colocação, não deverá nunca exceder os 30 ºC; 
− as cofragens e os varões de armadura deverão ser arrefecidos a temperatura inferior 

a 30 ºC, salpicando- se com água fria; 
x) Os acabamentos das superfícies livres deverão satisfazer as especificações exigidas 

pelos trabalhos que sobre elas serão realizados. 
 
7. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 

NP 87    Consistência do betão. Ensaio de abaixamento 

NP 414   Consistência do betão. Ensaio de espalhamento 

NP 1383  Betões. Preparação de provetes para ensaios de compressão e flexão 

NP 1385  Betões. Determinação da composição do betão fresco 

NP 1386  Betões. Determinação do teor de ar do betão fresco 

NP 1387    Betões. Determinação dos tempos de presa 

NP ENV 206 Betão. Comportamento, produção, colocação e critérios de conformidade 

LNEC E 226  Betão. Ensaio de compressão 

LNEC E 227  Betão. Ensaio de flexão 

LNEC E 228  Betão. Determinação da trabalhabilidade Vêbê 

LNEC E 372  Água de amassadura para betões. Características e verificação da 
conformidade 

LNEC E 373  Inertes para argamassas e betões. Características e verificação da 
conformidade 
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MADEIRA 

 
ÍNDICE 
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO  
A presente Especificação aplica-se a peças de madeira utilizadas na construção civil. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
a) A madeira a utilizar em cada trabalho ou elemento de construção será a indicada no 

projecto ou no caderno de encargos. 
b) Deve ser seca, com menos de 18% de humidade, e desempenada. 
c) Deve ser tratada, de modo a ficar eficientemente dotada com protecção insecticida, 

fungicida, ignífuga e hidrófuga. 
d) Os processos de tratamento e os produtos empregados serão submetidos pelo 

Empreiteiro, à apreciação do Dono da Obra. 
 
3. AGLOMERADOS DE MADEIRA 
a) A natureza dos aglomerados a utilizar será a indicada no projecto ou no caderno de 

encargos. 
b) Os aglomerados devem obedecer às prescrições e indicações do fornecedor, aprovadas 

pelo Dono da Obra. 
c) Os aglomerados devem ter faces duras e lisas, evidenciar uma certa flexibilidade e 

satisfazer as seguintes condições: 
Tolêrancia na espessura:    ± 10% 
Tensão mínima de rotura à flexão:   5 MPa 

  
4. CONTRAPLACADOS 
a) As faces em madeira aparente, destinadas a ficarem à cor natural, devem ser, pelo 

menos, da classe B da norma NFB 53-504.  
b) As faces destinadas a ficarem visíveis, mas pintadas, devem ser pelo menos da classe 

C da mesma norma. 



 
 

ESPECIFICAÇÃO EH - 02.25 Revisão 1 / 1999-11-19 

Autor: SB / Pág. 2 de 2 
 

Mod.05.13 Este documento é propriedade exclusiva da HIDROPROJECTO 
1ª Edição – 1999   encontrando-se protegido por direitos de autor 

c) Os contraplacados sujeitos às intempéries ou a ambientes húmidos devem ter a face 
exposta sem qualquer defeito susceptível de facilitar a penetração da água ou de 
provocar a alteração do seu aspecto. 

d) Os contraplacados devem ter faces duras e lisas e, na sua espessura total, a tolerância 
admitida é de ± 5%. 

 
5. ARMAZENAMENTO 
a) As madeiras devem ser armazenadas por natureza, por categorias, por dimensões e por 

lotes de cada fornecimento. 
b) O armazenamento deve ser realizado em telheiros ou armazéns que abriguem as 

madeiras das chuvas e assegurem a ventilação suficiente para facilitar a sua secagem 
natural; para isso, entre cada duas peças, devem ser sempre interpostas ripas com a 
espessura mínima de 1 cm, espaçadas no máximo de 60 cm. 

 
6. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 

NP 180   Anomalias e defeitos da madeira 

NP 614   Madeiras. Determinação do teor em água 

NP 619   Madeiras. Ensaio de flexão estática 

NP 620   Madeiras. Ensaio de flexão dinâmica 

NP 623   Madeiras. Ensaio de corte 

NP EN 212  Produtos preservadores de madeira 

EN 1310 Round and sawn timber. Method of measurement of features 
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MADEIRA DE COFRAGEM 

 
ÍNDICE 
1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO....................................................................................................1 
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS ..............................................................................................1 
3. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS......................................................................1 
 
1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 
A presente Especificação aplica-se a madeiras de cofragem. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
a) As madeiras de cofragem a empregar deverão ser cerneiras, não ardidas, nem cardidas, 

sem nós viciosos e isentas de caruncho, fendas ou falhas que comprometam a sua 
resistência.  

b) As madeiras serão de primeira escolha, isto é, seleccionadas por forma a que mesmo 
pequenos defeitos (nós, fendas, etc) não ocorram com grande frequência, nem com 
grandes dimensões, nem em zonas das peças onde se encontrem instaladas as 
maiores tensões.  

c) As madeiras de cofragem serão de pinho nacional ou equivalente, de quina viva e 
perfeitamente desempenadas.  

d) As tábuas para moldes terão uma espessura não inferior a 2,2 cm e serão aplainadas e 
tiradas de linha.  

e) Os calços e cunhas a aplicar poderão ser de sobro de boa qualidade ou de carvalho. 
f) Não será permitido o emprego de peças de madeira de peso específico 

excepcionalmente baixo nos cavaletes de montagem e nos escoramentos dos pilares, 
durante a construção. 

g) O número de anéis de crescimento de madeira por centímetro não poderá ser inferior a 
3, sendo preferível que seja igual ou próximo de 6. 

 
3. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 

NP 180   Anomalias e defeitos da madeira 

NP 890 Madeira de resinosas. Nomenclatura comercial 

EN 1310 Round and sawn timber. Method of measurement of features 
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FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS  

 
ÍNDICE 
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 
A presente especificação tem por objectivo estabelecer as condições a serem seguidas para 
a fabricação de Estruturas Metálicas. 
 
2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) As Estruturas Metálicas deverão ser projectadas e executadas de acordo com a 

regulamentação portuguesa em vigor, nomeadamente o R.S.A. - "Regulamento de 
Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes - Decreto-Lei nº 235/83, de 31 
de Maio, e o R.E.A.E. - "Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios" – Decreto - Lei 
nº 211/86, de 31 de Julho. Em alternativa poderá seguir-se a NP EN 1993 - “Eurocódigo 3: 
Projecto de estruturas de aço”. 
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b) São de igual modo aplicáveis as normas portuguesas (NP) listadas no final desta 
especificação. 

c) Em casos omissos nestas normas e regulamentos, poder-se-á recorrer a normalização 
estrangeira consagrada, nomeadamente BS (inglesa), DIN (alemã), SIS (suíça), AISC, 
AWS e ASTM (americana). 

 
3. FABRICAÇÃO 
3.1 Materiais 
a) Quanto ao aço em perfis e chapas, utilizar-se-á normalmente como material de base o 

aço S 235, de acordo com a norma NP EN 10 025. Admite-se todavia a utilização de 
outros aços, mediante justificação adequada, aceite pela Fiscalização. 

b) O aço a utilizar em parafusos e porcas deverá obedecer ao especificado na norma 
EN ISO 898. 

c) O material de adição para soldadura deverá apresentar as características mecânicas 
definidas no Artº 119 do R.E.A.E., determinadas de acordo com a NP 1319. 

d) A substituição de qualquer material especificado nos desenhos deverá ser previamente 
submetida à aprovação do Dono da Obra. 

e) De todos os materiais a serem utilizados na fabricação, deverá ser exibido o respectivo 
certificado de qualidade, emitido na sua origem, ou relatórios de ensaios executados pela 
Fabricante. O Dono da Obra, quando julgar necessário, poderá solicitar ao Fabricante 
novos testes para comprovação de qualidade, o qual, sem novos encargos providenciará 
as amostras e os ensaios respectivos. 

 
3.2 Obrigações do Fabricante 
a) Desenhos de fabrico e montagem deverão ser apresentados para aprovação, após 15 

dias da recepção dos desenhos “Bons para Construção”, mostrando os detalhes de 
todas as peças da estrutura, ligações, ancoragens, tolerâncias de fabricação e de 
montagem. 

b) Os desenhos de fabrico serão acompanhados de uma lista de material, onde todas as 
peças serão identificadas e terão o respectivo peso registado. O cálculo dos pesos será 
feito com as dimensões do projecto e os pesos unitários dos perfis dados pelas tabelas 
dos fabricantes. 

c) Os desenhos de montagem serão apresentados mostrando os planos completos de 
montagem, meio de elevação, chapas de apoio, apoios provisórios, escoramentos, 
reforços e sequência de montagem. 

d) O peso dos apoios provisórios, escoramentos e reforços necessários à montagem não 
serão incluídos na tonelagem de fabricação, mas farão parte dos trabalhos incluídos na 
especificação "Montagem de Estruturas Metálicas". 
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e) O fornecedor será inteiramente responsável por quaisquer defeitos de fabrico que  
venham a verificar-se durante as operações de montagem, submetendo-se a todas as 
penalizações e ao pagamento das indemnizações que o Dono da Obra entenda serem 
devidas. 

f) Todos os defeitos encontrados deverão ser prontamente corrigidos e, se necessário, o 
Fabricante substituirá as peças defeituosas. 

g) O fornecedor deverá apresentar, para aprovação, a descrição dos procedimentos de 
soldadura que pretende utilizar, assim como boletins de qualificação dos soldadores, de 
acordo com as EN 287 e EN 288, equipamentos e materiais para soldadura. 

h) As estruturas deverão ser fornecidas completas, incluindo todos os parafusos 
(acrescidos de 5%) e acessórios necessários para montagem. 

 
3.3 Regras Gerais de Execução 
3.3.1 Generalidades 
a) Os trabalhos deverão ser executados de acordo com o Artº 61 do R.E.A.E. Além do 

especificado no corpo deste artigo, deverá ser tomado em consideração o indicado nas 
alíneas seguintes. 

b) Quando houver que recorrer à fabricação de perfis soldados (compostos) deverão estes 
ser fabricados tendo em consideração as tolerâncias admissíveis especificadas na folha 
anexa. As soldaduras destas vigas devem ser executadas por processo automático 
(arco submerso). 

c) As soldaduras expostas a agressões climáticas deverão ser contínuas, estanques e sem 
rugosidades. 

d) A espessura mínima dos perfis e chapas a utilizar será de 4 mm. Admite-se todavia, 
desde que devidamente justificada, a utilização de secções perfiladas a frio com 
espessuras inferiores. 

e) A Fiscalização poderá exigir pré-montagens na oficina sempre que forem críticas as 
tolerâncias do projecto ou as condições de montagem na obra. 

f) Os chanfros serão preparados por meio de remoção mecânica do metal, oxicorte ou 
outro tipo de corte por fusão. 

g) A tinta deve ser removida nas zonas que vão sofrer oxicorte ou corte similar. 
h) As superfícies resultantes de oxicorte ou outro corte por fusão deverão ser limpas por 

meios mecânicos (e.g. rebarbagem). 
i) Os processos de soldadura a utilizar serão os seguintes: 

− Eléctrodos revestidos (ER); 
− Arco submerso (AS); 
− Soldadura semi-automática (MAG). 

j) A utilização de outros métodos depende da aprovação prévia da Fiscalização. 
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k) Os equipamentos e materiais a utilizar deverão estar mencionados nos procedimentos 
de soldaduras a submeter à aprovação da Fiscalização. 

 
3.3.2 Perfis 
a) Os perfis laminados a serem utilizados na fabricação deverão atender às tolerâncias 

dimensionais definidas nas Normas Portuguesas (NP 2116, NP 331, NP 333, NP 334, 
NP 337, NP 338 e NP 339, NP EN 10 034, e NP EN 10 056).  

b) Os perfis compostos de chapas soldadas serão produzidos pelo Fabricante, ou 
adquiridos de terceiros, devendo apresentarem-se dentro das tolerâncias dimensionais 
definidas nas Normas Portuguesas. 

c) As secções obtidas a partir de chapa fina, perfiladas a frio, adquiridas de fornecedores 
idóneos, ou executadas pelo próprio Fabricante, deverão ter os comprimentos previstos 
nos desenhos de fabrico, a fim de serem eliminadas soldaduras intermédias.  

d) Tais perfis deverão ainda respeitar as seguintes observações: 
− Tolerâncias no comprimento 

• Até 1 metro: 1 mm 
• Por cada metro seguinte: 0,5 mm 

− Empeno das peças: 0,25% do comprimento total 
− Os perfis não poderão apresentar fissuras nas dobras. 

e) Qualquer desempeno que se torne necessário, poderá ser executado por processos 
mecânicos ou pela aplicação localizada de uma quantidade limitada de calor, não 
devendo neste caso, a temperatura das áreas aquecidas exceder 650°C. 

f) O acabamento de arestas de chapas ou perfis cortados a guilhotina não é necessário, 
excepto quando especialmente indicado nos desenhos de fabrico ou quando estiverem 
incluídas numa determinada preparação para soldadura. 

 
3.3.3 Ligações 
As ligações por soldadura deverão ser preferencialmente executadas em oficina, apenas 
sendo permitido no estaleiro a soldadura indicada no projecto com o símbolo relativo a 
"soldadura de montagem". 
 
3.3.4 Ligações Aparafusadas 
a) Os parafusos, porcas e anilhas terão as dimensões normalizadas indicadas no projecto. 
b) Os parafusos, porcas e anilhas de alta resistência serão da classe 10.9 (segundo a 

Norma EN ISO 898) e obedecerão às seguintes normas: 
− DIN 6914  
− DIN 6915  
− DIN 6916  
− DIN 6917  
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− DIN 6918 
c) As anilhas deverão ser circulares, planas e lisas, excepto para o caso de emendas nas 

abas de perfis "I" ou “U” laminados, onde deverão ser usadas anilhas chanfradas. 
d) Os parafusos e respectivas porcas deverão ser armazenados limpos de sujidade e 

ferrugem. 
e) As furações para inserção de parafusos deverão obedecer ao Art° 23° do R.E.A.E. 
f) Quando necessário, os furos para parafusos deverão ser alargados através do uso de 

alargadores, não sendo permitido a utilização de maçarico. As rebarbas externas dos 
orifícios furados e alargados deverão ser removidas. 

g) As ligações com parafusos A.R. serão do tipo “Bearing-Type”, salvo indicação expressa 
em contrário, pelo que as superfícies em contacto serão pintadas de acordo com a 
Especificação de Pintura. 

h) Nas ligações com parafusos A.R. do tipo "Friction-Type", as superfícies em contacto 
deverão apresentar-se perfeitamente desempenadas e isentas de pintura, óleo, massa, 
ferrugem e poeira, de forma a evitar a redução do coeficiente de atrito. 

i) Todas as ligações por parafusos A.R. serão, após a sua montagem e pré-esforço, 
vedadas nos contornos com mastique apropriado. 

 
3.3.5 Ligações Soldadas 
a) O dimensionamento das ligações deverá ser efectuado tendo em consideração o 

prescrito nos Artºs 26° a 37°, 60º e 65º do R.E.A.E e nas normas NP 1446 e NP 1447. Os 
condicionamentos das dimensões dos cordões de soldadura são os que se encontram 
estabelecidos no Artº 29° do R.E.A.E. 

b) Todas as juntas de topo não definidas nos desenhos de projecto deverão ser de 
penetração completa, usando-se o chanfro duplo ou simples, ou o cobre-junta, conforme 
as dimensões da peça e a posição da junta, de acordo com os detalhes indicados nos 
desenhos de fabrico. 

c) Atenção especial deverá ser dada às juntas sujeitas a fadiga, que deverão ser afagadas 
para evitar a concentração de tensões. 

d) As superfícies preparadas para a soldadura deverão estar livres de rebarbas, massas, 
tintas e outros resíduos. No caso do chanfro das chapas ter sido executado por 
maçarico, as bordas deverão ser afagadas. 

e) Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldadura deverão ser 
armazenados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados eléctrodos húmidos, 
danificados ou sujos, nem arames enferrujados. 

f) Os trabalhos de soldadura somente poderão ser executados por soldadores qualificados 
através de um sistema de testes (EN 287 e EN 288) para o tipo de trabalho que irão 
executar; e os resultados desses testes deverão ser devidamente registados e 
acompanhados pela inspecção do Dono da Obra; deverá ser mantido pelo Fabricante um 
registo completo com indicação do soldador responsável pela execução de cada 
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soldadura importante. Os custos desta qualificação e registo correrão por conta do 
Fabricante. 

g) Quando necessário, em função da espessura das chapas a serem soldadas, deverá ser 
executado o pré-aquecimento das mesmas. 

h)  A soldadura, sempre que possível, deverá ser feita em posição plana, usando-se para 
isso, dispositivos adequados. 

i) Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de "chapas de espera" 
para início e fim das soldaduras. 

j) O primeiro passe das soldaduras de penetração total deverá ter a sua raiz extraída antes 
de se iniciar a soldadura do outro lado, possibilitando assim uma penetração completa e 
sem descontinuidade, devendo também ser feita uma cuidadosa limpeza de escória 
após cada passe. 

k) As soldaduras deverão ser executadas numa sequência adequada para cada tipo de 
peça, de forma a minimizar os efeitos causados por tensões residuais. 

l) As soldaduras automáticas deverão ser executadas através de operação contínua. 
m) Os pontos de soldadura, caso tenham sido feitos por soldadores não qualificados, 

deverão ser retirados mas, caso contrário, poderão integrar-se na soldadura, desde que 
convenientemente limpos. 

n) As soldaduras que apresentam defeitos tais como trincas, inclusão de escória, 
porosidade, mordeduras, penetração incompleta, etc., e que estiverem fora das 
tolerâncias especificadas, deverão ser removidas e convenientemente refeitas. 

o) Especial atenção deverá ser dada às dimensões dos cordões de soldaduras, os quais 
serão medidos com o auxílio de gabaritos adequados. 

p) Deverão ser removidas todas as rebarbas, respingos e marcas feitas por soldaduras de 
dispositivos temporários usados na fabricação. 

 

3.3.6 Pilares 
Os fustes dos pilares não deverão ter juntas, aparafusadas ou soldadas, a não ser as 
especificadas no projecto. 

 

3.3.7 Contraventamentos 
Os tirantes e contraventamentos deverão ser fabricados de forma a ficarem sob tensão após 
a montagem. 

 

3.3.8 Protecção Anti-Corrosiva 
A preparação das superfícies e as pinturas de protecção e acabamentos serão efectuadas 
de acordo com a Especificação - "Pintura de Estruturas Metálicas". 

 



 
 

ESPECIFICAÇÃO EH – 03.34 Revisão 1 / 2004-08-18 

Autor: PRJ / Pág. 7 de 17 
 

Mod.05.13 Este documento é propriedade exclusiva da HIDROPROJECTO 
1ª Edição – 1999   encontrando-se protegido por direitos de autor 

4. MARCAÇÃO 
Todos os elementos estruturais deverão receber no seu lado esquerdo "marcas de 
montagem", anotadas a tinta ou punçoadas, de forma a permitir a sua fácil e segura 
identificação na obra, quando dos trabalhos de montagem. 
 

5. INSPECÇÃO 
a) A mão-de-obra e os materiais cobertos por esta especificação estarão sujeitos a 

inspecção por parte do Dono da Obra e/ou seus representantes credenciados, que terão 
livre acesso, durante a execução de trabalho, a todas as instalações do Fabricante onde 
estiverem a ser fabricadas as estruturas. 

b) O Fabricante deverá proporcionar aos inspectores as facilidades e equipamentos 
necessários à realização da inspecção e dos ensaios requeridos. 

c) O exercício do direito de inspecção pelo Dono da Obra e/ou seus representantes 
credenciados, não exime o Fabricante de qualquer erro decorrente da infracção de algum 
item das normas e especificações relacionadas, ou da falta de fidelidade ao representado 
nos desenhos de Fabricação. 

d) Quando necessário, a pré-montagem de partes das estruturas metálicas deverá ser 
realizada, antes de se iniciarem os trabalhos de pintura, na presença da inspecção do 
Dono da Obra. 

e) Os serviços de inspecção deverão seguir basicamente o seguinte roteiro, o qual poderá 
sofrer modificações ou acréscimos quando da contratação dos serviços: 
− Inspecção visual das estruturas metálicas. 
− Controle dimensional de acordo com os desenhos de fabricação e tolerâncias 

admissíveis. 
− Controle de matéria prima através de certificados de qualidade emitidos na sua 

origem ou de relatórios de ensaios executados pelo Fabricante. 
− Controle das soldaduras, através da verificação dos certificados de pré-qualificação 

de soldadores, dos processos de soldadura, da preparação das juntas para 
soldadura, das dimensões dos cordões, dos alívios de tensão e ensaios não 
destrutivos (ultra-som, radiografia, líquidos penetrantes, etc.) onde necessário. 
• Todas as soldaduras serão inspeccionadas visualmente; 
• Soldaduras inspeccionadas por amostragem e que se suspeite terem fendas, 
poros ou outros defeitos serão inspeccionadas por meio de líquidos penetrantes; 
• Dez por cento das soldaduras de topo em tensão, seleccionadas por amostragem 
e as reparadas após a inspecção, serão testadas por métodos radiográficos não 
destrutivos; 
• Outros métodos de ensaio, e as peças a serem inspeccionadas, ficarão a critério 
dos inspectores. 

− Controle de furações e respectivos acabamentos. 
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− Controle de qualidade de parafusos, porcas e anilhas de alta resistência. 
− Controle de acabamentos, limpeza e pintura das superfícies metálicas. 
− Acompanhamento e controle de pré-montagens. 
− Controle de marcação, embalagem e expedição das estruturas. 
 

6. TOLERÂNCIAS 
As estruturas metálicas deverão ser fabricadas obedecendo prioritariamente às tolerâncias 
indicadas nos desenhos de projecto de fabrico, bem como às apresentadas nesta 
especificação. Para os casos não previstos deverão ser seguidas as recomendações 
contidas nas normas e especificações citadas no n.º 2. 
 
6.1 Tolerâncias dimensionais 

 
Variação do comprimento de uma peça: 
 

 ls  ≤ ± sl002,0  (ls e  ls  em mm) 
 

 
Rectitude: 
 

• f ≤ 0,0015 ls  (em geral) 

• f ≤ 0,0010 ls  (elementos compridos) 

• f ≤ 0,40 mm (limite superior) 
 

 



 
 

ESPECIFICAÇÃO EH – 03.34 Revisão 1 / 2004-08-18 

Autor: PRJ / Pág. 9 de 17 
 

Mod.05.13 Este documento é propriedade exclusiva da HIDROPROJECTO 
1ª Edição – 1999   encontrando-se protegido por direitos de autor 

Tolerância para secções de vigas compostas: 
 

• Deformação da alma: u ≤ 0,007 h 

• Desvio da verticalidade da  
alma: v ≤ 0,007 h ≤ 20 mm 
 

• Excentricidade do  
posicionamento da alma: v1 ≤ 0,04 c ≤ 10 mm 

• Deformação do banzo: w ≤ ± 0,030 c ≤ 10 mm 

• Altura da viga: h ≤ ± 0,01 h ≤ 20 mm 

 

Variação de planimetria da alma:  
(medido com uma régua de 2 m): 
 
a ≤ 8 mm 
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Planimetria dos painéis de alma não rigidificados: 
 
f ≤             ; f ≤              

 

 
 
Planimetria dos painéis de alma rigidificados 
longitudinalmente:  
 
f ≤              

 

 
 
 
Planimetria dos painéis de alma rigidificados 
longitudinalmente e transversalmente:  
 
f ≤             ; f ≤              

 

 

250
a

250
b

400
a

400
a

400
b
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6.2 Tolerâncias relativas aos cordões de soldadura 
 
     Cordões topo a topo                                           Cordões de canto 

 
6.3 Contra-flechas 
Nas operações de traçagem, pré-montagem, soldadura e montagem serão tomadas as 
precauções necessárias para que, depois da montagem definitiva, existam as contra-flechas 
previstas no projecto. 
 
7. EMBALAGEM 
a) Todo o material pronto para expedição deverá ser devidamente acondicionado. A 

embalagem deverá ser nova e feita de maneira que seja facilmente manuseada. 
b) As peças menores, como parafusos, porcas, anilhas, chapas de ligação e outras, 

deverão ser acondicionadas em caixas com peso bruto máximo de 100 quilogramas. 
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c) Todas as peças pertencentes a um mesmo tipo de estruturas deverão ser condicionadas 
em volumes com a mesma identificação. 

d) As embalagens, caixas e volumes deverão ser marcadas claramente, indicando o tipo da 
estrutura, conteúdo e quantidades, de tal forma que no recebimento possam ser 
facilmente conferidas. 

 
8. EXPEDIÇÃO 
a) Nenhum material ou estrutura poderá ser expedido sem que tenha sido anteriormente 

autorizado pela Inspecção.  
b) A fim de que possa ser programada a inspecção, o Fabricante deverá notificar o Dono da 

Obra, com antecedência de cinco dias úteis, sobre a data em que as estruturas 
metálicas estarão em condições de serem inspeccionadas. 

c) A responsabilidade do Fabricante na expedição estende-se até a entrega do material 
fabricado no local estabelecido no Contrato. Dentro destes limites de responsabilidade, 
caberá ao Fabricante a expedição das estruturas devidamente protegidas contra 
empenos, perdas e outros acidentes que possam ocorrer durante o transporte.  

d) As peças de grande porte deverão ser convenientemente imobilizadas com cabos de aço 
e esticadores, ou por meio de calços de madeira fixados ao veículo de transporte. 

e) Especial atenção deverá ser dada à colocação de calços de madeira para evitar o atrito 
entre as peças, bem como as deformações ocasionadas pela solicitação das mesmas, 
segundo eixos de inércia diferentes dos considerados nos dimensionamentos das 
respectivas secções. 

f) Para cada carregamento o Fabricante deverá fornecer ao Dono da Obra uma relação, 
em cinco vias, das peças e materiais constantes do mesmo, onde estarão anotadas as 
"marcas de montagem" citadas no n.º 4 desta Especificação. 

g) A estrutura metálica será expedida na sequência indicada nos desenhos de montagem 
da oficina. Quando tal sequência não seja indicada, a expedição deverá ser feita de 
acordo com as necessidades da obra ou a pedido da Fiscalização. 

h) Os carregamentos para expedição deverão ser efectuados com equipamento adequado 
e supervisionados de forma a que o acondicionamento não provoque deformações nas 
peças e danos na pintura durante as deslocações. 

 
9. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 
 

a) Aços de Construção  

NP 173 Materiais metálicos. Ensaio de dobragem  

NP 331  Aço laminado a quente. Varão. Dimensões. 

NP 333  Aço laminado a quente. Vergalhão. Dimensões. 

NP 334  Aço laminado a quente. Barra. Dimensões. 
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NP 337 Aço laminado. Perfil T. Dimensões 

NP 338 Aço laminado. Perfil U. Dimensões 

NP 339 Aço laminado. Perfil I. Dimensões 

NP 386 Materiais metálicos. Ensaios de resistência mecânica. Símbolos. 

NP 560 Aços e ferros fundidos não ligados. Determinação do teor de silício. 
Processo do aço perclórico. 

NP 740 Materiais metálicos. Ensaio de dureza Brinell. Números de dureza 
Brinell para utilização em ensaios efectuados sobre superfícies 
planas 

NP 741 Materiais metálicos. Ensaio de dureza Vickers. Números de dureza 
Vickers para utilização em ensaios efectuados sobre superfícies 
planas. Parte 1: HV5 a HV100 

NP 1186 Aço laminado a quente sextavado. Dimensões 

NP 1643 Metais ferrosos. Vocabulário 

NP 1680 Aço. Ensaio de temperabilidade Jominy 

NP 1787 Aços. Determinação do tamanho médio do grão austenítico e de 
grão ferrítico 

NP 1806 Aços e ferros fundidos. Determinação do teor de inclusões não-
metálicas 

NP 1925 Produtos siderúrgicos. Exame macrográfico. Ataque com ácidos 
fortes, sais de cobre e persulfatos de amónio 

NP 2116 Aço laminado a quente. Perfilados IPE. Características 
dimensionais e tolerâncias 

NP 2132 Produtos siderúrgicos. Chapa galvanizada em contínuo para 
dobragem, perfilagem e estampagem. Bandas e chapas. 
Dimensões e tolerâncias. 

NP 4072 Materiais metálicos. Ensaios de dureza. Ensaio Rockwell (escalas 
HRBm e HR30Tm) 

NP 4073 Materiais metálicos. Ensaios de dureza. Ensaio Rockwell 
superficial (escalas 15N, 30N, 45N, 15T, 30T e 45T) 

NP 4379 Sistema de designação dos aços. Símbolos adicionais para os 
nomes dos aços 

NP 4073 Materiais metálicos. Ensaios de dureza. Ensaio Rockwell 
superficial (escalas 15N, 30N, 45N, 15T, 30T e 45T) 

NP EN 10 002-5 Materiais metálicos. Ensaio de tracção. Parte 5: Método de ensaio 
a temperatura elevada 

NP EN 10 020 Definição e classificação dos aços 

NP EN 10 021 Aços e produtos siderúrgicos. Condições técnicas gerais de 
fornecimento 

NP EN 10 025 Produtos laminados a quente em aços de construção não ligados. 
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NP 155 Elementos de ligação roscados e seus acessórios. Nomenclatura 

NP 400 Roscas. Terminologia e simbologia 

NP 401 Roscas métricas de perfil triangular ISO para usos gerais. Perfil de 
base. 

NP 489 Porcas. Nomenclatura 

NP 1895 Roscas métricas de perfil triangular ISO para usos gerais. 
Dimensões nominais. 

NP 1896 Roscas métricas de perfil triangular ISO para usos gerais. 
Tolerâncias. Generalidades. 

NP 1897 Roscas métricas de perfil triangular. Tolerâncias. Desvios 

NP 1898 Parafusos e pernos roscados de aço. Características mecânicas 

NP 1899 Parafusos de aço sem cabeça. Características mecânicas 

NP 1900 Parafusos de cabeça sextavada parcialmente roscados. Graus de 
acabamento A e B 

EN ISO 898 (NP 343) Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy 
steel. 

  
d) Soldadura  

NP 415 Soldadura por arco eléctrico. Ensaios mecânicos do metal 
depositado. Tracção e resiliência. 

NP 1205 Soldadura. Definições gerais do processo 

NP 1319  Metais de adição para a soldadura a gás dos aços macios ou de 
baixa liga com alta resistência. Determinação das características 
mecânicas do metal depositado. 

NP 1446  Soldadura. Cálculo de juntas soldadas topo a topo. 

NP 1447  Soldadura. Cálculo de cordões de ângulo rectângulo isósceles 
sujeitos a solicitação estática que não determina esforço de tensão 
normal à sua secção transversal. 

NP EN 288-2 Especificação e qualificação de procedimentos de soldadura para 
materiais metálicos. Parte 2: Especificação de um procedimento de 
soldadura por arco 

NP EN 439 Consumíveis para soldadura. Gases de protecção para soldadura e 
corte por arco 

NP EN 729 Requisitos da qualidade para soldadura. Soldadura por fusão de 
materiais metálicos 
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NP EN 731 Equipamento de soldadura a gás. Maçaricos manuais aero-gás de 
ar aspirado. Especificações e ensaios 

NP EN 737 Inspecção radiográfica de soldaduras topo-a-topo em aços 

NP EN 757 Consumíveis para soldadura. Eléctrodos revestidos para soldadura 
manual por arco dos aços de alta resistência. Classificação 

NP EN 758 Consumíveis para soldadura. Fios eléctrodos fluxados para 
soldadura por arco, com e sem protecção gasosa, dos aços não 
ligados e de grão fino. Classificação 

NP EN 895 Ensaios destrutivos de soldaduras em materiais metálicos. Ensaio 
de tracção transversal 

NP EN 970 Ensaios não destrutivos de soldaduras por fusão. Inspecção visual 

NP EN 1043 Ensaios destrutivos de soldaduras em materiais metálicos. Ensaio 
de dureza 

NP EN 1320 Ensaios destrutivos de soldaduras em materiais metálicos. Ensaio 
de fractura 

NP EN 1418 Pessoal de soldadura. Provas para a aprovação de operadores de 
soldaduras para soldaduras por fusão e por resistência para 
processos de soldadura completamente mecanizados ou 
automatizados de materiais metálicos 

NP EN 1597 Consumíveis para soldaduras. Métodos de ensaio.  

NP EN 1597-1 Consumíveis para soldaduras. Métodos de ensaio. Parte 1: Corpos 
de prova para provetes de metal de soldadura, sem diluição, em aço 
e em níquel e suas ligas 

NP EN 1599 Consumíveis para soldadura. Eléctrodos revestidos para soldadura 
manual por arco eléctrico dos aços resistentes à fluência. 
Classificação 

NP EN 1708 Soldadura. Detalhes de juntas tipo de aço. Parte 1: Componentes 
pressurizados. 

NP EN 26 848 Eléctrodos de tungsténio para soldadura com protecção de gás 
inerte (TIG) e por soldadura e corte por plasma. Codificação (ISO 
6848:1984) 

EN 287 Qualification test of welders. Fusion welding 

EN 288 Specification and approval of welding procedures for metallic 
materials 

DIN 6914 (ISO 7412 ) Hexagonal bolts for high strength structural bolting 
DIN 6915 (ISO 7414 – 
EN 14399-4)  

Hexagonal nuts for high strength structural bolting 

DIN 6916 (ISO 7416 – 
EN 14399-6) 
 
 

Washers for high strength structural bolting 



 
 

ESPECIFICAÇÃO EH – 03.34 Revisão 1 / 2004-08-18 

Autor: PRJ / Pág. 17 de 17 
 

Mod.05.13 Este documento é propriedade exclusiva da HIDROPROJECTO 
1ª Edição – 1999   encontrando-se protegido por direitos de autor 

DIN 6917 Square taper washers for high-strength structural bolting of steel T 
sections 

DIN 6918 Square taper washers for high-strength structural bolting of steel U 
sections 
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MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS  
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 
A presente especificação tem por objectivo estabelecer as condições e exigências mínimas 
a que devem obedecer as Montagens de Estruturas Metálicas. 
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2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
a) As Estruturas Metálicas deverão ser montadas de acordo com o especificado no Cap. V 

do "Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios" (REAE) - Decreto-Lei n° 211/86, de 
31 de Julho. 

b) Sempre que houver discordância entre estas especificações com desenhos de 
referência e especificações gerais, prevalecerá o disposto no projecto. 

c) O Montador poderá, caso julgue necessário, sugerir alternativas ou modificações. 
Todavia, estas alternativas e modificações só poderão ser executadas depois de 
expressamente aprovadas, por escrito, pelo Dono da Obra ou Fiscalização. 

d) Caso o Montador constate erros em qualquer um dos elementos do projecto, deverá 
comunicar tal facto à Fiscalização, para a devida correcção. 

e) O Montador deverá permitir o livre acesso da Fiscalização a qualquer lugar da obra 
durante o período de tempo em que durar o serviço. 

 

3. RESPONSABILIDADES DO MONTADOR 

Constituem responsabilidades do Montador, excepto quando explicitamente mencionada em 
contrário nesta especificação, aquelas a seguir indicadas. 

 

3.1 Responsabilidades Gerais 
a) Montagem completa das estruturas metálicas como indicado nos desenhos; para a 

montagem, o Montador receberá os desenhos completos das estruturas com todas as 
dimensões, cotas e detalhes, e apresentará para aprovação os desenhos de Montagem, 
15 dias após a recepção destes. Todos os desenhos, especificações ou outros 
documentos que forem fornecidos ao Montador, para execução das obras, constituirão 
propriedade do Dono da Obra, não podendo o Montador fazer uso dos mesmos para 
outros fins que não sejam aqueles que motivaram o seu fornecimento. 

b) Fornecimento de todos os demais materiais necessários à montagem, assim como 
instalação do estaleiro, veículos, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, 
administração, supervisão, assistência técnica e legal adequada para o cumprimento de 
suas obrigações, iluminação, transporte, alojamento, alimentação e todos os recursos 
necessários para a execução das obras compreendidas por esta especificação. 

c) Caberá ao Dono da Obra, excepto quando disposto em contrário, o fornecimento das 
peças componentes das estruturas metálicas propriamente ditas, tais como pilares, 
vigas, chapas, madres, travessas, chumbadouros, parafusos, porcas e anilhas. 

d) Preparar e fornecer o cronograma previsto para as obras e dar, sempre que solicitado, 
informações a respeito das mesmas. Deverá ainda elaborar um planeamento mensal e 
outro semanal, os quais deverão ser corrigidos em função de eventuais atrasos 
ocorridos. 
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e) Executar serviços complementares, mesmo quando não mencionados explicitamente no 
projecto, mas que possam ser comprovados como essenciais para o bom acabamento 
da obra. 

 

3.2 Manutenção das Instalações Durante a Montagem 
As despesas de manutenção das instalações do estaleiro devido a danos causados por 
chuvas, erosão, deterioração de materiais ou quaisquer outros factores, serão por conta do 
Montador. 

 

3.3 Recepção, Movimentação e Armazenamento dos Materiais 
a) Os materiais que forem fornecidos pelo Dono da Obra serão entregues ao Montador sob 

recibo, passando daí por diante para a sua exclusiva responsabilidade, inclusive no que 
se refere aos danos e extravios que venham a sofrer. 

b) A armazenagem de parafusos, porcas, anilhas ou outras peças de pequenas dimensões, 
deverá sempre ser feita em locais cobertos e livres de sujidade e ferrugem. 

c) Peças de maiores dimensões, tais como chapas, perfis, etc., podem ser armazenadas 
ao ar livre, devendo todavia serem tomados os devidos cuidados (como assentamento 
sobre calços, travessas ou plataformas), para evitar empenos devidos à posição 
inadequada ou a escoramento insuficiente, bem como para evitar a aderência de lamas 
ou outras sujidades. 

d) Todas as peças deverão ser armazenadas em locais que possuam drenagem de águas 
pluviais evitando-se com isto a acumulação de água sobre ou sob as mesmas. 

e) A movimentação de entrada e saída, carga e descarga dos materiais e estruturas no 
estaleiro da obra será de inteira responsabilidade do Montador e será realizada segundo 
rotinas a serem estabelecidas pela Fiscalização. 

f) Deverá ser estabelecido um controle permanente para a recepção das estruturas, de 
forma a conhecer-se com exactidão, em qualquer momento, a natureza e a quantidade 
de peças e materiais existentes em obra. 

g) As peças das estruturas metálicas deverão ser classificadas e armazenadas na 
sequência de montagem e manuseadas de forma a não causar prejuízos nas pinturas. 

h) Antes do início de qualquer acção de montagem, o Empreiteiro deverá efectuar as 
seguintes operações: 
− Verificação do nível da fundação no qual a estrutura deverá ser instalada; 
− Verificação da correcção da instalação dos chumbadouros das fundações, no que se 

refere ao número, diâmetro de ancoragem, dimensões, comprimento de rosca, 
porcas, etc. 

− Lubrificação das superfícies roscadas de porcas e parafusos. 
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i) Após as verificações acima referidas, o Empreiteiro deverá assinar um auto de recepção, 
responsabilizando-se a partir desta data pelos eventuais desvios. 

 

4. MONTAGEM 

4.1 Ligações 
4.1.1 Ligações Aparafusadas 
a) As furações para inserção de parafusos serão executadas de acordo com o Artº 23° do 

R.E.A.E. 
b) Os parafusos definitivos deverão ser colocados livremente nos furos sem o uso de 

martelos, marretas ou outros dispositivos. 
c) Quando necessário, os furos poderão ser alargados através do uso de alargadores, até 

que resulte uma ovalização máxima de 2 mm do furo. Não é permitida a utilização de 
maçarico. 

d) As rebarbas externas de orifícios furados e alargados deverão ser removidas. 
e) Os furos que se apresentarem desfasados de uma dimensão maior que 2 mm deverão 

ser completamente fechados com soldadura e reabertos por processo adequado. 
f) Não é permitida a utilização de parafusos de menor diâmetro do que o especificado, 

ainda que de material de maior resistência, sem autorização prévia da Fiscalização. 
g) Os deslocamentos e empenos de peças não devem nunca ser corrigidos por tracção 

dos parafusos. 
h) Todas as ligações em obra serão aparafusadas com parafusos de alta resistência 

(Parafusos A.R.) no caso de elementos resistentes, e parafusos correntes no caso de 
elementos secundários. 

i) As ligações com parafusos de A.R. serão do tipo "Bearing Type", salvo indicação 
expressa em contrário. 

j) As superfícies em contacto nas ligações "Friction-Type" deverão apresentar-se 
perfeitamente desempenadas e isentas de pintura, óleo, massa, ferrugem e poeira, de 
forma a evitar a redução do coeficiente de atrito. 

k) Os parafusos de A.R. deverão ser apertados até atingirem a força da tracção indicada 
nas tabelas. Este aperto deverá ser conseguido por intermédio de chaves de impacto 
calibradas ou torquimetros manuais, cuja calibragem deverá ser feita antes do início dos 
serviços e frequentemente, por intermédio de um dispositivo capaz de indicar o esforço 
real de tracção no parafuso (calibrador SKIDMORE-WILHELM ou similar), segundo as 
directrizes da especificação acima mencionada. 

l) O Empreiteiro deverá possuir chaves dinamométricas aferidas em número suficiente. 

 

4.1.2 Ligações Soldadas 

a) Ligações soldadas na montagem só poderão ser feitas quando indicadas nos desenhos 
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e deverão estar de acordo com as indicações neles contidas. 

b) Eventuais soldaduras de montagem deverão respeitar o especificado no Cap. D do 
R.E.A.E.; especial atenção deverá ser dada às juntas sujeitas a fadiga, devendo ser 
afagadas para evitar a concentração de tensões. 

c) As superfícies preparadas para a soldadura deverão estar livres de rebarbas, massas, 
tintas e outros resíduos. No caso do chanfro das chapas ter sido executado por 
maçarico, os bordos deverão ser afagados. 

d) Os eléctrodos a serem utilizados deverão ser, salvo justificação em contrário, do tipo 
AWS-A-5.1 ou 5.5, E-70XX. 

e) Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldadura deverão ser 
armazenados em locais limpos e secos, não devendo ser usados eléctrodos húmidos, 
danificados ou sujos. 

f) Os serviços de soldadura somente poderão ser executados por soldadores qualificados 
por um sistema de testes para o tipo de soldadura que irão executar e os resultados 
desses testes deverão ser devidamente registados e acompanhados pela Fiscalização; 
deverá ser mantido pelo Montador um registo completo com indicação do soldador 
responsável por cada soldadura importante executada. Os custos desta qualificação e 
registo correrão por conta do Montador. 

g) Quando necessário, em função da espessura das chapas a serem soldadas, deverá ser 
executado o pré-aquecimento das mesmas. 

h) Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de "chapas de espera". 

i) As soldaduras deverão ser executadas numa sequência adequada para cada tipo de 
peça, de forma a minimizar os efeitos causados por tensões residuais e empenos. 

j) Deverão ser removidos por meio de esmeril todas as rebarbas, pingos e marcas feitas 
por soldadura de dispositivos temporários usados na montagem. 

 

4.1.3 Montagem de Pilares 
a) Todos os pilares metálicos deverão ser posicionados sobre as bases de betão de acordo 

com os eixos e níveis indicados nos desenhos. 
b) Os eixos dos pilares deverão ser definidos em cada maciço de fundação por meio de 4 

pontos topográficos. 
c) As placas de base de pilares deverão ser apoiadas em calços de aço, previamente 

chumbados nos maciços de betão. As quantidades e dimensões destes calços deverão 
proporcionar, juntamente com os chumbadores, a estabilidade da coluna durante a 
montagem. 

d) Quando no projecto for especificado o enchimento das caixas dos chumbadouros com 
betão ou argamassas, este trabalho deverá ser feito somente após o aperto de todos os 
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parafusos nas ligações das colunas com vigas e contraventamentos e a verificação do 
alinhamento, nivelamento e verticalidade da estrutura. 

 

4.1.4 Montagem das Vigas 
a) As vigas, após a sua montagem, deverão ser alinhadas e niveladas. Serão consideradas 

alinhadas quando os desvios existentes forem devidos somente às tolerâncias 
admissíveis no alinhamento dos pilares. 

b) O alinhamento e nivelamento das vigas de caminho de rolamento de pontes rolantes 
deverá ser feito após o alinhamento, nivelamento e verticalização dos pilares. 

c) Para a primeira verificação da verticalidade, alinhamento e nivelamento, cada junta 
aparafusada deverá ter, no mínimo 20% de parafusos provisórios. Nos casos em que 
esta quantidade não seja suficiente para proporcionar perfeito contacto entre as 
superfícies, e/ou centrar as furações, deverão ser utilizados mais parafusos provisórios 
até que a junta esteja em condições de receber os parafusos definitivos. 

d) A colocação dos parafusos definitivos deverá ser feita apertando-os manualmente, 
iniciando-se pelos furos livres das ligações. A seguir deverão ser substituídos os 
parafusos provisórios, sendo apertados manualmente os parafusos definitivos. 

e) A sequência de colocação e aperto dos parafusos definitivos deverá fazer-se a partir do 
meio para a extremidade das juntas. 

 

4.1.5 Protecção Anti-Corrosiva 
A preparação das superfícies e as pinturas de protecção e acabamento serão feitas de 
acordo com a Especificação Técnica - "Protecção Anti-Corrosiva de Estruturas Metálicas". 

 

4.1.6 Procedimentos de Montagem 
a) O Montador deverá planear a sequência de montagem, visando a segurança da obra. 

Deverá ainda programar os raios da elevação das peças em função da segurança do 
pessoal e das estruturas, bem como usar dispositivos para a montagem de peças 
especiais (pilares, vigas, etc.). 

b) Durante a montagem, os elementos provisórios, necessários para manter a posição das 
peças estruturais antes da sua fixação definitiva, deverão ser suficientes para resistir ao 
peso próprio da estrutura, peso de materiais eventualmente armazenados, sobrecargas 
de montagem e acção do vento. 

c) Os elementos e escoramentos provisórios deverão ser retirados após a montagem, 
assim como as ligações provisórias. As furações para parafusos temporários de 
montagem devem ser preenchidas. 

d) Faz parte do trabalho do Montador, o nivelamento e o alinhamento das vigas de caminho 
de rolamento de pontes rolantes, inclusivé nos casos em que não seja da sua 
responsabilidade a montagem das mesmas. 
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4.2 Tolerâncias de Montagem 
a) As tolerâncias a seguir referidas são "tolerâncias de referência". São definidas em 

relação à posição teórica das vigas montadas sem considerar os efeitos estáticos, 
dinâmicos e climáticos, a uma temperatura ideal de 20°C. 

b) A concepção das vigas de rolamento e das suas ligações deve ser feita de forma a 
permitir ajustes de posicionamento depois de postas em serviço. 
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4.2.1 Estruturas em Geral 
 
 
Pilares 

− Desnível relativamente à implantação correcta 
(ao nível da base): r ≤ 10  mm 

− Excentricidade de apoio: e ≤ 5  mm 

− Desvio de verticalidade: p ≤ 0,0035 h 

− Desvio entre eixos de pilares vizinhos: ≤ 15  mm 
(válido para qualquer nível do pilar) 

 

 
 
Vigas 

− Excentricidade de ligação: e ≤ 5  mm 

− Desvio entre eixos de vigas vizinhas: ≤ 20  mm 
(em qualquer direcção) 

− Desvio de nível das ligações 
pilar - viga e das arestas superiores 
de vigas vizinhas:  h ≤ ± 5  mm 

 

 

 
Obra acabada 

− Desvios relativamente às dimensões globais, em planta e 
alçado, não ultrapassarão os seguintes valores: 
L ≤ 30 m:    L ≤ ± 20  mm   (L em m) 

L > 30 m:    L ≤ ± (20 + 
4
30L −

) mm 

(L designa a dimensão total na direcção considerada). 
Para as partes das estruturas metálicas onde se venham 
fixar elementos de outra proveniência, o desvio limite será 
± 8 mm 
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Condições técnicas de fornecimento 

NP EN 10 027 Sistemas de designação dos aços 

NP EN 10 029 Chapas de aço laminadas a quente, de espessura igual ou superior 
a 3 mm. Tolerâncias de dimensões, forma e massa 

NP EN 10 034 Perfis estruturais I e M de aço de construção. Tolerância de forma e 
massa 

NP EN 10 036 Análise química de matérias siderúrgicos. Determinação do teor de 
carbono total nos aços e ferros fundidos. Método gravimétrico de 
combustão em corrente de oxigénio 

NP EN 10 045 Materiais metálicos. Ensaio de choque em provete entalhado 
Charpy. 1ª Parte: Método de ensaio 

NP EN 10 056 Cantoneiras de abas iguais e desiguais de aço de construção 

NP EN 10 071 Análise química de matérias siderúrgicos. Determinação do teor de 
manganês nos aços e ferros fundidos. Método de titulação 
potenciométrica 

NP EN 10 079 Definição dos produtos de aço 

NP EN 10 131 Produtos planos laminados a frio, não revestidos de aço macio e de 
aço de alto limite de elasticidade para embutição e dobragem a frio. 
Tolerâncias nas dimensões e de forma 

NP EN 10 163 Condições de fornecimento relativas ao estado de superfície das 
chapas, chapas largas e perfilados de aço laminado a quente 

NP EN 10 204 Produtos metálicos. Tipos de documentos de inspecção. 

NP EN 10 210 Perfis ocos acabados a quente de aços de construção não ligados 
e de grão fino 

  
b) Rebites  

NP 191 Varões de aço para rebites 

NP 192 Recepção de rebites 

NP 193 Rebites de aço com cabeça esférica e 10 a 32 mm de diâmetro 

NP 194 Rebites de aço com cabeça contrapunçoada abaulada e 8 a 32 mm 
de diâmetro 

NP 195 Rebites de aço com cabeça contrapunçoada, plana e 10 a 32 mm 
de diâmetro 

NP 252 Furos para rebites 

NP 264 Rebites. Tipos normalizados 

  
c) Parafusos  

NP 110 Roscas métricas de perfil triangular ISO para usos gerais. 
Diâmetros e passos recomendados 
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4.2.2 Cordões de Soldadura 
 

Cordões topo a topo                                                        Cordões de canto 

       

4.3 Montagem de Revestimentos de Cobertura e Revestimentos Laterais 
Os revestimentos laterais e de cobertura serão normalmente executados com chapas 
metálicas, podendo haver troços com chapas translúcidas. 
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4.3.1 Revestimento de Cobertura 
a) O recobrimento longitudinal das chapas deverá atender aos valores mínimos indicados 

pelo fabricante das mesmas. Nos casos em que não haja indicação precisa, deverão ser 
usados recobrimentos de 250 mm para coberturas com inclinação igual ou menor que 
1:4 e 200 mm para inclinação maior que 1:4. Qualquer que seja o caso, o recobrimento 
deverá ocorrer sempre sobre as madres. 

b) O recobrimento transversal deverá ser de 1,5 onda, devendo a extremidade exposta das 
chapas superiores estar sempre voltada para baixo. 

 

4.3.2 Revestimentos Laterais 
a) O recobrimento longitudinal das chapas deverá seguir os valores mínimos indicados pelo 

seu fabricante, ou na falta de qualquer indicação um recobrimento de 150 mm. Em 
qualquer dos casos, o recobrimento deverá ocorrer sempre sobre as madres de apoio. 

b) O recobrimento transversal deverá ser no mínimo de 0,5 onda, devendo a extremidade 
exposta da chapa superior estar sempre voltada para dentro do edifício. 

 

4.3.3 Fixação das Chapas e dos Remates 
a) As chapas serão fixadas às madres e travessas por meio de grampos metálicos ou 

parafusos auto-roscantes, e ainda entre si, nas faixas correspondentes aos 
recobrimentos transversais, através de rebites. 

b) Nas madres de apoio da cumeeira e beirais de coberturas os grampos deverão ser 
instalados em toda crista da onda das chapas. Nas madres intermédias da cobertura, os 
grampos deverão ser aplicados a cada 2 ondas, nas cristas das chapas. 

c) Nas coberturas, os rebites para os recobrimentos transversais deverão ser instalados 
nas duas cristas contíguas recobertas, por chapas adjacentes, espaçadas de 1/6 do vão 
entre madres, medidos alternadamente de uma crista em relação a outra. 

d) Nas travessas intermédias os grampos deverão ser utilizados a cada 2 ondas. 
e) Nos tapamentos, os rebites para os recobrimentos transversais deverão ser instalados 

na crista recoberta, por chapas adjacentes, espaçadas de 1/3 do vão entre travessas. 
f) Os remates de coberturas e revestimentos laterais (rufos, contra-rufos, cumeeiras e 

vedações trapezoidais) deverão ser fixados pelos mesmos elementos de ligação usados 
para as chapas. As abas lisas dos rufos trapezoidais serão fixadas nas calhas das 
chapas de revestimento. 

g) Nas juntas de dilatação, as abas dos remates deverão ser fixadas nas cristas das 
chapas e os elementos de ligação serão espaçados de 300 mm, nas coberturas, e de 
450 mm, nos revestimentos laterais. 

 

5. GARANTIAS 
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5.1 Garantias Gerais 
a) O Montador deverá garantir os trabalhos executados contra materiais defeituosos, falhas 

de mão-de-obra e métodos de execução dos trabalhos. 
b) Durante o período de garantia, o Montador obrigar-se-á a refazer imediatamente, às suas 

custas exclusivas, todos os trabalhos que apresentarem deficiência no material, na mão-
de-obra ou nos métodos de execução. 

 

5.2 Garantia de Qualidade 
A garantia de qualidade exigida é minimamente constituída pelos pontos constantes das 
alíneas seguintes. 
a) As estruturas metálicas deverão ser montadas respeitando a verticalidade, níveis e 

alinhamentos especificados no projecto, com as tolerâncias prescritas nesta 
especificação. 

b) Nas ligações aparafusadas pré-esforçadas deverão ser verificados os momentos de 
aperto dos parafusos, após a montagem, através de chave dinamométrica aferida, em 
100% dos parafusos. 

c) Deverão ser efectuadas as reparações eventualmente necessárias na pintura de 
acabamento, após a montagem. 

d) Após a montagem das chapas de revestimento, deverão ser corrigidos os desvios que 
eventualmente surjam na estrutura. 

e) Deverá ser verificado o aperto das porcas e contra-porcas dos chumbadouros, após a 
montagem e alinhamento das estruturas. 

f) Deverá ser verificada a tensão dos contraventamentos estruturais. 

 

6. ENTREGA DA OBRA 
Constituirá sempre encargo do Montador, por ocasião da entrega da obra, o indicado nas 
alíneas seguintes. 
a) Executar a limpeza completa em toda a área onde tenham ocorrido obras relacionadas 

com a estrutura em questão. Essa limpeza deverá incluir a remoção de entulhos, sobras 
de materiais, ferrugem e de todos os demais detritos consequentes das obras; deverão 
ser removidos também todos os equipamentos, máquinas e ferramentas utilizados nas 
obras, bem como demolidos os barracões e outras construções provisórias que tenham 
constituído o estaleiro. 

b) Recompor todas as construções pré-existentes que tenham sido demolidas, modificadas 
ou danificadas em consequência da montagem das estruturas. 

c) Devolver os materiais que tenham sobrado e que sejam de propriedade do Dono da 
Obra, ou que tenham sido solicitados pelo mesmo. 

 

7. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 
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Decreto-Lei n.º 211/86, de 
31 de Julho 

Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios (R.E.A.E.) 
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PROTECÇÃO ANTI-CORROSIVA DE ESTRUTURAS METÁLICAS 
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 
A presente especificação descreve os requisitos gerais para pintura das superfíc ies externas 
de tubagens, suportes de tubagem, estruturas de aço, maquinaria e equipamentos, levada a 
efeito quer na oficina, quer no local da obra. A pintura inclui a preparação das superfícies, 
selecção, aplicação, inspecção e limpeza das áreas pintadas. 
 
2. GENERALIDADES 
As pinturas das superfícies metálicas serão efectuadas de acordo com as recomendações 
do fabricante. 
A menos que especificado doutro modo, as seguintes superfícies não serão pintadas: 

• Alumínio, cobre, latão e outros metais não ferrosos; 
• Aço inoxidável; 
• Equipamentos fornecidos com o revestimento "standard” do fabricante; 
• Componentes maquinados do equipamento; 
• Placas de identificação; 
• Superfícies internas de tubulação, reservatórios e tubos de queda. 

O equipamento abaixo indicado deverá ser protegido para prevenir prejuízos durante a 
preparação da superfície e pintura. Todas as aberturas incluindo as que são flangeadas ou 
roscadas deverão ser seladas para evitar a entrada de areia, pó, ou material de 
revestimento. Logo que os trabalhos de pintura estejam completados, remover-se-ão todos 
os materiais utilizados para protecção e selagem. 

• Placas de identificação; 
• Bucins e elementos de selagem; 
• Rolamentos; 
• Equipamento rotativo, uniões e veios; 
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• Dispositivos de lubrificação; 
• Manómetros de pressão e vidros de manómetros; 
• Ignições; 
• Elementos de borracha e plástico; 
• Instrumentos. 

 
3. TINTAS 
3.1 Qualidade 
Deverá verificar-se se a tinta se encontra diluída nas proporções indicadas pelo fabricante. O 
tipo de diluente a adicionar deverá ser o especificado pelo fabricante da tinta. 
Nenhum produto poderá ser adicionado às tintas sem prévia aprovação da Fiscalização. 
No caso de aparecer na lata, à superfície da tinta, uma película seca, esta deverá ser 
removida. Se a película persistir, toda a tinta da lata será rejeitada. 
Nos casos em que a espessura da película seca duma demão de tinta é excessiva como 
evidenciado por escorrimentos, bolhas, etc., o produto final será rejeitado. 
 
3.2 Armazenamento 
Todas as tintas e diluentes serão armazenados em armazéns apropriados com ventilação 
adequada e protegidos contra a acção directa dos raios solares, calor excessivo, chama viva 
ou outras fontes de ignição. 
 
3.3 Embalagens 
As embalagens metálicas serão convenientemente rotuladas de tal forma que os dados 
originais do fabricante sejam facilmente identificáveis durante toda a operação. 
Os rótulos devem conter as seguintes informações: 

• Denominação do fabricante; 
• Tipo de tinta e respectivo diluente; 
• Número de série; 
• Data do enchimento; 
• Peso total e peso líquido. 

 
4. PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES 
A preparação das superfícies será ao grau SA 2 1/2, conforme a norma ISO 8501-1. 
Sempre que for necessária a preparação mecânica das superfícies, as ferramentas a utilizar 
deverão estar em concordância com o grau St 3 e para a limpeza manual com o grau St 2. A 
preparação das superfícies não deverá ser efectuada sem autorização da Fiscalização, 
devendo efectuar-se as seguintes operações: 

a) Antes da decapagem, deve ser removido o óleo e matérias semelhantes, por meio de 
um solvente; 
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b) As superfícies deverão ser pintadas com o primário após a limpeza, antes de ocorrer 
qualquer oxidação (se ocorrer oxidação após a limpeza, a superfície deverá ser 
novamente limpa antes da pintura); 

c) A preparação da superfície e a primeira demão de primário deverão ser efectuadas 
no período de um dia de trabalho; 

d) A preparação das superfícies deverá ser efectuada com valores da humidade relativa 
do ar inferiores a 85%. 

Antes de se iniciarem os trabalhos de pintura, as condições de temperatura e humidade 
relativa do ar deverão ser as seguintes: 

a) A temperatura máxima das superfícies será 40ºC; 
b) A temperatura atmosférica mínima não deve ser inferior a 5ºC; no caso de tintas de 

epoxy, não deve ser inferior a 10ºC; 
c) A humidade relativa do ar não deverá ser superior a 85%; no caso de tintas epoxy a 

75%. 
As superfícies decapadas deverão ser pintadas com uma demão de primário, o mais tardar 
no final do mesmo dia de trabalho. 
 
5. APLICAÇÃO DAS TINTAS 
5.1 Considerações gerais 
O tipo de tinta a ser utilizada e o número de demãos a serem aplicadas devem estar de 
acordo com os Anexos I e II desta Especificação. 
Nenhuma demão será aplicada antes da anterior estar completamente seca. A superfície 
pode ser considerada pronta para recobrimento quando a demão seguinte pode ser aplicada 
sem desenvolvimento de irregularidades na película da tinta, tais como escamação na perda 
de adesão na camada anterior. 
De qualquer forma, o mínimo ou o máximo tempo de secagem ou cura especificado pelo 
fabricante será o período aceitável entre a aplicação de duas demãos de tinta. 
Não se deverá forçar a secagem das tintas sob condições que possam ocasionar fendas, 
escamações, ou formação de poros, ou que possam prejudicar as suas características ou 
aparência. 
As superfícies recentemente pintadas serão protegidas no maior período possível da chuva, 
condensação, contaminação e congelamento até que a tinta esteja seca. 
As superfícies de contacto dos elementos a serem ligados por parafusos de alta resistência 
em ligações por atrito não serão pintados, excepto por primário de zinco. 
 
5.2 Reparações antes da Montagem 
Após a chegada à obra e antes da montagem, as áreas danificadas pelo manuseamento e 
pelo transporte deverão ser reparadas. 
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A reconstituição do primário de zinco será feita por aplicação de um componente de primário 
epoxy de alumínio de alta espessura. 
 
5.3 Reparações depois da Montagem 
As áreas danificadas pela montagem ou por soldaduras serão reparadas conforme as 
especificações. 
Somente após todas as reparações terem sido efectuadas, pode cada demão de 
acabamento ser aplicada. 
 
5.4 Cores de Contraste 
Em todos os esquemas de pintura, a demão de tinta intermédia será de cor contrastante. 
 
6. GALVANIZAÇÃO 
A galvanização será feita por imersão das peças num banho quente de zinco fundido. 
O grau de pureza do zinco deverá ser de 98%, no mínimo, e os procedimentos de 
galvanização deverão estar de acordo com as normas ASTM A123 e A153. 
Após a galvanização, a camada de zinco deverá ter uma espessura mínima de 50 a 100 
micra. 
 
7. FISCALIZAÇÃO 
O Adjudicatário deverá informar a Fiscalização, com uma semana de antecedência, das 
fases importantes da pintura que requeiram fiscalização (por exemplo, preparação das 
superfícies). 
Para além destas fiscalizações programadas, a Fiscalização poderá fiscalizar a execução 
da pintura ou do material pintado, assim como poderá proceder à execução de quaisquer 
ensaios durante a execução dos trabalhos. 
A Fiscalização poderá recusar pinturas que não considere satisfatórias e solicitar a 
reparação de quaisquer áreas defeituosas. Estas intervenções não eximem o Adjudicatário 
das suas responsabilidades. 
 
8. GARANTIAS 
A garantia dos trabalhos será de 5 anos ao grau 3 Re da Escala Europeia de Corrosão. 
Os períodos de garantia contam-se a partir das datas de recepção. Em casos pontuais e por 
acordo conjunto, poderá haver excepções. 
 
9. CORES DE ACABAMENTO 
As cores de acabamento serão as definidas oportunamente pelo Dono da obra. 
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10. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 
 

NP 569 Primário anticorrosivo para fundos de navios. Tipo aluminado. 
Características 

NP 2977 Tintas e vernizes. Determinação da resistência à humidade  

NP EN ISO 12944-1 Protecção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de 
pintura. Parte 1: introdução geral 

NP EN ISO 12944-2 Protecção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de 
pintura. Parte 2: classificação de ambientes 

NP EN ISO 12944-3 Protecção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de 
pintura. Parte 3: concepção e disposições construtivas 

NP EN ISO 12944-4 Protecção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de 
pintura. Parte 4: tipos de superfície e de preparação de superfície 

NP EN ISO 12944-5 Protecção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de 
pintura. Parte 5: Esquemas de pintura 

NP EN ISO 12944-6 Protecção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de 
pintura. Parte 6: ensaios de desempenho em laboratório 

NP EN ISO 12944-7 Protecção anticorrosiva de estruturas de aço por esquemas de 
pintura. Parte 7: execução e supervisão dos trabalhos de pintura 

EN ISO 8501-1 
:2001 

Preparation of steel substrates before application of paints and related 
products. Visual assessment of surface cleanliness. Part 1: rust 
grades and preparation grades of uncoated steel substracts and of 
steel substracts after overall removal of previous coatings (ISO 8501-
1: 1988) 

EN ISO 8501-1 
:2001 

Preparation of steel substrates before application of paints and related 
products. Visual assessment of surface cleanliness. Informative 
supplement to Part 1: representative photographic examples of the 
change of appearance imparted to steel when blast-cleaned with 
different abrasives (ISO 8501-1:1998/supp1. 1994) 

EN ISO 8501-2 
:2001 

Preparation of steel substrates before application of paints and related 
products. Visual assessment of surface cleanliness. Part 2: 
preparation grades of previously coated steel substracts after 
localized removal of previous coatings (ISO 8501-2: 1994) 
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ANEXO I – ESQUEMAS DE PINTURA DE ACORDO COM O EQUIPAMENTO OU 
MATERIAL 

 

Nº Equipamento ou material 
Temp. 

(ºC) 
Sistema de 

pintura 

1 
Estrutura metálica e tubagem em ambientes 
moderadamente agressivos 

0-70 A 

2 
Superfícies galvanizadas 
(pavimentos, tubagens, etc) 

0-70 
Galvanização 

+ E ou F 
3 Tanques e depósitos 0-70 B 
4 Equipamentos mecânicos 0-70 B 

5 
Estruturas metálicas e equipamentos em contacto com 
produtos químicos 

0-70 D 

6 Estruturas metálicas e tubagem em ambientes agressivos 0-70 D 

7 Caminhos de cabos eléctricos 0-70 
Galvanização 

ou 
Plastificação 

8 Estruturas metálicas, equipamentos e tubagem 70-150 C 
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ANEXO II – SISTEMAS DE PINTURA 
 

Sistemas Preparação da 
superfície 1ª Demão 2ª Demão 3ª Demão 4ª Demão Reparações Espessura 

total (µm) 

A Sa 2 1/2 

Primário epoxy de 
zinco 

(2 componentes) 
50 µm 

Intermédio 
Borracha clorada 

75-100 µm 

Intermédio 
Borracha clorada 

75-100 µm 

Acabamento 
Borracha clorada 

40 µm 
240-290 

B Sa 2 1/2 
Primário epoxy de 

zinco cinzento 
50 µm 

Intermédio 
Epoxy 

(2 componentes) 
100-150 µm 

Acabamento 
Epoxy 

(2 componentes) 
100 µm 

- 250-300 

C Sa 2 1/2 

Primário epoxy de 
zinco 

(2 componentes) 
65-75 µm 

Epoxy de alumínio 
(2 componentes) 

2x50 µm 
- - 165-175 

D Sa 2 1/2 

Primário epoxy de 
zinco 

(2 componentes) 
50 µm 

Coal Tar Epoxy 
160 µm 

Coal Tar Epoxy 
160 µm 

- 370 

E 

Intermédio Epoxy 
zinco 

(2 componentes) 
M10 

100-150 µm 

Acabamento 
Epoxy zinco 

(2 componentes) 
M10 

100-150 µm 

- 200-300 

F 

Desengorduramento 
Lixagem 

Lavagem, se necessário 
para renovação dos sais 

de zinco solúveis. 
Secagem 

Mordente 
(“wash primer”) 

Coal Tar Epoxy Coal Tar Epoxy  

Vide 5.3 

320 
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  160 µm 160 µm  

 



 
  

 
ESPECIFICAÇÃO 

EH-12.02 
 PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA - TOPOGRAFIA DATA AUTOR PÁGINA 

Hidroprojecto  7/92  1 / 1 
 
 

NX.87a/88-PS 

 

 

 
1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 
 
Refere-se esta Especificação à actividade de topografia necessária para localizar e 
implantar todos os trabalhos de prospecção, nomeadamente sondagens, galerias, poços 
e valas de reconhecimento, ensaios “in situ” e geofísica. 
 
 
2. LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA 
 
De acordo com a planta de localização e/ou com as instruções fornecidas pelo Dono da 
Obra, o Empreiteiro deverá localizar no terreno cada um dos trabalhos de prospecção a 
efectuar, não devendo essa localização ser feita a uma distância superior a 2 m da 
indicada pelo Dono da Obra. Sempre que, por razões de ordem técnica, essa margem 
seja considerada exagerada, o Empreiteiro será devidamente notificado e providenciará 
para que a localização seja feita com a desejada precisão. 
 
 
3. LEVANTAMENTO 
 
Após a conclusão de cada um dos trabalhos de prospecção, o Empreiteiro deverá 
proceder ao seu levantamento  topográfico, sendo este efectuado por coordenadas, 
ligadas à rede geodésica do país, com a precisão que tenha sido definida pelo Dono da 
Obra, de modo a servir de suporte à posterior elaboração do relatório final. 
 
Estes trabalhos de topografia deverão ser fornecidos no prazo de 5 dias a contar da data 
da conclusão de cada trabalho de prospecção, salvo instruções em contrário, mas 
sempre antes de terminar a campanha de prospecção no local, pelo que o estaleiro não 
poderá ser desactivado sem o Dono da Obra ter conhecimento tempestivo daqueles 
elementos. 
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 
 
Refere-se esta Especificação ao relatório a apresentar no final dos trabalhos de 
prospecção mecânica e/ou geofísica. 
 
 
2. CONTEÚDO 
 
O Relatório Final constará de Memória Descritiva, Peças Desenhadas e Anexos. A 
Memória Descritiva conterá a descrição dos equipamentos e das técnicas utilizadas, 
considerações breves sobre a geologia, descrição factual das condições geológico-
geotécnicas e/ou geofísicas locais, reveladas através da prospecção realizada, utilizando 
os resultados obtidos nos ensaios, quer “in situ”, quer de laboratório, se os houver. 
 
As Peças Desenhadas incluirão obrigatoriamente a localização de todos os trabalhos 
realizados nas plantas topográficas fornecidas pelo Dono da Obra com um ou mais 
cortes com a interpretação dos dados obtidos. 
 
Como anexos, figurarão os diagramas de sondagens, fichas de ensaios e quaisquer 
outros documentos com cálculos e/ou resultados sobre a(s) actividade(s) desenvolvida(s) 
no âmbito da empreitada e ainda fotografias coloridas, se tal for previsto no Caderno de 
Encargos. 
 
Na elaboração do Relatório Final deverão ser cumpridas as seguintes especificações: 
 

- LNEC E 88 - Relatórios técnicos. 
- LNEC E 219 - Prospecção geotécnica de terrenos. Vocabulário. 
- LNEC E 220 - Prospecção geotécnica de terrenos. Simbologia. 
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3. ENTREGA DO RELATÓRIO 
 
Num prazo de trinta dias após a conclusão dos trabalhos, o Empreiteiro deverá fornecer 
ao Dono da Obra o número de exemplares completos do relatório definido no Caderno de 
Encargos, que de qualquer modo não será inferior a três e um exemplar em transparente 
das peças desenhadas. No caso de haver fotografias, deverá ser também fornecida uma 
cópia dos respectivos negativos. 
 
 
4. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 
 

- LNEC E 88 - Relatórios técnicos. 
- LNEC E 219 - Prospecção geotécnica de terrenos. Vocabulário. 
- LNEC E 220 - Prospecção geotécnica de terrenos. Simbologia. 
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO  
 
Esta Especificação diz respeito a sondagens por rotação com amostragem contínua com 
recuperação de tarolo e deverão permitir a realização de ensaios no interior dos furos 
(determinações de permeabilidade, deformabilidade, resistência, estado de tensão, 
parâmetros geofísicos, etc.) e a instalação de instrumentos de observação (piezómetros, 
tubos-calha para inclinómetros, etc.) de acordo com o definido pelo Dono da Obra. 
 
 
2. ENQUADRAMENTO LEGAL  
 
Além da necessária observância de toda a legislação existente com incidência na 
actividade de sondagens, deverá o Empreiteiro dar cumprimento ao disposto no Decreto 

no 39 669, de 20 de Maio de 1954, e no Decreto-Lei no 90/90, de 16 de Março. 
 
 
3. EQUIPAMENTO 
 
3.1 - O Empreiteiro deverá dispor de equipamento adequado para alcançar as 
profundidades e diâmetros mínimos especificados e utilizar as técnicas e meios 
convenientes para obter nas sondagens uma percentagem de recuperação de amostra 
(tarolo) igual ou superior a 90%, salvo nos casos em que as características litológicas ou 
as condições do maciço o não permitam, facto que deverá ser verificado pelo Dono da 
Obra ou seu representante. 
 
 
3.2 - Para o efeito, além dos demais acessórios e materiais necessários para realização 
deste tipo de sondagens, o Empreiteiro deverá dispor de: 
 
 - sonda mecânica com sistema de avanço hidráulico e várias velocidades de 
rotação, guincho e tripé ou equivalente; 
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 - tubos amostradores de parede dupla ou tripla, com tubo interior fixo (swivel type), 
para furação em rocha e tubos amostradores de parede simples para furação a seco em 
solos; 
 
 - coroas diamantadas ou de liga metálica dura com características adequadas 
para furação nos diferentes tipos litológicos; 
 
 - moto-bomba com potência e capacidade suficientes para assegurar um caudal 
do fluído de circulação; 
 
 - varas, rectificadores e tubagem de revestimento; 
 
 - medidor de nível de água; 
 
 - ferramentas e utensílios de recuperação de material caído no furo. 
 
 
4. EXECUÇÃO  
 
4.1 - Em terreno seco, a sondagem deverá ser iniciada após a limpeza de uma área que 
permita o desenvolvimento de todas as operações sem obstáculos e a abertura de um 
sulco ao seu redor para impedir, no caso de chuva, a entrada de enxurradas na zona de 
trabalho. A sonda deverá estar firmemente ancorada ao solo no caso do seu peso próprio 
não ser suficiente para evitar a transmissão das suas vibrações próprias à coluna de 
varas. 
 
Em terreno alagado, a sondagem será feita a partir de uma plataforma fixa ou flutuante 
firmemente ancorada, totalmente assoalhada, com área suficiente para o bom 
desenvolvimento dos trabalhos. 
 
4.2 - O Empreiteiro é obrigado, sob sua responsabilidade, a escolher os diâmetros 
iniciais, intermédios e finais do furo, de acordo com os tipos de ensaios previstos no 
Caderno de Encargos e com as profundidades requeridas para as sondagens, de modo a 
que o diâmetro final não seja inferior a 76 mm. Só mediante acordo com o Dono da Obra 
a sondagem poderá terminar com diâmetro menor que 76 mm.  
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4.3 - Não são admitidas perdas de amostra originadas por sobre-rotação nas 
extremidades dos tarolos. 
 
4.4 - Deverão ser anotadas diariamente as profundidades dos níveis de água em relação 
à cota da boca da sondagem. Para o efeito, deverão ser feitas leituras dos níveis de água 
no interior do furo, antes do início dos trabalhos e após conclusão da jornada de trabalho, 
utilizando meios adequados que permitam a precisão de + 1 cm. 
 
4.5 - Os furos serão revestidos, sempre que as condições do terreno o exijam, com 
tubagem de características e diâmetro adequados para a sua estabilização e continuação 
da furação.  
 
4.6 - Quando nas sondagens se prevê a realização de ensaios de permeabilidade ou a 
instalação de piezómetros, o fluído de circulação deverá ser água límpida, competindo o 
respectivo fornecimento ao Empreiteiro. Quando for conveniente a utilização de outros 
fluidos, esta carece de autorização prévia do Dono da Obra, sendo o seu fornecimento 
igualmente de conta do Empreiteiro. 
 
4.7 - Para sondagens com comprimento superior a 50 m, o Empreiteiro obriga-se a medir 
o desvio da sondagem em relação ao valor da inclinação estabelecida, de 15 em 15 m ou 
conforme especificado pelo Dono da Obra. Em caso algum, aquele desvio poderá 
ultrapassar a tolerância fixada pelo Dono da Obra. 
 
 
5. AMOSTRAGEM 
 
5.1 - Onde aplicável, o Empreiteiro deverá cumprir a Especificação LNEC E 218 - 
"Prospecção geotécnica de terrenos. Colheita de amostras". 
 
5.2 - A amostragem deverá ser contínua e total e a percentagem de recuperação não 
deverá ser inferior a 90% por manobra, salvo quando tal for consentido pelo Dono da 
Obra, devido à natureza do terreno. 
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5.3 - As amostras de solos deverão por regra ser envolvidas em plástico transparente, a 
fim de evitar a perda de elementos finos durante o manuseamento e transporte das caixas 
de amostras. No caso de amostras intactas, estas deverão ser parafinadas à saída do 
amostrador. 
 
5.4 - As amostras deverão ser acondicionadas em caixas de madeira aplainada com 
tampa, dobradiças e fecho do tipo e dimensões indicados na Fig. 1. O seu interior deverá 
ser dividido por tabiques longitudinais separados de acordo com o diâmetro do tarolo. 
Deverão ser escritos com tinta indelével na tampa e num dos lados menores das caixas 
os seguintes dados: 
 
 - número do furo 
 
 - nome da obra 
 
 - local 
 
 - número da caixa e quantidade de caixas do mesmo furo. 
 
As caixas serão em madeira aplainada com as seguintes dimensões interiores: 100 cm 
de comprimento, 40 cm de largura e altura condicionada pelo diâmetro máximo do tarolo a 
armazenar. 
 
5.5 - As operações da retirada de tarolos do tubo amostrador e do seu acondicionamento 
nas caixas deverão ser feitas criteriosamente, de maneira a serem mantidas as posições 
relativas dos tarolos colhidos. 
 
5.6 - Após cada manobra, os tarolos deverão ser colocados nas caixas, iniciando-se a 
colocação pelo compartimento adjacente às dobradiças, com a amostra correspondente 
à parte superior da manobra junto ao lado esquerdo. Os tarolos das manobras seguintes 
serão colocados obedecendo à mesma ordem: da dobradiça para fora e da esquerda 
para a direita. Os tarolos correspondentes a uma manobra deverão ser isolados por tacos 
de madeira, nos quais ficarão escritas de forma indelével as profundidades do início e fim 
dessa manobra. 
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Fig.1 
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5.7 - As caixas com amostras deverão ficar armazenadas no estaleiro local, protegidas 
contra as intempéries e contra a acção de pessoas não autorizadas a observá-las. 
Terminadas as sondagens, as caixas serão transportadas para local a designar pelo 
Dono da Obra. 
 
5.8 - O Empreiteiro deverá em qualquer altura facultar a observação das amostras a 
pessoas devidamente credenciadas pelo Dono da Obra, sem prejuízo do disposto em 
5.10. 
 
5.9 - Sempre que, por pessoa autorizada a fazê-lo, seja retirado qualquer tarolo da caixa 
de amostras, o Empreiteiro obriga-se a sinalizar o local do tarolo com uma tábua de 
dimensões equivalentes onde constem a localização do elemento retirado, a data, a 
identificação e rubrica da pessoa que retirou o tarolo. 
 
5.10 - Com ressalva das consequências do referido em 5.9, será de exclusiva 
responsabilidade do Empreiteiro o manuseamento e armazenamento das amostras até 
entrega ao Dono da Obra. A perda ou deterioração dos tarolos e alterações na sequência 
da sua colocação nas caixas dá direito ao Dono da Obra a recusar qualquer pagamento 
da correspondente sondagem, ficando o Empreiteiro obrigado a repeti-la a uma distância 
do furo inicial não superior a um valor definido pelo Dono da Obra, sem qualquer 
pagamento adicional, nem prorrogação de prazo de execução da empreitada. 
 
 
6. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 
 
6.1 - Os resultados serão apresentados sob a forma de partes diárias, fichas de ensaio, 
diagramas de sondagem e fotografias das caixas de amostras. 
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6.2 - As partes diárias ou relatórios diários do sondador deverão ser enviados ao Dono da 

Obra semanalmente, na 2a feira seguinte à semana a que dizem respeito. Delas deverão 
constar as seguintes informações: 
 
 - nomes do projecto, da obra e/ou do local; 
 
 - número da sondagem, coordenadas da boca e, sendo inclinadas, ângulo com a 
horizontal e direcção referida ao Norte geográfico; 
 
 - data e nome do sondador; 
 
 - descrição da furação realizada (tipos de ferramentas utilizadas, número e 
profundidades das manobras, percentagens de recuperação da amostra, perdas de água 
de circulação, pressões sobre a coroa, velocidade de avanço, diâmetros da furação); 
 
 - descrição simplificada da litologia; 
 
 - indicação das profundidades dos níveis de água medidos (ver 4.4), referindo o 
artesianismo, se o houver; 
 
 - indicação dos ensaios realizados (no caso do ensaio S.P.T. deverão ser 
apresentados os resultados); 
 
 - notas respeitantes ao revestimento e cimentação, se os houver; 
 
 - anomalias registadas; 
 
 - quaisquer outras informações pertinentes ou especialmente pedidas pelo Dono 
da Obra. 
 
6.3 - As fichas dos ensaios realizados no interior dos furos deverão ser enviadas ao Dono 
da Obra conjuntamente com as partes diárias. 
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6.4 - Salvo outra indicação, quinze dias após a conclusão da última sondagem da 
campanha de reconhecimento referente a um mesmo local ou à mesma obra, deverão 
ser enviados ao Dono da Obra os diagramas individuais das sondagens, em três 
exemplares, sendo um deles em papel reprodutível. Na elaboração dos diagramas 
deverão ser seguidas as Especificações LNEC E 219 - "Prospecção geotécnica de 
terrenos. Vocabulário" e LNEC E 220 - "Prospecção geotécnica de terrenos. Simbologia". 
 
Os diagramas deverão ser apresentados de acordo com um modelo-tipo a fornecer ou 
aprovado pelo Dono da Obra e elaborados e assinados por geólogo ou técnico com 
formação para o efeito equivalente. 
 
6.5 - Salvo instrução do Dono da Obra em contrário, todas as caixas de amostras 
deverão ser fotografadas individualmente com película colorida, após a conclusão de cada 
sondagem, de forma a distinguirem-se perfeitamente todas as particularidades das 
amostras e as profundidades das manobras. Para o efeito, é aconselhável molhar as 
amostras antes de fotografar. O eixo óptico da câmara fotográfica deverá ficar sempre 
perpendicular ao plano da caixa das amostras, cujas referências deverão constar da 
fotografia. Acompanhando cada diagrama de sondagem, o Empreiteiro fornecerá ao Dono 
da Obra uma prova 9 cm x 12 cm de cada fotografia, devidamente referenciada, assim 
como a cópia do negativo. 
 
 
7.DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 
 
 
 - LNEC E 218 - Prospecção geotécnica de terrenos. Colheita de amostras. 
  - LNEC E 219 - Prospecção geotécnica de terrenos. Vocabulário. 
 - LNEC E 220 - Prospecção geotécnica de terrenos. Simbologia. 
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO 
A presente Especificação será  aplicável  à construção de bases de pavimentos com 
agregado de granulometria extensa (tout-venant). 
Este trabalho consistirá  no fornecimento e colocação, sobre uma superfície preparada, de 
uma ou mais camadas de "tout-venant", em conformidade com esta Especificação e de 
acordo com a geometria indicada no Projecto para o pavimento (alinhamentos, inclinações, 
espessuras) ou estabelecida pelo Dono da Obra. 
 
2. MATERIAIS 
Os inertes a utilizar na construção do "tout-venant"  deverão ser limpos, rijos, inalteráveis, 
isentos de argila ou qualquer outra substância prejudicial. 
O agregado deverá  ser britado e a sua perda por desgaste na máquina de "Los Angeles" 
deverá  ser inferior a 35%. 
O eventual material de enchimento, que poderá  ser britado ou natural, deverá  não ser 
plástico e possuir um equivalente de areia superior a 30%. 
No que respeita à  granulometria, esta deverá  respeitar o seguinte fuso granulométrico: 
 

PENEIROS ASTM % PASSADA 
(2") 50,00  mm 100 

(1 1/4") 31,25  mm 75 - 100 
(3/4") 18,75  mm 55 - 85 
(3/8") 9,375  mm 40 - 70 
(1/4") 6,25  mm 33 - 60 

(Nº 5) 4,00  mm 27 - 53 

(Nº 10) 2,00  mm 22 - 45 

(Nº 40) 0,42  mm 11 - 28 
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(Nº 80) 0,177 mm 7 - 19 

(Nº 200) 0,075 mm 2 - 10 

 
3. MODO DE EXECUÇÃO 
3.1 - Preparação da superfície subjacente 
A construção da base com agregado de granulometria extensa, em uma ou mais camadas, 
processar-se-á  sempre sobre uma superf'cie preparada para o efeito, devidamente 
regularizada e compactada e obedecendo ao prescrito a propósito no Projecto, consoante a 
base seja construída directamente sobre a infraestrutura ou sobre uma camada de sub-
base. 
 
3.2 - Espalhamento e compactação  
O processo construtivo a adoptar será de molde a que as várias operações se processem 
sequencialmente e sem desfasamentos prejudiciais à obtenção dum trabalho perfeito. 
Se a espessura da camada de "tout-venant" for superior a 0,15 m, esta deverá ser 
construída em duas ou mais sub- camadas com espessuras aproximadamente iguais. A 
espessura mínima, depois da compactação, com que será permitida a construção de 
qualquer camada ou sub-camada, não deverá ser inferior a 0,08 m. Quando o equipamento 
de compactação o justifique e o representante do Dono da Obra o aprove, a camada de 
"tout-venant" poderá ter uma espessura de 0,20 m, depois de compactada. 
Após aprovação da área onde será construída a camada de base e definido o número de 
sub-camadas a executar para atingir a espessura prevista no projecto, far-se-á o es-
palhamento e regularização do agregado de modo uniforme, segundo a geometria 
projectada, evitando-se a segregação dos materiais. 
Feito o espalhamento do "tout-venant", proceder-se-á à sua compactação a seco, 
recorrendo a compactadores estáticos, até se obter a sua completa estabilização. 
Durante esta fase de compactação e à medida que ela decorra, deverão ser corrigidas todas 
as irregularidades ocasionadas pelo processo de compactação. 
Após a estabilização do "tout-venant", iniciar-se-á a aplicação, quando necessário,de 
material de enchimento em camadas finas, promovendo a sua penetração nos vazios por 
varredura e compactação, através de cilindros vibradores. A introdução de material de 
enchimento, feita gradualmente, prosseguirá a seco até não mais se conseguir a sua 
penetração nos vazios do agregado. 
Proceder-se-á então à rega uniforme da camada, seguida de compactação com cilindros 
vibradores, posterior adição de material fino, nova rega e compactação. 
Esta sucessão de operações continuará até que os vazios do agregado deixem de admitir 
material de enchimento. A finalizar o processo de compactação, utilizar-se-ão de novo 
cilindros estáticos, tendo em vista a compactação superficial da camada. 
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Se a adição de finos não se mostrar necessária, a compactação do material, perfeitamente 
homogeneizado e previamente humedecido, processar-se-á recorrendo a cilindros 
vibradores até ser atinginda a compacidade requerida. Igualmente neste caso, a 
compactação será terminada por cilindros estáticos. 
Finalizada a compactação, o índice de vazios do "tout- -venant" aplicado deverá ser inferior a 
15%. 
 
4. ACABAMENTOS 
Durante o processo construtivo, a geometria da camada deverá ser controlada e corrigida 
por forma a que, ao terminar a compactação, se ajuste aos perfis longitudinal e transversal 
estabelecidos no Projecto. A superfície final deverá apresentar textura uniforme, ser isenta de 
fendas, material solto ou ondulações. 
Sempre que a superfície final apresente depressões que necessitem de correcção, esta 
será executada mediante escavações das zonas afectadas e reconstrução   da camada 
nessas áreas conforme especificado, não sendo permitidas recargas para fins de correcção. 
Para garantir a continuidade da camada e a perfeição do acbamento, não serão permitidas 
juntas de construção longitudinais ou transversais. 
 
5. CONTROLE DE QUALIDADE 
Para além do controle das características geométricas e espessura projectada para as 
camadas, serão efectuados os seguintes ensaios durante a execução dos trabalhos: 

− Granulometria (LNEC E 233) 

− Equivalente de areia (LNEC E 199) 

− Peso específico das partículas (NP 83; NP 581;NP 954) 

− Ensaios de desgaste na máquina de "Los Angeles" (LNEC E 237) 

− Índice de vazios "in situ" (LNEC E 204) 
Serão as seguintes as frequências mínimas de ensaios a efectuar que, naturalmente, 
poderão ser maiores nas fases de arranque dos trabalhos ou sempre que condições de 
heterogeneidade ou suspeição o determinem: 
 

− Granulometria ………………………………………….. 1 ensaio por cada 300 m3 

− Equivalente de areia …………………………………... 1 ensaio por cada 300 m3 

− Peso específico das partículas ………………………. 1 ensaio por cada 1000 m3 

− Ensaio de desgaste na máquina de “Los Angeles”… 2 ensaios no início dos 
trabalhos, a repetir se 
necessário em função da 
heterogeneidade do material 
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− Índice de vazios ………………………………………... 1 ensaio por cada 100 m3 
 
6. TOLERÂNCIAS 
No que respeita à espessura final da camada de base, esta não deverá apresentar uma 
variação superior a 0,01 m,  em relação à espessura projectada. 
Em termos de compacidade, não deverá ser aprovada qualquer camada ou parte de camada 
em que, após análise estatística dos valores obtidos para o índice de vazios, se verifique que 
a sua média é superior ao valor especificado para aquele parâmetro e que o seu desvio 
padrão é superior a 1%. 
Geométricamente, não serão admitidas ondulações com flechas superiores a 0,01 m, 
medidas com a régua de 4 m. 
 
7. CONSERVAÇÃO 
Se após a construção não for imediatamente executada a camada de desgaste e a camada 
de base tiver de ficar sujeita ao trânsito, deverá proceder-se às regas necessárias à  
manutenção da superfície do "tout-venant" num estado de ligeira humidade, que lhe confira 
melhor resistência ao tráfego, que em qualquer caso deverá sempre ser limitado ao mínimo 
possível. 
 
8. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 

− NP  83 - Solos.  Determinação da densidade das partículas. 

− NP 81 - Inertes para argamassas e betões. Determinação das massas volúmicas 
e de absorção de água, de britas e godos. 

− NP954 - Inertes para argamassas e betões. Determinação das massas volúmicas 
e de absorção de água de areias. 

− LNEC E 199 - Solos. Ensaio de equivalente de areia. 

− LNEC E 204 - Solos. Determinação da baridade seca "in situ" pelo método da garrafa de 
areia. 

− LNEC E 233 - Agregados. Análise granulométrica. 

− LNEC E 237 - Agregados. Ensaio de desgaste na máquina de "Los Angeles". 

− LNEC E 296 - Pavimentos rodoviários. Macadame hidráulico.  
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1. DOMÍNIO DE APLICAÇÃO  
 
Este trabalho consistirá na construção de um pavimento de betão de cimento "Portland", 
armado ou não, obedecendo ao Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos (Norma 
NP ENV 206) e a esta Especificação e em conformidade com o traçado, inclinações, 
espessuras e perfis tipo constantes do Projecto ou determinados pelo Dono da Obra ou 
seu representante. 
 
 
2. MATERIAIS 
 
2.1 - Cimento "Portland" 
 
O cimento "Portland" deverá estar em conformidade com os requisitos previstos nas NP 
2064 e NP 2065. 
 
Salvo permissão em contrário do representante do Dono da Obra, só será utilizado o 
cimento produzido por uma única fábrica de qualquer marca e tipo. O Empreiteiro deverá 
possuir meios adequados para armazenamento e protecção do cimento contra a 
humidade. O cimento que, por qualquer razão, tenha endurecido, ainda que parcialmente 
(contendo grumos em "pedra"), será rejeitado. 
 
 
2.2 - Inertes 
 
Os inertes para betão deverão obedecer ao especificado no Regulamento de Betões de 
Ligantes Hidráulicos (Norma NP ENV 206). 
 
 
2.3 - Água 
 
A água a utilizar será ensaiada e obedecerá às determinações estabelecidas no 
Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos (Norma NP ENV 206). 
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2.4 -  Aço 
 
O aço para betão armado deverá obedecer ao estabelecido no Regulamento de 

Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado (Decreto No 349-C/83). 
 
O aço para betão armado ou amarrações deverá ser em varão redondo e da classe 
indicada no Projecto. 
 
Os passadores a utilizar deverão ser em aço redondo, perfeitamente lisos, livres de 
deformações que impeçam o seu deslize quando em funções. Antes da sua aplicação, os 
passadores deverão ser revestidos em meio comprimento com uma pintura de chumbo 
ou alcatrão. 
 
As bainhas para os passadores a utilizar nas juntas de dilatação deverão ser em metal, 
cobrir 50 mm + 5 mm do passador, ter uma extremidade fechada e posicionada, de forma 
a manter-se afastada pelo menos 25 mm do topo daquele. 
 
 
2.5 - Introdutores de ar 
 
Os adjuvantes introdutores de ar deverão estar em conformidade com a Norma AASHTO 
M-154. 
 
 
2.6 - Adjuvantes químicos 
 
Os adjuvantes para redução de água, de acção retardadora ou aceleradora de presa ou 
suas combinações, deverão estar em conformidade com a Norma AASHTO M-194. 
 
 
2.7 - Produtos de cura 
 
Os produtos de cura a seguir indicados deverão estar em conformidade com os 
requisitos estabelecidos nas seguintes Normas: 
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          - pano de serapilheira feito de  
            juta ou "Kenaf" ...............................AASHTO M-182 
          - membranas para cura de betão .... AASHTO M-171 
          - regas para cura de betão .............. AASHTO M-148  
  
 
2.8 - Material para selagem de juntas 
 
O material para selagem de juntas deverá obedecer à Norma AASHTO M-173. 
 
 
2.9 - Material para preenchimento de juntas de dilatação  
 
O material para preenchimento de juntas de dilatação deverá ser pré-moldado e estar em 
conformidade com as Normas AASHTO M-153 ou M-213. 
 
Estes materiais deverão ser perfurados nos locais onde o projecto preveja a utilização de 
passadores. 
 
 
3. COMPOSIÇÃO DO BETÃO  
 
A composição do betão será estudada em laboratório, pelo Empreiteiro, de acordo com o 
estabelecido no Regulamento de Betões de Ligantes Hidráulicos (Norma NP ENV 206) e 
por forma a garantir a produção de um betão que possua as seguintes características: 
 
          a) tensão característica à compressão aos 28 dias de 30 MN/m2, para um desvio 
padrão inferior a 5,5 MN/m2; 
 
          b) tensão característica à tracção por flexão aos 28 dias de 3,5 MN/m2, para um 
desvio padrão inferior a 0,6 MN/m2; 
 
       c) dosagem de cimento não superior a 350kg/m3, para prevenir fissuração 
excessiva por retracção. 
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Efectuado o estudo da composição do betão, o fabrico só será iniciado após aprovação 
deste e da fórmula de fabrico pelo Dono da Obra ou seu representante. Estabelecida esta 
fórmula, ela será mantida inalterável até indicação em contrário pelo representante do 
Dono da Obra, variação das características dos materiais ou variação das condições de 
aplicação. 
 
 
4. MODO DE EXECUÇÃO (MÉTODO DE COFRAGEM FIXA)  
 
4.1 - Equipamento 
 
4.1.1 - Prescrições gerais 
 
O equipamento e ferramentas necessárias para executar todas as partes do trabalho 
deverão estar de acordo com o estabelecido no R.B.L.H. (Norma NP ENV 206) e ser 
aprovados pelo Dono da Obra no que diz respeito ao "design", capacidade e condições 
mecânicas. O equipamento deverá estar no local da obra com a antecedência necessária 
em relação ao começo das operações de construção, para ser examinado 
minuciosamente e aprovado. 
 
4.1.2 - Central de fabrico do betão e equipamento de transporte e espalhamento  
 
A central de fabrico de betão incluirá balanças automáticas de tremonha para o agregado 
fino e para cada tamanho de agregado grosso. Se for utilizado cimento a granel, a central 
possuirá um silo, uma tremonha e uma balança em separado para o cimento. As 
balanças automáticas de tremonha deverão ser devidamente seladas e arejadas, a fim de 
evitar a admissão de poeiras durante a operação. A central deverá ser equipada com o 
contador de amassaduras que indicará correctamente o número de amassaduras 
efectuadas. 
 
A central de fabrico de betão deverá ser provida de silos com comprimentos separados 
para o agregado fino e para cada tamanho de agregado grosso. 
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As balanças para pesar agregado e cimento deverão possuir escalas divididas 
uniformemente, devendo a menor divisão ser de 0,1% da sua capacidade nominal. 
Deverão ter uma precisão de 0,5% em relação ao peso correcto, em todo o seu campo 
de pesagem.  
 
As balanças deverão ser aferidas antes do início dos trabalhos e sempre que o 
representante do Dono da Obra o ache conveniente, em Laboratório Oficial, que emitirá 
os certificados comparativos que serão apresentados ao representante do Dono da Obra. 
 
As balanças a utilizar deverão possuir dispositivos avisadores da entrada na tremonha do 
peso de inerte pretendido. 
 
As balanças situar-se-ão em local bem visível ao operador, durante a carga da tremonha, 
que igualmente terá acesso fácil a todos os controlos. 
 
A central de fabrico de betão será provida de misturador que fará a amassadura no todo 
ou em parte. O misturador deverá indicar em local visível, através de uma placa do 
fabricante, a capacidade  volumétrica e a velocidade de rotação do tambor misturador ou 
suas pás. O processo de mistura num misturador aprovado deverá poder combinar os 
agregados, cimento e água numa massa uniforme e intimamente ligada, dentro do 
período de mistura especificado e descarregar a mistura sem segregação. 
 
O misturador deverá ser limpo periodicamente e as suas pás inspeccionadas 
regularmente quanto ao desgaste e reparadas ou substituídas, se necessário. 
 
Os camiões betoneira utilizados  para misturar e transportar o betão ou os camiões-
agitadores para transportar betão produzido em central deverão ser aprovados pelo 
representante do Dono da Obra. 
 
O equipamento de espalhamento utilizado deverá ser aprovado pelo representante do 
Dono da Obra e ter como principal função garantir a homogeneidade da constituição das 
lajes de betão, evitando portanto qualquer segregação do betão durante o espalhamento. 
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4.1.3 - Equipamento de acabamento  
 
O equipamento de acabamento será constituído por máquinas de acabamento e 
vibradores. 
 
Os vibradores para compactação do betão em toda a extensão das lajes do pavimento 
podem ser tanto do tipo régua vibradora, como do tipo de agulha. Poderão ser ligados à 
espalhadora ou à máquina acabadora ou podem ser montados em suporte móvel 
independente. Não deverão contactar com juntas, dispositivos de transferência de cargas, 
infraestruturas ou cofragem lateral. 
 
Qualquer que seja o vibrador ou processo de vibração adoptado, deverá sempre garantir a 
perfeita compactação do betão por forma a que esta atinja "in situ" a resistência e 
qualidade desejadas.  
 
4.1.4 -  Serra de betão  
 
Quando a criação de juntas implicar a serração das lajes de betão, o Empreiteiro deverá 
dispor de equipamento para serrar betão, adequado em número de unidades e potência, 
equipado com lâminas ponta de diamante refrigeradas a água ou lâminas abrasivas, para 
as dimensões e velocidade pretendidas. O Empreiteiro deverá possuir pelo menos uma 
serra de reserva em boas condições de trabalho. Deverá ainda ser mantido no local da 
obra um conjunto de lâminas de reserva. Todo este equipamento deverá estar na obra 
antes do seu início e permanecer continuamente durante a colocação do betão. 
 
4.1.5 - Cofragem 
 
A cofragem recta deverá ser metálica com uma espessura não inferior a 6 mm e 
composta por secções de comprimento não inferior a 3 m. A cofragem deverá ter uma 
altura igual à espessura do pavimento e uma largura igual à altura. Em curvas de raio 
igual ou inferior a 30 m, será utilizada cofragem flexível. A cofragem disporá de elementos 
de fixação adequados à sua colocação com segurança, para que uma vez colocados no 
lugar resistam, sem deslocamento, ao impacto e vibração do equipamento de 
acabamento. A cofragem danificada, recurvada, torcida ou partida deverá ser retirada da 
obra. A  cofragem  reparada  só  deverá  ser  reutilizada  após inspecção e aprovação.  
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A face superior da cofragem não deverá variar em relação à superfície pretendida mais do 
que 3 mm em 4 m. A cofragem deverá encontrar-se preparada para bloquear as 
extremidades das secções confinantes firmemente. 
 
 
4.2 - Preparação da infraestrutura ou camada de base 
 
A infraestrutura ou a camada de base deverá ser regularizada conforme especificado e de 
acordo com a geometria projectada. As zonas altas deverão ser cortadas até à devida 
cota.  
 
As zonas baixas poderão ser reperfiladas e compactadas ou preenchidas com betão 
antes da execução do pavimento. A superfície acabada deverá ser mantida intacta até que 
o pavimento seja colocado. 
 
Salvo no caso em que seja especificado o revestimento da instraestrutura ou camada de 
base com material à prova de água, esta deverá ser uniformemente humidificada antes do 
betão ser colocado. 
 
 
4.3 - Colocação da cofragem  
 
4.3.1 - Fundação  
 
A fundação sob os perfis deverá ser sólida e encontrar-se geometricamente correcta, 
para que a cofragem, quando colocada, fique firmemente em contacto com ela em todo o 
seu comprimento e com a inclinação especificada. Qualquer desnível que seja detectado 
sob a cofragem deverá ser cuidadosamente corrigido. 
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4.3.2 - Colocação da cofragem 
 
A colocação da cofragem deverá andar suficientemente adiantada em relação à frente de 
colocação do betão. Se a colocação da cofragem implicar a correcção do solo, dever-se-
á proceder à compactação cuidadosa da base junto à cofragem, interior e exteriormente. 
Os perfis deverão ser fixados com não menos de 3 cavidades para cada elemento de 3 
m. Na união de peças de cofragem deverá colocar-se uma cavilha em cada lado da junta. 
A colocação de cofragem deverá efectuar-se  por forma a que esta fique bloqueada e sem 
movimento em qualquer direcção. A cofragem não deverá sofrer desvios de mais de 5 
mm em qualquer ponto. A cofragem deverá ser colocada por forma a poder resistir sem 
deslocamento ao impacto e vibração do equipamento e acabamento. A cofragem deverá 
ser limpa e revestida com óleo de descofragem antes da betonagem. 
 
4.3.3 - Nivelamento e alinhamento  
 
O nivelamento e alinhamento da cofragem deverão ser verificados e rectificados pelo 
Empreiteiro imediatamente antes da betonagem. Quando qualquer secção de cofragem 
tenha sido deslocada, deverá ser recolocada e verificada de novo. 
 
 
4.4 - Manuseamento, medição e mistura dos materiais 
 
O local da instalação da central, a disposição do equipamento e meios de transporte de 
materiais deverão ser tais que assegurem um fornecimento contínuo de materiais à obra. 
As pilhas de inertes deverão ser construídas em extensão e não em cone, em camadas 
de altura não superior a 1,5 m. Agregados de origem e graduações diferentes deverão ser 
colocados em pilhas separadas. 
 
Os agregados deverão ser transportados das pilhas ou de outras fontes para a central, de 
tal modo que seja minimizada a segregação dos materiais. Inertes segregados ou 
misturados com material impróprio não deverão ser utilizados. Todos os agregados 
lavados deverão ser empilhados ou introduzidos em silo para drenagem, pelo menos 12 
horas antes de serem combinados. No caso dos agregados conterem um teor de 
humidade alto ou não uniforme, o representante do Dono da Obra poderá exigir que os 
períodos de armazenagem ou empilhamento sejam superiores a 12 horas. 
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O agregado fino e cada tamanho do agregado grosso deverão ser pesados 
separadamente em balanças de tremonha nas quantidades fixadas no estudo de 
composição. O cimento deverá igualmente ser medido por pesagem. O cimento será 
pesado em balança separada que possua um dispositivo para indicar a completa 
descarga da carga de cimento no misturador. 
 
A central de fabrico de betão deverá ser equipada para dosear os agregados e cimento a 
granel por pesagem, através de dispositivos automáticos e sincronizados do tipo 
aprovado. 
 
A água poderá ser medida ou por volume ou por pesagem. A precisão desta medição não 
deverá ser inferior a 1%. 
 
Os métodos e equipamento para adição de introdutores de ar ou de outros aditivos, 
quando necessários, deverão ser submetidos à aprovação do representante do Dono da 
Obra. Todos os aditivos deverão ser introduzidos no misturador com uma precisão de 
+ 3%. 
 
 
4.5 - Processo de mistura do betão 
 
O betão poderá ser misturado numa central ou em camiões-betoneira. O misturador 
deverá ser de um tipo e capacidade aprovados. 
 
O tempo de mistura deverá ser medido a partir do momento em que todos os materiais, 
com excepção da água, tiverem dado entrada no misturador. 
 
O tempo de mistura não deverá ser inferior a 50 segundos ou superior a 90 segundos 
quando o betão for produzido em central no local da obra. O tempo de mistura considerar-
se-á terminado quando a porta de descarga  abrir. O conteúdo do misturador deverá ser 
completamente retirado antes de ser iniciada nova amassadura. 
 
Qualquer betão misturado em menos tempo que o especificado será rejeitado. O volume 
do betão  misturado por amassadura não deverá exceder a capacidade nominal do 
misturador. 
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O carregamento dos materiais será feito de tal forma que parte da água a introduzir dê 
entrada no misturador em antecipação ao cimento e agregados. O fluxo de água deverá 
ser uniforme e toda a água deverá estar no misturador 15 segundos após o início do 
período de mistura. A entrada do misturador deverá manter-se livre, por forma a permitir a 
entrada dos materiais. 
 
O betão depois de misturado deverá ser transportado em camiões-betoneira ou camiões 
agitadores. O lapso de tempo entre o momento em que a água é adicionada à mistura e a 
altura em que o betão é colocado em obra não excederá 90 minutos, excepto se o 
representante do Dono da Obra determinar a redução deste tempo em função de 
condições particulares que o impliquem. 
 
Retemperar o betão adicionando água ou através de outros meios não será permitido. O 
betão, que não possua a trabalhabilidade dentro dos limites especificados no momento de 
colocação, não deverá ser utilizado. A utilização de adjuvantes para aumentar a 
trabalhabilidade ou para acelerar a presa só será permitida depois de aprovada pelo re-
presentante do Dono da Obra. 
 
 
4.6 - Limitações ao processo de mistura 
 
Nenhum betão deverá ser misturado, colocado ou acabado, quando a luz natural for 
insuficiente, salvo se, nestas condições, for utilizado um sistema de iluminação adequado 
e aprovado.  
 
As operações de mistura e betonagem serão interrompidas sempre que a temperatura do 

ar seja inferior a 5o C. 
 
A betonagem poderá ser autorizada durante o tempo frio, se os agregados forem 
aquecidos por vapor ou calor antes de serem colocados no misturador. O aparelho 
utilizado deverá aquecer a massa uniformemente e deverá ser disposto de modo a evitar 
a possível ocorrência de áreas sobreaquecidas que possam danificar os materiais. Salvo 
autorização em contrário, na altura da colocação, a temperatura do betão não deverá ser 

inferior  a 10o C, nem superior a 30o C. 
 
O betão não deverá ser colocado se a fundação se encontrar congelada. 
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4.7 - Betonagem 
 
O betão deverá ser colocado no solo de modo a precisar de tão pouco tratamento quanto 
possível. Salvo no caso em que o equipamento de transporte seja equipado com meios 
para a descarga de betão que evitem a segregação dos materiais, o espalhamento deverá 
efectuar-se através de uma espalhadora aprovada. Se for necessário recorrer ao 
processo manual de espalhamento, este será feito com pás. 
 
Não deverá ser permitido aos operários andar sobre o betão fresco, com botas ou 
sapatos sujos de terra ou outras matérias. 
 
Onde o betão tiver de ser colocado confinando com uma faixa de pavimento existente, a 
colocação do betão só terá lugar após a idade da referida faixa ter atingido os 14 dias. Se 
só for transportado equipamento de acabamento na faixa existente, a pavimentação nas 
faixas confinantes poderá ser permitida após 3 dias. 
 
O betão deverá ser meticulosamente vibrado com especial atenção junto das faces de 
cofragem e dos aparelhos de junta. 
 
Os vibradores não deverão entrar em contacto com aparelhos de junta, a infraestrutura ou 
a cofragem. Em nenhum caso deverá o vibrador ser accionado mais do que 5 segundos 
em qualquer local. 
 
No caso de quaisquer restos de betão caírem sobre um laje acabada, estes deverão ser 
imediatamente retirados através de métodos aprovados. 
 
 
4.8 - Colocação de armaduras 
 
Se o pavimento em betão for armado, a armadura será colocada e correctamente 
posicionada antecipadamente à betonagem. 
 
O aço para betão não deverá conter qualquer sujidade, óleo, tinta, gordura ou depósitos 
de ferrugem, os quais poderão prejudicar a ligação do aço com o betão. 
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4.9 - Juntas 
 
4.9.1 - Prescrições gerais 
 
As juntas serão construídas no tipo, dimensões e locais indicados nos desenhos ou 
segundo condições especiais. Em todas as juntas deverá ser impedida a intrusão de 
materiais estranhos até serem devidamente preenchidas. 
 
4.9.2 -  Juntas longitudinais 
 
Nos locais indicados no projecto serão utilizadas armaduras de união, de comprimento, 
dimensão, espaçamento e material especificados, colocadas perpendicularmente às 
juntas longitudinais e fixadas rigidamente para evitar deslocações. As armaduras de união 
não deverão ser pintadas ou revestidas com asfalto ou outro material. As armaduras de 
união poderão ser curvadas contra a cofragem da faixa construída em primeiro lugar e 
endireitadas para a posição final antes da betonagem da faixa adjacente.  
 
Poderão em alternativa ser utilizadas armaduras de ligação constituídas por duas peças, 
desde que aprovadas pelo Dono da Obra. 
 
As juntas formadas longitudinalmente, do tipo de encaixe, possuirão as dimensões 
indicadas no Projecto e serão executadas mediante o recurso a cofragem com a 
configuração e dimensões adequadas para o efeito. Posteriormente, estas juntas deverão 
ser cuidadosamente limpas antes de se proceder à sua selagem. 
 
Na serragem de juntas longitudinalmente utilizar-se-ão serras de betão aprovadas, 
produzindo cortes de profundidade, largura e traçado mostrados nos desenhos. Deverão 
ser utilizadas linhas guias adequadas, para assegurar o corte das juntas longitudinais nas 
linhas exactas conforme o indicado nos desenhos. As juntas longitudinais deverão ser 
serradas, logo que o betão tenha endurecido suficientemente por forma a permitir esta 
operação. 
 
A área serrada deverá ser meticulosamente limpa e as juntas  imediatamente seladas. 
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4.9.3 - Juntas de dilatação  
 
As juntas de dilatação terão lugar nos locais indicados no projecto e serão executadas em 
conformidade com os desenhos. As juntas acabadas não deverão apresentar desvios de 
uma linha recta de 5 mm, na horizontal. Se os enchimentos das juntas forem executados 
por secções, não deverá haver desalinhamento entre as unidades adjacentes. Não serão 
permitidos bocados de betão no interior destas juntas em resultado de limpeza deficiente. 
 
4.9.4 - Juntas transversais  
 
As juntas transversais consistirão de planos de menor resistência criados através da 
formação ou corte de ranhuras na superfície do pavimento e, quando indicado nos 
desenhos, incluirão passadores para transferência de esforços. 
 
As juntas de contracção serão executadas recorrendo a uma serra de betão aprovada, 
criando ranhuras na superfície do pavimento nas dimensões e espaçamento e 
alinhamento indicados nos desenhos. Depois de cada junta ter sido serrada, o corte de 
serra e a superfície de betão adjacente serão cuidadosamente limpos. 
 
A serração das juntas começará logo que o betão tenha endurecido suficientemente para 
permitir serrar sem desagregação. 
 
Todas as juntas deverão ser serradas antes de se dar a retração do betão. 
 
O processo de serração deverá ser interrompido quando se revele um fraccionamento à 
frente da serra. Na generalidade, todas as juntas deverão ser serradas sequentemente. 
 
Se existirem condições extremas, em que seja impraticável evitar fraccionamento 
irregular por serração prematura, a ranhura da junta deverá ser realizada antes do início 
do endurecimento do betão, introduzindo na superfície um molde adequado com a 
geometria da junta. Este dispositivo permanecerá no local até o betão ter começado a 
endurecer, após o que será retirado sem agitar o betão adjacente, salvo se o dispositivo 
for concebido para ficar na junta. 
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As juntas transversais de construção deverão ser construídas de acordo com o 
especificado no Projecto, quando houver uma interrupção superior a 30 minutos nas 
operações de betonagem. 
 
Não deverá ser construída nenhuma junta que diste de uma junta de dilatação, junta de 
contracção ou plano de menor resistência, um comprimento inferior ao projectado para as 
lajes. Assim, no fabrico do betão deverá ter-se sempre em conta que as quantidades a 
produzir deverão ser sempre suficientes para construir um número múltiplo de lajes com 
o comprimento projectado. 
 
4.9.5 - Dispositivos de transferência de carga  
 
Os passadores, quando utilizados, deverão ser mantidos em posição, paralelos à  
superfície e linha central da laje, através de um dispositivo de metal que é deixado no pavi-
mento. A parte de cada passador pintada com uma camada de chumbo ou tinta de 
alcatrão deverá ser meticulosamente revestida com asfalto MC-70 ou lubrificante, a fim de 
evitar que o betão adira àquela parte da cavilha. Nas juntas de dilatação, cada passador 
disporá de um bucim metálico ou baínha com os requisitos indicados no número 2.4. As 
bainhas deverão ajustar-se aos passadores e a sua extremidade fechada deverá ser 
impermeável.  
 
 
4.10 - Acabamento 
 
4.10.1 - Sequência  
 
A sequência das operações será a regularização, vibração, alisamento e remoção da 
leitada supercial, rectificação e acabamento final da superfície. Deverão ser fornecidas 
pelo Empreiteiro as estruturas ou outros meios para providenciar o acesso à superfície do 
pavimento com o fim de rectificar e fazer correcções, como a seguir se especificam. 
  
Na generalidade, a adição de água à superfície do betão para ajudar ao acabamento não 
será permitida. Se a aplicação de água à superfície for permitida, deverá ser aplicada 
através de equipamento de pulverização aprovado. 
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4.10.2 - Regularização e compactação nas juntas  
 
O betão adjacente às juntas deverá ser convenientemente vibrado, por forma a ficar sem 
vazios e não apresentar segregação.  
 
Só após o betão ter sido colocado e vibrado na vizinhança das juntas, a máquina de 
acabamento deverá ser introduzida, operando de modo a evitar a deterioração ou o 
desalinhamento destas. 
 
4.10.3 - Regularização e compactação mecânicas  
 
Será utilizado um dos métodos a seguir indicados. 
 
4.10.3.1 - Método não vibratório  
 
O betão será distribuído ou espalhado logo que colocado. Assim que o betão tiver sido 
colocado, será compactado por uma máquina de acabamento aprovada. A máquina 
passará sobre cada área do pavimento tantas vezes e a iguais intervalos, quantas as 
necessárias para dar a compacidade devida e deixar a superfície com uma textura 
uniforme.  
 
Deverá ser evitada uma operação excessiva sobre uma determinada área. Os topos da 
cofragem deverão ser mantidos limpos através de um dispositivo eficaz e a 
movimentação da máquina sobre os perfis deverá ser mantida nivelada sem oscilação ou 
outro tipo de variação tendente a afectar a precisão do acabamento. 
 
4.10.3.2 - Método vibratório 
 
Quando a vibração for utilizada, os vibradores a utilizar deverão actuar na largura total das 
lajes do pavimento de betão. Na execução deste método serão aplicáveis todas as 
disposições indicadas no número anterior (Método não vibratório). 
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4.10.4 - Regularização e compactação manuais  
 
Salvo disposição em contrário do representante do Dono da Obra, os métodos de 
acabamento manuais serão permitidos sob as seguintes condições: 
 

a) na eventualidade de avaria de equipamento mecânico para acabar o betão já 
colocado; 

  
b) em pequenas áreas ou zonas de dimensões irregulares onde as operações do 

equipamento são impraticáveis. 
                      
O betão, assim  colocado, deverá ser compactado e regularizado. 
 
A compactação será realizada pela utilização de um vibrador adequado e a regularização 
através de uma máquina portátil de acabamento. 
 
4.10.5 - Alisamento  
 
Após  o betão ter sido regularizado e compactado deverá ser seguidamente alisado, 
através de uma talocha, utilizando um dos métodos a seguir indicados. 
 
4.10.5.1 - Método manual  
 
Será utilizada uma talocha longitudinal accionada manualmente com um comprimento 
não inferior à largura da laje e 0,15 m de largura, com a rigidez necessária para evitar o 
empenamento. A talocha longitudinal, accionada a partir de passagens para peões 
assentando nas cofragens laterais e transportando, mas não tocando no betão, será 
operada com uma serra mecânica, paralelamente à linha central do pavimento, 
movimentando-se lenta e gradualmente.  
 
4.10.5.2 - Método mecânico  
 
A talocha mecânica deverá ser aprovada pelo representante do Dono da Obra e deverá 
estar em boas condições de trabalho. 
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4.10.6 - Correcção da superfície  
 
Após o processo de alisamento ter sido terminado e depois de ter sido retirada a água em 
excesso, mas enquanto o betão estiver trabalhável, as depressões existentes deverão ser 
imediatamente preenchidas com betão fresco, compactadas, regularizadas e 
reacabadas. As saliências deverão ser cortadas e reacabadas. Tomar-se-á atenção 
especial para assegurar que a superfície ao longo das juntas fique convenientemente 
alisada. As correcções da superfície far-se-ão por forma a que toda a superfície fique livre 
de desvios observáveis e a geometria da laje esteja em conformidade com a inclinação e 
secção pretendidas. 
 
4.10.7 - Acabamento final  
 
A superfície deverá ser texturada por acabamento de vassoura, correia ou arrasta, assim 
que tiver praticamente desaparecido da superfície o brilho da água. Se a textura da 
superfície for acabada à vassoura, deverá ser movida do centro para a borda do pa-
vimento com as varredelas adjacentes sobrepondo-se ligeiramente. A operação de 
"vassouragem" deverá ser executada de modo a que as ondulações produzidas na 
superfície sejam uniformes na aparência. Esta operação deverá ser completada antes do 
betão se encontrar em tais condições de endurecimento que a superfície rompa ou fique 
indevidamente rugosa em sua consequência. 
 
A superfície acabada não deverá conter zonas rugosas ou porosas, irregularidades e 
depressões.  
 
As vassouras deverão ser de boa qualidade e tamanho e ser manipuladas de modo a 
produzir um acabamento que mereça a aprovação do representante do Dono da Obra. 
 
Se a textura a dar à superfície se fizer através de acabamento por correia, a superfície 
deverá ser trabalhada com uma correia dupla de lona de largura não inferior a 20 cm e 
pelo menos 1 m mais comprida do que a largura do pavimento. As correias manuais 
deverão possuir manípulos adequados para permitir o manuseamento controlado e 
uniforme. A correia deverá ser manuseada com movimentos pequenos e transversais à 
linha central do pavimento e com um rápido avanço paralelo à linha central. 
 
Se a textura da superfície for produzida através de acabamento por arrasta, esta 
consistirá de uma tira de serapilheira sem costura ou tecido de algodão, molhada, que 
produzirá uma superfície uniforme de textura arenosa depois de a arrastar 
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longitudinalmente ao longo da largura total do pavimento. Para pavimentos com 5 m ou 
mais de largura, a arrasta deverá ser montada numa ponte móvel sobre a cofragem. As 
suas dimensões serão de molde a que o seu comprimento seja igual à largura do 
pavimento a tratar e que a sua largura seja de 1,0 m. Deverá consistir em  não mais que 
duas camadas de serapilheira, sendo a camada inferior aproximadamente 15 cm mais 
larga do que a camada superior. 
 
As arrastas deverão ser mantidas limpas e sem argamassa e incrustada, por forma a que 
a superfície resultante da sua aplicação se apresente com textura uniforme, devendo as 
que não possam ser limpas ser inutilizadas e substituídas. 
 
4.10.8 - Acabamento dos bordos das lajes  
 
Após o acabamento final, mas antes do betão ter começado a fazer presa, os bordos do 
pavimento, ao longo de cada lado da laje e de cada lado de qualquer tipo de junta, deverão 
ser boleados com uma ferramenta aprovada.  
 
Neste acabamento deverá ser criado um raio bem definido e contínuo e obtido um 
aspecto liso e denso. 
 
Quaisquer marcas de ferramentas que apareçam nas lajes, adjacentes às juntas, 
deverão ser eliminadas varrendo a superfície. Nesta operação, o boleamento do bordo da 
laje não deverá ser perturbado. 
 
Todas as juntas deverão ser ensaiadas com uma régua de comparação antes do betão 
endurecer e feitas correcções no caso de um lado de uma junta ser mais alto do que o 
outro ou se ambos os lados forem mais altos ou mais baixos do que as lajes adjacentes. 
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4.11 - Testes de superfície 
 
Assim que o betão tenha endurecido o suficiente, a superfície do pavimento será 
analisada com uma régua de 4 m. As zonas que mostrem saliências superiores a 3 mm, 
mas não excedendo 12 mm em 4 m, deverão ser marcadas e polidas imediatamente com 
uma ferramenta de polimento aprovada, até que nessa zona o pavimento não mostre 
desvios de superfície superiores a 3 mm, quando ensaiado com uma régua de 4 m. 
 
Quando  a  diferença   em  relação à  secção  correcta  exceder 12 mm, o pavimento 
deverá ser removido e substituído, à conta do Empreiteiro. 
 
Qualquer zona ou secção removida nestas condições não deverá ter comprimento inferior 
a 3 m, nem largura inferior à largura total da faixa implicada. Quando for necessário retirar 
e substituir uma secção do pavimento, qualquer porção da laje restante adjacente às 
juntas deverá ser também retirada e substituída, se tiver comprimento inferior a 3 m. 
 
 
4.12 - Cura 
 
4.12.1 - Prescrições gerais 
 
Imediatamente após terem sido concluídas as operações de acabamento e antes que se 
inicie qualquer processo de fissuração, a superfície do betão acabado de colocar deverá 
ser protegida de acordo com um dos métodos abaixo indicados. Em todos os casos em 
que o processo de cura exija a utilização de água, a cura deverá ter direito prioritário ao 
fornecimento de água. 
 
O betão não deverá ficar exposto por mais de 30 minutos, antes de se iniciar o processo 
de cura ou durante este estádio. 
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Se o betão colocado estiver em período de cura e se preveja que a temperatura do ar 

venha a descer a 5o C, deverá ser providenciado um fornecimento suficiente de palha, 
feno ou outro material adequado para a cobertura do pavimento. Se for previsível que a 
temperatura venha a alcançar o ponto de congelação durante o dia ou noite, este material 
deverá ser espalhado sobre o pavimento com uma espessura suficiente para evitar a 
congelação do betão. 
 
O período em que uma protecção deste tipo deverá ser mantida não deverá ser inferior a 
10 dias ou menor que o necessário para que o betão atinja uma resistência à compressão 
de 10,5 MN/m2. 
 
O Empreiteiro será responsável pela qualidade do betão colocado durante o tempo frio. 
Qualquer betão danificado pela acção da geada deverá ser retirado e substituído à conta 
do Empreiteiro. 
 
4.12.2 - Cura usando serapilheira  
 
A superfície do pavimento deverá ser inteiramente coberta com serapilheira. As 
serapilheiras utilizadas deverão ter um comprimento (ou largura) tais que uma vez 
colocadas abranjam pelo menos duas vezes a espessura do pavimento para além dos 
bordos da laje. A serapilheira deverá assim ser colocada de maneira que a superfície total 
e ambos os bordos das lajes fiquem completamente cobertos. Nas emendas observar-
se-á uma sobreposição de pelo menos 0,50 m ou então proceder-se-á à sua ligação por 
cosedura.  
 
Antes de ser colocada, a serapilheira deverá ser profundamente embebida em água. Após 
colocação, deverá ser mantida completamente molhada e em íntimo contacto com a 
superfície coberta durante 72 horas, salvo especificação em contrário. Após este período, 
será mantida húmida até o betão ter atingido a resistência pretendida. 
 
4.12.3 - Cura usando papel à prova de água  
 
A superfície e bordos do pavimento dverão ser inteiramente cobertos com papel à prova 
de água. O papel deverá ser colocado de modo a ficar em íntimo contacto com a 
superfície coberta. O papel será colocado por forma a estender-se para além dos bordos 
da laje pelo menos duas vezes a espessura do pavimento. 
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Nas emendas observar-se-á uma sobreposição entre folhas de pelo menos 0,50 m ou 
então proceder-se-á à ligação por cosedura ou outro processo que garanta que as juntas 
não irão abrir durante o período de cura. Salvo especificação em contrário, a cobertura 
deverá ser mantida durante 72 horas após a betonagem. A superfície do pavimento 
deverá ser cuidadosamente molhada antes da colocação do papel e mantida húmida 
após a retirada deste até o betão ter atingido a resistência pretendida. 
 
4.12.4 - Cura utilizando palha 
 
Quando é utilizado este tipo de cura, o pavimento deverá ser protegido inicialmente com 
serapilheira, como especificado em a), até começar o endurecimento do betão ou durante 
as 12 horas que se seguem à sua colocação. Assim que for retirada a serapilheira, a 
superfície e os bordos do pavimento deverão ser cuidadosamente molhados e cobertos 
com pelo menos 0,20 m de palha ou feno, sendo esta espessura medida depois de satu-
rada. Se a cobertura de palha ou feno se deslocar durante o período de protecção, deverá 
ser reposta na espessura original e saturada. 
 
A cobertura deverá ser mantida saturada durante 72 horas e perfeitamente molhada daí 
em diante, permanecendo a cobertura sobre o pavimento até o betão ter atingido a 
resistência pretendida. Quando for dada permissão para abrir o pavimento ao tráfego, a 
cobertura deverá ser removida e o pavimento varrido energicamente. A cobertura deverá 
ser obviamente removida para fora da zona da obra. 
 
4.12.5 - Cura recorrendo à aplicação de um composto de cura  
 
A superfície do pavimento deverá ser uniformemente pulverizada com um composto de 
cura de coloração branca imediatamente após o acabamento da superfície e antes da 
presa do betão se ter iniciado. 
 
O composto de cura não deverá ser aplicado em tempo de chuva. 
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O composto de cura deverá ser aplicado sob pressão à taxa mínima de 0,3 l/m2, através 
de pulverizadores mecânicos. O equipamento de pulverização deverá possuir bicos 
atomizadores e estar equipado com um depósito misturador. Na altura da utilização, o 
composto deverá estar completamente misturado com o corante uniformemente disperso 
por todo o veículo. Durante a aplicação, o composto deverá ser agitado continuamente 
através de meios mecânicos eficientes. Será permitida a pulverização manual de 
pequenas extensões ou formas irregulares e superfícies de betão expostas pela remoção 
da cofragem. 
 
O composto de cura não deverá ser aplicado nas faces interiores das juntas a serem 
seladas, mas em seu lugar utilizados meios aprovados para assegurar a devida 
protecção naqueles locais durante 72 horas. 
 
O composto de cura deverá ter características tais que o endurecimento da película se 
processe no período de 30 minutos após a aplicação. No caso da película sofrer qualquer 
dano no espaço de 72 horas após aplicação, as porções danificadas deverão ser 
imediatamente reparadas com composto adicional. 
 
Após a remoção da cofragem lateral, os bordos das lajes expostos deverão ser 
imediatamente protegidos, a fim de ser garantida uma condição de cura idêntica à da 
superfície. 
 
4.12.6 - Cura utilizando tela de polietileno branca opaca  
 
A superfície e lados do pavimento deverão ser inteiramente cobertos com tela de 
polietileno. Nas emendas respeitar-se-á uma sobreposição de 0,50 m. O material de 
revestimento deverá ser colocado de modo a ficar em íntimo contacto com a superfície 
coberta. A tela deverá ser preparada com dimensões tais que cada unidade colocada se 
estenda para além dos bordos da laje pelo menos duas vezes a espessura do pavimento. 
Salvo especificação em contrário, a cobertura deverá ser mantida no lugar durante 72 
horas após a betonagem. Após a sua retirada, a superfície do pavimento será mantida 
húmida até o betão ter atingido a resistência pretendida. 
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4.13 - Descofragem 
 
Salvo indicação em contrário, a cofragem só deverá ser levantada após 12 horas de cura 
do betão. A cofragem deverá ser removida cuidadosamente, por forma a não danificar o 
pavimento. Após a descofragem, proceder-se-á à protecção das faces laterais do 
pavimento, tendo em vista a cura do betão, utilizando um dos métodos indicados. As 
zonas que apresentem ocos ou vazios, quando da descofragem, serão consideradas 
como trabalho defeituoso e portanto deverão ser removidas e refeitas. Qualquer área ou 
secção defeituosa implicará a remoção de um comprimento de laje nunca inferior a 3 m e 
abrangendo a laje a toda a sua largura. Se ao remover uma zona defeituosa de uma laje, 
a parte residual adjacente à junta tiver menos de 3 m de comprimento, esta zona deverá 
igualmente ser retirada e reconstruída. 
 
 
4.14 - Selagem das juntas 
 
As juntas deverão ser seladas logo que possível, após a conclusão do período de cura e 
antes do pavimento ser aberto ao tráfego, equipamento do Empreiteiro incluído. 
Precisamente antes da operação de selagem, cada junta, incluindo as suas faces, deverá 
ser cuidadosamente limpa de todo o material estranho, incluindo os materiais de cura e a 
sua superfície seca quando o selante for aplicado. 
 
O material de selagem deverá ser aplicado em cada abertura de junta, em conformidade 
com os pormenores constantes dos planos ou segundo as directrizes do representante 
do Dono da Obra. 
 
O material selante aplicado a quente deverá ser mexido durante o aquecimento, de modo 
a que não ocorra sobreaquecimento localizado.      
       
O vazamento deverá ser feito de tal maneira que o material não seja derramado nas 
superfícies expostas de betão. Qualquer material em excesso na superfície do pavimento 
de betão deverá ser imediatamente removido e a superfície do pavimento limpa. A 
utilização de areia ou material similar como cobertura para o selante não será permitida. 
O material de selagem de juntas vazado não deverá ser colocado, quando a temperatura 

do ar for inferior a 10o C à sombra, salvo se aprovado pelo representante do Dono da 
Obra. 
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O material selante elastoplástico em cordão para selagem das juntas deverá ter as 
dimensões de secção indicadas nos desenhos. Este material deverá ser instalado por 
ferramentas adequadas, sem alongamento, e preso no local com um adesivo que cobrirá 
ambos os lados das juntas.  
 
Estes selantes deverão ser comprimidos na altura da colocação e deverão ficar abaixo do 
nível da superfície do pavimento aproximadamente 6 mm. 
 
Os cordões selantes deverão ser uma peça única para a largura total de cada junta 
transversal. 
 
 
4.15 - Protecção do pavimento durante a construção  
 
Durante a construção e cura, o Empreiteiro protegerá o pavimento do tráfego público ou 
ocasionado pelos próprios funcionários e agentes. Isto incluirá sinaleiros para dirigir o 
tráfego, a montagem e manutenção de sinais de aviso, semáforos e pontes de pavimento 
se necessário, vias de ligação, etc.. 
 
Qualquer dano no pavimento, ocorrente antes da recepção definitiva, deverá ser reparado 
ou o pavimento substituído. 
 
 
4.16 - Abertura ao trânsito 
 
O Dono da Obra decidirá quando o pavimento deverá ser aberto ao trânsito. O pavimento 
deverá ser limpo antes de ser aberto ao tráfego. 
 
 
5. MODO DE EXECUÇÃO (MÉTODO DE COFRAGEM DESLIZANTE) 
 
Se o contrato permitir que o pavimento seja construído sem a utilização de cofragem fixa, 
aplicar-se-ão as disposições a seguir indicadas. 
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5.1 - Preparação do solo 
 
Após a infraestrutura ou base ter sido colocada e compactada à densidade pretendida, as 
áreas que suportarão a máquina para pavimentar e a zona sobre a qual será construído o 
pavimento serão regularizadas de acordo com o perfil projectado. 
 
Se durante a regularização houver remeximento com perda de compacidade do solo, esta 
será restabelecida por compactação adicional antes do betão ser colocado. Se qualquer 
tipo de tráfego for autorizado a utilizar a infraestrutura preparada ou base, a superfície 
deverá ser examinada e corrigida imediatamente antes da colocação do betão. 
 
 
5.2 - Betonagem  
 
O betão deverá ser colocado com uma pavimentadora de cofragem deslizante, concebida 
para espalhar, compactar e acabar o betão fresco numa única passagem, de forma a ser 
necessário um acabamento manual mínimo, para proporcionar um pavimento denso e 
homogéneo em conformidade com o projecto e especificações. 
 
A máquina vibrará o betão em toda a largura e profundidade da faixa de pavimento que 
estiver a ser colocada. 
 
A cofragem deslizante deverá ser lateralmente fixada para evitar o seu eventual 
afastamento. 
 
Qualquer desvio do bordo do pavimento excedendo 0,005 m em relação ao projecto será 
corrigido antes do betão ter endurecido. O alinhamento do pavimento será controlado por 
um dispositivo sensorial automático em contacto contínuo com um indicador. 
 
O betão será mantido a uma consistência uniforme e com um abaixamento não superior 
a 0,05 m. A pavimentadora deverá ser accionada com um movimento tanto quanto 
possível contínuo e todas as operações de mistura, entrega e espalhamento do betão 
deverão ser de tal modo coordenadas que garantam uma progressão uniforme com 
tempos mínimos de paragem e arranque da pavimentadora. Se por qualquer motivo for 
necessário interromper o funcionamento da pavimentadora, as unidades vibratórias e de 
calcamento deverão ser igualmente paradas. 
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Não deverá ser aplicada à máquina nenhuma força de tracção, à excepção da sua própria 
auto-propulsão. 
 
Não deverão ser inseridas armaduras nos lados sem protecção da laje feita de fresco. As 
armaduras deverão ser colocadas por meios aprovados pelo representante do Dono da 
Obra. O método a utilizar resultará na colocação das armaduras nos locais especificados 
sem danificar o betão.  
 
 
5.3 - Acabamento 
 
A lisura e textura da superfície deverão estar em conformidade com os requisitos dos 
números 4.10.7 e 4.11. 
 
 
5.4 - Cura  
 
Salvo especificação em contrário, a protecção deverá ser feita de acordo com um dos 
métodos incluídos no número 4.12. Os meios de protecção deverão ser aplicados na 
devida altura, uniforme e completamente em todas as superfícies e lados do pavimento. 
 
 
5.5 - Juntas 
 
Todas as juntas deverão ser construídas de acordo com o número 4.9. 
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5.6 - Protecção contra a chuva  
 
Com o fim do betão poder ser devidamente protegido contra os efeitos da chuva antes de 
estar suficientemente endurecido, o Empreiteiro deverá ter disponíveis em qualquer altura 
materiais para a protecção da extremidades e superfície do betão não endurecido. Tais 
materiais de protecção consistirão de cofragem metálica  "standard" ou prancha de 
madeira com a espessura nominal não inferior a 0,05 m e uma largura nominal não 
inferior à espessura do pavimento na sua extremidade, para a protecção das orlas do 
pavimento, e material de revestimento tal como serapilheira, papel de protecção ou 
material de revestimento de matéria plástica para protecção da sua superfície. 
 
Quando a chuva se tornar iminente, todas as operações de pavimentação pararão e todo 
o pessoal disponível será empregue na colocação de perfis contra os lados do pavimento 
e na cobertura da superfície do betão não solidificado com os materiais de protecção. 
 
 
6. CONTROLE DE QUALIDADE 
 
6.1 - Ensaios de controle da qualidade 
 
Para além do controle das características geométricas e espessura projectada, serão 
efectuados os seguintes ensaios de controle de qualidade: 
 
          a) Sobre os inertes 
             - Granulometria (LNEC E 233) 
             - Equivalente de areia (LNEC E 199) 
             - Peso específico  das partículas (NP 83; NP 581; NP 954) 
             - Ensaio de desgaste pela máquina de "Los Angeles" (LNEC E 237) 
 
          b) Sobre o betão 
             - Ensaio de abaixamento  
             - Resistência à compressão 
             - Resistência à tracção por flexão. 
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6.2 - Frequência dos ensaios 
 
Serão as seguintes as frequências mínimas de ensaios a efectuar que poderão ser 
naturalmente maiores na fase de arranque dos trabalhos ou sempre que condições de 
heterogeneidade ou suspeição o determinem: 
 
          a) Sobre os inertes 
 

a.1) Antes do início dos trabalhos, sobre o material escolhido para elaboração 
do estudo de composição: 
 - Granulometria ...................................................................3 ensaios 
 - Equivalente de areia..........................................................3 ensaios 
 - Peso específico das partículas.........................................3 ensaios 
 - Ensaio de desgaste na máquina de "Los Angeles"..........2 ensaios 

 
a.2) Durante a execução  

- Granulometria ....................................................................  1 ensaio/100 m3 
- Equivalente de areia ..........................................................  1 ensaio/100 m3 
- Peso específico das partículas..........................................  1 ensaio/500 m3 
- Ensaio de desgaste na máquina de "Los Angeles"...........  A  efectuar,  se 

necessário, em função da heterogeneidade do material. 
 
 b) Sobre o betão 
 
              b.1) Para estudo da composição 
 
                  - Abaixamento .....................................................................  6 ensaios 
                   - Resistência à compressão................................................  6 ensaios 
 - Resistência à tracção por flexão .......................................  6 ensaios 
 
              b.2) Durante a execução: 
      
                   - Abaixamento .....................................................................1 ensaio/50 m3 
                   - Resistência à compressão................................................1 ensaio/250 m3 
                   - Resistência à tracção por flexão ......................................1 ensaio/100 m3 
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NOTAS:  a) A periodicidade dos ensaios é indicada em função da quantidade do produto 

acabado. 
 b) Os ensaios de resistência à compressão e resistência à tracção por flexão 

compreendem a análise de 6 provetes       
 
 
7. TOLERÂNCIAS  
 
A superfície acabada deverá ficar perfeitamente desempenada e ser testada com a régua 
de 4 m pelo representante do Dono da Obra. Não serão permitidas depressões da 
superfície superiores a 0,005 m entre quaisquer 2 pontos de contacto da régua de 4 m. 
Todas as depressões ou saliências detectadas, excedendo a tolerância, deverão ser 
corrigidas refazendo-se o trabalho nas zonas afectadas. 
 
 
8. DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICÁVEIS 
 
NP 83  - Solos. Determinação da densidade das partículas. 
NP 581  - Inertes  para argamassas e betões. Determinação das massas 

volúmicas e de absorção de água de britas e godos. 
NP 954  -  Inertes  para argamassas e betões. Determinação das massas 

volúmicas e de absorção de água de areias. 
NP 2064  - Cimentos.   Definições,   composição,  especificac,ões e critérios 

de conformidade. 
NP 2065  - Cimentos. Condições de fornecimento e recepção. 
NP ENV 206 - Betão. Comportamento, produção, colocação e critérios de 

conformidade 
LNEC E 199  - Solos. Ensaio de equivalente de areia. 
LNEC E 233  - Agregados. Análise granulométrica. 
LNEC E 237  -  Agregados. Ensaio de desgaste na máquina de "Los Angeles". 
AASHTO M 153  -  Preformed sponge rubber and cork expansion joint filler for 

concrete paving and strucural construction. 
ASHTO M 154  - Air entraining admixtures for concrete. 
AASHTO M 148  - Liquid menbrane-forming compounds for curing concrete. 
AASHTO M 171  - Sheet materials for curing concrete. 
AASHTO M 173  - Concrete joint sealer, hot-poures elastic type. 
   
AASHTO M 182  - Burlap cloth made from jute or kenaf. 



 

 PAVIMENTOS 
PAVIMENTO DE BETÃO DE CIMENTO 

EH- 14.18 

 “PORTLAND” PÁGINA                   30 / 30 

 
 
 

 

 

AASHTO M 194  - Chemical admixture for concrete. 
AASHTO M 213   -  Preformed expansion joint fillers for concrete paving and      

structural. 
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Especificação de Quebra-mar flutuante, QMF 
(Especificações Técnicas) 

 
 
 

1 Objectivo e âmbito 
 
1.1 - Definir as características e condições de montagem de um sistema QMF. 
 
 

2 Características Gerais 
 
2.1 – O sistema QMF deve ser constituído por unidades maciças e extremamente 
resistentes.  
2.2 – Apresentar sistema de flutuação em poliestireno expandido, revestido a betão. 
Reforçado com malha de aço galvanizado a quente. 
2.3 – Apresentar extremidades em aço AISI galvanizado.  
2.4 – Incluir defensas em pinho impregnado de qualidade seleccionada 
aproximadamente com dimensões (150x150 mm).  
2.5 – Ser constituído por materiais de grande resistência à corrosão e de acabamento 
atraente.  
2.6 – Apresentar sistema de fixação por estacas ou correntes.  
2.7 – Ter capacidade de sobrecargas elevadas (min. 5,5 kN/m2).  
2.8 – Corresponder a um sistema modular.  
 

3 Ligações entre unidades 
 
3.1. – As ligações deverão ser silenciosas e semi-flexíveis, com parafusos de aço 
galvanizado e blocos de elastómero. 
 

4 Acessórios 
 
4.1 – Cabeços em aço galvanizados a quente. 
4.2 – Convés em pinho nórdico a condizer com a restante instalação. 
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Especificação de Quebra-mar flutuante, QMF 
(Especificações Técnicas) 

 
 
 

5 Características específicas 
 
5.1 – Os módulos de QMF deverão garantir de acordo com determinadas condições 
de agitação, as percentagem de capacidade de atenuação apresentadas no gráfico da 
figura da página seguinte. 
 

6 Execução da montagem 
 
6.1 – Os módulos do QMF deverão ser colocados no local indicado no desenho do 
Projecto, aprovado de acordo com a Fiscalização. 
 
6.2 - O Empreiteiro deverá tomar todas as precauções necessárias durante a 
montagem, de modo a evitar que se verifiquem danos na estrutura. 
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Especificação dos passadiços flutuantes 
(Especificações Técnicas) 

 
 
 

1 Objectivo e âmbito 
 
1.1 - Definir as características e condições de montagem dos passadiços flutuantes. 
 

2 Características gerais 
 
2.1. – Serem constituídos por uma estrutura em aço galvanizado a quente; 
2.2. – Corresponder a um sistema modular; 
2.3. – Serem constituídos por materiais que resistam a condições climatéricas 
exigentes; 
2.4. – Incluírem defensas e convés em madeira imputrescível; 
2.5. – Permitir variedade de sistemas de amarração; 
 

3 Características específicas 
 
3.1 – Módulos com um comprimento aproximado de 12 m. 
3.2 – Módulos com largura aproximada de 2,0 m. 
3.3 – Deve apresentar como condições limite: 
Ondulação com altura significativa máxima de 0,4 m; 
Vento com pico de velocidade 47 m/s e velocidade média 25 m/s; 
Carga lateral máxima de 1,25 kN/m. 
3.6 – Flutuadores em poliestireno expandido revestidos por betão e com estrutura de 
reforço em aço inox. Isentos de manutenção. 
 
 

4 Execução da montagem 
 
4.1 – Os passadiços flutuantes deverão ser colocadas nos locais indicados nos 
desenhos do Projecto, aprovados de acordo com a Fiscalização. 
4.2 - O Empreiteiro deverá tomar todas as precauções necessárias durante a 
montagem, de modo a evitar que se verifiquem estragos nos módulos dos passadiços 
flutuantes. 
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Especificação dos passadiços flutuantes 
 (Especificações Técnicas) 

 
 
4.3 - As linhas de passadiços de atracação que disparam perpendicularmente à linha 
de distribuição serão ancoradas pelo sistema de poitas e marras. 
4.4 – A linha de passadiços de distribuição deve ser ancorada à cortina de estacas 
prancha através de um acoplamento constituído por elementos de chumaceiras em 
roletes, que deslizam sobre vigas de perfil em I soldadas verticalmente às estacas. 
Cada módulo deverá conter, pelo menos, um elemento de ancoragem. 
4.5 - O sistema de montagem dos passadiços flutuantes, deverá respeitar os 
desenhos e o especificado nesta Cláusula. 
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Especificação de pontes de acesso 
(Especificações Técnicas) 

 
 
 

1 Objectivo e âmbito 
 
1.1 - Definir as características e condições de montagem de pontes de acesso. 
 
 

2 Disposições regulamentares 
 
EN10210 
 

3 Características gerais 
 
3.1 – Estrutura em aço de qualidade S355J2H; 
3.2 – Capacidade de sobrecarga mínima de 2,5 kN/m2; 
3.3 – Devem apresentar um comprimento aproximado de 10 m. 
3.2 – Devem apresentar uma largura aproximada de 1,5 m. 
 
 

4 Execução da montagem 
 
4.1 – As pontes de acesso deverão ser colocadas nos locais indicados nos desenhos 
do Projecto, aprovados de acordo com a Fiscalização. 
4.2 – A estrutura deverá ser fixada por charneira no seu topo superior e assentar em 
rolete ou rodado com calha sobre o passadiço flutuante. 
4.3 – A continuidade do pavimento da ponte com o passadiço deverá ser assegurada 
com uma pala ou pestana. 
4.4 - O Empreiteiro deverá tomar todas as precauções necessárias durante a 
montagem, de modo a evitar que se verifiquem danos nas pontes de acesso. 
4.5 - O sistema de montagem das pontes de acesso, deverá respeitar os desenhos e o 
especificado nesta Cláusula. 
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REGISTO DAS ALTERAÇÕES 

Nº Ordem Data Designação 

   

   

   

   

   

   

 

O COORDENADOR TÉCNICO:  

 

 



Medições

Posição Unid. Quantidade

1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1.1 - Montagem do estaleiro. Vg 1
1.2 - Mobilização e desmobilização do equipamento Vg 1
1.3 - Manutenção do estaleiro Vg 1
1.4 - Desmontagem do estaleiro. Vg 1
1.5 - Levantamentos Topohidrográficos un 2

2 - PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA
2.1 - Mobilização e Relatório factual Vg 1
2.2 - Instalação em cada ponto un 8
2.3 - Furação em terreno de qualquer natureza m 120
2.5 - Ensaios SPT un 80
2.6 - Ensaios "vane" nas camadas lodosas un 8
2.7 - Amostras intactas nas camadas lodosas un 8
2.8 - ENSAIOS LABORATORIAIS
2.8.1 - Análise granulométrica por peneiração via húmida un 16
2.8.2 - Limite de atterberg (II e Ip) un 16
2.8.3 - Ensaios edométrico un 3

3 - PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
3.1 - da qualidade do ambiente sonoro Vg 1
3.2 - da qualidade das águas superficiais Vg 1
3.3 - da qualidade dos sedimentos Vg 1

4 - ESTRUTURAS FIXAS
4.1 - Cortina de estacas-prancha Kg
4.2 - VIGA DE SOLIDARIZAÇÃO DA CORTINA
4.2.1 - Perfis UNP 120, incluido ligações Kg 3.095,4
4.3 - PASSADIÇO DE ACESSO AOS QMF
4.3.1 - Perfiis IPE 120, incluindo ligações Kg 3.931
4.3.2 - Perfis IPE 200, incluindo ligações Kg 2.240
4.3.4 - Fornecimento e assentamento de passadiço em madeira

imputrescível de 30 mm m 126
4.3.5 - Fornecimento e montagem de guarda metálica, incluindo

esquema de protecção preconizado. m 126
4.4 - RAMPA-VARADOURO
4.4.1 - Fornecimento e colocação em obra de enrocamento e tou-

venant de fundação e do talude de protecção m3 2.000,00
4.4.2 - Fornecimento e colocação em obra de betão armado em

elementos pré-fabricados, incluindo escavação,
armaduras, cofragem e transporte dos produtos sobrantes
a vazadouro. m3 30,00

4.4.3 - Fornecimento e colocação em obra de betão armado de
pavimentação �in situ�, incluindo escavação, armaduras,
cofragem e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro. m3 70,00

4.5 - Fornecimento e colocação em obra de viga de coroamento
em betão armado, incluindo escavação, armaduras,
cofragem e transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro. m3 15,51

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Designação dos trabalhos
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Medições

Posição Unid. Quantidade

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Designação dos trabalhos

 CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA

5 - DRAGAGENS E ATERROS
5.1 - Dragagem da bacia, com repulsão próxima m3 50.000
5.2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (areias)
5.2.1 - Aterros para nivelamento do terreno m3 10.000
5.2.2 - Areias dragadas para construção da rampa e consolidação

de taludes m3 6.000
5.2.3 - Compactação possível das circundantes (terrenos em

areia) m2 9.000
5.3 - Acompanhamento arqueológico Vg 1

6 - ESTRUTURAS FLUTUANTES
6.1 - Quebra-mar flutuante tipo QMF3820 da Lindley (em

módulos de 20,0x3,8 m), ou equivalente, incluindo sistema
de amarração m 120

6.2 - Passadiço flutuante tipo Sagres + da Lindley (em módulos
de 12,0x2,0 m), ou equivalente, incluindo sistema de
fixação à cortina por corrediça m 84

6.3 - Passadiço flutuante tipo Sagres da Lindley (SP2, em
módulos de 12,0x2,0 m), ou equivalente, incluindo
ancoragem com poitas e amarras m 300

6.4 - ACESSÓRIOS PARA O MATERIAL FLUTUANTE
6.4.1 - Módulos de salvamento c/bóia e retenida e armário de

emergência incorporado un 4
6.4.2 - Escadas tipo "quebra-costas" para aplicar distribuídas

pelos elementos flutuantes un 10
6.4.3 - Cunhos de amarração de 15 kN un 100
6.5 - Ponte de acesso de estrutura metálica de 10,0x1,5 m

c/sobrecarga de 2,5 kN/m2, tipo MICAL da Lindley, ou
equivalente, incluindo fixação un 2

7 - SINALIZAÇÃO MARÍTIMA
7.1 - Tubo metálico de φ300 mm (ext.), ≠ 8 mm para suporte das

luzes; corte, adaptação e tratamento m 4
7.2 -

Farolim/Lanterna tipo LEDKIT2 da VEGA, ou equivalente un 2
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REGISTO DAS ALTERAÇÕES 

Nº Ordem Data Designação 
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CONCEPÇÃO E PROJECTO DE EXECUÇÃO DE UM PORTO DE ABRIGO PARA A PEQUENA PESCA, NA ILHA DA CULATRA

Posição Unid. Quantidade Preço Unitário Total

1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1.1 - Montagem do estaleiro. Vg 1
1.2 - Mobilização e desmobilização do equipamento Vg 1
1.3 - Manutenção do estaleiro Vg 1
1.4 - Desmontagem do estaleiro. Vg 1
1.5 - Levantamentos Topohidrográficos un 2

2 - PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA
2.1 - Mobilização e Relatório factual Vg 1
2.2 - Instalação em cada ponto un 8
2.3 - Furação em terreno de qualquer natureza m 120
2.5 - Ensaios SPT un 80
2.6 - Ensaios "vane" nas camadas lodosas un 8
2.7 - Amostras intactas nas camadas lodosas un 8
2.8 - ENSAIOS LABORATORIAIS
2.8.1 - Análise granulométrica por peneiração via húmida un 16
2.8.2 - Limite de atterberg (II e Ip) un 16
2.8.3 - Ensaios edométrico un 3

3 - PLANOS DE MONITORIZAÇÃO
3.1 - da qualidade do ambiente sonoro Vg 1
3.2 - da qualidade das águas superficiais Vg 1
3.3 - da qualidade dos sedimentos Vg 1

4 - ESTRUTURAS FIXAS
4.1 - Cortina de estacas-prancha Kg
4.2 - VIGA DE SOLIDARIZAÇÃO DA CORTINA
4.2.1 - Perfis UNP 120, incluido ligações Kg 3.095,4
4.3 - PASSADIÇO DE ACESSO AOS QMF
4.3.1 - Perfiis IPE 120, incluindo ligações Kg 3.931
4.3.2 - Perfis IPE 200, incluindo ligações Kg 2.240
4.3.4 - Fornecimento e assentamento de passadiço em madeira

imputrescível de 30 mm m 126
4.3.5 - Fornecimento e montagem de guarda metálica, incluindo esquema

de protecção preconizado. m 126
4.4 - RAMPA-VARADOURO
4.4.1 - Fornecimento e colocação em obra de enrocamento e tou-venant

de fundação e do talude de protecção m3 2.000,00
4.4.2 - Fornecimento e colocação em obra de betão armado em elementos

pré-fabricados, incluindo escavação, armaduras, cofragem e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m3 30,00

4.4.3 - Fornecimento e colocação em obra de betão armado de
pavimentação �in situ�, incluindo escavação, armaduras, cofragem e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m3 70,00

4.5 - Fornecimento e colocação em obra de viga de coroamento em
betão armado, incluindo escavação, armaduras, cofragem e
transporte dos produtos sobrantes a vazadouro. m3 15,51
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Posição Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Lista de PreçosCÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Designação dos trabalhos

5 - DRAGAGENS E ATERROS
5.1 - Dragagem da bacia, com repulsão próxima m3 50.000
5.2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (areias)
5.2.1 - Aterros para nivelamento do terreno m3 10.000
5.2.2 - Areias dragadas para construção da rampa e consolidação de

taludes m3 6.000
5.2.3 -

Compactação possível das circundantes (terrenos em areia) m2 9.000
5.3 - Acompanhamento arqueológico Vg 1

6 - ESTRUTURAS FLUTUANTES
6.1 -

Quebra-mar flutuante tipo QMF3820 da Lindley (em módulos de
20,0x3,8 m), ou equivalente, incluindo sistema de amarração

m 120
6.2 - Passadiço flutuante tipo Sagres + da Lindley (em módulos de

12,0x2,0 m), ou equivalente, incluindo sistema de fixação à cortina
por corrediça m 84

6.3 - Passadiço flutuante tipo Sagres da Lindley (SP2, em módulos de
12,0x2,0 m), ou equivalente, incluindo ancoragem com poitas e
amarras m 300

6.4 - ACESSÓRIOS PARA O MATERIAL FLUTUANTE
6.4.1 - Módulos de salvamento c/bóia e retenida e armário de emergência

incorporado un 4
6.4.2 - Escadas tipo "quebra-costas" para aplicar distribuídas pelos

elementos flutuantes un 10
6.4.3 - Cunhos de amarração de 15 kN un 100
6.5 - Ponte de acesso de estrutura metálica de 10,0x1,5 m c/sobrecarga

de 2,5 kN/m2, tipo MICAL da Lindley, ou equivalente, incluindo
fixação un 2

7 - SINALIZAÇÃO MARÍTIMA
7.1 - Tubo metálico de φ300 mm (ext.), ≠ 8 mm para suporte das luzes;

corte, adaptação e tratamento m 4
7.2 - Farolim/Lanterna tipo LEDKIT2 da VEGA, ou equivalente un 2
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