
Projeto: Torre da Água

Local: Av. Santa Maria

Artigo Descrição Unidade Elementares Total

CONSIDERAÇÕES SOBRE TODOS OS ARTIGOS

a) Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídas a execução de todos os

trabalhos e implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de

Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo a recolha, triagem (separação dos resíduos por

tipologia de materiais), licenciamento, armazenamento temporário, assegurando igualmente que os

RCD são mantidos na obra o menor tempo possível, bem como promoção da reutilização de

materiais e a incorporação de reciclados de RCD na obra, ou nos casos que tal não seja possível o

seu transporte e encaminhamento para operador de gestão licenciado, tendo em vista a sua posterior

utilização, valorização ou eliminação por esta ordem de prioridade. Inclui ainda, todos os custos

inerentes ao registo (SIRAPA), na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), dos resíduos produzidos no

âmbito da obra, bem como todas as taxas/custos relativas à sua gestão e tratamento nos destinos

finais licenciados/autorizados (operadores ou depósitos). Inclui todas as cargas, transportes e

descargas necessárias efetuar desde a origem até ao recetor final (operador ou depósito) licenciado;

b) Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluída a execução de todos os

trabalhos preparatórios ou acessórios nomeadamente a execução de montagem, construção,

manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à

segurança, higiene e saúde no trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as servidões e

serventias que sejam necessários executar, bem como de construção de acessos ao estaleiro e das

serventias internas deste, em conformidade com a legislação em vigor, incluindo painel de

identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza

final da obra nos limites de intervenção, com todos os trabalhos e materiais necessários. Assim como,

qualquer outro trabalho preparatório ou acessório inscrito nas peças escritas do Projecto de Execução;

c) Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, deve considerar-se incluída a elaboração e

desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (fase de obra) de acordo com o definido no Projeto

e no Caderno de Encargos;

d) Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem considerar-se incluídas todas as demais

obrigações legais necessárias à boa finalização da empreitada;

e) Em todos os artigos estão incluídos os respectivos trabalhos mencionados no caderno de encargos,

nas fichas técnicas dos produtos a aplicar na obra, e nas peças desenhadas mesmo se não referidos

no articulado do “MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHOS” que deverá ser lido em conjunto com os

restantes elementos do projecto.

f) Todas as actividades serão executadas de acordo com o mencionado nos elementos do projecto,

incluindo-se todos os trabalhos, meios e acessórios necessários à sua perfeita execução,

nomeadamente os meios de elevação, andaimes, gruas, etc. Incluem-se os trabalhos preparatórios e

acessórios descritos e preconizados nas fichas técnicas dos produtos prescritos no projecto a utilizar na

obra;

1 Cap. 1 - TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS

1.1

Na falta de estipulação contratual, o empreiteiro tem a obrigação de realizar todos os trabalhos que,

por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios

ou acessórios à execução da obra, legislação em vigor nomeadamente o previsto no artigo 350.º do

Decreto-Lei n.º 18/08 de 18 dezembro, designadamente: a) Trabalhos de montagem, construção,

manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro; b) Trabalhos necessários para garantir a

segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo

o pessoal dos subempreiteiros e terceiros 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;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias

que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação

de águas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das

serventias internas deste. vg 1,00 1,00

2 CAP. 2 - EDIFÍCIO

2.1 PAVIMENTOS

2.1.1

Demolição de maciço de alvenaria de pedra, com argamassa e revestida c/ reboco (ver Corte A1-A1

do desenho nº1 do projeto de estruturas), com meios manuais, numa profundidade de 30cm, sem

afectar a estabilidade dos elementos construtivos contíguos, e carga manual para camião ou

contentor. Inclui a demolição da camada superficial de betão. Os bordos da demolição serão

previamente cortados c/disco diamantado. m³ 0,26

2.1.1.1 Piso 0 com Piso-1 m³ 0,26

2.1.2

Montagem de sistema de cofragem recuperável de madeira, para permitir betonagem c/betão

ciclópico nas valas (de acordo com o Corte A1-A1 e a planta do piso 0-proposta do desenho nº1 do

projeto de estruturas), formado por pranchões de madeira e posterior desmontagem do sistema de

cofragem. Inclusive elementos de sustentação, fixação e escoramentos necessários para a sua

estabilidade e líquido descofrante para evitar a aderência do betão à cofragem.
m² 1,48

2.1.2.1 Piso 0 com Piso-1 m² 1,48

2.1.3

Enchimento de vala c/ betão ciclópico, com aditivo hidrófugo, realizado com betão C30/37 (XC2(P);

D25; S3; Cl 0,2) fabricado em central e betonagem (60% de volume) e rachão de tamanho máximo 25

cm (40% de volume), de acordo com o Corte A1-A1 e a planta do piso 0-proposta do desenho nº1 do

projeto de estruturas. Inclui o fornecimento e instalação da malha quadrada superior de armadura

Diam.10 afast.10cm. Inclui acabamento superficial liso através de régua vibradora. Inclui formação de

negativos para instalação de: caixa de visita da rede de águas pluviais, de canalização de rede de

pluviais e de rede eléctrica. m³ 2,66

2.1.3.1 Piso 0 com Piso-1 m³ 2,66 2,66

2.1.4

Execução da laje L1 de betão armado, realizado com betão com aditivo hidrófugo, C30/37 (XC2(P);

D25; S3; Cl 0,2) fabricado em central, e betonagem com bomba, e aço A500 NR, com esp=30cm e de

acordo com o Corte A1-A1 e a planta do piso 0-proposta do desenho nº1 do projeto de estruturas;

acabamento superficial liso através de régua vibradora. Incluindo armaduras para execução de

reforços, dobras, encontros, arranques e mudanças de nível, arame de atar, e separadores.
m³ 0,27 0,27

2.1.5

Eliminação de reboco e do emboço base, existente na face inferior da laje do piso 1 (de acordo com

o Corte B-B do desenho nº1 do projeto de estruturas), a mais de 3 m de altura, com meios manuais,

sem deteriorar a superfície suporte, que ficará a descoberto, lavada e preparada para o seu

revestimento posterior, e carga manual para camião ou contentor. Inclui pré-corte com disco

diamantado na periferia da zona a remover o reboco. m² 0,50

2.1.5.1 Piso 1 face inferior da laje m² 0,50 0,50

2.1.6

Execução de camada final de argamassa de cimento (traço: 1/4), c/ a espessura necessária para

regularização e nivelamento da superfície (para aplicação do perfil de aço HEA120), com

acabamento liso, aplicada manualmente na face inferior da laje do piso 1 (de acordo com o Corte B-

B do desenho nº1 do projeto de estruturas), a mais de 3 m de altura. Inclui aplicação prévia de

produto para ponte de aderência monocomponente tipo "SecilTEK AD 90" da SECIL, ou equivalente,

sobre a face inferior da laje de b.a. m² 0,50

2.1.6.1 Piso 1 face inferior da laje m² 0,50 0,50
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2.1.7

Fornecimento e instalação de perfil de aço laminado HEA-120, em aço Fe360 (EN 10025 S235JR), c/

furações Diam. 18mm afast. 20cm quer no banzo superior, quer no banzo inferior (de acordo com o

Corte B-B do desenho nº 1 e com os revestimentos protectores previstos no desenho nº 3 do projeto de

estruturas), colocado a uma altura de mais de 3 m. Inclui a instalação das fixações em varão roscado

diam. 16 afast. 20cm, com comprimento 150mm, selados com resina epoxi nos referidos furos diam.

18mm e com prof. 12cm. Kg 66,27

2.1.7.1 Piso 1 face inferior da laje Kg 66,27 66,27

2.1.8

Demolição da área cor-de-rosa da laje maciça de betão armado do piso 1 (assinalada na planta do

piso 1 do desenho nº1 do projeto de estruturas), com corte das armaduras que resultam expostas na

laje, com meios manuais, martelo pneumático e equipamento de oxicorte, e carga manual para

camião ou contentor. Inclui a demolição do reboco da superfície da laje. Inclui regularização e

acabamento dos bordos curvos (a chanfrar a 1cmx1cm), tudo c/ argamassa tipo «Sika MonoTop-618"

ou equivalente, c/ barramento prévio da superfície demolida c/ produto tipo «Sika MonoTop-910" ou

equivalente. Inclui pré-corte, do limite curvo da demolição, com disco diamantado.
m² 0,83

2.1.8.1 Piso 1 m² 0,83 0,83

2.1.9

Demolição da área azul, delimitada a tracejado, da laje maciça de betão armado do piso 1

(assinalada na planta do piso 1 do desenho nº1 do projeto de estruturas), sem afectar as armaduras

expostas com essa demolição, com meios manuais, martelo pneumático e equipamento de oxicorte,

e carga manual para camião ou contentor. Inclui a demolição do reboco da superfície da laje. Inclui

pré-corte, do limite da demolição, com disco diamantado.
m² 0,62

2.1.9.1 Piso 1 m² 0,62 0,62

2.1.10

Betonagem da área azul da laje maciça de betão armado do piso 1 (assinalada na planta do piso 1

do desenho nº1 do projeto de estruturas), com altura livre de piso de entre 4 e 5 m, c/ espessura igual à

da laje existente, realizada com betão C30/37 (XC4(P); D25; S3; Cl 0,2) fabricado em central, com

aditivo hidrófugo e betonagem com bomba, aproveitando as armaduras da laje e com adição de

novas armaduras em aço A500 NR, de acordo com o pormenor; montagem e desmontagem de

sistema de cofragem contínuo, com acabamento à vista com textura lisa, formado por: superfície

cofrante de painéis de madeira tratada, reforçados com varões e perfis, forrados com painel

aglomerado hidrófugo, de uma única utilização com uma das suas faces plastificada; estrutura

suporte horizontal de travessas metálicas e acessórios de montagem, e estrutura suporte vertical de

escoras metálicas. Inclusive arame de atar, separadores, aplicação de líquido descofrante e agente

filmógeno para a cura do betão. Inclui acabamento dos bordos livres da zona a betonar (a chanfrar a

1cmx1cm) e c/ regularização em todas as faces de acordo com o existente.
m² 0,75

2.1.10.1 Piso 1 m² 0,75 0,75

2.1.11

Montagem e desmontagem de escoramento de laje do piso 2, sobre a laje do piso 1 (montagem

antes de se realizar demolições nesta laje, mantendo os escoramentos até 20 dias após a betonagem

da laje do piso 4), com altura livre de entre 4 e 5 m, composto por 4 escoras metálicas telescópicas

por m2, vigas e pranchas de madeira. m² 14,04 14,04

2.1.12

Demolição da área cor-de-rosa da laje maciça de betão armado do piso 2 (assinalada na planta do

piso 2 do desenho nº1 do projeto de estruturas), com corte das armaduras que resultam expostas na

laje, com meios manuais, martelo pneumático e equipamento de oxicorte, e carga manual para

camião ou contentor. Inclui a demolição do reboco da superfície da laje. Inclui regularização e

acabamento dos bordos curvos (a chanfrar a 1cmx1cm), tudo c/ argamassa tipo «Sika MonoTop-618"

ou equivalente, c/ barramento prévio da superfície demolida c/ produto tipo «Sika MonoTop-910" ou

equivalente. Inclui pré-corte, do limite curvo da demolição, com disco diamantado.
m² 1,55 1,55

2.1.13

Demolição da área azul, delimitada a tracejado, da laje maciça de betão armado do piso 2

(assinalada na planta do piso 2 do desenho nº1 do projeto de estruturas), sem afectar as armaduras

expostas da laje, com meios manuais, martelo pneumático e equipamento de oxicorte, e carga

manual para camião ou contentor. Inclui a demolição do reboco da superfície da laje. Inclui pré-

corte, do limite da demolição, com disco diamantado. m² 0,67 0,67

2.1.14

Betonagem da área azul da laje maciça de betão armado do piso 2 (assinalada na planta do piso 2

do desenho nº1 do projeto de estruturas), com altura livre de piso de entre 4 e 5 m, c/ espessura igual à

da laje existente, realizada com betão C30/37 (XC4(P); D25; S3; Cl 0,2) fabricado em central, com

aditivo hidrófugo e betonagem com bomba, aproveitando as armaduras da laje e com adição de

novas armaduras em aço A500 NR, de acordo com o pormenor; montagem e desmontagem de

sistema de cofragem contínuo, com acabamento à vista com textura lisa, formado por: superfície

cofrante de painéis de madeira tratada, reforçados com varões e perfis, forrados com painel

aglomerado hidrófugo, de uma única utilização com uma das suas faces plastificada; estrutura

suporte horizontal de travessas metálicas e acessórios de montagem, e estrutura suporte vertical de

escoras metálicas. Inclusive arame de atar, separadores, aplicação de líquido descofrante e agente

filmógeno para a cura do betão. Inclui chanfrar a 1cmx1cm os bordos livres da zona a betonar e

regularização em todas as faces de acordo com o existente.
m² 0,67 0,67

2.1.15

Execução da laje maciça de betão armado do piso 3, com altura livre de piso de até 3 m, c/

espessura 13 cm, realizada com betão C30/37 (XC4(P); D25; S3; Cl 0,2) fabricado em central, com

aditivo hidrófugo e betonagem com bomba, e aço A500 NR, tudo de acordo com a planta do piso 3

e os pormenores do Corte C-C do desenho nº1 do projeto de estruturas; montagem e desmontagem

de sistema de cofragem contínuo, com acabamento para revestir, formado por: superfície cofrante

de painéis de madeira tratada, reforçados com varões e perfis; estrutura suporte horizontal de

travessas metálicas e acessórios de montagem e estrutura suporte vertical de escoras metálicas.

Inclusive aberturas, armaduras de espera, arame de atar, separadores, aplicação de líquido

descofrante e agente filmógeno para a cura de betões e argamassas. Inclui betonagem de parte da

parede periférica de b.a, e a respectiva execução de cofragem curva e descofragem, conforme o

Corte D-D do desenho nº2, aproveitamento das armaduras dessa parede e execução de novas

armaduras e dos respectivos chumbadouros em armaduras verticais seladas c/resina epoxi nessa

parede. m² 15,37 15,37

2.1.16

Após a betonagem da laje do piso 3, aplicação manual de argamassa tipo «Sika MonoTop-618" ou

equivalente, em camada de 15 mm de espessura média, na superfície do bordo escassilhado da

parede periférica do depósito, c/ barramento prévio dessa superfície c/ produto tipo «Sika MonoTop-

910" ou equivalente, de acordo com a planta do piso 3 de desenho nº1 e com a Vista E-E do desenho

nº2 do projeto de estruturas. Após a betonagem da laje do piso 3 e antes da aplicação da argamassa

referida, inclui o corte das armaduras, rente ao betão, que emergem desse bordo escassilhado.
m² 0,90 0,90

2.1.17

Execução da laje maciça de betão armado do piso 4, c/ espessura 15 cm, realizada com betão

C30/37 (XC4(P); D25; S3; Cl 0,2) fabricado em central, com aditivo hidrófugo e betonagem com

bomba, e aço A500 NR, tudo de acordo com a planta do piso 4 e os pormenores do Corte C-C do

desenho nº1 do projeto de estruturas; montagem e desmontagem de sistema de cofragem contínuo,

com acabamento para revestir, formado por: superfície cofrante de painéis de madeira tratada,

reforçados com varões e perfis; estrutura suporte horizontal de travessas metálicas e acessórios de

montagem e estrutura suporte vertical de escoras metálicas. Inclusive armaduras de espera, arame de

atar, separadores, aplicação de líquido descofrante e agente filmógeno para a cura de betões e

argamassas. Inclui betonagem de parte do bordo superior da parede central tubular de b.a, e a

respectiva execução de cofragem curva e descofragem, conforme o Corte C-C do desenho nº1,

aproveitamento das armaduras dessa parede e a execução de novas armaduras e dos respectivos

chumbadouros em armaduras verticais seladas c/resina epoxi nessa parede. Inclui a formação do

negativo em todo o coroamento dessa parede central tubular, para permitir a instalação do sistema

de fixação do vidro circular superior horizontal, tudo previsto no Corte C-C do desenho nº1 e no

Pormenor da Ligação Tipo 10 no desenho nº2.
m² 1,99 1,99
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2.1.18

Aplicação de pavimento de paineis de vidro laminado de segurança, unidos mediane dois filmes

incolores de polivinil butiral 31,04mm de espessura tipo vidro laminado SGG STADIP composto por 1

vidro termoendurecido SGG PLANIDUR 8mm antiderrapante, 4 PVP's de 0,38mm, 1 vidro

termoendurecido SGG PLANIDUR 10 mm, 4 PVP's de 0,38mm e 1 vidro termoendurecido SGG PLANIDUR

10mm; Colocação sobre banda de apoio/calço de base periférico tipo Neoprene sob cantoneira de

aba desigual aparafusada com parafusos M6, com banda de ajuste lateral/fundo da junta e

vedação de juntas; Colocação de um perfil perimental cubrindo 15mm do vidro sem contacto direto

entre metal-vidro aparafusado ao betão e com mastique de selagem.
m² 0,94

2.1.19 Instalação de caixa de visita da rede de águas pluviais de 30x30cm ou equivalente no piso 0.

Ud 1,00 1,00

2.1.20

Abertura de roços no piso 0 zona exterior, com meios manuais e carga manual de entulho para

camião ou contentor e instalação de calha tipo caneletes com grade metálica 10x10cm da rede de

águas pluviais entre o edifício e o jardim existente. m 3,20 3,20

2.1.21

Abertura de roços no piso 0 zona exterior, com meios manuais e carga manual de entulho para

camião ou contentor e instalação da rede de eletricidade entre o edifício e o contador (ponto de

entrega EDP). m 4,00

 2.1.22 Aplicação de 4 tampas tipo xadrez rasa em aço galvanizado a quente sob travamentos metálicos.

4,00

2.1.22.1 2 placas de aproximadamente 1,30 x 0,70 (0,90 m²) Ud 2,00 2,00

2.1.22.2 2 placas de aproximadamente  1,33 (com área circular) x 0,70 (0,80m²)
Ud 2,00 2,00

2.1.23

Granalhagem mecânica de pavimento de betão, eliminando a leitada superficial, obtendo uma

rugosidade de aproximadamente 2 mm, eliminando as partes débeis, para proceder posteriormente à

aplicação de um revestimento. m² 53,11

2.1.23.1 Piso -1 (pavimento e paredes) m² 17,42 17,42

2.1.23.2 Piso 0 m² 10,57 10,57

2.1.23.3 Piso 1 m² 13,18 13,18

2.1.23.4 Piso 2 m² 11,94 11,94

2.1.24

Revestimento contínuo de paramentos com microcimento, de 3 mm de espessura, realizado sobre

superfície absorvente, através da aplicação sucessiva de: camada de primário monocomponente,

diluído em duas partes de água; malha de fibra de vidro anti-álcalis de 80 g/m² de massa superficial;

dupla camada base (de 1 kg/m² cada camada) de microcimento monocomponente, cor branco;

dupla camada decorativa (de 0,3 kg/m² cada camada) de microcimento monocomponente, textura

lisa, cor cinzento, colorado em masa com pigmento em pasta; camada de vedação formada por

duas demãos de primário vedante transpirável com resinas acrílicas em dispersão aquosa e duas

demãos de vedante de poliuretano alifático de dois componentes sem dissolventes, acabamento

brilhante m² 53,11

2.1.24.1 Piso -1 (pavimento e paredes) m² 17,42 17,42

2.1.24.2 Piso 0 m² 10,57 10,57

2.1.24.3 Piso 1 m² 13,18 13,18

2.1.24.4 Piso 2 m² 11,94 11,94

2.1.25

Projecção de jacto de água à pressão, de 200 a 300 bar, sobre paramento de betão, eliminando

todos os restos de sujidade, gorduras e pó do suporte, para proceder posteriormente à aplicação de

um revestimento (não incluído neste preço). m² 25,12

2.1.25.1 Teto do Piso 0 m² 13,18 13,18

2.1.25.2 Teto do Piso 1 m² 11,94 11,94

2.1.26

Aplicação manual de duas demãos de tinta plástica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a

primeira demão diluída com 20% de água e a seguinte não diluída, (rendimento: 0,1 l/m² cada

demão); aplicação prévia de uma demão de primário à base de copolímeros acrílicos em suspensão

aquosa, sobre paramento interior de betão, vertical, até 3 m de altura. O preço inclui a protecção dos

elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a resolução de pontos

singulares. m² 34,63

2.1.26.1 Teto do Piso 0 m² 13,18 13,18

2.1.26.2 Teto do Piso 1 m² 11,94 11,94

2.1.26.3 Teto Piso 2 m² 9,51 9,51

2.2 Paredes Interiores

2.2.1

Montagem e desmontagem de sistema de cofragem curvo, com acabamento à vista com textura

lisa, realizado com painel contraplacado fenólico para formação de capa de betão armado a

betonar contra a parede existente em superfície curva (ver Pormenor 1 do desenho nº1 do projeto de

estruturas). Inclusive elementos de sustentação, travamento, fixação e escoramento necessários para

a sua estabilidade; e líquido descofrante para evitar a aderência do betão à cofragem.
m² 33,32

2.2.1.1 Piso 0 m² 33,32 33,32

2.2.2

Execução de capa de b.a. contra a face interior da parede periférica (ver Pormenor 1 do desenho nº1

do projeto de estruturas), c/ betão projectado C30/37 (XC2(P); D12; trabalhabilidade a ajustar; Cl 0,2),

c/ esp=10cm, armada c/malha quadrada geral Diam.10 afast.15cm solidária à face interior da

parede do depósito c/ chumbadouros Diam.10 c/45cm, a selar com resina epoxi em furos diam.12mm

e prof.17cm, dispostos em malha (h~70cm)x(v~55cm). Os furos para selar os chumbadouros serão

realizados a meia altura do tijolo e não na argamassa de ligação entre tijolos; tudo de acordo com o

PORMENOR 1 e o CORTE A-A do desenho nº1. A capa de b.a. assentará sobre o pavimento do piso 0.
m² 33,32

2.2.2.1 Piso 0 m² 33,32 33,32

2.2.3

Execução de roços nas paredes periféricas curva de betão armado, sem danificar as armaduras

dessas paredes (para permitir o apoio da laje do piso 3), com meios manuais, torna eléctrica c/ efeito

martelo e equipamento de oxicorte, e carga manual para camião ou contentor, tudo de acordo com

os pormenores do Corte C-C do desenho nº1 do projeto de estruturas.
m³ 0,16 0,16

2.2.4

Montagem e desmontagem de sistema de cofragem plana e curva, com acabamento para revestir,

realizado com painéis de contraplacado, para execução de parede PBA2 (do projeto de estruturas)

de betão armado, com superfície plana e curva. Inclusive negativos para passagem dos tensores,

elementos de sustentação, fixação e escoramento necessários para a sua estabilidade; líquido

descofrante para evitar a aderência do betão à cofragem. m² 2,88 2,88

2.2.5

Execução das paredes PBA2 de betão armado, realizada com betão C30/37 (XC4(P); D25; S3; Cl 0,2)

fabricado em central, com aditivo hidrófugo e betonagem com bomba, e aço A500 NR, tudo de

acordo com a planta do piso 3 e os pormenores do Corte C-C, ambos do desenho nº1 do projeto de

estruturas, execução em condições complexas. Inclusive arame de atar e separadores. Inclui a

execução de chumbadouros horizontais diam.10 afast.10cm, c/ 30cm de comprimento, selados com

resina epoxi na parede central tubular para amarração da parede PAB2. Inclui a formação dos

orifícios diam.20mm para ventilação da caixa de ar, previstos no Pormenor da Escada 4, no desenho

nº2. m³ 0,42 0,42

2.2.6

Demolição parcial do coroamento da parede central tubular de betão armado para permitir a

amarração da laje do piso 4, tudo de acordo com a planta do piso 3 e os pormenores do Corte C-C

do desenho nº1 do projeto de estruturas, com meios manuais, martelo pneumático e equipamento de

oxicorte, e carga manual para camião ou contentor.
m³ 0,02 0,02

2.2.7

Desmontagem de tubo de queda interior de 125 mm de diâmetro máximo, com meios manuais, e

carga manual para camião ou contentor. O preço inclui o desmontagem do material de fixação, dos

acessórios e das peças especiais e a obturação das condutas conectadas ao elemento.
m 10,08 10,08
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2.2.8

Instalação de tubo de aço inox de 8mm de diâmetro ou equivalente para canalização de rede de

pluviais; Instalação de tubos de aço inox de 8mm ou equivalente para rede eléctrica com instalação

de luzes led, tomada e interruptor, encastrados à calha. 12,72

2.2.8.1 Entre o Piso 0 e o Piso 1 m 5,00 5,00

2.2.8.2 Entre o Piso 1 e o Piso 2 m 5,08 5,08

2.2.8.3 Entre o Piso 2 e o Piso 3 m 2,64 2,64

2.2.9

Limpeza mecânica de fachada de argamassa em estado de conservação regular, através da

aplicação sobre a superfície de jacto de água à pressão, considerando um grau de complexidade

médio. Inclui o fornecimento de todos materiais necessários, com todos os remates, trabalhos

acessórios e complementares. m² 164,3

2.2.9.1 Piso 0 (12,80 comprimento x 2,36 altura) m² 30,21 30,21

2.2.9.2 Piso 1 (13,58 comprimento x 4,87 altura) m² 66,14 66,14

2.2.9.3 Piso 2 (11,71 comprimento x 2,64 altura) m² 30,92 30,92

2.2.9.4 Piso 3 (9,28 comprimento x 1,40 altura) 13,00 13,00

2.2.9.5 Piso 2 área central interior (3,21 x 3,38) m² 10,85 10,85

2.2.9.6 Piso 2 área central exterior (3,90 x 3,38) m² 13,18 13,18

2.2.10

Camada de argamassa de cimento, tipo GP CSIV W2, segundo EN 998-1, cor cinzento, de 10 mm de

espessura, directa, com acabamento afagado, aplicada manualmente, sobre paramento interior de

alvenaria de tijolo ou bloco de betão, vertical, até 3 m de altura. Inclusive perfis de PVC, para

formação de juntas. O preço inclui a protecção dos elementos da envolvente que possam ser

afectados durante os trabalhos e a resolução de pontos singulares.
m² 164,30

2.2.10.1 Piso 0 (12,80 comprimento x 2,36 altura) m² 30,21 30,21

2.2.10.2 Piso 1 (13,58 comprimento x 4,87 altura) m² 66,14 66,14

2.2.10.3 Piso 2 (11,71 comprimento x 2,64 altura) m² 30,92 30,92

2.2.10.4 Piso 3 (9,28 comprimento x 1,40 altura) m² 13,00 13,00

2.2.10.5 Piso 2 área central interior (3,21 x 3,38) m² 10,85 10,85

2.2.10.6 Piso 2 área central exterior (3,90 x 3,38) m² 13,18 13,18

2.2.11

Aplicação manual de duas demãos de tinta plástica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a

primeira demão diluída com 20% de água e a seguinte não diluída, (rendimento: 0,1 l/m² cada

demão); aplicação prévia de uma demão de primário à base de copolímeros acrílicos em suspensão

aquosa, sobre paramento interior de betão, vertical, até 3 m de altura. O preço inclui a protecção dos

elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a resolução de pontos

singulares. m² 164,30

2.2.11.1 Piso 0 (12,80 comprimento x 2,36 altura) m² 30,21 30,21

2.2.11.2 Piso 1 (13,58 comprimento x 4,87 altura) m² 66,14 66,14

2.2.11.3 Piso 2 (11,71 comprimento x 2,64 altura) m² 30,92 30,92

2.2.11.4 Piso 3 (9,28 comprimento x 1,40 altura) m² 13,00 13,00

2.2.11.5 Piso 2 área central interior (3,21 x 3,38) m² 10,85 10,85

2.2.11.6 Piso 2 área central exterior (3,90 x 3,38) m² 13,18 13,18

2.3 Paredes Exteriores

2.3.1
Limpeza mecânica de fachada de betão em estado de conservação regular, através da aplicação

sobre a superfície de jacto de água à pressão, considerando um grau de complexidade médio.
m² 209,23

2.3.1.1 14,55 comprimento x 14,38 altura m² 209,23 209,23

2.3.2

Camada base de argamassa de cimento, tipo GP CSIII W2, segundo EN 998-1, cor cinzento, de 10 mm

de espessura, directa, com acabamento rugoso, aplicada manualmente, sobre paramento exterior

de alvenaria cerâmica, vertical. Inclusive perfis de PVC, para formação de juntas e malha de fibra de

vidro anti-álcalis nas mudanças de material e nas testas de laje, para evitar fissuras. O preço inclui a

protecção dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a

resolução de pontos singulares, mas não inclui a camada final de argamassa.
m² 209,23

2.3.2.1 14,55 comprimento x 14,38 altura m² 209,23 209,23

2.3.3

Aplicação manual de duas demãos de tinta plástica cor branca, acabamento mate, textura lisa, a

primeira demão diluída com 20% de água e a seguinte não diluída, (rendimento: 0,1 l/m² cada

demão); aplicação prévia de uma demão de primário à base de copolímeros acrílicos em suspensão

aquosa, sobre paramento interior de betão, vertical, até 3 m de altura. O preço inclui a protecção dos

elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a resolução de pontos

singulares. m² 209,23

2.3.3.1 14,55 comprimento x 14,38 altura m² 209,23 209,23

2.4 Acessos Verticais

2.4.1
Demolição de escada metálica, com equipamento de oxicorte, e carga manual para camião ou

contentor. Inclui reparação dos paramentos danificados. m² 9,97

2.4.1.1 Entre piso 0 e o piso 1 m² 4,20 4,20

2.4.1.2

De acesso ao depósito, entre o piso 1 e o topo do tubo central de acesso ao depósito, Inclui remoção

das armaduras existentes sobre o depósito e que resultaram da anterior demolição da laje de

cobertura do depósito. m² 5,77 5,77

2.4.2

Fornecimento e instalação de escada em caracol, em aço Fe360 (EN 10025 S235JR), de acordo com

os pormenores do desenho nº2, implantações no desenho nº1 e com os revestimentos protectores

previstos no desenho nº3 do projeto de estruturas. Inclui as furações no betão armado e as fixações

soldadas e químicas para fixar as extremidades da Escada. Kg 1032

2.4.2.1 Entre piso 0 e o piso 1 (Escada 1) Kg 516,00 516,00

2.4.2.2
Entre piso 1 e o piso (Escada 2) Obs: Este trabalho só será realizado após, pelo menos, 10 dias da

conclusão do trabalho do art. 2.1.7 Kg 516,00 516,00

2.4.3

Execução da Escada 3, curva e em betão armado de 13 cm de espessura (conforme plantas dos

pisos 2 e 3 do desenho nº1 e pormenores do desenho nº2 do projeto de estruturas), com degraus de

betão, realizada com betão C30/37 (XC4(P); D25; S3; Cl 0,2) fabricado em central, com aditivo

hidrófugo, betonagem e aço A500 NR; montagem e desmontagem de sistema de cofragem formado

por: superfície cofrante de pranchas de madeira de pinho, estrutura suporte inclinada de pranchas de

madeira de pinho, e estrutura suporte vertical e inclinada de escoras metálicas. Inclusive arame de

atar, separadores, líquido descofrante (para evitar a aderência do betão à cofragem) e cura química

de todas as superfícies de b.a. Inclui execução de roço na parede tubular central c/torna eléctrica c/

efeito martelo, sem danificar as suas armaduras, e execução de chumbadouros nessa parede e na

laje do piso 2 para garantir as ligações à Escada 3.
m² 2,54 2,54

2.4.4

Execução da Escada 4, em betão armado de 13 cm de espessura (conforme plantas dos pisos 3 e 4

do desenho nº1 e pormenor no desenho nº2 do projeto de estruturas), com degraus de betão,

realizada com betão C30/37 (XC4(P); D25; S3; Cl 0,2) fabricado em central, com aditivo hidrófugo e

betonagem com bomba, e aço A500 NR; montagem e desmontagem de sistema de cofragem

formado por: superfície cofrante de pranchas de madeira de pinho, estrutura suporte inclinada de

pranchas de madeira de pinho, e estrutura suporte vertical e inclinada de escoras metálicas. Inclusive

arame de atar, separadores, líquido descofrante (para evitar a aderência do betão à cofragem) e

cura química de todas as superfícies de b.a.
m² 0,52 0,52
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2.5 MUROS / GUARDAS

2.5.1 Guarda corpo de aço m 32,28

2.5.1.1 Entre o Piso 0 e o Piso 1 m 10,00 10,00

2.5.1.2 Piso 1 m 2,98 2,98

2.5.1.3 Entre o Piso 1 e o Piso 2 m 10,00 10,00

2.5.1.4 Piso 2 m 3,70 3,70

2.5.1.5 Entre o Piso 2 e o Piso 3 m 5,60 5,60

2.5.2

Fornecimento e instalação de guarda metálica sobre a laje do piso 3, constituída, principalmente, por

3 prumos SHS 100x4 e uma viga-corrimão SHS 100x4 calandrada, tudo em aço Fe360 (EN 10025

S235JR), de acordo com a implantação nas plantas do piso 3 e 4 do desenho nº1 do projeto de

estruturas, e com o Corte D-D, com a Vista E-E, com as ligações tipo 1, 2, 3 e 4, tudo do desenho nº2 e

com os revestimentos protectores previstos no desenho nº3. Inclui as adaptações (cortes) a fazer nos

cachorros de cantaria, furações e suas fixações químicas à estrutura da guarda.
kg 136,18 136,18

2.5.3

Fornecimento e instalação de elementos metálicos como sistema de fixação do vidro circular superior

horizontal no coroamento da parede central tubular, tudo previsto no Corte C-C do desenho nº1 e no

Pormenor da Ligação Tipo 10 no desenho nº2 e com os revestimentos protectores previstos no desenho

nº3 do projeto de estruturas, tudo em aço Fe360 (EN 10025 S235JR). Inclui as fixações químicas, os

parafusos, os cortes nas chapas e no betão e as soldaduras entre as diversas chapas e a aplicação

de mastique de selagem tipo «SIKAFLEX 11FC+» ou equivalente sobre o betão (com aplicação prévia

do devido primário sobre o betão).
kg 70,00 70,00

2.5.4

Guarda corpo de vidro laminado tipo SGG STADIP BUILDER PLUS SECURIT H.S.T 1010,4 DIAMANT

composto por 1 vidro temperado SGG SECURIT H.S.T. 10mm DIAMANT + 1 intercalar SENTRYGLASS

SG5000 1,52mm + 1 vidro temperado SGG SECURIT H.S.T. 10mm DIAMANT ou equivalente, a aplicar na

guarda metálica descrita no projeto de estruturas; Inclui fixação ao pavimento em Perfil U tipo

Glasabmssungen (sistema de guardas francesas) fixo ao pavimento ou equivalente; Inclui aplicação

de pontos de fixação tipo Punktlhalter nach kategorie b à viga corrimão, com aplicação de uma

peça metálica de cabeça móvel para adaptar o alinhamento do vidro reto à curvatura da viga.
m² 14,35

2.5.4.1

6 peças de vidro com corte na área para passagem do prumo SHS conforme desenho B16 do projeto

de arquitetura de 0,65 largura x 1,37 altura com área de 0,88m² e no Perfil de fixação ao pavimento

com comprimento de 0,56 cm. m 3,90 3,90

2.5.4.2
2 peças de vidro de 0,65 por 1,37 com área de 0,89 m² e perfil de fixação ao pavimento com

comprimento de 0,66 cm m 3,90 3,90

2.5.4.3 Guarda corpo de vidro no piso 3 com as escadas 3,72 m, de fixação ao pavimento m 3,72 3,72

2.5.4.4 Guarda corpo de vidro no piso 4 com o vão das escadas 2,85m, de fixação ao pavimento m 2,83 2,83

2.6 JANELAS

2.6.1

Remoção de caixilharia envidraçada de madeira de qualquer tipo situada em fachada, com meios

manuais, sem deteriorar os elementos construtivos aos quais está fixada, e carga manual para camião

ou contentor. O preço inclui a remoção das folhas, dos aros, das guarnições e das ferragens.
0,85

2.6.1.1 Piso 0 aberturas circulares de ventilação (15) 0,02m m² 0,02 0,30

2.6.1.2 Piso 1 pequenas janelas existentes (2) 1,06 x 2,26 m² 0,28 0,55

3 CAP. 3 - MELHORIA DE ENVOLVENTE / ESPAÇOS EXTERIORES

3.1 DEMOLIÇÔES

3.1.1

Demolição e remoção de paredes exteriores; de acordo com as metodologias de triagem, tarefas de

reutilização e/ou reciclagem previstas no PPGRCD, incluindo carga mecânica ou manual debtri da

obra e transporte de lixos e/ou entulhos e dos oprodutos resultantes das demolições e remoções para

reutilização e/ou reciclagem e/ou entrega em operadores licencados e autorizados, todos os

encargos com os operadores licenciados, empolamento, taxas e montagem de equipamentos e

serviços m² 5,98

3.1.1.1 Parede 1 da casa das máquinas (0,6605 x 1,78) m² 1,18 1,18

3.1.1.2 Parede 2 da casa das máquinas (2,0542 x 1,78) m² 3,66 3,66

3.1.1.3 Parede 3 da casa das máquinas (0,6423 x 1,78) m² 1,14 1,14

3.1.2

Demolição de laje maciça de betão armado de até 20 cm de altura total, com retroescavadora com

martelo demolidor, remoção prévia do pavimento e da sua base, e carga manual para camião ou

contentor. O preço não inclui a remoção do pavimento. m² 1,76

3.1.2.1 Cobertura da casa das máquinas (2,26 x 0,78) m² 1,76 1,76

3.2 MUROS / GUARDAS

3.2.1

Demolição de parapeito de 1,25 m de altura de alvenaria à vista, formada por tijolo perfurado de

11/12 cm de espessura, com meios manuais, sem deteriorar os elementos construtivos contíguos, e

carga manual para camião ou contentor. m 35,38

3.2.1.1 Muro 1 (4+4 x 1,02) m 8,16 8,16

3.2.1.2 Muro 2 (9,07 x 1,02) m 9,07 9,07

3.2.1.3 Muro 3 (9,08 x 1,02) m 9,08 9,08

3.2.1.4 Muro 4 (9,07 x 1,02) m 9,07 9,07

3.2.2

Desmontagem de grade de segurança metálica enrolável de mais de 6 m² de superfície, com meios

manuais, sem deteriorar os elementos construtivos aos quais está fixada, e carga manual para camião

ou contentor. O preço inclui a desmontagem dos mecanismos e dos acessórios. Ud 35,95

3.2.2.1 Muro 1 (4+4 x 1,02) Ud 8,16 8,16

3.2.2.2 Muro 2 (9,07 x 1,02) Ud 9,26 9,26

3.2.2.3 Muro 3 (9,08 x 1,02) Ud 9,27 9,27

3.2.2.4 Muro 4 (9,07 x 1,02) Ud 9,26 9,26

3.2.3

Colocação de guarda em forma recta de fachada de 100 cm de altura formada por: caixilho

composto de remate de guarda superior e inferior de tubo quadrado de perfil oco de aço laminado a

frio de 20x20x1,5 mm e montantes de tubo quadrado de perfil oco de aço laminado a frio de

20x20x1,5 mm com uma separação de 100 cm entre eles; entre-pano para enchimento das aberturas

do caixilho composto de barras verticais de tubo quadrado de perfil oco de aço laminado a frio de

20x20x1,5 mm com uma separação de 10 cm e corrimão de tubo quadrado de perfil oco de aço

laminado a frio de 20x20x1,5 mm, fixada através de aparafusamento em parede de betão.
m 36,31

3.2.3.1 Vedação 1 - 7,4m m 7,40 7,40

3.2.3.2 Vedação 2 - 9,34m m 9,34 9,34

3.2.3.3 Vedação 3 - 9,4m m 9,40 9,40

3.2.3.4 Vedação 4 - 7,33 m 7,33 7,33

3.2.3.5 Vedação 5 - 0,84m m 0,84 0,84

3.2.3.6 Porta exterior 2m m 2,00 2,00

4 Cap. 4 - LIMPEZA / RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

4.1

Taxa por entrega de contentor de 7 m³ com resíduos inertes de betões, argamassas e pré-fabricados

produzidos em obras de construção e/ou demolição, em aterro específico ou operador licenciado de

gestão de resíduos. O preço não inclui o serviço de entrega, o aluguer, a recolha em obra do

contentor nem o transporte. Ud 1,00 1,00

4.2

Transporte de resíduos inertes de betões, argamassas e pré-fabricados produzidos em obras de

construção e/ou demolição, com contentor de 7 m³, a aterro específico ou operador licenciado de

gestão de resíduos. Incluindo serviço de entrega, aluguer e recolha em obra do contentor.
Ud 1,00 1,00

TOTAL DA OBRA
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