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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
DO PROJECTO DA ESTRUTURA 

 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
A presente memória deve ser lida em conjunto com as restantes peças escritas 
e desenhadas do projecto e refere-se à descrição das soluções estruturais e 
processos construtivos considerados na elaboração do projecto de execução 
“ADAPTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA OBSERVATÓRIO”. 
 
O antigo reservatório de água localiza-se junto à Av. Santa Maria em 
Agualva, no concelho de Sintra e a sua situação actual ilustra-se na 
seguinte fotografia aérea:  
 

 
 
 
 
 
2 – ELEMENTOS DE BASE 
 
Na realização do presente projecto utilizaram-se, como elementos de base, o 
projecto de arquitectura, o levantamento arquitectónico, as medições 
geométricas, observações, fotografias, filmagens, fotografias aéreas com 
recurso a drone, realizadas durante a visita ao local, e na realização de 
algumas sondagens aos vários paramentos, com recurso a torna eléctrica com 
broca com ponta diamantada, para aferir a constituição das alvenarias e das 
lajes. 
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3 – CONDICIONANTES GEOTÉCNICAS 
 
A nova utilização prevista (de observatório astronómico) para o antigo 
edifício do reservatório está associada a uma nova sobrecarga de utilização 
(4KN/m2) extremamente inferior à sobrecarga de 29,5KN/m2 que aquela 
estrutura suportou durante muitos anos funcionando como reservatório de água 
(considerando o peso do volume de água, com uma altura cerca de 2.95m, 
acumulada no reservatório existente no topo do edifício), pelo que se 
considera que as suas fundações e o terreno de fundação são capazes de 
continuar a garantir o bom comportamento para o edifício face à nova 
utilização prevista ser muito mais ligeira. 
 
Com efeito, no local, não se observaram indícios (fissuras ou deformações na 
estrutura) que revelassem fragilidades nas suas fundações. 
 
Não obstante estas considerações, alerta-se para a existência de um muro M1 
de suporte de terras na proximidade de 2,50m da base do edifício que 
apresenta fendilhação (1ª e 2ª Fendas de rotação como se ilustra de seguida) 
que denunciam movimentos que poderão não estar estabilizados. 
 
Nesta fase prevemos que a profundidade das fundações do edifício 
(provavelmente cerca de 1,20m) seja suficiente para que esta situação do 
muro M1 não coloque em perigo a estabilidade do edifício. Por essa 
profundidade de fundação, também não parece que as cargas transmitidas pelo 
edifício ao terreno sejam capazes de transmitir impulsos sobre este muro M1 
mas, na falta de certeza ou na eventual existência de clivagens 
desfavoráveis no maciço rochoso onde se aparenta fundar o edifício, 
recomenda-se a realização breve de obras complementares com vista ao reforço 
deste muro de modo a salvaguardar também a segurança do espaço público 
existente a jusante deste muro M1. 
 
Nas seguintes imagens ilustra-se esta situação do muro M1:  
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4 – DESCRIÇÃO GERAL DA SITUAÇÃO EXISTENTE E APRESENTAÇÃO RESUMIDA DAS 
PROPOSTAS  

 
Conforme já se ilustrou 
acima, o edifício tem 
altura cerca de 14,30m, 
um diâmetro de 4.60m e é 
composto por um depósito 
elevado cilíndrico em 
betão armado, com um tubo 
central que permite o 
acesso ao interior do 
depósito para efeitos de 
manutenção, tal como se 
pode observar de seguida: 
 
Na foto aérea ao lado 
observa-se que a 
cobertura do depósito de 
água já foi totalmente 
demolida, persistindo 
ainda as suas armaduras, 
assim como também foi 
demolida parte do bordo 
superior da parede desse 
depósito de betão armado.  
 
Este tanque cilíndrico de 
betão armado, com paredes 

periféricas exteriores com espessura ~15cm, com paredes periféricas 
interiores (do tubo central) com espessura ~12cm, ambas armadas c/ malha 
central # diam.6mm liso A235NL//15cm, tem a laje de fundo (piso 2) com 
esp~21cm, que aparenta ser maciça, e da qual ignoramos as suas armaduras, 
mas sabemos que apresentou um bom comportamento face ao carregamento 
prolongado com água com altura de 2.95m, visto não se ter observado 
fendilhação na laje de fundo do depósito.  
 
Este depósito apoia-se, na sua periferia exterior, sobre uma parede curva de 
alvenaria de tijolo resistente.  
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Entre o piso 0 (piso térreo) e o piso 2 (laje de fundo do depósito) existe 
um piso intermédio (piso 1) constituído por uma laje de betão armado com 
esp~15cm, que aparenta ser maciça, revestida superior e inferiormente por 
reboco c/ esp=2cm, de acordo com a sondagem que realizámos no local c/ 
recurso a torna eléctrica com ponteira. Contudo, não conseguimos identificar 

as armaduras da laje do piso 1. 
 
 
Entre o piso 0 e o piso 1 parece que o 
tijolo cerâmico (da parede periférica) é 
maciço, de acordo com sondagens que 
realizámos, enquanto que, entre o piso 1 
e o piso 2, o tijolo cerâmico da parede 
periférica parece ser furado. 
 
O lado exterior da parede periférica, 
entre o piso 0 e o piso 1, é revestido 
com uma forra de cantaria de calcário 
bujardado, em elementos curvos, até à 
altura cerca de 2.30m. Os restantes 
paramentos verticais são rebocados com 
argamassa de cal aérea e areia. 
 
 
 
 
 
 
 

No lado interior dessa parede periférica, entre o piso 0 e o piso 1 (até à 
altura da forra de pedra que existe 
no lado exterior) observa-se a 
existência de fendas verticais, 
afastadas regularmente entre si, 
que parecem atravessar toda a 
espessura da parede de alvenaria de 
tijolo maciço. Não sendo clara a 
razão pela qual se formaram estas 
fendas, considerámos a hipótese das 
fendas terem surgido na sequência 
das operações de instalação da 
referida forra de pedra terem 
provocado uma redução da espessura 
resistente da alvenaria. 
 
Seja como for preconizamos que seja 
realizado um reforço a esta zona da 
base da parede do edifício até á 
altura de 2.45m mediante a 
realização de uma capa de betão 
armado, com espessura de 10cm, 
solidária à parede com a execução 
de uma malha de chumbadouros 
previamente selados nos blocos 
maciços de tijolo, de acordo com o 
pormenor 1 do Desenho nº1 indicado: 
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No projecto de arquitectura prevê-se a demolição das escadas existentes e 
substituição por escadas em caracol em estrutura metálica. 
 
Para o apoio da Escada 2 (em caracol) sobre a laje do piso 1 prevemos a 
realização de um reforço dessa laje com a instalação de um perfil de aço 
HEA120 solidário à face inferior da laje com recurso a 2 fiadas de 
chumbadouros/conectores diam.16mm a selar em furos com resina epóxi, tal 
como se ilustra: 

 
 
Para a realização das aberturas nas lajes dos pisos 1 e 2, para instalar a 
Escada 1 e a Escada 2, não se prevê a necessidade de executar reforços 
naquelas lajes e apenas será necessário prever um sistema de apoio para a 
extremidade superior das escadas em caracol, tal como se indica na LIGAÇÕES 
TIPO 9, nos desenhos nº1 e nº2. 
 
Quanto à laje do piso 2 (laje de fundo do depósito) que irá suportar as 
cargas das novas lajes dos pisos 3 e 4, além do peso da Escada 3, a 
verificação da segurança foi feita da seguinte forma: 
 

a) Com base no modelo 3d que desenvolvemos para a totalidade da estrutura, 
fomos calcular as armaduras estritamente necessárias para que essa 
laje do piso 2 pudesse suportar a sobrecarga de 29.5KN/m2 da carga de 
água com 2.95m de altura; 

b) Com essas armaduras na laje e considerando a nova sobrecarga de 
utilização de 4KN/m2 nos pisos 2, 3 e 4, pudemos verificar que essas 
armaduras são suficientes para suportar as cargas agora previstas e 
que, em princípio, não será necessário fazer reforços na zona onde se 
prevê a demolição parcial da laje do piso 2 para realizar a abertura 
para instalar a escada 2 em caracol. Em todo o caso, deverá ser 
realizado o escoramento prévio da laje do piso 2 antes de se proceder 
à referida demolição da abertura para a escada 2. Este escoramento só 
será retirado, lentamente e com todo o cuidado, 20 dias após a 
betonagem da laje do piso 4, observando se a estrutura apresenta bom 
comportamento. 
 

Junta-se em anexo as características principais do modelo 3d desenvolvido. 
 
Na presente estrutura não se realizaram reforços sísmicos considerando as 
poucas verbas disponíveis para a intervenção e considerando a tipologia de 
utilização esporádica que se prevê para este edifício. Numa 2ª fase de obra 
poderá ser desenvolvido o reforço sísmico do edifício. 
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5 – CRITÉRIOS DE VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA 
 
No dimensionamento das estruturas seguiu-se o postulado na regulamentação 
portuguesa e nos Eurocodigos. 
 
Os estados limites considerados são: 
 
Estados Limites de Utilização (deformação) 
 
Estados Limites Últimos – os valores dos esforços resistentes das secções 
são comparados com os valores dos esforços actuantes, de cálculo, devidos às 
combinações de acção variável de base: 

- Sobrecargas; 
Considerando os coeficientes de segurança: 
γg=1,50 ou 1,00 
γq=1,50 ou 0,00 

 
 
6 – MATERIAIS 

 
Os materiais a 
aplicar na 
execução dos 
elementos 
principais da 
estrutura são 
os que estão 
descritos nas 
peças 
desenhadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 de Março de 2021 
 

O Engenheiro Civil 
 
 
 
 

(Francisco José Cunha do Rosário Pires Salpico) 
OE. Nº 21855 
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1. VERSÃO DO PROGRAMA E NÚMERO DE LICENÇA 
Versão: 2021 

Número de licença: 117430 
 

2. DADOS GERAIS DA ESTRUTURA 
Projecto: MODELO 3  

Chave: MODELO 3 c proposta 
 

3. NORMAS CONSIDERADAS 
Betão: Eurocódigo 2 

Aços enformados: Eurocódigos 3 e 4 

Aços laminados e compostos: Eurocódigos 3 e 4 

Categoria de utilização: A. Domésticos e residenciais 
 

4. ACÇÕES CONSIDERADAS  
4.1. Verticais 

Planta SOBRE. 
(kN/m²) 

Revest.sobre a laje 
(kN/m²) 

Coroa/das paredes 0.0 0.0 
Piso 4 4.0 1.0 
Piso 3 4.0 1.0 
Piso 2 4.0 1.0 
Piso 1 4.0 0.0 
Fundação 0.0 0.0   

4.2. Acções de carga 
Automáticas Peso próprio 

Revestimentos e paredes 
Sobrecarga  

  
 
4.3. Diagramas de pressões sobre muros 
Não foi definido nenhum diagrama de pressões 
 
4.4. Listagem de cargas 
Cargas especiais introduzidas (em kN, kN/m e kN/m²) 

  

Grupo Hipótese Tipo Valor Coordenadas 

Piso 1 Sobrecarga Concentrada 15.00 (0.93,3.78) 
Piso 2 Peso próprio Linear 6.23 (-0.34,2.67) (0.32,2.44) 
  Revestimentos e paredes Linear 7.23 (-0.34,2.67) (0.32,2.44) 
  Sobrecarga Linear 8.76 (-0.34,2.67) (0.32,2.44) 
Piso 3 Peso próprio Linear 6.21 (1.38,1.89) (1.95,1.48) 
  Peso próprio Linear 0.87 (0.59,0.90) (1.29,0.90) 
  Revestimentos e paredes Linear 7.21 (1.38,1.89) (1.95,1.48) 
  Revestimentos e paredes Linear 0.80 (0.59,0.90) (1.29,0.90) 
  Sobrecarga Linear 8.74 (1.38,1.89) (1.95,1.48) 
  Sobrecarga Linear 1.20 (0.59,0.90) (1.29,0.90) 
Piso 4 Peso próprio Linear 0.87 (1.29,1.58) (0.59,1.58) 
  Revestimentos e paredes Linear 0.80 (1.29,1.58) (0.59,1.58) 
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Grupo Hipótese Tipo Valor Coordenadas 

  Sobrecarga Linear 1.20 (1.29,1.58) (0.59,1.58)  
  
 

5. ESTADOS LIMITE 
E.L.U. Betão 
E.L.U. Betão em fundações 
E.L.U. Aço laminado 
Tensões sobre o terreno 

EC 
Neve: Altitude inferior ou igual a 1000 m 

Deslocamentos Acções características  
  
 

6. SITUAÇÕES DE PROJECTO 
Para as distintas situações de projecto, as combinações de acções serão definidas de acordo com os seguintes 
critérios: 

- Com coeficientes 

 
- Sem coeficientes 

 
- Em que: 

  

Gk Acção permanente 
Pk Acção de pré-esforço 
Qk Acção variável 
γG Coeficiente parcial de segurança das acções permanentes 
γP Coeficiente parcial de segurança da acção de pré-esforço 
γQ,1 Coeficiente parcial de segurança da acção variável principal 
γQ,i Coeficiente parcial de segurança das acções variáveis de acompanhamento 
ψp,1 Coeficiente de combinação da acção variável principal 
ψa,i Coeficiente de combinação das acções variáveis de acompanhamento  
  
 
6.1. Coeficientes parciais de segurança (γ) e coeficientes de combinação (ψ) 
Para cada situação de projecto e estado limite os coeficientes a utilizar serão: 

E.L.U. Betão: Eurocódigo 2 

E.L.U. Betão em fundações: Eurocódigo 2 

E.L.U. Aço laminado: Eurocódigos 3 e 4 

  

Persistente ou transitória 

  
Coeficientes parciais (γ) Coeficientes (ψ) 

Favorável Desfavorável Principal (ψp) Acompanhamento (ψa) 
Permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

Tensões sobre o terreno 

  

Persistente ou transitória 
  Coeficientes parciais (γ) Coeficientes (ψ) 

≥

γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Favorável Desfavorável Principal (ψp) Acompanhamento (ψa) 
Permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.300 1.000 0.700  
  

Deslocamentos 

  

Acções variáveis sem sismo 

  
Coeficientes parciais (γ) 

Favorável Desfavorável 
Permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000  

  
 
6.2. Combinações 

  Nomes das acções 

PP Peso próprio 
RP Revestimentos e paredes 
Qa Sobrecarga  
  

  E.L.U. Betão 

  E.L.U. Betão em fundações 

  E.L.U. Aço laminado 

  

Comb. PP RP Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.350 1.350   
3 1.000 1.000 1.500 
4 1.350 1.350 1.500  

  

  Tensões sobre o terreno 

  

Comb. PP RP Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.300  

  

  Deslocamentos 

  

Comb. PP RP Qa 
1 1.000 1.000   
2 1.000 1.000 1.000  

  
 

7. DADOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS E PLANTAS 
Grupo Nome do grupo Planta Nome planta Altura Cota 

5 Coroa/das paredes 5 Coroa/das paredes 0.81 14.09 
4 Piso 4 4 Piso 4 0.40 13.28 
3 Piso 3 3 Piso 3 2.77 12.88 
2 Piso 2 2 Piso 2 5.11 10.11 
1 Piso 1 1 Piso 1 5.00 5.00 
0 Fundação       0.00  
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8. DADOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PAREDES E MUROS  
8.1. Pilares 
GI: grupo inicial 

GF: grupo final 

Âng: ângulo do pilar em graus sexagésimais 

  

Dados dos pilares 
Referência Coord(P.Fixo) GI- GF Vinculação exterior Âng. Ponto fixo 
P1 (  0.83,  0.10) 1-2 Sem vinculação exterior 0.0 Centro 
P2 (  2.05,  0.40) 1-2 Sem vinculação exterior 25.0 Centro 
P3 (  2.83,  1.17) 1-2 Sem vinculação exterior 60.0 Centro 
P4 (  3.17,  2.36) 1-2 Sem vinculação exterior 90.0 Centro 
P5 (  2.94,  3.33) 1-2 Sem vinculação exterior -60.0 Centro 
P6 (  2.22,  4.17) 1-2 Sem vinculação exterior -30.0 Centro 
P7 (  1.22,  4.56) 1-2 Sem vinculação exterior -5.0 Centro 
P8 ( -0.00,  4.38) 1-2 Sem vinculação exterior 20.0 Centro 
P9 ( -0.90,  3.62) 1-2 Sem vinculação exterior 56.0 Centro 
P10 ( -1.30,  2.56) 1-2 Sem vinculação exterior 90.0 Centro 
P11 ( -1.10,  1.40) 1-2 Sem vinculação exterior -70.0 Centro 
P12 ( -0.31,  0.48) 1-2 Sem vinculação exterior -36.0 Centro  

  
 
8.2. Muros 
- As coordenadas dos vértices inicial e final são absolutas. 

- As dimensões estão expressas em metros. 

  

Dados geométricos do muro 
Referência Tipo muro GI- GF Vértices 

Inicial                   Final 
Planta Dimensões 

Esquerda+Direita=Total 
M1 Muro de alvenaria 0-1 (  1.05,  0.10) (  1.49,  0.16) 1 0.075+0.075=0.15 
M2 Muro de alvenaria 0-1 (  1.49,  0.16) (  1.94,  0.33) 1 0.075+0.075=0.15 
M3 Muro de alvenaria 0-1 (  1.94,  0.33) (  2.44,  0.69) 1 0.075+0.075=0.15 
M4 Muro de alvenaria 0-1 (  2.44,  0.69) (  2.83,  1.15) 1 0.075+0.075=0.15 
M5 Muro de alvenaria 0-1 (  2.83,  1.15) (  3.08,  1.69) 1 0.075+0.075=0.15 
M6 Muro de alvenaria 0-1 (  3.08,  1.69) (  3.16,  2.25) 1 0.075+0.075=0.15 
M7 Muro de alvenaria 0-1 (  3.16,  2.25) (  3.11,  2.83) 1 0.075+0.075=0.15 
M8 Muro de alvenaria 0-1 (  2.90,  3.40) (  3.11,  2.83) 1 0.075+0.075=0.15 
M9 Muro de alvenaria 0-1 (  2.62,  3.81) (  2.90,  3.40) 1 0.075+0.075=0.15 
M11 Muro de alvenaria 0-1 (  1.88,  4.36) (  2.26,  4.14) 1 0.075+0.075=0.15 
M20 Muro de alvenaria 0-1 ( -1.27,  2.71) ( -1.17,  3.13) 1 0.075+0.075=0.15 
M21 Muro de alvenaria 0-1 ( -1.31,  2.32) ( -1.27,  2.71) 1 0.075+0.075=0.15 
M23 Muro de alvenaria 0-1 ( -1.27,  1.88) ( -1.14,  1.46) 1 0.075+0.075=0.15 
M24 Muro de alvenaria 0-1 ( -1.14,  1.46) ( -0.97,  1.14) 1 0.075+0.075=0.15 
M25 Muro de alvenaria 0-1 ( -0.97,  1.14) ( -0.70,  0.80) 1 0.075+0.075=0.15 
M26 Muro de alvenaria 0-1 ( -0.70,  0.80) ( -0.39,  0.53) 1 0.075+0.075=0.15 
M27 Muro de alvenaria 0-1 ( -0.39,  0.53) (  0.06,  0.27) 1 0.075+0.075=0.15 
M28 Muro de alvenaria 0-1 (  0.06,  0.27) (  0.59,  0.13) 1 0.075+0.075=0.15 
M29 Muro de alvenaria 0-1 (  0.59,  0.13) (  1.05,  0.10) 1 0.075+0.075=0.15 
M22 Muro de alvenaria 0-1 ( -1.27,  1.88) ( -1.31,  2.32) 1 0.075+0.075=0.15 
M30 Muro de alvenaria 0-1 (  2.26,  4.14) (  2.62,  3.81) 1 0.075+0.075=0.15 
M32 Muro de tensão plana 2-4 (  1.16,  1.81) (  1.40,  2.01) 4 

3 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
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Referência Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensões 
Esquerda+Direita=Total 

M33 Muro de tensão plana 2-4 (  1.40,  2.01) (  1.50,  2.28) 4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M34 Muro de tensão plana 2-4 (  1.45,  2.57) (  1.50,  2.28) 4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M35 Muro de tensão plana 2-4 (  1.30,  2.77) (  1.45,  2.57) 4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M36 Muro de tensão plana 2-4 (  1.06,  2.90) (  1.30,  2.77) 4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M37 Muro de tensão plana 2-4 (  0.79,  2.89) (  1.06,  2.90) 4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M38 Muro de tensão plana 2-4 (  0.56,  2.77) (  0.79,  2.89) 4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M39 Muro de tensão plana 2-4 (  0.41,  2.56) (  0.56,  2.77) 4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M40 Muro de tensão plana 2-4 (  0.36,  2.30) (  0.41,  2.56) 4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M41 Muro de tensão plana 2-4 (  0.36,  2.30) (  0.44,  2.05) 4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M15 Muro de alvenaria 0-1 ( -0.25,  4.31) (  0.60,  4.55) 1 0.075+0.075=0.15 
M16 Muro de alvenaria 0-1 (  1.52,  4.52) (  1.88,  4.36) 1 0.075+0.075=0.15 
M19 Muro de alvenaria 0-1 ( -0.73,  3.88) ( -0.25,  4.31) 1 0.075+0.075=0.15 
M44 Muro de tensão plana 2-5 (  0.83,  0.10) (  1.42,  0.14) 5 

4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M45 Muro de tensão plana 2-5 (  1.42,  0.14) (  2.23,  0.47) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M49 Muro de tensão plana 2-5 (  3.15,  2.11) (  3.20,  2.62) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M60 Muro de tensão plana 2-5 (  3.14,  3.00) (  3.20,  2.62) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M61 Muro de tensão plana 2-5 (  2.94,  3.33) (  3.14,  3.00) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M62 Muro de tensão plana 2-5 (  2.66,  3.81) (  2.94,  3.33) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M63 Muro de tensão plana 2-4 (  2.08,  4.30) (  2.66,  3.81) 4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M64 Muro de tensão plana 2-3 (  1.68,  4.49) (  2.08,  4.30) 3 0.06+0.06=0.12 
M65 Muro de tensão plana 2-3 (  1.03,  4.59) (  1.68,  4.49) 3 0.06+0.06=0.12 
M66 Muro de tensão plana 2-3 (  0.79,  4.57) (  1.03,  4.59) 3 0.06+0.06=0.12 
M69 Muro de tensão plana 2-4 ( -0.79,  3.79) ( -0.61,  4.00) 4 

3 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M70 Muro de tensão plana 2-5 ( -1.14,  3.25) ( -0.79,  3.79) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M71 Muro de tensão plana 2-5 ( -1.29,  2.85) ( -1.14,  3.25) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M72 Muro de tensão plana 2-5 ( -1.31,  2.08) ( -1.29,  2.85) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M73 Muro de tensão plana 2-5 ( -1.31,  2.08) ( -1.21,  1.66) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 



   

    

 
Página 7 

Referência Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensões 
Esquerda+Direita=Total 

M74 Muro de tensão plana 2-5 ( -1.21,  1.66) ( -0.95,  1.02) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M75 Muro de tensão plana 2-5 ( -0.95,  1.02) ( -0.66,  0.71) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M76 Muro de tensão plana 2-5 ( -0.66,  0.71) ( -0.05,  0.29) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M77 Muro de tensão plana 2-5 ( -0.05,  0.29) (  0.27,  0.15) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M78 Muro de tensão plana 2-5 (  0.27,  0.15) (  0.83,  0.10) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M46 Muro de tensão plana 2-5 (  2.23,  0.47) (  2.63,  0.83) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M47 Muro de tensão plana 2-5 (  2.63,  0.83) (  3.04,  1.54) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M48 Muro de tensão plana 2-5 (  3.04,  1.54) (  3.15,  2.11) 5 
4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M67 Muro de tensão plana 2-3 (  0.39,  4.51) (  0.79,  4.57) 3 0.06+0.06=0.12 
M68 Muro de tensão plana 2-3 ( -0.25,  4.29) (  0.39,  4.51) 3 0.06+0.06=0.12 
M79 Muro de tensão plana 2-4 ( -0.61,  4.00) ( -0.25,  4.29) 4 

3 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M18 Muro de alvenaria 0-1 (  0.94,  4.59) (  1.52,  4.52) 1 0.075+0.075=0.15 
M50 Muro de alvenaria 0-1 (  0.60,  4.55) (  0.94,  4.59) 1 0.075+0.075=0.15 
M51 Muro de alvenaria 0-1 ( -1.02,  3.44) ( -0.73,  3.88) 1 0.075+0.075=0.15 
M52 Muro de alvenaria 0-1 ( -1.17,  3.13) ( -1.02,  3.44) 1 0.075+0.075=0.15 
M10 Muro de tensão plana 3-4 ( -0.05,  3.38) (  0.14,  3.51) 4 0.05+0.05=0.1 
M12 Muro de tensão plana 3-4 ( -0.24,  3.15) ( -0.05,  3.38) 4 0.05+0.05=0.1 
M13 Muro de tensão plana 3-4 ( -0.37,  2.86) ( -0.24,  3.15) 4 0.05+0.05=0.1 
M14 Muro de tensão plana 3-4 ( -0.46,  2.59) ( -0.37,  2.86) 4 0.05+0.05=0.1 
M17 Muro de tensão plana 3-4 ( -0.47,  2.23) ( -0.46,  2.59) 4 0.05+0.05=0.1 
M53 Muro de tensão plana 3-4 ( -0.47,  2.23) ( -0.41,  1.91) 4 0.05+0.05=0.1 
M54 Muro de tensão plana 3-4 ( -0.41,  1.91) ( -0.27,  1.61) 4 0.05+0.05=0.1 
M55 Muro de tensão plana 3-4 ( -0.27,  1.61) ( -0.03,  1.32) 4 0.05+0.05=0.1 
M56 Muro de tensão plana 3-4 ( -0.03,  1.32) (  0.22,  1.14) 4 0.05+0.05=0.1 
M57 Muro de tensão plana 3-4 (  0.22,  1.14) (  0.45,  1.04) 4 0.05+0.05=0.1 
M58 Muro de tensão plana 3-4 (  0.45,  1.04) (  0.72,  1.82) 4 0.05+0.05=0.1 
M59 Muro de tensão plana 3-4 (  0.14,  3.51) (  0.59,  2.78) 4 0.05+0.05=0.1 
M42 Muro de tensão plana 2-4 (  0.44,  2.05) (  0.72,  1.82) 4 

3 
0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12 

M43 Muro de tensão plana 2-4 (  0.72,  1.82) (  1.16,  1.81) 4 
3 

0.06+0.06=0.12 
0.06+0.06=0.12  

Sapata do muro 
Referência Sapata do muro 
M1 Com vinculação exterior 
M2 Com vinculação exterior 
M3 Com vinculação exterior 
M4 Com vinculação exterior 
M5 Com vinculação exterior 
M6 Com vinculação exterior 
M7 Com vinculação exterior 
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Referência Sapata do muro 
M8 Com vinculação exterior 
M9 Com vinculação exterior 
M11 Com vinculação exterior 
M20 Com vinculação exterior 
M21 Com vinculação exterior 
M23 Com vinculação exterior 
M24 Com vinculação exterior 
M25 Com vinculação exterior 
M26 Com vinculação exterior 
M27 Com vinculação exterior 
M28 Com vinculação exterior 
M29 Com vinculação exterior 
M22 Com vinculação exterior 
M30 Com vinculação exterior 
M32 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M33 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M34 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M35 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M36 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M37 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M38 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M39 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M40 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M41 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M15 Com vinculação exterior 
M16 Com vinculação exterior 
M19 Com vinculação exterior 
M44 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M45 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M49 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M60 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M61 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M62 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M63 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M64 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M65 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M66 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
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Referência Sapata do muro 
M69 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M70 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M71 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M72 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M73 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M74 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M75 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M76 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M77 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M78 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M46 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M47 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M48 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M67 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M68 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M79 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M18 Com vinculação exterior 
M50 Com vinculação exterior 
M51 Com vinculação exterior 
M52 Com vinculação exterior 
M10 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
M12 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
M13 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
M14 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
M17 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
M53 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
M54 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
M55 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
M56 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
M57 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
M58 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
M59 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.14 
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Referência Sapata do muro 
M42 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21 
M43 Sem vinculação exterior 

Consolas: esq.:0.00 dir.:0.00 altura:0.21   

9. DIMENSÕES, COEFICIENTES DE ENCASTRAMENTO E 
COEFICIENTES DE ENCURVADURA PARA CADA PISO 
  

Para todos os pilares 

Planta Dimensões 
(cm) 

Coeficiente de encastramento Coeficiente de encurvadura 
Coeficiente de rigidez axial 

Ext.Superior Ext.Inferior X Y 
2 30x15 0.30 1.00 1.00 1.00 2.00  

  
 

10. LAJES E ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO  
10.1. Lajes de fundação 

Lajes fundação Altura (cm) Módulo de Winkler (kN/m³) Tensão admissível 
em combinações 

fundamentais (MPa) 

Tensão admissível 
em combinações 
acidentais (MPa) 

Todas 20 30000.00 0.200 0.300   

11. MATERIAIS UTILIZADOS  
11.1. Betão 
  

Elemento Betão fck 
(MPa) γc 

Agregado 
Ec 

(MPa) Natureza Tamanho máximo 
(mm) 

Todos C30/37 30 1.50 Calcário 20 29553  
  

  
 
11.2. Aços por elemento  
11.2.1. Aços em varões 
  

Elemento Aço fyk 
(MPa) γs 

Todos S-500 500 1.15  
  

  
 
11.2.2. Aços em perfis 
  

Tipo de aço para perfis Aço Limite elástico 
(MPa) 

Módulo de elasticidade 
(GPa) 

Aço enformado  Fe 360 235 210 
Aço laminado  Fe 360  235 210  

  

  
 
11.2.3. Conectores 

  Ø16 
Diâmetro de cabeça (mm) 32 
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  Ø16 
Espessura de cabeça (mm) 9 
Diâmetro nominal (mm) 16 
Comprimento mínimo (mm) 90 
Tensão de rotura (MPa) 235.44   

11.3. Paredes resistentes de alvenaria 
Módulo de elasticidade transversal (G): 400 MPa 

Módulo de elasticidade (E): 1000 MPa 

Peso específico: 15.0 kN/m³ 

Tensão de cálculo em compressão: 2.00 MPa 

Tensão de cálculo em tracção: 0.20 MPa 
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ADAPTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA OBSERVATÓRIO  

- PROJECTO EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS 



  
 

 
    Data     
  

    2  

  
O presente caderno de encargos subdivide-se em condições administrativas e técnicas. As condições administrativas 
apresentam as cláusulas jurídicas do contrato e as condições técnicas definem, em conjunto com as restantes peças do 
procedimento, a obra com pormenor adequado, de modo que se possa comprovar que as soluções propostas cumprem 
as exigências da legislação aplicável. Esta definição inclui a seguinte informação: 

•  As características técnicas mínimas que devem reunir os produtos, equipamentos e sistemas que se incorporem de 
forma permanente na obra projectado, assim como as suas condições de fornecimento, as garantias de qualidade e 
o controlo de recepção que se deve realizar. Esta informação encontra-se na secção correspondente às 
Especificações sobre os materiais, do presente Caderno de Encargos. 

•  As características técnicas de cada unidade de obra, com indicação das condições para a sua execução e as 
verificações e controlos a realizar para comprovar a sua conformidade com o indicado no projecto. Serão 
discriminadas as medidas a adoptar durante a execução da obra e durante a utilização e manutenção da obra, para 
assegurar a compatibilidade entre os diferentes produtos, elementos e sistemas construtivos. Esta informação 
encontra-se na secção correspondente às Especificações sobre a execução dos trabalhos, do presente Caderno de 
Encargos. 

•  As verificações e os ensaios funcionais que se devem realizar para comprovar as prestações finais da obra. Esta 
informação encontra-se na secção correspondente às Especificações sobre verificações na obra finalizado, do 
presente Caderno de Encargos. 
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1. ESPECIFICAÇÕES SOBRE OS MATERIAIS 
Para facilitar o trabalho a realizar, por parte do director de fiscalização de obra, para o controlo de recepção em obra dos 
produtos, equipamentos e sistemas que se fornecem à obra de acordo com o especificado na legislação vigente, no 
presente projecto especificam-se as características técnicas que deverão cumprir os produtos, equipamentos e sistemas 
fornecidos. 

Os produtos, equipamentos e sistemas fornecidos deverão cumprir as condições que sobre eles se especificam nos 
diferentes documentos que compõem o Projecto. Assim, as suas qualidades estarão de acordo com as distintas normas 
que sobre eles estejam publicadas e que terão um carácter de complementaridade a esta secção do Caderno de 
Encargos. Terão preferência quanto à sua aceitação aqueles materiais que estejam em posse de Documento de 
Idoneidade Técnica que avalize as suas qualidades, emitido por Organismos Técnicos reconhecidos. 

Este controlo de recepção em obra de produtos, equipamentos e sistemas compreenderá: 

•  O controlo da documentação dos fornecimentos. 
•  O controlo mediante distintivos de qualidade ou avaliações técnicas de idoneidade. 
•  O controlo mediante ensaios. 

  
Por parte do construtor ou empreiteiro deve existir obrigatoriedade de comunicar aos fornecedores de produtos as 
qualidades que se exigem para os distintos materiais, aconselhando-se que previamente ao emprego dos mesmos se 
solicite a aprovação do director de fiscalização de obra e das entidades e laboratórios encarregues do controlo de 
qualidade da obra. 

O empreiteiro será responsável de que os materiais empregues cumpram com as condições exigidas, 
independentemente do nível de controlo de qualidade que se estabeleça para a aceitação dos mesmos. 

O empreiteiro notificará o director de fiscalização de obra, com suficiente antecedência, a procedência dos materiais que 
se proponha utilizar, entregando, quando assim o solicite o director de fiscalização de obra, as amostras e dados 
necessários para decidir acerca da sua aceitação. 

Estes materiais serão reconhecidos pelo director de fiscalização de obra antes da sua utilização em obra, sem cuja 
aprovação não poderão ser aprovisionados em obra nem se poderá proceder à sua colocação. Assim, mesmo depois de 
colocados em obra, aqueles materiais que apresentem defeitos não perceptíveis no primeiro reconhecimento, sempre 
que em prejuízo do bom acabamento da obra, serão retirados da obra. Todos os gastos que isso ocasionasse serão a 
cargo do empreiteiro. 

O facto de que o empreiteiro subcontrate qualquer artigo de obra não o exime da sua responsabilidade. 

A simples inspecção ou exame por parte dos Técnicos não supõe a recepção absoluta dos mesmos, sendo os oportunos 
ensaios os que determinam a sua idoneidade, não se extinguindo a responsabilidade contratual do empreiteiro relativa a 
estes aspectos até à recepção definitiva da obra. 
 
1.1. Garantias de qualidade (Marcação CE) 
O termo produto da construção fica definido como qualquer produto destinado a ser incorporado ou aplicado, com 
carácter permanente, nas obras de edificação e engenharia civil de modo a que estas satisfaçam as exigências essenciais 
seguintes: 

•  Resistência mecânica e estabilidade. 
•  Segurança em caso de incêndio. 
•  Higiene, saúde e meio ambiente. 
•  Segurança de utilização. 
•  Protecção contra o ruído. 
•  Poupança de energia e isolamento térmico. 

  
A marcação CE de um produto de construção indica: 

•  Que este cumpre determinadas especificações técnicas relacionadas com as exigências essenciais contidas nas 
Normas Europeias harmonizadas (EN) e nas Guias de Aprovação Técnica Europeia (ETAG - Guidelines for European 
Technical Approvals). 

•  Que foi cumprido o sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho indicado nos mandatos 
relativos às normas harmonizadas e nas especificações técnicas aplicáveis. 

  
Sendo o fabricante o responsável da sua aposição e a DGE a entidade que vela pela correcta utilização da marcação CE. 

É obrigação do director da fiscalização de obra verificar se os produtos que entram em obra estão abrangidos pelo 
cumprimento do sistema de marcação CE e, no caso de estarem, se cumprem as condições estabelecidas no Decreto-Lei 
n.º 130/2013 que executa na ordem jurídica interna o disposto no Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos 
produtos de construção e que revoga a Diretiva n.º 89/106/CEE do Conselho. 

A marcação CE materializa-se através do símbolo “CE” acompanhado de uma informação complementar. 

O fabricante deve fazer figurar a marcação CE, por ordem de preferência: 

•  No produto propriamente dito. 
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•  Numa etiqueta colada ao mesmo. 
•  Na sua embalagem. 
•  Na documentação comercial que o acompanha. 

  
As letras do símbolo CE devem ter uma dimensão vertical não inferior a 5 mm. 

Para além do símbolo CE devem estar situadas numa das quatro possíveis localizações uma série de inscrições 
complementares, cujo conteúdo específico se determina nas Normas Europeias harmonizadas e Guias de Aprovação 
Técnica Europeia para cada família de produtos, entre as que se incluem: 

•  o número de identificação do organismo notificado (quando aplicável) 
•  o nome comercial ou a marca distintiva do fabricante 
•  a morada do fabricante 
•  o nome comercial ou a marca distintiva da fábrica 
•  os dois últimos algarismos do ano em que se estampou a marcação no produto 
•  o número do certificado de conformidade CE (quando aplicável) 
•  o número da norma harmonizada e no caso de ser abrangido por mais que uma os números de todas elas 
•  a designação do produto, a sua utilização prevista e a sua designação normalizada 
•  informação adicional que permita identificar as características do produto considerando as suas especificações 

técnicas 

  
As inscrições complementares da marcação CE não têm que possuir um formato, tipo de letra, cor ou composição 
especial, devendo cumprir unicamente as características indicadas anteriormente para o símbolo. 

Dentro das características do produto podemos encontrar que alguma delas apresente a menção "Desempenho não 
determinado" (NPD). 

A opção NPD é uma classe que pode ser considerada se pelo menos um estado membro não tem requisitos legais para 
uma determinada característica e o fabricante não deseja facilitar o valor dessa característica. 
 
1.2. Betões  
1.2.1. Betão estrutural  
1.2.1.1. Condições de fornecimento 

  
  O betão deve ser transportado utilizando procedimentos adequados para conseguir que as massas cheguem ao local 

de entrega nas condições estipuladas, sem experimentar variação sensível nas características que possuíam após a 
amassadura. 

  
  Quando o betão se amassa completamente em central e se transporta em betoneiras móveis, o volume de betão 

transportado não deverá exceder os 80% do volume total do tambor. Quando o betão se amassa, ou se termina de 
amassar, em betoneira móvel, o volume não excederá dois terços do volume total do tambor. 

  
  Os equipamentos de transporte deverão estar isentos de resíduos de betão ou de argamassa endurecida, limpando-se 

cuidadosamente antes de proceder à carga de uma nova massa fresca de betão. Do mesmo modo, não deverão 
apresentar defeitos ou desgastes nas pás ou na sua superfície interior que possam afectar a homogeneidade do betão. 

  
  O transporte poderá realizar-se em amassadoras móveis, à velocidade de agitação, ou em equipamentos com ou sem 

agitadores, sempre que tais equipamentos tenham superfícies lisas e arredondadas e sejam capazes de manter a 
homogeneidade do betão durante o transporte e durante a descarga. 

   
1.2.1.2. Recepção e controlo 

  
  Documentação dos fornecimentos:   

  Os fornecedores entregarão ao Construtor, que os facultará à Fiscalização, qualquer documento de identificação do 
produto exigido pela regulamentação aplicável ou, se for o caso, pelo projecto ou pela Fiscalização. Serão 
facultados os seguintes documentos: 
•  Antes do fornecimento: 

•  Os documentos de conformidade ou autorizações administrativas exigidas regulamentarmente. 
•  Serão entregues os certificados de ensaio que garantam o cumprimento do estabelecido na norma europeia 

NP EN 206-1. 
•  Durante o fornecimento: 

•  Cada carga de betão fabricado em central, tanto se esta pertence ou não às instalações de obra, irá 
acompanhada de uma folha de fornecimento que estará sempre à disposição da Direcção de Obra, e na qual 
deverão figurar, como mínimo, os seguintes dados: 
•  Nome da central de fabricação de betão. 
•  Número de série da folha de fornecimento. 
•  Data de entrega. 
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•  Nome do requerente e do responsável da recepção. 
•  Especificação do betão. 

•  No caso do betão se designar por propriedades: 
•  Designação. 
•  Conteúdo de cimento em kilos por metro cúbico (kg/m³) de betão, com uma tolerância de ±15 

kg. 
•  Relação água/cimento do betão, com uma tolerância de ±0,02. 

•  No caso do betão se designar por dosificação: 
•  Conteúdo de cimento por metro cúbico de betão. 
•  Relação água/cimento do betão, com uma tolerância de ±0,02. 
•  Tipo de ambiente. 

•  Tipo, classe e marca do cimento. 
•  Consistência. 
•  Tamanho máximo do agregado. 
•  Tipo de aditivo, se tiver, e em caso contrário indicação expressa de que não contém. 
•  Procedência e quantidade de adição (cinzas volantes ou sílica de fumo) se houver e, em caso 

contrário, indicação expressa de que não contém. 
•  Designação específica do local do fornecimento (nome e local). 
•  Quantidade de betão que compõem a carga, expressa em metros cúbicos de betão fresco. 
•  Identificação do camião betoneira (ou equipamento de transporte) e da pessoa que proceda à descarga. 
•  Hora limite de utilização para o betão. 

•  Após o fornecimento: 
•  O certificado de garantia do produto fornecido, assinado por pessoa física com poder de representação 

suficiente. 
  
  Garantias de qualidade e avaliações de idoneidade técnica: 
  
  Ensaios:   

  A verificação das propriedades ou características exigíveis a este material realiza-se segundo a norma vigente. 
   
1.2.1.3. Conservação, armazenamento e manuseamento 

  
  No derramamento e colocação das massas, inclusive quando estas operações se realizem de um modo contínuo 

através de condutas apropriadas, adoptar-se-ão as devidas precauções para evitar a desagregação da mistura. 
   
1.2.1.4. Recomendações para a sua utilização em obra 

  
  O tempo decorrido entre a adição de água de amassadura ao cimento e aos agregados e a colocação do betão, não 

deve ser superior a hora e meia. No tempo quente, ou sob condições que contribuam para uma rápida presa do betão, 
o tempo limite deverá ser inferior, salvo se se adoptarem medidas especiais que, sem prejudicar a qualidade do betão, 
aumentem o tempo de presa. 

  
  Betonagem em tempo frio:   

  A temperatura da massa de betão, no momento de a verter para o molde ou cofragem, não será inferior a 5°C. 
  É proibido verter o betão sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuja temperatura seja inferior a zero graus 

centígrados. 
  Geralmente, suspender-se-á a betonagem sempre que se preveja que, dentro das quarenta e oito horas seguintes, 

a temperatura ambiente possa descer abaixo de zero graus centígrados. 
  Nos casos em que, por absoluta necessidade, se betone em tempo de geadas, adoptar-se-ão as medidas 

necessárias para garantir que, durante a presa e primeiro endurecimento do betão, não se produzirão 
deteriorações locais nos elementos correspondentes, nem perdas permanentes apreciáveis das características 
resistentes do material. 

  
  Betonagem em tempo quente:   

  Se a temperatura ambiente for superior a 40°C ou se houver vento excessivo, suspender-se-á a betonagem, salvo 
se, prévia autorização expressa da Direcção de Obra, se adoptem medidas especiais. 

   
1.3. Aços para betão armado  
1.3.1. Aços nervurados  
1.3.1.1. Condições de fornecimento 

  
  Os aços devem ser transportados protegidos adequadamente contra a chuva e a agressividade da atmosfera 

ambiental. 
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1.3.1.2. Recepção e controlo 

  
  Documentação dos fornecimentos:   

  Os fornecedores entregarão ao Construtor, que os facultará à Fiscalização, qualquer documento de identificação do 
produto exigido pela regulamentação aplicável ou, se for o caso, pelo projecto ou pela Fiscalização. Serão 
facultados os seguintes documentos: 
•  Antes do fornecimento: 

•  Os documentos de conformidade ou autorizações administrativas exigidas regulamentarmente. 
•  Até à entrada em vigor da marcação CE, será acompanhada dos certificados de ensaio que garantam o 

cumprimento das seguintes características: 
•  Características mecânicas mínimas garantidas pelo fabricante. 
•  Ausência de fendas depois do ensaio de dobragem-desdobragem. 
•  Aptidão para a dobragem simples. 
•  Os aços soldáveis com características especiais de ductilidade deverão cumprir os requisitos dos ensaios 

de fadiga e deformação alternativa. 
•  Características de aderência. Quando o fabricante garanta as características de aderência através de 

ensaio da viga, apresentará um certificado de homologação de aderência, no qual deverá constar, pelo 
menos: 
•  Marca comercial do aço. 
•  Forma de fornecimento: barra ou rolo. 
•  Limites admissíveis de variação das características geométricas dos ressaltos. 

•  Composição química. 
•  Na documentação, constará, ainda: 

•  O nome do laboratório. No caso de não se tratar de um laboratório público, declaração de acreditação 
para o ensaio referido. 

•  Data de emissão do certificado. 
•  Durante o fornecimento: 

•  As folhas de fornecimento de cada remessa. 
•  Até à entrada em vigor da marcação CE, será acompanhada uma declaração do sistema de identificação do 

aço que tenha utilizado o fabricante. 
•  A classe técnica será especificada através de um código de identificação do tipo de aço através de 

engrossamentos ou omissões de nervuras. Para além disso as barras nervuradas deverão possuir gravadas 
as marcas de identificação que incluem informação sobre o país de origem e o fabricante. 

•  No caso do produto de aço nervurado ser fornecido em rolo ou provir de operações de endireitamento 
prévias ao seu fornecimento, deverá indicar-se explicitamente na guia de fornecimento correspondente. 

•  No caso de barras nervuradas nas que, dadas as características do aço, seja necessário procedimentos 
especiais para o processo de soldadura, o fabricante deverá indicá-los. 

•  Após o fornecimento: 
•  O certificado de garantia do produto fornecido, assinado por pessoa física com poder de representação 

suficiente. 
  
  Garantias de qualidade e avaliações de idoneidade técnica:   

  Se for o caso, os fornecedores entregarão ao Construtor, que facultará à fiscalização, uma cópia autenticada por 
pessoa física dos certificados que garantem que os produtos que serão fornecidos estão em posse de uma garantia 
de qualidade reconhecida oficialmente, onde pelo menos constará a seguinte informação: 
•  Identificação da entidade certificadora. 
•  Logótipo do selo de qualidade. 
•  Identificação do fabricante. 
•  Alcance do certificado. 
•  Garantia que fica coberta pelo selo (nível de certificação). 
•  Número do certificado. 
•  Data de expedição do certificado. 

  Antes do início do fornecimento, a Fiscalização avaliará, em função do nível de garantia do selo e de acordo com o 
indicado no projecto, se a documentação fornecida é suficiente para a aceitação do produto fornecido, e se for o 
caso, que verificações devem ser efectuadas. 

  
  Ensaios:   

  A verificação das propriedades ou características exigíveis a este material realiza-se segundo a norma vigente. 
  No caso de serem efectuados ensaios, os laboratórios de controlo facilitarão os seus resultados acompanhados da 

incerteza de medição para um determinado nível de confiança, assim como a informação relativa às datas, tanto da 
entrada da amostra em laboratório como da realização dos ensaios. 

  As entidades e os laboratórios de controlo de qualidade entregarão os resultados da sua actividade ao agente autor 
da solicitação e, sempre, à Fiscalização. 

   
1.3.1.3. Conservação, armazenamento e manuseamento 

  
  Durante o armazenamento as armaduras deverão ser protegidas adequadamente contra a chuva e a agressividade do 

meio ambiente. Até ao momento da sua utilização, deverão ser conservadas em obra, cuidadosamente classificadas 
segundo os seus tipos, qualidades, diâmetros e procedências, para garantir a necessária rastreabilidade. 
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  Antes da sua utilização e especialmente depois de um longo período de armazenamento em obra, examinar-se-á o 
estado da sua superfície, com a finalidade de assegurar de que não apresenta alterações prejudiciais. Uma ligeira 
camada de óxido na superfície das barras não se considera prejudicial para a sua utilização. No entanto, não se 
admitirão perdas de peso por oxidação superficial, comprovadas depois de uma limpeza com escova de arames até 
remover o óxido aderido, que sejam superiores a 1% em relação ao peso inicial da amostra. 

  
  No momento da sua utilização, as armaduras passivas devem estar livres de substâncias estranhas na sua superfície 

tais como gordura, óleo, tinta, pó, terra ou qualquer outro material prejudicial para a sua boa conservação ou para a 
sua aderência. 

  
  A elaboração de armaduras através de processos de armação requer a disposição de umas instalações que permitam 

desenvolver, pelo menos, as seguintes actividades:   
  Armazenamento dos produtos de aço utilizados. 
  Processo de endireitamento, no caso de ser utilizado aço nervurado fornecido em rolo. 
  Processos de corte, dobragem, soldadura e armação, de acordo com cada caso. 

   
1.3.1.4. Recomendações para a sua utilização em obra 

  
  Para prevenir a corrosão, dever-se-á ter em conta todas as considerações relativas às espessuras de recobrimento. 
  
  Em relação aos materiais utilizados, é proibido pôr em contacto as armaduras com outros metais de diferente potencial 

galvânico. 
  
  É proibido utilizar materiais componentes (água, inertes, aditivos e/ou adições) que contenham iões despassivantes, 

como cloretos, sulfuretos e sulfatos, em proporções superiores às estabelecidas. 
   
1.3.2. Malhas electrossoldadas  
1.3.2.1. Condições de fornecimento 

  
  As malhas devem-se transportar protegidas adequadamente contra a chuva e a agressividade da atmosfera ambiental. 
   
1.3.2.2. Recepção e controlo 

  
  Documentação dos fornecimentos:   

  Os fornecedores entregarão ao Construtor, que os facultará à Fiscalização, qualquer documento de identificação do 
produto exigido pela regulamentação aplicável ou, se for o caso, pelo projecto ou pela Fiscalização. Serão 
facultados os seguintes documentos: 
•  Antes do fornecimento: 

•  Os documentos de conformidade ou autorizações administrativas exigidas regulamentarmente. 
•  Até à entrada em vigor da marcação CE, será acompanhado por um certificado de garantia do fabricante 

assinado por pessoa física com representação suficiente e que abarque todas as características 
contempladas na norma europeia NP ENV 13670-1. 

•  Será entregue cópia da documentação relativa ao aço para armaduras passivas. 
•  Durante o fornecimento: 

•  As folhas de fornecimento de cada remessa. 
•  Até à entrada em vigor da marcação CE, será acompanhada uma declaração do sistema de identificação do 

aço que tenha utilizado o fabricante. 
•  As classes técnicas serão especificadas através de códigos de identificação dos tipos de aço utilizados na 

malha mediante os correspondentes engrossamentos ou omissões de nervuras. Para além disso, as barras 
nervuradas ou os arames, se for o caso, deverão possuir gravadas as marcas de identificação que incluem 
informação sobre o país de origem e do fabricante. 

•  Após o fornecimento: 
•  O certificado de garantia do produto fornecido, assinado por pessoa física com poder de representação 

suficiente. 
  
  Garantias de qualidade e avaliações de idoneidade técnica:   

  Se for o caso, os fornecedores entregarão ao Construtor, que facultará à fiscalização, uma cópia autenticada por 
pessoa física dos certificados que garantem que os produtos que serão fornecidos estão em posse de uma garantia 
de qualidade reconhecida oficialmente, onde pelo menos constará a seguinte informação: 
•  Identificação da entidade certificadora. 
•  Logótipo do selo de qualidade. 
•  Identificação do fabricante. 
•  Alcance do certificado. 
•  Garantia que fica coberta pelo selo (nível de certificação). 
•  Número do certificado. 
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•  Data de expedição do certificado. 
  Antes do início do fornecimento, a Fiscalização avaliará, em função do nível de garantia do selo e de acordo com o 

indicado no projecto, se a documentação fornecida é suficiente para a aceitação do produto fornecido, e se for o 
caso, que verificações devem ser efectuadas. 

  
  Ensaios:   

  A verificação das propriedades ou características exigíveis a este material realiza-se segundo a norma vigente. 
  No caso de serem efectuados ensaios, os laboratórios de controlo facilitarão os seus resultados acompanhados da 

incerteza de medição para um determinado nível de confiança, assim como a informação relativa às datas, tanto da 
entrada da amostra em laboratório como da realização dos ensaios. 

  As entidades e os laboratórios de controlo de qualidade entregarão os resultados da sua actividade ao agente autor 
da solicitação e, sempre, à Fiscalização. 

   
1.3.2.3. Conservação, armazenamento e manuseamento 

  
  Durante o armazenamento as armaduras serão protegidas adequadamente contra a chuva, e a agressividade do meio 

ambiente. Até ao momento da sua utilização, serão conservadas em obra, cuidadosamente classificadas segundo os 
seus tipos, qualidades, diâmetros e procedências, para garantir a necessária rastreabilidade. 

  
  Antes da sua utilização e especialmente depois de um longo período de armazenamento em obra, examinar-se-á o 

estado da sua superfície, com a finalidade de assegurar de que não apresenta alterações prejudiciais. Uma ligeira 
camada de óxido na superfície das barras não se considera prejudicial para a sua utilização. No entanto, não se 
admitirão perdas de peso por oxidação superficial, comprovadas depois de uma limpeza com escova de arames até 
remover o óxido aderido, que sejam superiores a 1% em relação ao peso inicial da amostra. 

  
  No momento da sua utilização, as armaduras passivas devem estar livres de substâncias estranhas na sua superfície 

tais como gordura, óleo, tinta, pó, terra ou qualquer outro material prejudicial para a sua boa conservação ou para a 
sua aderência. 

   
1.3.2.4. Recomendações para a sua utilização em obra 

  
  Para prevenir a corrosão, dever-se-á ter em conta todas as considerações relativas às espessuras de recobrimento. 
  
  Em relação aos materiais utilizados, é proibido pôr em contacto as armaduras com outros metais de diferente potencial 

galvânico. 
  
  É proibido utilizar materiais componentes (água, inertes, aditivos e/ou adições) que contenham iões despassivantes, 

como cloretos, sulfuretos e sulfatos, em proporções superiores às estabelecidas. 
   
1.4. Aços para estruturas metálicas  
1.4.1. Aços em perfis laminados  
1.4.1.1. Condições de fornecimento 
  
  Os aços devem ser transportados de uma maneira segura, de forma que não se produzam deformações permanentes 

e os danos superficiais sejam mínimos. Os componentes devem estar protegidos contra possíveis danos nos pontos de 
fixação (por onde se seguram para os içar). 

  
  Os componentes pré-fabricados que se armazenam antes do transporte ou da montagem devem estar empilhados em 

cima do terreno e sem contacto directo com este. Deve evitar-se qualquer acumulação de água. Os componentes 
devem manter-se limpos e colocados de forma que se evitem as deformações permanentes. 

  
  Será verificado que as peças de aço que cheguem à obra acabadas com um primário antioxidante tenham uma 

preparação de superfícies em grau SA21/2 segundo EN ISO 8501-1 e tenham recebido em oficina duas demãos de 
primário anticorrosivo, livre de chumbo e de cromados, com uma espessura mínima de película seca de 35 microns por 
demão, excepto na zona na que se deve realizar soldaduras em obra, numa distância de 100 mm desde o bordo da 
soldadura. 

  
  Será verificado que as peças de aço que cheguem à obra com acabamento galvanizado tenham o recobrimento de 

zinco homogéneo e contínuo em toda a sua superfície e não se encontrem fendas, esfoliações, nem desprendimentos 
no mesmo. 
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1.4.1.2. Recepção e controlo 

  
  Documentação dos fornecimentos:   

  Para os produtos planos: 
•  Salvo acordo em contrário, o estado de fornecimento dos produtos planos dos tipos S235, S275 e S355 de grau 

JR fica ao critério do fabricante. 
•  Se na nota de encomenda se solicita inspecção e ensaio, dever-se-á indicar: 

•  Tipo de inspecção e ensaios (específicos ou não específicos). 
•  O tipo de documento da inspecção. 

  Para os produtos longos: 
•  Salvo acordo em contrário, o estado de fornecimento dos produtos longos dos tipos S235, S275 e S355 de grau 

JR fica ao critério do fabricante. 
  
  Garantias de qualidade e avaliações de idoneidade técnica: 
  
  Ensaios:   

  A verificação das propriedades ou características exigíveis a este material realiza-se segundo a norma vigente. 
   
1.4.1.3. Conservação, armazenamento e manuseamento 

  
  Se os materiais estiveram armazenados durante um longo período de tempo, ou de uma maneira tal que possam ter 

sofrido uma deterioração importante, deverão ser verificados antes de ser utilizados, para se assegurar de que 
continuam a cumprir a norma de produto correspondente. Os produtos de aço resistentes à corrosão atmosférica 
podem requerer uma molhadela ligeira antes da sua utilização para lhes proporcionar uma base uniforme para a 
exposição à intempérie. 

  
  O material deverá guardar-se em condições que cumpram as instruções do seu fabricante, quando se disponha destas. 
   
1.4.1.4. Recomendações para a sua utilização em obra 

  
  O material não deverá utilizar-se se se tiver ultrapassado a vida útil em armazém especificada pelo seu fabricante. 
   
1.5. Argamassas  
1.5.1. Argamassa para reboco e estuque  
1.5.1.1. Condições de fornecimento 

  
  A argamassa deve ser fornecida em sacos de 25 ou 30 kg. 
  
  Os sacos serão de folha dupla de papel com lâmina intermédia de polietileno. 
   
1.5.1.2. Recepção e controlo 

  
  Documentação dos fornecimentos:   

  Este material deve estar provido da marcação CE, que é uma indicação de que cumpre os requisitos essenciais e de 
que foi objecto de um procedimento de avaliação da conformidade. 

  Deverão figurar na embalagem, na guia de remessa de fornecimento, nas fichas técnicas dos fabricantes, ou em 
qualquer documento que acompanhe o produto, a designação ou o código de designação da identificação. 

  
  Garantias de qualidade e avaliações de idoneidade técnica: 
  
  Ensaios:   

  A verificação das propriedades ou características exigíveis a este material realiza-se segundo a norma vigente. 
   
1.5.1.3. Conservação, armazenamento e manuseamento 

  
  Poder-se-á conservar até 12 meses desde a data de fabrico com a embalagem fechada e em local coberto e seco. 
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1.5.1.4. Recomendações para a sua utilização em obra 

  
  Serão respeitadas, para cada amassadura, as quantidades de água indicadas. Com o objectivo de evitar variações de 

cor, é importante que todos as amassaduras sejam realizadas com a mesma quantidade de água e da mesma forma. 
  
  Temperaturas de aplicação compreendidas entre 5°C e 30°C. 
  
  Não será aplicado com insolação directa, vento forte ou chuva. A chuva e as geadas podem provocar o aparecimento 

de manchas e carbonatações superficiais. 
  
  É conveniente, uma vez aplicada a argamassa, humedecê-la durante as duas primeiras semanas a partir de 24 horas 

depois da sua aplicação. 
  
  No revestimento de áreas com diferentes suportes, recomenda-se a colocação de malha. 
   
1.6. Vários  
1.6.1. Painéis de cofragem  
1.6.1.1. Condições de fornecimento 

  
  Os painéis devem ser transportados convenientemente embalados, de modo a evitar as situações de risco por queda 

de algum elemento durante o trajecto. 
  
  Cada embalagem será composta por 100 unidades aproximadamente. 
   
1.6.1.2. Recepção e controlo 

  
  Documentação dos fornecimentos:   

  O fornecedor facilitará a documentação que seguidamente se indica: 
•  Documentos de origem, guia de fornecimento e etiquetado. 
•  Certificado de garantia do fabricante, assinado por pessoa física. 
•  Documentos de conformidade ou autorizações administrativas exigidas regulamentarmente. 

  
  Garantias de qualidade e avaliações de idoneidade técnica: 
  
  Ensaios:   

  A verificação das propriedades ou características exigíveis a este material realiza-se segundo a norma vigente. 
  
  Inspecções:   

  Em cada fornecimento deste material que chegue à obra deve-se controlar no mínimo: 
•  Que não existam deformações tais como empeno, face ou altura curvada. 
•  Que nenhum esteja danificado transversalmente, e que os seus extremos longitudinais não tenham fissuras de 

mais de 50 cm de comprimento que atravessem toda a espessura do painel. 
•  Se for o caso, que tenha o perfil que protege os extremos, colocado e correctamente fixado. 
•  Que não tenham furos de diâmetro superior a 4 cm. 
•  Que o painel esteja inteiro, isto é, que não lhe falte nenhuma tábua ou troço. 

   
1.6.1.3. Conservação, armazenamento e manuseamento 

  
  O armazenamento será realizado de forma a que não se deformem e em locais secos e ventilados, sem contacto 

directo com o solo. 
   
1.6.2. Travessas, porta-travessas e basculantes.  
1.6.2.1. Condições de fornecimento 

  
  As travessas, porta-travessas e basculantes devem ser transportados convenientemente embaladas, de modo a que se 

evitem as situações de risco por queda de algum elemento durante o trajecto. 
  
  As travessas e porta-travessas devem ser transportadas em embalagens com a forma de cilindros de 

aproximadamente um metro de diâmetro. 
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  Os basculantes devem ser transportados nas mesmas paletes em que se fornecem. 
   
1.6.2.2. Recepção e controlo 

  
  Documentação dos fornecimentos:   

  O fornecedor facilitará a documentação que seguidamente se indica: 
•  Documentos de origem, guia de fornecimento e etiquetado. 
•  Certificado de garantia do fabricante, assinado por pessoa física. 
•  Documentos de conformidade ou autorizações administrativas exigidas regulamentarmente. 

  
  Garantias de qualidade e avaliações de idoneidade técnica: 
  
  Ensaios:   

  A verificação das propriedades ou características exigíveis a este material realiza-se segundo a norma vigente. 
  
  Inspecções:   

  Em cada fornecimento deste material que chegue à obra deve-se controlar no mínimo: 
•  A rectidão, planeza e ausência de fendas nos diferentes elementos metálicos. 
•  Verificação das dimensões da peça. 
•  O estado e acabamento das soldaduras. 
•  A homogeneidade do acabamento final de protecção (pintura), verificando-se a aderência da mesma com 

espátula. 
•  No caso de travessas e porta-travessas, deve-se controlar também: 

•  Que não haja deformações longitudinais superiores a 2 cm, nem abaulamentos importantes, nem falta de 
elementos. 

•  Que não tenham manchas de óxido generalizadas. 
•  No caso de basculantes, deve-se controlar também: 

•  Que não estejam dobrados, nem tenham abaulamentos ou fendas importantes. 
•  Que tenham os dois tampões de plástico e as ripas de madeira fixadas. 
•  Que o passador esteja em bom estado e que ao fechá-lo bata contra o corpo do basculante. 

   
1.6.2.3. Conservação, armazenamento e manuseamento 

  
  O armazenamento será realizado de forma a que não se deformem e em locais secos e ventilados, sem contacto 

directo com o solo. 
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2. ESPECIFICAÇÕES SOBRE A EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
As especificações para a execução de cada uma das diferentes unidades de obra organizam-se nas seguintes secções: 

MEDIDAS PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE COMPÕEM A UNIDADE DE OBRA. 
Especificam-se, nos casos em que existam, as possíveis incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre os 
diversos componentes que compõem a unidade de obra, ou entre o suporte e os componentes. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Descreve-se a unidade de obra, descrevendo pormenorizadamente os elementos que a compõem, com a nomenclatura 
específica de cada um deles, de acordo com os critérios das normas específicas. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Especifica-se a regulamentação que afecta a realização da unidade de obra. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Indica como se deve medir a unidade de obra na fase de elaboração do projecto, medição que será mais tarde 
comprovada em obra. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de se iniciarem os trabalhos de execução de cada uma das unidades de obra, o director de fiscalização de obra 
terá recebido os materiais e os certificados exigíveis, com base no estabelecido na documentação do projecto. Será 
preceptiva a aceitação prévia por parte do director de fiscalização de obra de todos os materiais que constituem a 
unidade de obra. 

  
No entanto, serão realizadas uma série de verificações prévias sobre as condições do suporte, as condições ambientais 
da envolvente, e a qualificação da mão de obra, se for necessário. 

DO SUPORTE 
Estabelecem-se uma série de requisitos prévios sobre o estado das unidades de obra realizadas previamente, que 
podem servir de suporte à nova unidade de obra. 

  
AMBIENTAIS 
Em determinadas condições climáticas (vento, chuva, humidade, etc.) não poderão ser iniciados os trabalhos de 
execução da unidade de obra, deverão ser interrompidos ou será necessário adoptar uma série de medidas 
protectoras. 

  
DO EMPREITEIRO 
Em alguns casos, será necessária a apresentação ao director de fiscalização de obra de uma série de documentos por 
parte do empreiteiro, que acreditem a sua qualificação, ou a da empresa por ele subcontratada, para realizar 
determinado tipo de trabalhos. 

  
  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 
Nesta secção detalha-se o processo de execução de cada unidade de obra, assegurando em cada momento as condições 
que permitam conseguir o nível de qualidade previsto para cada elemento construtivo em particular. 

FASES DE EXECUÇÃO 
Enumeram-se, por ordem de execução, as fases das que consta o processo de execução da unidade de obra. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 
Em algumas unidades de obra faz-se referência às condições em que se deve finalizar uma determinada unidade de 
obra, para que não interfira negativamente no processo de execução das restantes unidades. 

  
  
Uma vez terminados os trabalhos correspondentes à execução de cada unidade de obra, o Empreiteiro retirará os meios 
auxiliares e procederá à limpeza do elemento realizado e das zonas de trabalho, recolhendo os restos de materiais e 
demais resíduos resultantes das operações realizadas para executar a unidade de obra, sendo todos eles classificados, 
carregados e transportados para um centro de reciclagem, vazadouro específico ou centro de recolha e transferência. 
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ENSAIOS 
Naquelas unidades de obra em que seja necessário, indicam-se os ensaios a realizar pelo próprio Empreiteiro ou 
empresa instaladora, cujo custo encontra-se incluído no próprio preço da unidade de obra. 

  
Os outros ensaios que não estão incluídos no preço da unidade de obra, e que é obrigatória a sua realização através de 
laboratórios acreditados encontram-se detalhados e orçamentados, no correspondente capítulo X de Controlo de 
Qualidade e Ensaios, do Orçamento de Execução Material (OEM). 

  
Por exemplo, isto é o que acontece na unidade de obra ADP010, onde se indica que não está incluído no preço da 
unidade de obra o custo do ensaio de densidade e humidade "in situ". 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Em algumas unidades de obra estabelecem-se as condições em que devem ser protegidas para a correcta conservação e 
manutenção em obra, até à sua recepção final. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Indica como se verificarão em obra as medições de Projecto, uma vez superados todos os controlos de qualidade e 
obtida a aceitação final por parte do director de fiscalização de obra. 

  
A medição do número de unidades de obra a pagar será realizada, se for o caso, de acordo com as normas que 
estabelece este capítulo, terá lugar em presença e com a intervenção do empreiteiro, entendendo que este renuncia a 
tal direito se, avisado oportunamente, não compareça. De qualquer modo será válido o resultado que o director de 
fiscalização de obra delibere. 

  
Todas as unidades de obra serão pagas pelos preços estabelecidos no Orçamento. Os referidos preços serão pagos pelas 
unidades de obra terminadas e executadas de acordo com as presentes Condições Técnicas e Especificações sobre a 
Execução dos trabalhos. 

  
Estas unidades compreendem o fornecimento, transporte, manuseamento e colocação dos materiais, maquinaria, meios 
auxiliares, mão de obra necessária para a sua execução e custos indirectos derivados destes recursos, assim como 
necessidades circunstanciais para a execução da obra, tais como indemnizações por danos a terceiros ou ocupações 
temporárias e custos de obtenção das licenças necessárias, assim como das operações necessárias para a reposição de 
servidões e serviços públicos ou privados afectados tanto pelo processo de execução das obras como pelas instalações 
auxiliares. 

  
Igualmente, aqueles elementos que se especificam na definição de cada unidade de obra, as operações descritas no 
processo de execução, os ensaios e testes de serviço e colocação em funcionamento, inspecções, licenças, fichas, taxas 
ou similares. 

  
Não será pago ao Empreiteiro maior volume de qualquer tipo de obra que o definido no projecto ou nas alterações pela 
Direcção de Fiscalização de Obra. Também não lhe será atribuído, se for o caso, o custo da restituição da obra às suas 
dimensões correctas, nem a obra que tivesse que realizar por ordem da Direcção de Fiscalização de Obra para resolver 
qualquer defeito de execução. 

  
TERMINOLOGIA APLICADA NO CRITÉRIO DE MEDIÇÃO. 
Seguidamente, é detalhado o significado de alguns dos termos utilizados nos diferentes capítulos da obra. 

ACONDICIONAMENTO DO TERRENO 
Volume de terras em perfil empolado. A medição será referida ao estado das terras uma vez extraídas. Para isso, a 
forma de obter o volume de terras a transportar, será o resultado da aplicação do coeficiente de empolamento médio 
correspondente, obtido em função das características do terreno. 

  
Volume de enchimento em perfil compactado. A medição será referida ao estado do enchimento uma vez finalizado o 
processo de compactação. 

  
Volume teórico executado. Será o volume que resulte de considerar as dimensões das secções teóricas especificadas 
nas peças desenhadas do Projecto, independentemente de que as secções escavadas tivessem ficado com maiores 
dimensões. 

  



  
 

 
    Caderno de encargos 

Data   Especificações sobre a Execução dos Trabalhos   
  

    
17  

FUNDAÇÕES 
Superfície teórica executada. Será a superfície que resulte de considerar as dimensões das secções teóricas 
especificadas nas peças desenhadas do Projecto, independentemente de que a superfície ocupada pelo betão tivesse 
ficado com maiores dimensões. 

  
Volume teórico executado. Será o volume que resulte de considerar as dimensões das secções teóricas especificadas 
nas peças desenhadas do Projecto, independentemente de que as secções de betão tivessem ficado com maiores 
dimensões. 

  
ESTRUTURAS 
Volume teórico executado. Será o volume que resulte de considerar as dimensões das secções teóricas especificadas 
nas peças desenhadas do Projecto, independentemente de que as secções dos elementos estruturais tivessem ficado 
com maiores dimensões. 

  
ESTRUTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serão os kg que resultem de aplicar aos elementos estruturais metálicos os pesos nominais 
que, segundo dimensões e tipo de aço, figurem em tabelas. 

  
ESTRUTURAS (LAJES) 
Deduzindo as aberturas de superfície maior que X m². Será medida a superfície das lajes da face exterior a face 
exterior das vigas de bordo que delimitam o perímetro da sua superfície, descontando unicamente as aberturas ou 
passagens em lajes que tenham uma superfície maior que X m². 

  
Nos casos de dois panos formados por lajes diferentes, objecto de preços unitários distintos, que apoiem ou 
encastrem numa viga ou muro de carga comum a ambos os panos, cada uma das unidades de obra de lajes será 
medida de fora da face exterior dos elementos delimitadores ao eixo da viga ou muro de carga comum. 

  
Nos casos de lajes inclinadas será tomada em verdadeira grandeza a superfície da face inferior da laje, com o mesmo 
critério anteriormente assinalado para a dedução de aberturas. 

  
ESTRUTURAS (MUROS) 
Deduzindo as aberturas de superfície maior que X m². Será aplicado o mesmo critério que para fachadas e paredes 
divisórias. 

  
FACHADAS E PAREDES DIVISÓRIAS 
Deduzindo as aberturas de superfície maior que X m². Serão medidos os paramentos verticais de fachadas e paredes 
divisórias descontando unicamente aquelas aberturas cuja superfície seja maior que X m², o que significa que: 

Quando as aberturas sejam menores que X m² serão medidas como se não tivessem aberturas. Ao não deduzir 
nenhuma abertura, em compensação de medir abertura por maciço, não serão medidos os trabalhos de formação 
de reentrâncias em ombreiras e padieiras. 

  
Quando as aberturas forem maiores que X m², será deduzida a superfície destas aberturas, mas será somada à 
medição a superfície da parte interior da abertura, correspondente ao desenvolvimento das reentrâncias. 

  
  

Deduzindo todas as aberturas. Serão medidos os paramentos verticais de fachadas e paredes divisórias descontando 
a superfície de todas as aberturas, incluindo a execução de todos os trabalhos necessários para a resolução da 
abertura, assim como os materiais que formam padieiras, ombreiras e remates inferiores. 

  
Será entendido como abertura, qualquer abertura que tenha reentrâncias e padieira para porta ou janela. Em caso de 
se tratar de um vazio na alvenaria sem padieira, parapeito nem caixilharia, será deduzido sempre o mesmo ao medir 
a alvenaria, seja qual for a sua superfície. 

  
Em paredes de fachada onde os panos, em lugar de apoiar directamente na laje, apoiam numa ou duas filas de 
regularização que abarquem toda a espessura da parede, ao efectuar a medição das unidades de obra será medida a 
sua altura a partir da laje e, em compensação, não serão medidas as filas de regularização. 

  
INSTALAÇÕES 
Comprimento realmente executado. Medição segundo comprimento longitudinal resultante, considerando, se for o 
caso, os tramos ocupados por peças especiais. 
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REVESTIMENTOS (GESSOS E REBOCOS DE CIMENTO) 
Deduzindo, nas aberturas de superfície maior que X m², o excesso sobre os X m². Os paramentos verticais e 
horizontais serão medidos, sem descontar aberturas de superfície menor que X m². Para aberturas de maior 
superfície, será descontado unicamente o excesso sobre esta superfície. Em ambos os casos será considerada 
incluída a execução de reentrâncias, fundos de padieiras, etc. Os paramentos que tenham armários encastrados não 
serão objecto de desconto, seja qual for a sua dimensão. 

  
   
2.1. Trabalhos prévios 

  
Unidade de obra 1.2.2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Será verificado que os elementos construtivos que vão receber as cargas transmitidas pelas escoras são capazes 
de resistir às mesmas. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Preparação da superfície de apoio. Marcação e corte de pranchas. Colocação das escoras. Instalação e teste de 
carga da escora. Desmontagem e remoção das escoras após a finalização das obras. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

A área de trabalho ficará livre de restos procedentes dos elementos utilizados no escoramento. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Enquanto se efectua a consolidação definitiva do elemento escorado, será conservado o escoramento realizado. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície realmente executada segundo especificações de Projecto. 

   
2.2. Demolições 

  
Unidade de obra 1.1.1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolição de escada metálica entre o piso 0 e o piso 1, com equipamento de oxicorte, e carga manual para camião ou 
contentor. Inclui reparação dos paramentos danificados. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida pela sua parte interior na sua verdadeira magnitude, segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
As zonas a demolir terão sido identificadas e marcadas. 

  
O elemento objecto da demolição não estará submetido à acção de cargas ou momentos, e será verificada a 
estabilidade da restante estrutura e elementos da sua envolvente, que se deverão encontrar devidamente 
escorados. 
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Deverão ter-se concluído todas as actividades prévias previstas no Projecto de Demolição correspondente: 
medidas de segurança, anulação e neutralização por parte das empresas fornecedoras dos ramais de ligação das 
instalações, trabalhos de campo e ensaios e escoramentos necessários. 

  
Terão sido tomadas as medidas de protecção indicadas no correspondente Estudo de Segurança e Saúde, tanto 
em relação aos operários encarregados da demolição como com terceiras pessoas, vias, elementos públicos ou 
edifícios contíguos. 

  
Deverá dispor-se em obra dos meios necessários para evitar a formação de pó durante os trabalhos de demolição 
e dos sistemas de extinção de incêndios adequados. 

  
DO EMPREITEIRO 

Terá recebido por escrito a aprovação, por parte do director de fiscalização de obra, do seu programa de trabalho, 
conforme o Projecto de Demolição. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Demolição do elemento. Fragmentação do entulho em peças manejáveis. Remoção e acumulação de entulho. 
Limpeza dos restos da obra. Carga manual de entulho para camião ou contentor. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

Não serão deixadas partes instáveis do elemento demolido parcialmente, e a zona de trabalho estará limpa de 
entulho. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Enquanto continuarem a ser realizados trabalhos de reabilitação e não se tenha consolidado definitivamente a zona de 
trabalho, serão mantidos os escoramentos previstos. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á, em verdadeira magnitude, a superfície realmente demolida segundo especificações de Projecto. 

  
  
Unidade de obra 1.2.1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolição de escada metálica de acesso ao depósito, entre o piso 1 e o topo do tubo central de acesso ao depósito, com 
equipamento de oxicorte, e carga manual para camião ou contentor. Inclui reparação dos paramentos danificados. Inclui 
remoção das armaduras existentes sobre o depósito e que resultaram da anterior demolição da laje de cobertura do 
depósito. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida pela sua parte interior na sua verdadeira magnitude, segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
As zonas a demolir terão sido identificadas e marcadas. 

  
O elemento objecto da demolição não estará submetido à acção de cargas ou momentos, e será verificada a 
estabilidade da restante estrutura e elementos da sua envolvente, que se deverão encontrar devidamente 
escorados. 

  
Deverão ter-se concluído todas as actividades prévias previstas no Projecto de Demolição correspondente: 
medidas de segurança, anulação e neutralização por parte das empresas fornecedoras dos ramais de ligação das 
instalações, trabalhos de campo e ensaios e escoramentos necessários. 

  
Terão sido tomadas as medidas de protecção indicadas no correspondente Estudo de Segurança e Saúde, tanto 
em relação aos operários encarregados da demolição como com terceiras pessoas, vias, elementos públicos ou 
edifícios contíguos. 
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Deverá dispor-se em obra dos meios necessários para evitar a formação de pó durante os trabalhos de demolição 
e dos sistemas de extinção de incêndios adequados. 

  
DO EMPREITEIRO 

Terá recebido por escrito a aprovação, por parte do director de fiscalização de obra, do seu programa de trabalho, 
conforme o Projecto de Demolição. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Demolição do elemento. Fragmentação do entulho em peças manejáveis. Remoção e acumulação de entulho. 
Limpeza dos restos da obra. Carga manual de entulho para camião ou contentor. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

Não serão deixadas partes instáveis do elemento demolido parcialmente, e a zona de trabalho estará limpa de 
entulho. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Enquanto continuarem a ser realizados trabalhos de reabilitação e não se tenha consolidado definitivamente a zona de 
trabalho, serão mantidos os escoramentos previstos. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á, em verdadeira magnitude, a superfície realmente demolida segundo especificações de Projecto. 

  
  
Unidade de obra 1.1.2 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolição de maciço de alvenaria de pedra, com argamassa e revestida c/ reboco (ver Corte A1-A1 do desenho nº1), 
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. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Volume medido segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
As zonas a demolir terão sido identificadas e marcadas. 

  
O elemento objecto da demolição não estará submetido à acção de cargas ou impulsos de terras, e será 
verificada a estabilidade da restante estrutura e elementos da sua envolvente, que se deverão encontrar 
devidamente escorados. 

  
Deverão ter-se concluído todas as actividades prévias previstas no Projecto de Demolição correspondente: 
medidas de segurança, anulação e neutralização por parte das empresas fornecedoras dos ramais de ligação das 
instalações, trabalhos de campo e ensaios e escoramentos necessários. 

  
Terão sido tomadas as medidas de protecção indicadas no correspondente Estudo de Segurança e Saúde, tanto 
em relação aos operários encarregados da demolição como com terceiras pessoas, vias, elementos públicos ou 
edifícios contíguos. 

  
Deverá dispor-se em obra dos meios necessários para evitar a formação de pó durante os trabalhos de demolição 
e dos sistemas de extinção de incêndios adequados. 

  
DO EMPREITEIRO 

Terá recebido por escrito a aprovação, por parte do director de fiscalização de obra, do seu programa de trabalho, 
conforme o Projecto de Demolição. 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Demolição do elemento. Fragmentação do entulho em peças manejáveis. Remoção e acumulação de entulho. 
Limpeza dos restos da obra. Carga manual de entulho para camião ou contentor. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

Não serão deixadas partes instáveis do elemento demolido parcialmente, e a zona de trabalho estará limpa de 
entulho. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Enquanto continuarem a ser realizados trabalhos de reabilitação e não se tenha consolidado definitivamente a zona de 
trabalho, serão mantidos os escoramentos previstos. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Será medido o volume realmente demolido segundo especificações de Projecto. 

  
  
Unidade de obra 1.1.11 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolição da área cor-de-rosa da laje maciça de betão armado do piso 1 (assinalada na planta do piso 1 do desenho 
nº1), 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. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Será verificado que sobre o elemento a demolir não existem armazenados nem mobiliário reutilizável nem 
materiais combustíveis, explosivos ou perigosos; e que se procedeu à sua desratização ou desinfecção em caso 
de ser necessário. 

  
Deverão ter-se concluído todas as actividades prévias previstas no Projecto de Demolição correspondente: 
medidas de segurança, anulação e neutralização por parte das empresas fornecedoras dos ramais de ligação das 
instalações, trabalhos de campo e ensaios e escoramentos necessários. 

  
Terão sido tomadas as medidas de protecção indicadas no correspondente Estudo de Segurança e Saúde, tanto 
em relação aos operários encarregados da demolição como com terceiras pessoas, vias, elementos públicos ou 
edifícios contíguos. 

  
Deverá dispor-se em obra dos meios necessários para evitar a formação de pó durante os trabalhos de demolição 
e dos sistemas de extinção de incêndios adequados. 

  
DO EMPREITEIRO 

Terá recebido por escrito a aprovação, por parte do director de fiscalização de obra, do seu programa de trabalho, 
conforme o Projecto de Demolição. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Implantação da superfície da laje a demolir. Demolição do elemento. Corte das armaduras. Fragmentação do 
entulho em peças manejáveis. Remoção e acumulação de entulho. Limpeza dos restos da obra. Carga manual de 
entulho para camião ou contentor. 
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CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 
Não serão deixadas partes instáveis do elemento demolido parcialmente, e a zona de trabalho estará limpa de 
entulho. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Enquanto continuarem a ser realizados trabalhos de reabilitação e não se tenha consolidado definitivamente a zona de 
trabalho, serão mantidos os escoramentos previstos. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície realmente demolida segundo especificações de Projecto. 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço não inclui a remoção do pavimento. 

  
  
Unidade de obra 1.1.12 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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), 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. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Será verificado que sobre o elemento a demolir não existem armazenados nem mobiliário reutilizável nem 
materiais combustíveis, explosivos ou perigosos; e que se procedeu à sua desratização ou desinfecção em caso 
de ser necessário. 

  
Deverão ter-se concluído todas as actividades prévias previstas no Projecto de Demolição correspondente: 
medidas de segurança, anulação e neutralização por parte das empresas fornecedoras dos ramais de ligação das 
instalações, trabalhos de campo e ensaios e escoramentos necessários. 

  
Terão sido tomadas as medidas de protecção indicadas no correspondente Estudo de Segurança e Saúde, tanto 
em relação aos operários encarregados da demolição como com terceiras pessoas, vias, elementos públicos ou 
edifícios contíguos. 

  
Deverá dispor-se em obra dos meios necessários para evitar a formação de pó durante os trabalhos de demolição 
e dos sistemas de extinção de incêndios adequados. 

  
DO EMPREITEIRO 

Terá recebido por escrito a aprovação, por parte do director de fiscalização de obra, do seu programa de trabalho, 
conforme o Projecto de Demolição. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Implantação da superfície da laje a demolir. Demolição do elemento. Corte das armaduras. Fragmentação do 
entulho em peças manejáveis. Remoção e acumulação de entulho. Limpeza dos restos da obra. Carga manual de 
entulho para camião ou contentor. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

Não serão deixadas partes instáveis do elemento demolido parcialmente, e a zona de trabalho estará limpa de 
entulho. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Enquanto continuarem a ser realizados trabalhos de reabilitação e não se tenha consolidado definitivamente a zona de 
trabalho, serão mantidos os escoramentos previstos. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície realmente demolida segundo especificações de Projecto. 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço não inclui a remoção do pavimento. 

  
  
Unidade de obra 1.2.3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolição da área cor-de-rosa da laje maciça de betão armado do piso 2 (assinalada na planta do piso 2 do desenho 
nº1), 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. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Será verificado que sobre o elemento a demolir não existem armazenados nem mobiliário reutilizável nem 
materiais combustíveis, explosivos ou perigosos; e que se procedeu à sua desratização ou desinfecção em caso 
de ser necessário. 

  
Deverão ter-se concluído todas as actividades prévias previstas no Projecto de Demolição correspondente: 
medidas de segurança, anulação e neutralização por parte das empresas fornecedoras dos ramais de ligação das 
instalações, trabalhos de campo e ensaios e escoramentos necessários. 

  
Terão sido tomadas as medidas de protecção indicadas no correspondente Estudo de Segurança e Saúde, tanto 
em relação aos operários encarregados da demolição como com terceiras pessoas, vias, elementos públicos ou 
edifícios contíguos. 

  
Deverá dispor-se em obra dos meios necessários para evitar a formação de pó durante os trabalhos de demolição 
e dos sistemas de extinção de incêndios adequados. 

  
DO EMPREITEIRO 

Terá recebido por escrito a aprovação, por parte do director de fiscalização de obra, do seu programa de trabalho, 
conforme o Projecto de Demolição. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Implantação da superfície da laje a demolir. Demolição do elemento. Corte das armaduras. Fragmentação do 
entulho em peças manejáveis. Remoção e acumulação de entulho. Limpeza dos restos da obra. Carga manual de 
entulho para camião ou contentor. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

Não serão deixadas partes instáveis do elemento demolido parcialmente, e a zona de trabalho estará limpa de 
entulho. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Enquanto continuarem a ser realizados trabalhos de reabilitação e não se tenha consolidado definitivamente a zona de 
trabalho, serão mantidos os escoramentos previstos. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície realmente demolida segundo especificações de Projecto. 
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CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço não inclui a remoção do pavimento. 

  
  
Unidade de obra 1.2.4 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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), 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. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Será verificado que sobre o elemento a demolir não existem armazenados nem mobiliário reutilizável nem 
materiais combustíveis, explosivos ou perigosos; e que se procedeu à sua desratização ou desinfecção em caso 
de ser necessário. 

  
Deverão ter-se concluído todas as actividades prévias previstas no Projecto de Demolição correspondente: 
medidas de segurança, anulação e neutralização por parte das empresas fornecedoras dos ramais de ligação das 
instalações, trabalhos de campo e ensaios e escoramentos necessários. 

  
Terão sido tomadas as medidas de protecção indicadas no correspondente Estudo de Segurança e Saúde, tanto 
em relação aos operários encarregados da demolição como com terceiras pessoas, vias, elementos públicos ou 
edifícios contíguos. 

  
Deverá dispor-se em obra dos meios necessários para evitar a formação de pó durante os trabalhos de demolição 
e dos sistemas de extinção de incêndios adequados. 

  
DO EMPREITEIRO 

Terá recebido por escrito a aprovação, por parte do director de fiscalização de obra, do seu programa de trabalho, 
conforme o Projecto de Demolição. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Implantação da superfície da laje a demolir. Demolição do elemento. Corte das armaduras. Fragmentação do 
entulho em peças manejáveis. Remoção e acumulação de entulho. Limpeza dos restos da obra. Carga manual de 
entulho para camião ou contentor. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

Não serão deixadas partes instáveis do elemento demolido parcialmente, e a zona de trabalho estará limpa de 
entulho. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Enquanto continuarem a ser realizados trabalhos de reabilitação e não se tenha consolidado definitivamente a zona de 
trabalho, serão mantidos os escoramentos previstos. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície realmente demolida segundo especificações de Projecto. 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço não inclui a remoção do pavimento. 
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Unidade de obra 1.2.8 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Volume medido segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Será verificado que sobre o elemento a demolir não existem armazenados nem mobiliário reutilizável nem 
materiais combustíveis, explosivos ou perigosos; e que se procedeu à sua desratização ou desinfecção em caso 
de ser necessário. 

  
Deverão ter-se concluído todas as actividades prévias previstas no Projecto de Demolição correspondente: 
medidas de segurança, anulação e neutralização por parte das empresas fornecedoras dos ramais de ligação das 
instalações, trabalhos de campo e ensaios e escoramentos necessários. 

  
Terão sido tomadas as medidas de protecção indicadas no correspondente Estudo de Segurança e Saúde, tanto 
em relação aos operários encarregados da demolição como com terceiras pessoas, vias, elementos públicos ou 
edifícios contíguos. 

  
Deverá dispor-se em obra dos meios necessários para evitar a formação de pó durante os trabalhos de demolição 
e dos sistemas de extinção de incêndios adequados. 

  
DO EMPREITEIRO 

Terá recebido por escrito a aprovação, por parte do director de fiscalização de obra, do seu programa de trabalho, 
conforme o Projecto de Demolição. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Demolição do elemento. Corte das armaduras. Fragmentação do entulho em peças manejáveis. Remoção e 
acumulação de entulho. Limpeza dos restos da obra. Carga manual de entulho para camião ou contentor. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

Não serão deixadas partes instáveis do elemento demolido parcialmente, e a zona de trabalho estará limpa de 
entulho. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Enquanto continuarem a ser realizados trabalhos de reabilitação e não se tenha consolidado definitivamente a zona de 
trabalho, serão mantidos os escoramentos previstos. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Será medido o volume realmente demolido segundo especificações de Projecto. 

  
  
Unidade de obra 1.2.13 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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, com meios manuais, martelo 
pneumático e equipamento de oxicorte, e carga manual para camião ou contentor. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Volume medido segundo documentação gráfica de Projecto. 

  



  
 

 
    Caderno de encargos 

Data   Especificações sobre a Execução dos Trabalhos   
  

    
26  

CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Será verificado que sobre o elemento a demolir não existem armazenados nem mobiliário reutilizável nem 
materiais combustíveis, explosivos ou perigosos; e que se procedeu à sua desratização ou desinfecção em caso 
de ser necessário. 

  
Deverão ter-se concluído todas as actividades prévias previstas no Projecto de Demolição correspondente: 
medidas de segurança, anulação e neutralização por parte das empresas fornecedoras dos ramais de ligação das 
instalações, trabalhos de campo e ensaios e escoramentos necessários. 

  
Terão sido tomadas as medidas de protecção indicadas no correspondente Estudo de Segurança e Saúde, tanto 
em relação aos operários encarregados da demolição como com terceiras pessoas, vias, elementos públicos ou 
edifícios contíguos. 

  
Deverá dispor-se em obra dos meios necessários para evitar a formação de pó durante os trabalhos de demolição 
e dos sistemas de extinção de incêndios adequados. 

  
DO EMPREITEIRO 

Terá recebido por escrito a aprovação, por parte do director de fiscalização de obra, do seu programa de trabalho, 
conforme o Projecto de Demolição. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Demolição do elemento. Corte das armaduras. Fragmentação do entulho em peças manejáveis. Remoção e 
acumulação de entulho. Limpeza dos restos da obra. Carga manual de entulho para camião ou contentor. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

Não serão deixadas partes instáveis do elemento demolido parcialmente, e a zona de trabalho estará limpa de 
entulho. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Enquanto continuarem a ser realizados trabalhos de reabilitação e não se tenha consolidado definitivamente a zona de 
trabalho, serão mantidos os escoramentos previstos. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Será medido o volume realmente demolido segundo especificações de Projecto. 

  
  
Unidade de obra 1.1.8 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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), 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. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Será verificado que as instalações existentes estão fora de serviço. 

  
FASES DE EXECUÇÃO 
Eliminação do revestimento. Remoção e acumulação de entulho. Limpeza dos restos da obra. Carga manual de entulho 
para camião ou contentor. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície realmente demolida segundo especificações de Projecto. 
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2.3. Fundações 

  
Unidade de obra 1.1.5 

MEDIDAS PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE COMPÕEM A UNIDADE DE OBRA. 
Dependendo da agressividade do terreno ou a presença de água com substâncias agressivas, será escolhido o cimento 
adequado para a fabricação do betão, assim como a sua dosificação e permeabilidade e a espessura de recobrimento das 
armaduras. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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; 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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Elaboração, transporte e colocação em obra do betão: 

- NP EN 206-1. Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Volume medido sobre as secções teóricas da escavação, segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Será verificada a existência da camada de betão de limpeza, que apresentará um plano de apoio horizontal e uma 
superfície limpa. 

  
AMBIENTAIS 

Serão suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a 
temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das 
condições ambientais durante a betonagem ou posterior período de presa, não podendo começar a betonagem 
dos diferentes elementos sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Marcação da disposição da laje e dos pilares ou outros elementos estruturais que apoiem na mesma. Colocação 
de separadores e fixação das armaduras. Ligações, ancoragem e remate das redes de instalações projectadas. 
Betonagem e compactação do betão. Coroamento e nivelamento da fundação. Cura do betão. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

O conjunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas ao terreno. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Será deixada a superfície de betão preparada para a realização de juntas de retracção e será protegida a superfície 
acabada. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á o volume teórico executado segundo especificações de Projecto, sem incluir os incrementos por excessos de 
escavação não autorizados. 
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CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui a elaboração e o montagem da armadura no local definitivo da sua colocação em obra, mas não inclui a 
cofragem. 

  
  
Unidade de obra 1.1.3 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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), 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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Execução: 

- NP EN 1992. Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície de cofragem em contacto com o betão, medida segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Antes de proceder à execução das cofragens é necessário assegurar-se que as escavações estão não só abertas, 
mas também nas condições adequadas às características e dimensões da cofragem. 

  
DO EMPREITEIRO 

Não poderá começar a montagem da cofragem sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra, 
quem verificará que o estado de conservação da sua superfície e das uniões, ajusta-se ao acabamento de betão 
previsto no projecto. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação. Aplicação do líquido descofrante. Montagem do sistema de 
cofragem. Colocação de elementos de sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e nivelamento da cofragem. 
Humidificação da cofragem. Desmontagem do sistema de cofragem. Limpeza e armazenamento da cofragem. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

As superfícies que vão ficar à vista não apresentarão imperfeições. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície de cofragem em contacto com o betão realmente executada segundo especificações de Projecto. 

  
  
Unidade de obra 1.1.4 

MEDIDAS PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE COMPÕEM A UNIDADE DE OBRA. 
Dependendo da agressividade do terreno ou da presença de água com substâncias agressivas, será escolhido o cimento 
adequado para a fabricação do betão, assim como a sua dosificação e permeabilidade. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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. Inclui o fornecimento e instalação da malha quadrada 
superior de armadura Diam.10 afast.10cm. Inclui acabamento superficial liso através de régua vibradora. Inclui 
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formação de negativos para instalação de: caixa de visita da rede de águas pluviais, de canalização de rede de pluviais e 
de rede eléctrica. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Elaboração, transporte e colocação em obra do betão: 

- NP EN 206-1. Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Volume teórico, segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTAIS 
Serão suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a 
temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das 
condições ambientais durante a betonagem ou posterior período de presa, não podendo começar a betonagem 
dos diferentes elementos sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Betonagem e compactação do betão. Colocação das pedras no betão fresco. Cura do betão. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

O conjunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas ao terreno. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á o volume teórico executado segundo especificações de Projecto, sem incluir os incrementos por excessos de 
escavação não autorizados. 

   
2.4. Estruturas 

  
Unidade de obra 1.1.14 

MEDIDAS PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE COMPÕEM A UNIDADE DE OBRA. 
A zona de soldadura não será pintada. 

  
Não será colocado em contacto directo o aço com outros metais nem com gessos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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, 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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Execução: 

- REAE. Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios. 
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- EN 1090-2. Execution of steel structures and aluminium structures. Part 2: Technical requirements for steel 
structures. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Peso nominal medido segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTAIS 
Não serão realizados trabalhos de soldadura quando a temperatura seja inferior a 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Apresentará para a sua aprovação, ao director de fiscalização de obra, o programa de montagem da estrutura, 
baseado nas indicações do Projecto, assim como a documentação que acredite que os soldadores que 
intervenham na sua execução estejam certificados por um organismo acreditado. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação dos eixos. Colocação e fixação provisória do pilar. Aprumo e 
nivelamento. Execução das ligações soldadas. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

As cargas serão transmitidas correctamente à estrutura. O acabamento superficial será o adequado para o 
posterior tratamento de protecção. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Determinar-se-á, a partir do peso obtido em balança oficial das unidades chegadas à obra, o peso das unidades 
realmente executadas segundo especificações de Projecto. 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, as placas de arranque e de transição de pilar 
inferior a superior, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem. 

  
  
Unidade de obra 1.2.6 

MEDIDAS PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE COMPÕEM A UNIDADE DE OBRA. 
A zona de soldadura não será pintada. 

  
Não será colocado em contacto directo o aço com outros metais nem com gessos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Fornecimento e instalação de Escada 2 em caracol, entre o piso 1 e o piso 2, em aço Fe360 (EN 10025 S235JR), de 
acordo com os pormenores do desenho nº2, implantações do desenho nº1 e com os revestimentos protectores previstos 
no desenho nº3. Inclui as furações no betão armado e as fixações soldadas e químicas para fixar as extremidades da 
Escada 2. Este trabalho só será realizado após, pelo menos, 10 dias da conclusão do trabalho do art. 1.1.10. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Execução: 

- REAE. Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios. 

  
- EN 1090-2. Execution of steel structures and aluminium structures. Part 2: Technical requirements for steel 
structures. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Peso nominal medido segundo documentação gráfica de Projecto. 
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CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTAIS 
Não serão realizados trabalhos de soldadura quando a temperatura seja inferior a 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Apresentará para a sua aprovação, ao director de fiscalização de obra, o programa de montagem da estrutura, 
baseado nas indicações do Projecto, assim como a documentação que acredite que os soldadores que 
intervenham na sua execução estejam certificados por um organismo acreditado. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação dos eixos. Colocação e fixação provisória do pilar. Aprumo e 
nivelamento. Execução das ligações soldadas. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

As cargas serão transmitidas correctamente à estrutura. O acabamento superficial será o adequado para o 
posterior tratamento de protecção. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Determinar-se-á, a partir do peso obtido em balança oficial das unidades chegadas à obra, o peso das unidades 
realmente executadas segundo especificações de Projecto. 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, as placas de arranque e de transição de pilar 
inferior a superior, os casquilhos e os elementos auxiliares de montagem. 

  
  
Unidade de obra 1.2.16 

MEDIDAS PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE COMPÕEM A UNIDADE DE OBRA. 
A zona de soldadura não será pintada. 

  
Não será colocado em contacto directo o aço com outros metais nem com gessos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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, 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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Execução: 

- REAE. Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios. 

  
- EN 1090-2. Execution of steel structures and aluminium structures. Part 2: Technical requirements for steel 
structures. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Peso nominal medido segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTAIS 
Não serão realizados trabalhos de soldadura quando a temperatura seja inferior a 0°C. 
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DO EMPREITEIRO 
Apresentará para a sua aprovação, ao director de fiscalização de obra, o programa de montagem da estrutura, 
baseado nas indicações do Projecto, assim como a documentação que acredite que os soldadores que 
intervenham na sua execução estejam certificados por um organismo acreditado. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação dos eixos. Colocação e fixação provisória da viga. Aprumo e 
nivelamento. Execução das ligações soldadas. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

As cargas serão transmitidas correctamente à estrutura. O acabamento superficial será o adequado para o 
posterior tratamento de protecção. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Determinar-se-á, a partir do peso obtido em balança oficial das unidades chegadas à obra, o peso das unidades 
realmente executadas segundo especificações de Projecto. 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, os casquilhos e os elementos auxiliares de 
montagem. 

  
  
Unidade de obra 1.2.17 

MEDIDAS PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE COMPÕEM A UNIDADE DE OBRA. 
A zona de soldadura não será pintada. 

  
Não será colocado em contacto directo o aço com outros metais nem com gessos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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, 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). 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Execução: 

- REAE. Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios. 

  
- EN 1090-2. Execution of steel structures and aluminium structures. Part 2: Technical requirements for steel 
structures. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Peso nominal medido segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTAIS 
Não serão realizados trabalhos de soldadura quando a temperatura seja inferior a 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Apresentará para a sua aprovação, ao director de fiscalização de obra, o programa de montagem da estrutura, 
baseado nas indicações do Projecto, assim como a documentação que acredite que os soldadores que 
intervenham na sua execução estejam certificados por um organismo acreditado. 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação dos eixos. Colocação e fixação provisória da viga. Aprumo e 
nivelamento. Execução das ligações soldadas. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

As cargas serão transmitidas correctamente à estrutura. O acabamento superficial será o adequado para o 
posterior tratamento de protecção. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Determinar-se-á, a partir do peso obtido em balança oficial das unidades chegadas à obra, o peso das unidades 
realmente executadas segundo especificações de Projecto. 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui as soldaduras, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, os casquilhos e os elementos auxiliares de 
montagem. 

  
  
Unidade de obra 1.1.10 

MEDIDAS PARA ASSEGURAR A COMPATIBILIDADE ENTRE OS DIFERENTES PRODUTOS, ELEMENTOS E 
SISTEMAS CONSTRUTIVOS QUE COMPÕEM A UNIDADE DE OBRA. 
A zona de soldadura não será pintada. 

  
Não será colocado em contacto directo o aço com outros metais nem com gessos. 

  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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 nº1 e 
com os revestimentos protectores previstos no desenho nº3), 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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Execução: 

- REAE. Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios. 

  
- EN 1090-2. Execution of steel structures and aluminium structures. Part 2: Technical requirements for steel 
structures. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Peso nominal medido segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTAIS 
Não serão realizados trabalhos de soldadura quando a temperatura seja inferior a 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Apresentará para a sua aprovação, ao director de fiscalização de obra, o programa de reforço da estrutura, 
baseado nas indicações do Projecto, assim como a documentação que acredite que os soldadores que 
intervenham na sua execução estejam certificados por um organismo acreditado. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação dos eixos. Colocação e fixação provisória do elemento. 
Nivelação e aprume. Execução dos furos. Execução das ligações aparafusadas. 
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CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 
As cargas serão transmitidas correctamente à estrutura. O acabamento superficial será o adequado para o 
posterior tratamento de protecção. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Determinar-se-á, a partir do peso obtido em balança oficial das unidades chegadas à obra, o peso das unidades 
realmente executadas segundo especificações de Projecto. 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui os parafusos, os cortes, os desperdícios, as peças especiais, os casquilhos e os elementos auxiliares de 
montagem. 

  
  
Unidade de obra 1.2.7 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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), 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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Elaboração, transporte e colocação em obra do betão: 

- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Execução: 

- Decreto-Lei n.º 163/2006. Estabelece as condições de acessibilidade a satisfazer no projecto e na construção de 
espaços públicos, equipamentos colectivos e edifícios públicos e habitacionais. 

  
- REBAP. Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Montagem e desmontagem do sistema de cofragem: 

- NP EN 1992. Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida pela sua parte interior na sua verdadeira magnitude, segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Se verificará a existência das armaduras de arranque. 

  
AMBIENTAIS 

Serão suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a 
temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 
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DO EMPREITEIRO 
Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das 
condições ambientais durante a betonagem ou posterior período de presa, não podendo começar a betonagem 
dos diferentes elementos sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Marcação de níveis de pisos e patamares. Montagem do sistema de cofragem. Colocação das armaduras com 
separadores homologados. Betonagem e compactação do betão. Cura do betão. Desmontagem do sistema de 
cofragem. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

O conjunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Será evitada a actuação sobre o elemento de acções mecânicas não previstas no cálculo. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á, pelo tardoz, a superfície realmente executada segundo especificações de Projecto. 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui a elaboração da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) em fábrica e a montagem no 
lugar definitivo da sua colocação em obra. 

  
  
Unidade de obra 1.2.14 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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), 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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Elaboração, transporte e colocação em obra do betão: 

- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Execução: 

- Decreto-Lei n.º 163/2006. Estabelece as condições de acessibilidade a satisfazer no projecto e na construção de 
espaços públicos, equipamentos colectivos e edifícios públicos e habitacionais. 

  
- REBAP. Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Montagem e desmontagem do sistema de cofragem: 

- NP EN 1992. Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida pela sua parte interior na sua verdadeira magnitude, segundo documentação gráfica de Projecto. 



  
 

 
    Caderno de encargos 

Data   Especificações sobre a Execução dos Trabalhos   
  

    
36  

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Se verificará a existência das armaduras de arranque. 

  
AMBIENTAIS 

Serão suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a 
temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das 
condições ambientais durante a betonagem ou posterior período de presa, não podendo começar a betonagem 
dos diferentes elementos sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Marcação de níveis de pisos e patamares. Montagem do sistema de cofragem. Colocação das armaduras com 
separadores homologados. Betonagem e compactação do betão. Cura do betão. Desmontagem do sistema de 
cofragem. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

O conjunto será monolítico e transmitirá correctamente as cargas. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Será evitada a actuação sobre o elemento de acções mecânicas não previstas no cálculo. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á, pelo tardoz, a superfície realmente executada segundo especificações de Projecto. 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui a elaboração da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) em fábrica e a montagem no 
lugar definitivo da sua colocação em obra. 

  
  
Unidade de obra 1.1.13 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Betonagem da área azul da laje maciça de betão armado do piso 1 (assinalada na planta do piso 1 do desenho nº1), 
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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Elaboração, transporte e colocação em obra do betão: 

- NP EN 206-1. Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Execução: 

- REBAP. Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado. 
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- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Montagem e desmontagem do sistema de cofragem: 

- NP EN 1992. Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida em verdadeira magnitude desde as faces exteriores das vigas de bordadura do perímetro, segundo 
documentação gráfica de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m². 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTAIS 
Serão suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a 
temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das 
condições ambientais durante a betonagem ou posterior período de presa, não podendo começar a betonagem 
dos diferentes elementos sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Implantação do sistema de cofragem. Montagem do sistema de cofragem. Marcação da geometria da planta sobre 
a cofragem. Colocação de armaduras com separadores homologados. Betonagem e compactação do betão. 
Nivelamento da camada de compressão. Cura do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

A laje será monolítica e transmitirá correctamente as cargas. A superfície deverá ficar uniforme e sem 
irregularidades. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Será evitada a actuação sobre o elemento de acções mecânicas não previstas no cálculo. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á, em verdadeira magnitude, desde as faces exteriores das vigas perimetrais, a superfície realmente executada 
segundo especificações de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m². 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui a elaboração da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) em fábrica e a montagem no 
lugar definitivo da sua colocação em obra, mas não inclui os pilares. 

  
  
Unidade de obra 1.2.5 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Betonagem da área azul da laje maciça de betão armado do piso 2 (assinalada na planta do piso 2 do desenho nº1), 
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. 
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REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Elaboração, transporte e colocação em obra do betão: 

- NP EN 206-1. Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Execução: 

- REBAP. Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Montagem e desmontagem do sistema de cofragem: 

- NP EN 1992. Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida em verdadeira magnitude desde as faces exteriores das vigas de bordadura do perímetro, segundo 
documentação gráfica de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m². 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTAIS 
Serão suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a 
temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das 
condições ambientais durante a betonagem ou posterior período de presa, não podendo começar a betonagem 
dos diferentes elementos sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Implantação do sistema de cofragem. Montagem do sistema de cofragem. Marcação da geometria da planta sobre 
a cofragem. Colocação de armaduras com separadores homologados. Betonagem e compactação do betão. 
Nivelamento da camada de compressão. Cura do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

A laje será monolítica e transmitirá correctamente as cargas. A superfície deverá ficar uniforme e sem 
irregularidades. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Será evitada a actuação sobre o elemento de acções mecânicas não previstas no cálculo. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á, em verdadeira magnitude, desde as faces exteriores das vigas perimetrais, a superfície realmente executada 
segundo especificações de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m². 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui a elaboração da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) em fábrica e a montagem no 
lugar definitivo da sua colocação em obra, mas não inclui os pilares. 
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Unidade de obra 1.2.9 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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; 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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Elaboração, transporte e colocação em obra do betão: 

- NP EN 206-1. Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Execução: 

- REBAP. Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Montagem e desmontagem do sistema de cofragem: 

- NP EN 1992. Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida em verdadeira magnitude desde as faces exteriores das vigas de bordadura do perímetro, segundo 
documentação gráfica de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m². 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTAIS 
Serão suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a 
temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das 
condições ambientais durante a betonagem ou posterior período de presa, não podendo começar a betonagem 
dos diferentes elementos sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Implantação do sistema de cofragem. Montagem do sistema de cofragem. Marcação da geometria da planta sobre 
a cofragem. Colocação de armaduras com separadores homologados. Betonagem e compactação do betão. 
Nivelamento da camada de compressão. Cura do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. 
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CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 
A laje será monolítica e transmitirá correctamente as cargas. A superfície deverá ficar uniforme e sem 
irregularidades. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Será evitada a actuação sobre o elemento de acções mecânicas não previstas no cálculo. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á, em verdadeira magnitude, desde as faces exteriores das vigas perimetrais, a superfície realmente executada 
segundo especificações de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m². 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui a elaboração da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) em fábrica e a montagem no 
lugar definitivo da sua colocação em obra, mas não inclui os pilares. 

  
  
Unidade de obra 1.2.15 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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; 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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Elaboração, transporte e colocação em obra do betão: 

- NP EN 206-1. Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Execução: 

- REBAP. Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Montagem e desmontagem do sistema de cofragem: 

- NP EN 1992. Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida em verdadeira magnitude desde as faces exteriores das vigas de bordadura do perímetro, segundo 
documentação gráfica de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m². 
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CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTAIS 
Serão suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a 
temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das 
condições ambientais durante a betonagem ou posterior período de presa, não podendo começar a betonagem 
dos diferentes elementos sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Implantação do sistema de cofragem. Montagem do sistema de cofragem. Marcação da geometria da planta sobre 
a cofragem. Colocação de armaduras com separadores homologados. Betonagem e compactação do betão. 
Nivelamento da camada de compressão. Cura do betão. Desmontagem do sistema de cofragem. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

A laje será monolítica e transmitirá correctamente as cargas. A superfície deverá ficar uniforme e sem 
irregularidades. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Será evitada a actuação sobre o elemento de acções mecânicas não previstas no cálculo. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á, em verdadeira magnitude, desde as faces exteriores das vigas perimetrais, a superfície realmente executada 
segundo especificações de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 6 m². 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui a elaboração da armadura (corte, dobragem e moldagem de elementos) em fábrica e a montagem no 
lugar definitivo da sua colocação em obra, mas não inclui os pilares. 

  
  
Unidade de obra 1.1.6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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). Inclusive elementos de sustentação, travamento, fixação e escoramento 
necessários para a sua estabilidade; e líquido descofrante para evitar a aderência do betão à cofragem. 
  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Execução: 

- NP EN 1992. Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície de cofragem em contacto com o betão, medida segundo documentação gráfica de Projecto, sem deduzir 
aberturas menores que 1 m². 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Antes de proceder à execução das cofragens é necessário assegurar-se que as escavações estão não só abertas, 
mas também nas condições adequadas às características e dimensões da cofragem. 
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DO EMPREITEIRO 
Não poderá começar a montagem da cofragem sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra, 
quem verificará que o estado de conservação da sua superfície e das uniões, ajusta-se ao acabamento de betão 
previsto no projecto. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Limpeza e preparação do plano de apoio. Colocação de negativos para passagem dos tensores. Montagem do 
sistema de cofragem. Colocação de elementos de sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e nivelamento da 
cofragem. Humidificação da cofragem. Desmontagem do sistema de cofragem. Limpeza e armazenamento da 
cofragem. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

As superfícies que vão ficar à vista não apresentarão imperfeições. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície de cofragem em contacto com o betão realmente executada segundo especificações de Projecto, 
sem deduzir aberturas menores que 1 m². 

  
  
Unidade de obra 1.2.5 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Betonagem da área azul da laje maciça de betão armado do piso 2 (assinalada na planta do piso 2 do desenho nº1), 
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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Elaboração, transporte e colocação em obra do betão: 

- NP EN 206-1. Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
Execução: 

- REBAP. Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-Esforçado. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Volume medido sobre a secção teórica de cálculo, segundo documentação gráfica de Projecto, descontando as aberturas 
de superfície maior de 2 m². 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Verificar-se-á a existência das armaduras de espera no plano de apoio do muro, que apresentará uma superfície 
horizontal e limpa. 

  
AMBIENTAIS 

Serão suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a 
temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 
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DO EMPREITEIRO 
Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das 
condições ambientais durante a betonagem ou posterior período de presa, não podendo começar a betonagem 
dos diferentes elementos sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Marcação. Colocação da armadura com separadores homologados. Formação de juntas. Betonagem e 
compactação do betão. Cura do betão. Tratamento de juntas de construção. Limpeza da superfície de coroamento 
do muro. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

Evitar-se-á a circulação de veículos e a colocação de cargas nas proximidades do tardoz do muro, até que se 
execute a estrutura da obra. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Será evitada a actuação sobre o elemento de acções mecânicas não previstas no cálculo. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á o volume teórico executado segundo especificações de Projecto, descontando as aberturas de superfície 
maior de 2 m². 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
O preço inclui a elaboração e o montagem da armadura no local definitivo da sua colocação em obra. 

  
  
Unidade de obra 1.2.11 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Montagem e desmontagem de sistema de cofragem plana e curva, com acabamento para revestir, realizado com painéis 
de contraplacado, para execução de parede PBA2 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. 

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Execução: 

- NP EN 1992. Eurocódigo 2: Projecto de estruturas de betão. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 

  
  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície de cofragem em contacto com o betão, medida segundo documentação gráfica de Projecto, sem deduzir 
aberturas menores que 1 m². 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Antes de proceder à execução das cofragens é necessário assegurar-se que as escavações estão não só abertas, 
mas também nas condições adequadas às características e dimensões da cofragem. 

  
DO EMPREITEIRO 

Não poderá começar a montagem da cofragem sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra, 
quem verificará que o estado de conservação da sua superfície e das uniões, ajusta-se ao acabamento de betão 
previsto no projecto. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Limpeza e preparação do plano de apoio. Marcação das juntas de construção e de dilatação. Colocação de 
negativos para passagem dos tensores. Montagem do sistema de cofragem. Colocação de elementos de 
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sustentação, fixação e escoramento. Aprumo e nivelamento da cofragem. Desmontagem do sistema de cofragem. 
Limpeza e armazenamento da cofragem. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

As superfícies que vão ficar à vista não apresentarão imperfeições. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície de cofragem em contacto com o betão realmente executada segundo especificações de Projecto, 
sem deduzir aberturas menores que 1 m². 

  
  
Unidade de obra 1.2.10 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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. 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. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Será verificado que no caso de existir armaduras à vista estas não possuem gorduras, pó ou ferrugem, e estão 
protegidas contra a corrosão. 

  
Será verificado que a superfície suporte de betão tem uma resistência à tracção mínima de 1,5 N/mm², está seca, 
limpa, firme, rugosa e não possui gorduras, tintas, dissolventes ou pó. 

  
AMBIENTAIS 

Serão suspensos os trabalhos quando a temperatura do suporte seja inferior a 5°C ou superior a 35°C. 

  
FASES DE EXECUÇÃO 
Humedecimento da superfície suporte. Preparação da mistura. Aplicação do produto. Perfilamento de arestas. Cura. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Será protegida da chuva até que o produto tenha ganho presa. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície realmente executada segundo especificações de Projecto. 

  
  
Unidade de obra 1.1.7 

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

  
REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Elaboração, transporte e colocação em obra do betão: 

- NP EN 206-1. Betão. Parte 1: Especificação, desempenho, produção e conformidade. 

  
- NP EN 13670. Execução de estruturas em betão. 
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CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida segundo documentação gráfica de Projecto. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTAIS 
Serão suspensos os trabalhos de betonagem quando chova com intensidade, neve, exista vento excessivo, uma 
temperatura ambiente superior a 40°C ou se preveja que dentro das 48 horas seguintes possa descer a 
temperatura ambiente abaixo dos 0°C. 

  
DO EMPREITEIRO 

Deverá dispor-se na obra de uma série de meios, em previsão de que se produzam alterações bruscas das 
condições ambientais durante a betonagem ou posterior período de presa, não podendo começar a betonagem 
dos diferentes elementos sem a autorização por escrito do director de fiscalização de obra. 

  
PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Escoramento da laje. Montagem do sistema de cofragem. Colocação da malha electrossoldada com separadores 
homologados. Betonagem e compactação do betão. Nivelamento da superfície. Cura do betão. Desmontagem do 
sistema de cofragem e remoção do escoramento. Limpeza dos restos gerados. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

A laje será monolítica e transmitirá correctamente as cargas. A superfície deverá ficar uniforme e sem 
irregularidades. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Será evitada a actuação sobre o elemento de acções mecânicas não previstas no cálculo. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície realmente executada segundo especificações de Projecto. 

   
2.5. Revestimentos 

  
Unidade de obra 1.1.9 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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), 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. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE PROJECTO 
Superfície medida segundo documentação gráfica de Projecto, descontando as aberturas de superfície maior de 1 m², 
adicionando em alternativa a superfície da parte interior da abertura. Nas aberturas que não se deduzam, estão incluídos 
os trabalhos de realizar a superfície interior da abertura. 

  
CONDIÇÕES PRÉVIAS QUE DEVEM SER CUMPRIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DAS UNIDADES DE OBRA 

DO SUPORTE 
Será verificado que a camada base é regular, absorvente, resistente e plana, devendo garantir a 
impermeabilidade da fachada. 

  
AMBIENTAIS 

Serão suspensos os trabalhos quando a temperatura ambiente seja inferior a 5°C ou superior a 30°C. 
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PROCESSO DE EXECUÇÃO 

FASES DE EXECUÇÃO 
Disposição dos panos de trabalho. Preparação da argamassa. Aplicação da argamassa. Realização de juntas e 
pontos singulares. Execução do acabamento. Cura da argamassa. 

  
CONDIÇÕES DE FINALIZAÇÃO 

Será impermeável à água e permeável ao vapor de água. Terá uma perfeita aderência ao suporte e bom aspecto. 

  
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Será protegido o revestimento recém executado. 

  
CRITÉRIO DE MEDIÇÃO EM OBRA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Medir-se-á a superfície realmente executada segundo especificações de Projecto, descontando as aberturas de superfície 
maior de 1 m², adicionando em alternativa a superfície da parte interior da abertura. Nas aberturas que não se 
deduzam, estão incluídos os trabalhos de realizar a superfície interior da abertura. 

  
CRITÉRIOS CONSIDERADOS NA DETERMINAÇÃO DO PREÇO DA UNIDADE DE OBRA 
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 base de argamassa. 
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3. ESPECIFICAÇÕES SOBRE VERIFICAÇÕES NA OBRA FINALIZADA 
Sobre a obra concluída ou sobre as suas diferentes partes e instalações totalmente finalizadas, devem ser realizadas as 
verificações e ensaios funcionais previstos no presente caderno de encargos, para além dos previstos na regulamentação 
aplicável, sendo o seu custo da responsabilidade do construtor. Outras verificações e ensaios ordenados pela Fiscalização 
são encargo do construtor no caso de os resultados se mostrarem insatisfatórios ou do Dono de obra em caso contrário. 
Os ensaios a realizar por laboratório externo acreditado são detalhados no capítulo X, Controlo de Qualidade e Ensaios, 
do orçamento do projecto. 

As verificações e os ensaios funcionais das instalações serão realizados pela empresa instaladora, de acordo com a 
regulamentação em vigor e com as indicações da fiscalização, após a obra estar concluída ou as suas instalações 
finalizadas. A empresa instaladora deverá dispor dos meios humanos e materiais necessários para a sua realização. 

Todos os ensaios serão efectuados na presença do instalador autorizado e do director de fiscalização de obra, que é 
quem deve dar a conformidade tanto do procedimento seguido como dos resultados obtidos. 

Os resultados dos diferentes ensaios realizados a cada um dos equipamentos, aparelhos ou subsistemas passarão a 
formar parte da documentação final da instalação. 

Serão da responsabilidade da empresa instaladora todos os gastos gerados pela realização destes ensaios finais, assim 
como os gastos gerados pelo incumprimento das mesmas. 
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4. ESPECIFICAÇÕES SOBRE AS OPERAÇÕES DE GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO E 
DEMOLIÇÃO 
A recolha, armazenamento, triagem, tratamento, valorização e eliminação de resíduos da construção e demolição (RCD), 
devem cumprir as especificações descritas seguidamente. 

Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas provenientes de actividades de construção devem ser 
reutilizados no trabalho de origem de construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, 
reabilitação, limpeza e restauro, bem como em qualquer outro trabalho de origem que envolva processo construtivo. 
Estes solos e rochas também podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na 
recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a 
resíduos ou ainda em local licenciado. 

A utilização de RCD em obra será feita em observância das normas técnicas nacionais e comunitárias aplicáveis, e na 
sua ausência, as especificações técnicas definidas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 

Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD serão obrigatoriamente objecto de triagem em obra 
com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorização. 

Nos casos em que não possa ser efectuada a triagem dos RCD na obra ou em local afecto à mesma, o respectivo 
produtor será responsável pelo seu encaminhamento para operador licenciado para esse efeito. 

As instalações de triagem e fragmentação de RCD estarão sujeitas aos requisitos técnicos definidos no anexo I do 
Decreto-Lei n.º 46/2008. 

O produtor e o detentor devem garantir que os resíduos sejam transportados de acordo com as prescrições do Decreto-
Lei n.º 335/97 e que cada transporte é acompanhado das competentes guias de acompanhamento. 
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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 Trabalhos de estruturas previstos             
1.1 Trabalhos previstos entre Piso -1 e Piso 1             
1.1.1 Demolição de escada metálica entre o piso 0 e o piso 1, com equipamento de 

oxicorte, e carga manual para camião ou contentor. Inclui reparação dos 
paramentos danificados. 4,20 m² 

      Uds. Altura Largura         Parcial Subtotal 

        6,00 0,70       4,20       
                  4,20 4,20 

1.1.2 Demolição de maciço de alvenaria de pedra, com argamassa e revestida c/ 
reboco (ver Corte A1-A1 do desenho nº1), 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. 0,26 m³ 

      Uds. Área (m2) Altura (m)         Parcial Subtotal 

       1 0,88 0,30       0,26       
                  0,26 0,26 
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1.1.3 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), 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. 1,48 m² 

      Uds. Largura (m) Altura (m)         Parcial Subtotal 

      2 0,61 1,21       1,48       
                  1,48 1,48 

1.1.4 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. 
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. 2,66 m³ 

      Uds. Àrea (m2) Altura (m)         Parcial Subtotal 

      1 2,20 1,21       2,66       
                  2,66 2,66 

1.1.5 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; 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. 0,27 m³ 

      Uds. Área (m2) Altura (m)         Parcial Subtotal 

      1 0,90 0,30       0,27       
                  0,27 0,27 

1.1.6 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). Inclusive elementos de 
sustentação, travamento, fixação e escoramento necessários para a sua 
estabilidade; e líquido descofrante para evitar a aderência do betão à 
cofragem. 33,32 m² 

      Uds. Perímetro Altura         Parcial Subtotal 

      1 13,60 2,45       33,32       
                  33,32 33,32 

1.1.7 Execução de capa de b.a. contra a face interior da parede periférica (ver 
Pormenor 1 do desenho nº1), 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. 33,32 m² 

      Uds. Perímetro Altura         Parcial Subtotal 

      1 13,60 2,45       33,32       
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                  33,32 33,32 

1.1.8 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), 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. 0,50 m² 

      Uds. Comprimento Largura          Parcial Subtotal 

       1 3,33 0,15       0,50       
                  0,50 0,50 

1.1.9 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), 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. 0,50 m² 

      Uds. Comprimento Largura          Parcial Subtotal 

       1 3,33 0,15       0,50       
                  0,50 0,50 

1.1.10 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 nº1 e 
com os revestimentos protectores previstos no desenho nº3), 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. 66,27 kg 

      Uds. Comprim. Kg/ml        Parcial Subtotal 

      1 3,33 19,90       66,27       
                  66,27 66,27 

1.1.11 Demolição da área cor-de-rosa da laje maciça de betão armado do piso 1 
(assinalada na planta do piso 1 do desenho nº1), 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. 0,83 m² 

    
  Uds. Área a 

demolir 
            Parcial Subtotal 

      1 0,83         0,83       
                  0,83 0,83 

1.1.12 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), 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. 0,62 m² 

    
  Uds. Área a 

demolir 
            Parcial Subtotal 

      1 0,62         0,62       
                  0,62 0,62 
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1.1.13 Betonagem da área azul da laje maciça de betão armado do piso 1 
(assinalada na planta do piso 1 do desenho nº1), 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. 0,75 m² 

    
  Uds. Área a 

betonar 
           Parcial Subtotal 

      1 0,75         0,75       
                  0,75 0,75 

1.1.14 Fornecimento e instalação de Escada 1 em caracol, entre o piso 0 e o piso 1, 
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. Inclui as furações no betão armado e as 
fixações soldadas e químicas para fixar as extremidades da Escada 1. 516,00 kg 

      Uds. Comprim. kg/ml Nº degraus     Parcial Subtotal 

    Prumo da escada em tubo tubo 
CHS 114,3x5 

1 5,81 13,50       78,44       

    
Tubo RHS 50x30x3 soldado ao 
prumo da escada para apoio do 
degrau 

2 0,75 3,66 27,00     148,23       

    Guarda-corpos da escada (ver 
arquitectura) 

1 10,50 10,00       105,00       
                  331,67 331,67 

      Uds. Comprim.(m) Largura(m) Esp. (mm)     Parcial Subtotal 

    Chapa de base (ligação tipo 6) 1 0,20 0,20 10,00     3,12       
    Chapas horizontal no topo  (ligação 

tipo 9) 
2 0,65 0,14 10,00     14,20       

    
Cobertor dos degraus em chapa de 
aço «folha de oliveira» c/ esp=3mm 
quinada e soldada aos RHS 
50x30x3 

27 0,65 0,22 3,00     90,35       

    
Espelho dos degraus em chapa de 
aço «folha de oliveira» c/ esp=3mm 
quinada e soldada aos RHS 
50x30x3 

28 0,65 0,18 3,00     76,66       

                  184,33 184,33 

                  516,00 516,00 

1.2 Trabalhos previstos entre Piso 1 e o Piso 4             
1.2.1 Demolição de escada metálica de acesso ao depósito, entre o piso 1 e o topo 

do tubo central de acesso ao depósito, com equipamento de oxicorte, e carga 
manual para camião ou contentor. Inclui reparação dos paramentos 
danificados. Inclui remoção das armaduras existentes sobre o depósito e que 
resultaram da anterior demolição da laje de cobertura do depósito. 5,77 m² 

      Uds. Altura Largura         Parcial Subtotal 

        8,24 0,70       5,77       
                  5,77 5,77 
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1.2.2 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. 14,04 m² 

      Uds. Área            Parcial Subtotal 

      1 14,86         14,86       
    Descontar abertura central -1 0,82         -0,82       
                  14,04 14,04 

1.2.3 Demolição da área cor-de-rosa da laje maciça de betão armado do piso 2 
(assinalada na planta do piso 2 do desenho nº1), 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. 1,55 m² 

    
  Uds. Área a 

demolir 
            Parcial Subtotal 

      1 1,55         1,55       
                  1,55 1,55 

1.2.4 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), 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. 0,67 m² 

    
  Uds. Área a 

demolir 
            Parcial Subtotal 

      1 0,67         0,67       
                  0,67 0,67 

1.2.5 Betonagem da área azul da laje maciça de betão armado do piso 2 
(assinalada na planta do piso 2 do desenho nº1), 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. 0,67 m² 

    
  Uds. Área a 

betonar 
           Parcial Subtotal 

      1 0,67         0,67       
                  0,67 0,67 
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1.2.6 Fornecimento e instalação de Escada 2 em caracol, entre o piso 1 e o piso 2, 
em aço Fe360 (EN 10025 S235JR), de acordo com os pormenores do 
desenho nº2, implantações do desenho nº1 e com os revestimentos 
protectores previstos no desenho nº3. Inclui as furações no betão armado e as 
fixações soldadas e químicas para fixar as extremidades da Escada 2. Este 
trabalho só será realizado após, pelo menos, 10 dias da conclusão do 
trabalho do art. 1.1.10. 516,00 kg 

      Uds. Comprim. kg/ml Nº degraus     Parcial Subtotal 

    Prumo da escada em tubo tubo 
CHS 114,3x5 

1 5,81 13,50       78,44       

    
Tubo RHS 50x30x3 soldado ao 
prumo da escada para apoio do 
degrau 

2 0,75 3,66 27,00     148,23       

    Guarda-corpos da escada (ver 
arquitectura) 

1 10,50 10,00       105,00       
                  331,67 331,67 

      Uds. Comprim.(m) Largura(m) Esp. (mm)     Parcial Subtotal 

    Chapa de base (ligação tipo 6) 1 0,20 0,20 10,00     3,12       
    Chapas horizontal no topo  (ligação 

tipo 9) 
2 0,65 0,14 10,00     14,20       

    
Cobertor dos degraus em chapa de 
aço «folha de oliveira» c/ esp=3mm 
quinada e soldada aos RHS 
50x30x3 

27 0,65 0,22 3,00     90,35       

    
Espelho dos degraus em chapa de 
aço «folha de oliveira» c/ esp=3mm 
quinada e soldada aos RHS 
50x30x3 

28 0,65 0,18 3,00     76,66       

                  184,33 184,33 

                  516,00 516,00 

1.2.7 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), 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. 2,54 m² 

    
  Uds. Área em 

planta 
            Parcial Subtotal 

      1 2,54         2,54       
                  2,54 2,54 

1.2.8 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. 0,16 m³ 

      Uds. Comprim. Prof.média Altura     Parcial Subtotal 

      25 0,60 0,08 0,13     0,16       
                  0,16 0,16 
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1.2.9 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; 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. 15,37 m² 

      Uds. Área              Parcial Subtotal 

    Laje piso 3 1 16,11         16,11       
    Descontar abertura da Escada 3 -1 1,95         -1,95       
    Descontar abertura central -1 0,79         -0,79       
    Parede periférica 1 2,00         2,00       
                  15,37 15,37 

1.2.10 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. 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. 0,90 m² 

      Uds. Comprim. Largura          Parcial Subtotal 

      1 6,00 0,15       0,90       
                  0,90 0,90 

1.2.11 Montagem e desmontagem de sistema de cofragem plana e curva, com 
acabamento para revestir, realizado com painéis de contraplacado, para 
execução de parede PBA2 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. 2,88 m² 

    
  Uds. Comprim. Altura 

média 
        Parcial Subtotal 

      2 4,23 0,34       2,88       
                  2,88 2,88 

1.2.12 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, 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. 0,42 m³ 

      Uds. Comprim. Espessura         Parcial Subtotal 
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      1 4,23 0,10       0,42       
                  0,42 0,42 

1.2.13 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, com meios manuais, 
martelo pneumático e equipamento de oxicorte, e carga manual para camião 
ou contentor. 0,02 m³ 

      Uds. Comprim. Largura Altura     Parcial Subtotal 

      1 1,31 0,12 0,15     0,02       
                  0,02 0,02 

1.2.14 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), 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. 0,52 m² 

    
  Uds. Área em 

planta 
            Parcial Subtotal 

      1 0,52         0,52       
                  0,52 0,52 

1.2.15 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; 
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. 1,99 m² 

      Uds. Área              Parcial Subtotal 

    Laje piso 4 1 1,99         1,99       
                  1,99 1,99 

1.2.16 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, 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. 136,18 kg 

      Uds. Comprim. Kg/ml        Parcial Subtotal 
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    Prumos SHS 100x4 3 1,30 13,40       52,26       
    Viga-corrimão calandrada  SHS 

100x4 
1 4,55 13,40       60,97       

    Troços SHS 80x4 3 0,10 9,44       2,83       
                  116,06 116,06 

    
  Uds. Comprim. Largura Espessura 

(mm) 
    Parcial Subtotal 

    Chapas de base 3 0,20 0,20 15,00     14,04       
    Chapa auxiliar (para fixar o 

cachorro de cantaria) 
3 0,18 0,10 10,00     4,21       

    Chapa de topo de prumo 3 0,10 0,10 8,00     1,87       
                  20,12 20,12 

                  136,18 136,18 

1.2.17 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, 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). 70,00 kg 

      Uds. Peso             Parcial Subtotal 

      1 70,00         70,00       
                  70,00 70,00 
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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; 
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1 Trabalhos de estruturas 
previstos                               

1.1 Trabalhos previstos entre Piso -
1 e Piso 1                               

1.1.1 Demolição de escada metálica entre o 
piso 0 e o piso 1, com equipamento 
de oxicorte, e carga manual para 
camião ou contentor. Inclui reparação 
dos paramentos danificados. m² 4,20 __________ ____________ 

  

1.1.2 Demolição de maciço de alvenaria de 
pedra, com argamassa e revestida c/ 
reboco (ver Corte A1-A1 do desenho 
nº1), 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 __________ ____________ 

  

1.1.3 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), 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 __________ 

____________ 
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1.1.4 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. 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 __________ ____________ 

  

1.1.5 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; 
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 __________ 

____________ 
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1.1.6 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). 
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 __________ 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.1.7 Execução de capa de b.a. contra a 
face interior da parede periférica (ver 
Pormenor 1 do desenho nº1), 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 __________ ____________ 

  

1.1.8 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), 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 __________ ____________ 
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1.1.9 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), 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 __________ ____________ 

  

1.1.10 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 nº1 e com os 
revestimentos protectores previstos 
no desenho nº3), 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 __________ ____________ 

  

1.1.11 Demolição da área cor-de-rosa da laje 
maciça de betão armado do piso 1 
(assinalada na planta do piso 1 do 
desenho nº1), 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 __________ ____________ 

  

1.1.12 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), 
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 __________ ____________ 
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1.1.13 Betonagem da área azul da laje 
maciça de betão armado do piso 1 
(assinalada na planta do piso 1 do 
desenho nº1), 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 __________ ____________ 

  

1.1.14 Fornecimento e instalação de Escada 
1 em caracol, entre o piso 0 e o piso 
1, 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. 
Inclui as furações no betão armado e 
as fixações soldadas e químicas para 
fixar as extremidades da Escada 1. kg 516,00 __________ ____________ 

  

                Total  1.1 ____________   
1.2 Trabalhos previstos entre Piso 1 e 

o Piso 4                               
1.2.1 Demolição de escada metálica de 

acesso ao depósito, entre o piso 1 e o 
topo do tubo central de acesso ao 
depósito, com equipamento de 
oxicorte, e carga manual para camião 
ou contentor. Inclui reparação dos 
paramentos danificados. Inclui 
remoção das armaduras existentes 
sobre o depósito e que resultaram da 
anterior demolição da laje de 
cobertura do depósito. m² 5,77 __________ ____________ 
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1.2.2 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 __________ ____________ 

  

1.2.3 Demolição da área cor-de-rosa da laje 
maciça de betão armado do piso 2 
(assinalada na planta do piso 2 do 
desenho nº1), 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 __________ ____________ 

  

1.2.4 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), 
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 __________ ____________ 
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1.2.5 Betonagem da área azul da laje 
maciça de betão armado do piso 2 
(assinalada na planta do piso 2 do 
desenho nº1), 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 __________ ____________ 

  

1.2.6 Fornecimento e instalação de Escada 
2 em caracol, entre o piso 1 e o piso 
2, em aço Fe360 (EN 10025 S235JR), 
de acordo com os pormenores do 
desenho nº2, implantações do 
desenho nº1 e com os revestimentos 
protectores previstos no desenho nº3. 
Inclui as furações no betão armado e 
as fixações soldadas e químicas para 
fixar as extremidades da Escada 2. 
Este trabalho só será realizado após, 
pelo menos, 10 dias da conclusão do 
trabalho do art. 1.1.10. kg 516,00 __________ ____________ 

  



              
ADAPTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA 

OBSERVATÓRIO - PROJECTO EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS 

  

                                          

              25-03-21   

              MAPA DE QUANTIDADES   

Num Descrição Un Quantidade Preço Unitário Importância   

                                           

Página 10 de 15  

1.2.7 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), 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 __________ ____________ 

  

1.2.8 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. m³ 0,16 __________ ____________ 
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1.2.9 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; 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 __________ ____________ 

  

1.2.10 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. 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 __________ ____________ 

  

1.2.11 Montagem e desmontagem de 
sistema de cofragem plana e curva, 
com acabamento para revestir, 
realizado com painéis de 
contraplacado, para execução de 
parede PBA2 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 __________ ____________ 
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1.2.12 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, 
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 __________ ____________ 

  

1.2.13 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, com 
meios manuais, martelo pneumático e 
equipamento de oxicorte, e carga 
manual para camião ou contentor. m³ 0,02 __________ ____________ 

  

1.2.14 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), 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 __________ ____________ 

  



              
ADAPTAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA 

OBSERVATÓRIO - PROJECTO EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS 

  

                                          

              25-03-21   

              MAPA DE QUANTIDADES   

Num Descrição Un Quantidade Preço Unitário Importância   

                                           

Página 13 de 15  

1.2.15 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; 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 __________ ____________ 

  

1.2.16 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, 
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 __________ ____________ 
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1.2.17 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, 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 __________ ____________ 

  

                Total  1.2 ____________   
                Total  1 ____________   
                Total  do orçamento ____________    
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