
Código Designação Unidade Qtd

1 CAPITULO 1 - ESTALEIRO E SEGURANÇA

1,1

Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos 

para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e 

encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas. vg 1

1,2

Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a 

Fase de Obra e respectiva  implementação de acordo  com o estipulado 

no DL 273/2003. vg 1

1,3

Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade 

da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos 

resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à 

Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei. vg 1

1,4

Disponibilização durante o decorrer da obra de todos os elementos 

necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra vg 1

1,5

Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, 

conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os 

trabalhos e materiais inerentes. UN 1

1,6

Fornecimento, colocação e desmontagem após conclusão dos trabalhos, 

de sinalização temporária para controlo, desvio ou interrupção de 

tráfego, de acordo com plano devidamente aprovado e incluíndo todos 

os materiais e trabalhos necessários. vg 1

2 CAPITULO 2 - ARQUITETURA PAISAGISTA

2.1. REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES

2.1.1.

Trabalhos de abate, corte e desenraizamento de árvores existentes, 

incluindo a remoção, carga, transporte e descarga dos produtos 

sobrantes para vazadouro autorizado, indeminização por depósito, 

queima química de restos de raízes e todos os trabalhos, materiais, 

acessórios e mão de obra inerentes à sua boa execução UN 2

2.1.2.

Trabalhos de remoção de vegetação rasteira indiscriminada, bem como 

de lixo e entulho superficial, incluindo corte e/ou desenraizamento, 

carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para vazadouro 

autorizado, indeminização por depósito, remoção de restos de raízes e 

todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra inerentes à sua 

boa execução m2 240,03

2.1.3.

Trabalhos de demolição de muros existentes M1a e respectivas 

fundações, nos troços indicados nos desenhos AP-02, AP-24 e AP-26, 

incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para 

vazadouro autorizado, indeminização por depósito e todos os trabalhos, 

materiais, acessórios e mão de obra inerentes à sua boa execução m2 5,32



2.1.4.

Trabalhos de remoção de lancis de calcário existentes na zona 

central/Nascente do espaço de intervençãonos, que se encontram 

partidos e espalhados numa área onde o pavimento de calçada está 

danificado, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos 

sobrantes para vazadouro autorizado, indeminização por depósito e 

todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra inerentes à sua 

boa execução ml 3,92

2.1.5.

Trabalhos de remoção de cubos de calcário em remates existentes do 

tipo L2 (Desenho AP-01) e das respectivas fundações, nos troços 

indicados no desenho AP-02,  incluindo carga, transporte e descarga dos 

produtos sobrantes para vazadouro autorizado, indeminização por 

depósito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra 

inerentes à sua boa execução ml 12,98

2.1.6.

Trabalhos de remoção de paralelipípedos de calcário em remates 

existentes do tipo L3 (Desenho AP-01) e das respectivas fundações, nos 

troços indicados no desenho AP-02,  incluindo carga, transporte e 

descarga dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado, 

indeminização por depósito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e 

mão de obra inerentes à sua boa execução ml 9

2.1.7.

Trabalhos de demolição de caleira de drenagem existente na parte Norte 

do corredor central, bem como das respectivas fundações, conforme 

indicado nos desenhos AP-02 , incluindo carga, transporte e descarga dos 

produtos sobrantes para vazadouro autorizado, indeminização por 

depósito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra 

inerentes à sua boa execução ml 2,4

2.1.8.

Remoção de pavimento em calçada de cubos de calcário de cor clara com 

cerca de 5cm de aresta nas áreas indicadas no desenho AP-02, bem como 

da respetiva camada de assentamento, considerando carga, transporte e 

descarga dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado e incluindo 

indeminização por depósito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e 

mão-de-obra inerentes a uma boa execução. m2 3,34

2.1.9.

Trabalhos de remoção de pavimento em blocos rectangulares de betão, 

bem como das camadas de base, na área indicada no desenho AP-02,  

incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes para 

vazadouro autorizado e incluindo indeminização por depósito e todos os 

trabalhos, materiais, acessórios e mão-de-obra inerentes a uma boa 

execução m2 5,15



2.1.10.

Trabalhos de demolição e remoção de revestimento em massame de 

betão com acabamento fino, em área de acesso a garagens na zona 

Norte do espaço de intervenção, bem como das respectivas bases, na 

área indicada no desenho AP-02, incluindo carga, transporte e descarga 

dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado e incluindo 

indeminização por depósito e todos os trabalhos, materiais, acessórios e 

mão-de-obra inerentes a uma boa execução m2 97,74

2.1.11.

Trabalhos de demolição e remoção de camadas de massame de betão 

grosseiro junto ao portão Norte do recinto polidesportivo, bem como das 

respectivas bases, na área indicada no desenho AP-02, incluindo carga, 

transporte e descarga dos produtos sobrantes para vazadouro autorizado 

e incluindo indeminização por depósito e todos os trabalhos, materiais, 

acessórios e mão-de-obra inerentes a uma boa execução m2 16,32

2.2. MOVIMENTOS DE TERRA

2.2.1.

Escavação em terreno de qualquer natureza,  para que se atinjam as 

cotas finais de superfície no espaço de intervenção, conforme indicado 

nos perfis transversais incluindo a remoção, carga, transporte e descarga 

dos produtos sobrantes em estaleiro para posterior utilização nos aterros 

e todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra inerentes à sua 

boa execução. m3 244,73

2.2.2.

Escavação à profundidade média de 0,10m,  em terrenos de qualquer 

natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em 

calçada de cubos de calcário com cerca de 5cm de aresta, de cor clara, 

em percursos pedonais a criar e em área danificada a arranjar, incluíndo 

regularização e compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e todos os trabalhos necessários. m3 16,76

2.2.3.

Escavação à profundidade média de 0,28m,  em terrenos de qualquer 

natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em blocos 

de encaixe de betão, com forma de H, na cor cinza, com 200mmx 

165mmx 80mm, assentes sobre camada de argamassa seca de cimento e 

areia fina, ao traço 1:5, com cerca de 5cm de espessura e sobre camada 

de sub-base em tout-venant com 15cm de espessura, a construir nas 

áreas de acesso a garagens/estacionamentos e nos acessos automóveis, 

incluíndo regularização e compactação do fundo, todos os materiais, 

acessórios, mão de obra e todos os trabalhos necessários. m3 274,33



2.2.4.

Escavação à profundidade mínima de 0,28m,  em terrenos de qualquer 

natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em blocos 

de encaixe de betão, com forma de H, na cor encarnada, com 200mmx 

165mmx 80mm, assentes sobre camada de argamassa seca de cimento e 

areia fina, ao traço 1:5, com cerca de 5cm de espessura e sobre camada 

de sub-base em tout-venant com 15cm de espessura, a construir no 

acesso automóvel central, incluíndo regularização e compactação do 

fundo, todos os materiais, acessórios, mão de obra e todos os trabalhos 

necessários. m3 2,52

2.2.5.

Escavação à profundidade mínima de 0,20m,  em terrenos de qualquer 

natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em blocos 

de betão rectangulares, de cor cinza, com 20x10x5cm, assentes sobre 

camada de argamassa seca de cimento e areia fina, ao traço 1:5, com 

cerca de 5cm de espessura e sobre camada de sub-base em tout-venant 

com 15cm de espessura, incluíndo regularização e compactação do 

fundo, todos os materiais, acessórios, mão de obra e todos os trabalhos 

necessários. m3 123,12

2.2.6.

Escavação à profundidade mínima de 0,20m,  em terrenos de qualquer 

natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em blocos 

de betão rectangulares, de cor encarnada, com 20x10x5cm, assentes 

sobre camada de argamassa seca de cimento e areia fina, ao traço 1:5, 

com cerca de 5cm de espessura e sobre camada de sub-base em tout-

venant com 15cm de espessura, incluíndo regularização e compactação 

do fundo, todos os materiais, acessórios, mão de obra e todos os 

trabalhos necessários. m3 10,79

2.2.7.

Escavação à profundidade mínima de 0,10m,  em terrenos de qualquer 

natureza, para atingir as cotas de fundo de caixa de pavimento em blocos 

de betão rectangulares, de cor encarnada, com 20x10x5cm, assentes 

sobre camada de argamassa seca de cimento e areia fina, ao traço 1:5, 

com cerca de 5cm de espessura, em patamares da escada E1, incluíndo 

regularização e compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e todos os trabalhos necessários. m3 0,72

2.2.8.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação da escada proposta E1 (partes Sul e 

Norte), conforme indicado nas peças desenhadas, considerando o valor 

medido nos cortes longitudinais centrais constantes do desenho AP- 28 , 

incluindo regularização e compactação do fundo, todos os materiais, 

acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m3 5,48



2.2.9.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação da escada proposta E2, conforme 

indicado nas peças desenhadas, considerando o valor medido no corte 

longitudinal central constantes do desenho AP- 29 , incluindo 

regularização e compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e trabalhos inerentes. m3 18,73

2.2.10.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação da escada proposta E3, conforme 

indicado nas peças desenhadas, considerando o valor medido no corte 

longitudinal central constantes do desenho AP- 30 , incluindo 

regularização e compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e trabalhos inerentes. m3 15,86

2.2.11.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP1, constituídos por 

lancis de calcário da Bordeira, com cerca de 12cm de espessura, 30cm de 

altura e comprimento de 60cm, entre pavimento em calçada miúda de 

cubos de calcário e pavimento em blocos de betão com forma de H,  em 

espaço atualmente danificado, dando continuidade ao existente , 

conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo regularização e 

compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes. m3 0,32

2.2.12.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP1, constituídos por 

lancis de calcário da Bordeira, com cerca de 12cm de espessura, 30cm de 

altura e comprimento de 60cm , entre pavimento em calçada miúda de 

cubos de calcário e pavimento em blocos rectangulares de betão de cor 

vermelha,  em espaço atualmente danificado, dando continuidade ao 

existente , conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo 

regularização e compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e trabalhos inerentes. m3 0,36

2.2.13.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP2, constituídos por 

lancis pré-fabricados de betão, com 100cmx25cmx8cm, entre pavimento 

em blocos de encaixe de betão, com forma de H, na cor cinza, no acesso 

à zona de estacionamento a norte do polidesportivo e pavimento em 

blocos rectangulares de betão, no troço norte do corredor central, 

conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo regularização e 

compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes. m3 1,41



2.2.14.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP2, constituídos por 

lancis pré-fabricados de betão, com 100cmx25cmx8cm, entre pavimento 

em blocos de encaixe de betão, com forma de H, na cor cinza, com 200x 

165x 80mm, na plataforma de estacionamento e espaço sem 

revestimento confinante a Sul, conforme indicado nas peças desenhadas, 

incluindo regularização e compactação do fundo, todos os materiais, 

acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m3 2,52

2.2.15.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP2, constituídos por 

lancis pré-fabricados de betão, com 100cmx25cmx8cm, entre pavimento 

em blocos de encaixe de betão, com forma de H, na cor cinza, no acesso 

à zona de estacionamento a Norte do polidesportivo e pavimento em 

blocos rectangulares de betão, no troço patamar da escada E1, conforme 

indicado nas peças desenhadas, incluindo regularização e compactação 

do fundo, todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos 

inerentes. m3 0,24

2.2.16.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP2, constituídos por 

lancis pré-fabricados de betão, com 100cmx25cmx8cm, entre pavimento 

em calçada de cubos de calcário com 5cm de aresta e canteiro (zona a 

Sudeste da escola) ou espaço sem revestimento (a Poente do 

polidesportivo), conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo 

regularização e compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e trabalhos inerentes. m3 2,05

2.2.17.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP2, constituídos por 

lancis pré-fabricados de betão, com 100cmx25cmx8cm, entre pavimento 

em calçada de cubos de calcário com 5cm de aresta e caldeira na zona a 

sudeste da escola,  conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo 

regularização e compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e trabalhos inerentes. m3 2,28

2.2.18.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP2, constituídos por 

lancis pré-fabricados de betão, com 100cmx25cmx8cm, entre pavimento 

de blocos rectangulares de betão, no corredor central e canteiros para 

plantação de arbustos, na parte norte do corredor,  conforme indicado 

nas peças desenhadas, incluindo regularização e compactação do fundo, 

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m3 5,44



2.2.19.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP2, constituídos por 

lancis pré-fabricados de betão, com 100cmx25cmx8cm,  entre pavimento 

de blocos rectangulares de betão, no corredor central e espaço sem 

revestimento (no extremo sul do corredor),  conforme indicado nas peças 

desenhadas, incluindo regularização e compactação do fundo, todos os 

materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m3 0,83

2.2.20.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP2, constituídos por 

lancis pré-fabricados de betão, com 100cmx25cmx8cm,   no limite de 

caldeira na zona pavimentada com blocos de betão com forma de H, 

confinante com a escada E1, a Norte do polidesportivo,  conforme 

indicado nas peças desenhadas, incluindo regularização e compactação 

do fundo, todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos 

inerentes. m3 0,84

2.2.21.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP3, constituídos por 

lancis pré-fabricados de betão, com 100x40x20x15x14cm, entre a 

plataforma de estacionamento e o canteiro a Nascente, considerando o 

ponto mais desfavorável,  conforme indicado nas peças desenhadas, 

incluindo regularização e compactação do fundo, todos os materiais, 

acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m3 9,92

2.2.22.

Escavação  em terreno de qualquer natureza, para que se atinjam as 

cotas finais de base da fundação de remates do tipo LP4, em betão 

C20/25, nas transições entre pavimento em blocos de betão com forma 

de h e blocos de betão rectangulares, no corredor central, conforme 

indicado nas peças desenhadas, incluindo regularização e compactação 

do fundo, todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos 

inerentes. m3 2,02

2.2.23.

Escavação à profundidade média de 0,30m em áreas de canteiros 

destinadas à plantação de arbustos e herbáceas ornamentais, em zonas 

com pequena inclinação, para posterior enchimento com terra de 

plantação e revestimento com tela anti-infestantes e casca de pinho 

granulada,  incluindo todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes a uma boa execução. m3 7,94



2.2.24.

Escavação à profundidade média de 0,20m em áreas de canteiros 

destinadas à plantação de arbustos e herbáceas ornamentais, em zonas 

com inclinação superior a 2%, a Nordeste do polidesportivo para 

posterior enchimento com terra de plantação e revestimento com manta 

constituida pela junção de tela anti-infestantes e manta de fibra de côco,  

incluindo todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos 

inerentes a uma boa execução. m3 3,63

2.2.25.

Escavação à profundidade média de 0,20m em áreas de canteiros 

destinadas à plantação de arbustos e herbáceas ornamentais, na zona a 

Nascente do recinto daescola para posterior enchimento com terra de 

plantação   incluindo todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes a uma boa execução. m3 1,87

2.2.26.

Escavação à profundidade média de 0,20m em áreas de canteiros 

destinadas a relvado,  incluindo todos os materiais, acessórios, mão de 

obra e trabalhos inerentes a uma boa execução. m3 89,23

2.2.27.

Escavação à profundidade média de 0,20m em áreas de canteiros 

destinadas a prado,  incluindo todos os materiais, acessórios, mão de 

obra e trabalhos inerentes a uma boa execução. m3 12,04

2.2.28.

Escavação à profundidade de 1,20m, para abertura de covas para 

plantação de árvores em caldeiras, para posterior enchimento com  terra 

de plantação,  incluindo todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes a uma boa execução. m3 7,34

2.2.29.

Aterro com terra resultante da escavação, para que se atinjam as cotas 

finais de superfície, tendo em consideração 20% de empolamento,  

incluíndo todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos 

necessários. m3 690,66

2.2.30.

Selecção, carga, transporte e colocação dos materiais mais finos, de entre 

os produtos sobrantes da movimentação de terras, em depósito 

protegido das intempéries, para posterior utilização nas plantações, 

considerando que a terra proveniente da escavação constituirá cerca de 

30% da terra para plantações e que haverá 20% de empolamento, 

incluíndo todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra 

inerentes à sua boa execução. m3 47,32

2.2.31.

Carga, transporte e colocação   a vazadouro autorizado dos produtos 

sobrantes da movimentação de terras, de acordo com a legislação em 

vigor, incluíndo indeminização por depósito   e todos os trabalhos, 

materiais, acessórios e mão de obra inerentes à sua boa execução. m3 125,34

2.3. BETÃO



2.3.1.

Execução de fundações de remates do tipo LP1, constituídos por lancis de 

calcário da Bordeira,  em espaço atualmente danificado, dando 

continuidade ao existente, em betão C20/25, conforme indicado nas 

peças desenhadas, incluindo cofragem, descofragem, escoramento e  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m3 0,49

2.3.2.

Execução de fundações de remates do tipo LP2, constituídos por lancis 

pré-fabricados de betão, com 100cmx25cmx8cm, em betão C20/25, 

conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo cofragem, 

descofragem, escoramento e  todos os materiais, acessórios, mão de 

obra e trabalhos inerentes. m3 11,66

2.3.3.

Execução da fundação de remates do tipo LP3, constituídos por lancis pré-

fabricados de betão, com 100x40x20x15x14cm, entre a plataforma de 

estacionamento e o canteiro a Nascente, considerando o ponto mais 

desfavorável,  conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo 

cofragem, descofragem, escoramento e  todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e trabalhos inerentes. m3 6,38

2.3.4.

Execução de remates do tipo LP4, em betão C20/25, nas transições entre 

pavimento em blocos de betão com forma de h e blocos de betão 

rectangulares, no corredor central, conforme indicado nas peças 

desenhadas, incluindo cofragem, descofragem, escoramento e  todos os 

materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m3 1,68

2.4. EXECUÇÃO DA ESCADA E1

2.4.1.

Execução de camada de sub-base em tout-venant, conforme indicado no 

desenho AP-28, com eventuais ajustamentos que se revelem necessários 

em obra,  sobre terreno muito bem compactado, incluindo todos os 

materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes a uma boa 

execução. m3 2,68

2.4.2.

Execução de camada de base em betão C25/30, armado com malha-sol 

AQ-38, conforme indicado no desenho AP-28, com eventuais 

ajustamentos que se revelem necessários em obra,  incluindo cofragem, 

descofragem, escoramento, aterros junto dos elementos de fundação 

após descofragem e todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes. m3 2,24

2.4.3.

Execução de camadas de assentamento de pavimento nos cobertores dos 

degraus, incluindo fornecimento e colocação de argamassa de cimento e 

areia ao traço 1:3, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo 

cofragem, descofragem, escoramento e  todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e trabalhos inerentes. m3 0,4

2.4.4.

Execução de espelhos de degraus em lancis pré-fabricados de betão, com 

100cmx25cmx8cm, conforme indicado nas peças desenhadas, com 

eventuais ajustamentos que se revelem necessários em obra,  incluindo 

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. ml 30



2.4.5.

Execução de revestimento de cobertores de degraus com cubos de 

calcário de cor clara, com cerca de 5cm de aresta, conforme indicado no 

desenho AP-28, com eventuais ajustamentos que se revelem necessários 

em obra, incluindo todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes. m2 7,8

2.5. EXECUÇÃO DA ESCADA E2

2.5.1.

Execução de camada de sub-base em tout-venant, conforme indicado no 

desenho AP-29, com eventuais ajustamentos que se revelem necessários 

em obra,  sobre terreno muito bem compactado, incluindo todos os 

materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes a uma boa 

execução. m3 13,1

2.5.2.

Execução de camada de base em betão C25/30, armado com malha-sol 

AQ-38, conforme indicado no desenho AP-29, com eventuais 

ajustamentos que se revelem necessários em obra,  incluindo cofragem, 

descofragem, escoramento, aterros junto dos elementos de fundação 

após descofragem e todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes. m3 6,1

2.5.3.

Execução de camadas de assentamento de pavimento nos cobertores dos 

degraus, incluindo fornecimento e colocação de argamassa de cimento e 

areia ao traço 1:3, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo 

cofragem, descofragem, escoramento e  todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e trabalhos inerentes. m3 1,2

2.5.4.

Execução de espelhos de degraus em lancis pré-fabricados de betão, com 

100cmx25cmx8cm, conforme indicado nas peças desenhadas, com 

eventuais ajustamentos que se revelem necessários em obra,  incluindo 

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. ml 57,5

2.5.5.

Execução de revestimento de cobertores de degraus com cubos de 

calcário de cor clara, com cerca de 5cm de aresta, conforme indicado no 

desenho AP-29, com eventuais ajustamentos que se revelem necessários 

em obra, incluindo todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes. m2 14,91

2.6. EXECUÇÃO DA ESCADA E3

2.6.1.

Execução de camada de sub-base em tout-venant, conforme indicado no 

desenho AP-30, com eventuais ajustamentos que se revelem necessários 

em obra,  sobre terreno muito bem compactado, incluindo todos os 

materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes a uma boa 

execução. m3 6,02

2.6.2.

Execução de camada de base em betão C25/30, armado com malha-sol 

AQ-38, conforme indicado no desenho AP-30, com eventuais 

ajustamentos que se revelem necessários em obra,  incluindo cofragem, 

descofragem, escoramento, aterros junto dos elementos de fundação 

após descofragem e todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes. m3 3,32



2.6.3.

Execução de camadas de assentamento de pavimento nos cobertores dos 

degraus, incluindo fornecimento e colocação de argamassa de cimento e 

areia ao traço 1:3, conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo 

cofragem, descofragem, escoramento e  todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e trabalhos inerentes. m3 0,66

2.6.4.

Execução de espelhos de degraus em lancis pré-fabricados de betão, com 

100cmx25cmx8cm, conforme indicado nas peças desenhadas, com 

eventuais ajustamentos que se revelem necessários em obra,  incluindo 

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. ml 38

2.6.5.

Execução de revestimento de cobertores de degraus com cubos de 

calcário de cor clara, com cerca de 5cm de aresta, conforme indicado no 

desenho AP-30, com eventuais ajustamentos que se revelem necessários 

em obra, incluindo todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes. m2 14,28

2.7. REPARAÇÃO DE MUROS EXISTENTES M1 

2.7.1.

Reparação das superfícies visíveis dos muros M1 existentes a Nascente 

da rampa de acesso automóvel e do espaço verde central, considerando 

a reparação das superfícies confinantes com os muros propostos MP10 e 

MP13, que resultaram da demolição parcial do muro, incluindo raspagem 

e varredura para limpeza de materiais desagregados e realização de 

trabalhos de chapisco e emboço com argamassa de cimento e areia nas 

superfícies resultantes da demolição, limpeza e acabamento final em 

pintura com tinta texturada aquosa, com acabamento areado mate, na 

cor branca-creme, RAL 9001, bem como  todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e trabalhos inerentes. m2 166,63

2.7.2.

Reparação das superfícies visíveis do muro M1 existente no limite do 

corredor pedonal a Norte do polidesportivo, no interior da área de 

intervenção da presente proposta, incluindo raspagem e varredura para 

limpeza de materiais desagregados e realização de trabalhos de chapisco 

e emboço com argamassa de cimento e areia na junção com o muro 

proposto MP2, limpeza e acabamento final em pintura com tinta 

texturada aquosa, com acabamento areado mate, na cor branca-creme, 

RAL 9001, bem como  todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes. m2 23,1

2.8. REPARAÇÃO DE MURO EXISTENTE M4 



2.8.1.

Reparação da superfície exterior e do topo do muro Nascente do recinto 

escolar (M4), incluindo raspagem e varredura para limpeza de materiais 

desagregados e realização de trabalhos de chapisco e emboço com 

argamassa de cimento e areia nas superfícies mais danificadas no 

extremo Norte, limpeza e acabamento final em pintura com tinta 

texturada aquosa, com acabamento areado mate, na cor branca-creme, 

RAL 9001, bem como  todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes. m2 91,93

2.9. EXECUÇÃO DE MURO MP1 EM BLOCOS DE BETÃO

2.9.1.

Execução de muros de contenção segmentados, com cerca de 200 blocos 

de betão do tipo Diamond, ou equivalentes, de cor ocre, conforme 

indicado nos desenhos ou com eventuais alterações que em obra se 

verifique serem necessárias, considerando a compactação do solo da 

base, a execução de fundação em tout-venant, o fornecimento e 

colocação de cerca de 40m2 de malha Miragrid 65kN/m) para 

estabilização, execução da camada drenante no tardoz dos muros, da 

tubagem de drenagem, dos blocos de betão e da malha geo-têxtil e 

incluindo todos os fornecimento e todos os trabalhos, mão de obra, 

materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento dos mesmos. m2 18

2.10. REVESTIMENTOS E PINTURA DE MUROS PROPOSTOS

2.10.1.

Revestimento das superfícies visíveis do muro proposto MP2, incluindo 

varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  chapisco, 

emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, com 

acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 20,54

2.10.2.

Revestimento das superfícies laterais e de topo do muro proposto MP3, 

visíveis, incluindo varredura  para remoção de materiais soltos e 

posterior  chapisco, emboço e pintura a duas demãos com tinta 

texturada aquosa, com acabamento areado mate, na cor branca-creme, 

RAL 9001 , bem como  todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes. m2 4,41

2.10.3.

Revestimento das superfícies visíveis do muro proposto MP4 (MP4a e 

MP4b), incluindo varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  

chapisco, emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, 

com acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem 

como  todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 4,35

2.10.4.

Revestimento das superfícies visíveis do muro proposto MP5, incluindo 

varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  chapisco, 

emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, com 

acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 3,07



2.10.5.

Revestimento das superfícies visíveis do muro proposto MP6, incluindo 

varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  chapisco, 

emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, com 

acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 6,92

2.10.6.

Revestimento das superfícies visíveis do muro proposto MP7, incluindo 

varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  chapisco, 

emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, com 

acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 13,81

2.10.7.

Revestimento das superfícies visíveis do muro proposto MP8, incluindo 

varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  chapisco, 

emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, com 

acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 7,63

2.10.8.

Revestimento da superfície Norte do muro proposto MP9, incluindo 

varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  chapisco, 

emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, com 

acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 2,61

2.10.9.

Revestimento do topo do muro proposto MP9, com blocos rectangulares 

de betão de cor vermelha, com 20x10x5cm, na continuação do 

pavimento envolvente, incluindo aplicação de argamassa de colagem e 

fornecimento e assentamento dos blocos, os cortes necessários bem 

como  todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 2,07

2.10.10.

Revestimento das superfícies visíveis do muro proposto MP10, incluindo 

varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  chapisco, 

emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, com 

acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 12,19

2.10.11.

Revestimento das superfícies visíveis do muro proposto MP11, incluindo 

varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  chapisco, 

emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, com 

acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 15,52



2.10.12.

Revestimento das superfícies visíveis do muro proposto MP12, incluindo 

varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  chapisco, 

emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, com 

acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 25,89

2.10.13.

Revestimento das superfícies visíveis do muro proposto MP13, incluindo 

varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  chapisco, 

emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, com 

acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 1,09

2.10.14.

Revestimento das superfícies visíveis do muro proposto MP14, incluindo 

varredura  para remoção de materiais soltos e posterior  chapisco, 

emboço e pintura a duas demãos com tinta texturada aquosa, com 

acabamento areado mate, na cor branca-creme, RAL 9001, bem como  

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes. m2 51,29

2.11. PAVIMENTOS, REVESTIMENTOS INERTES E REMATES

2.11.1.

Execução de pavimento em calçada de cubos de calcário com cerca de 

5cm de aresta, de cor clara, e das respectivas camadas de base em 

argamassa seca de cimento e areia ao traço 1:5, em percursos pedonais a 

criar e em área danificada a arranjar, considerando adaptações pontuais 

em zonas de remate, incluíndo fornecimento, transporte, carga e  

descarga de materiais, assentamento das pedras, regularização e 

compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

todos os trabalhos necessários a uma boa execução. m2 167,6

2.11.2.

Execução de pavimento em  blocos de encaixe de betão, de cor cinzenta, 

em forma de H, com 200mmx 165mmx 80mm, bem como das 

respectivas camadas de base em argamassa seca de cimento e areia ao 

traço 1:5 e em tout-venant, considerando adaptações pontuais em zonas 

de remate, nas áreas de acesso a garagens/estacionamentos e nos 

acessos automóveis, conforme indicado nos desenhos, incluíndo 

regularização e compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, 

mão de obra e todos os trabalhos necessários a uma boa execução. m2 979,75

2.11.3.

Execução de pavimento em  blocos de encaixe de betão, de cor 

encarnada, em forma de H, com 200mmx 165mmx 80mm, a construir no 

acesso automóvel central, bem como das respectivas camadas de base 

em argamassa seca de cimento e areia ao traço 1:5 e em tout-venant, 

considerando adaptações pontuais em zonas de remate, conforme 

indicado nos desenhos, incluíndo regularização e compactação do fundo, 

todos os materiais, acessórios, mão de obra e todos os trabalhos 

necessários a uma boa execução. m2 9



2.11.4.

Execução de pavimento em  blocos rectangulares de betão, de cor cinza, 

com 20x 10x 5cm, bem como das respectivas camadas de base em 

argamassa seca de cimento e areia ao traço 1:5 e em tout-venant, a 

construir em áreas de utilização mista, considerando adaptações 

pontuais em zonas de remate, conforme indicado nos desenhos, 

incluíndo regularização e compactação do fundo, todos os materiais, 

acessórios, mão de obra e todos os trabalhos necessários a uma boa 

execução. m2 613,53

2.11.5.

Execução de pavimento em  blocos rectangulares de betão, de cor 

encarnada, com 20x 10x 5cm, bem como das respectivas camadas de 

base em argamassa seca de cimento e areia ao traço 1:5 e em tout-

venant, a construir em áreas de utilização mista, considerando 

adaptações pontuais em zonas de remate, conforme indicado nos 

desenhos, incluíndo regularização e compactação do fundo, todos os 

materiais, acessórios, mão de obra e todos os trabalhos necessários a 

uma boa execução. m2 53,97

2.11.6.

Execução de pavimento em  blocos rectangulares de betão, de cor 

encarnada, com 20x 10x 5cm, bem como da respectiva camada de base 

em argamassa seca de cimento e areia ao traço 1:5, no topo e no 

patamar da escada E1, considerando adaptações pontuais em zonas de 

remate, conforme indicado nos desenhos, incluíndo regularização e 

compactação do fundo, todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

todos os trabalhos necessários a uma boa execução. m2 7,23

2.11.7.

 Fornecimento e colocação de tela anti-infestantes  em polipropileno 

com 125g, de  cor castanha, em revestimento de espaços destinados à 

plantação de arbustos e/ou herbáceas ornamentais, com inclinação 

inferior a 2%, para posterior revestimento com casca de pinho granulada,  

incluindo fornecimento e todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes a uma boa execução. m2 26,45

2.11.8.

 Fornecimento e colocação de casca de pinho granulada, em camada com 

espessura mínima de 10cm, em canteiros com inclinação inferior a 2%, 

conforme indicado nos desenhos, incluindo fornecimento e todos os 

materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes a uma boa 

execução. m2 26,45

2.11.9.

Execução de remates do tipo LP1, constituídos por lancis de calcário da 

Bordeira, sendo 50% com cerca de 60cmx30cmx12cm, e 50% com 

30x30x12cm, incluíndo fornecimento, assentamento, cortes e todos os 

materiais, acessórios, mão de obra e todos os trabalhos necessários a 

uma boa execução. ml 4,22

2.11.10.

Execução de remates do tipo LP2, constituídos por lancis pré-fabricados 

de betão, com 100x25x8cm, incluíndo fornecimento, assentamento, 

cortes e todos os materiais, acessórios, mão de obra e todos os trabalhos 

necessários a uma boa execução. ml 106,06



2.11.11.

Execução de remates do tipo LP3, constituídos por lancis pré-fabricados 

de betão, com 100cmx40cmx20x15cmx14cm, incluíndo fornecimento, 

perfuração junto à superfície do pavimento adjacente com furos que 

deverão ter Ø 2cm e ser afastados entre si cerca de 50cm, assentamento, 

cortes e todos os materiais, acessórios, mão de obra e todos os trabalhos 

necessários a uma boa execução.  ml 35,42

2.12. REDE DE REGA

2.12.1

Abertura de valas, com dimensões médias de 0,40 x 0,60 m para 

instalação de tubagem distribuidora da rede de rega, considerando cerca 

de 107,27ml de rede de distribuição principal e cerca de 463,77ml de 

rede secundária , incluindo baldeação para a superfície, entivação e 

escoramento se necessário, remoção de esgoto, bombagem de águas se 

necessário, tudo de acordo com as normas da boa execução, bem como 

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes a uma 

boa execução. m3 137,05

2.12.2.

Fornecimento e colocação em obra de areia de rio, em camada com 

cerca de 0,40 x 0,15 m, isenta de pedras, torrões, raízes e salitre, 

formando almofada e envolvimento das tubagens, incluindo 

compactação e regularização do fundo para assentamento das tubagens, 

bem como todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos 

inerentes. m3 34,26

2.12.3.

Execução de tapamento de valas com terras anteriormente escavadas 

devidamente crivadas ou cirandadas, isentas de pedras, torrões, raízes ou 

matérias orgânicas por camadas de 0,20 m, incluindo compactação 

manual na envolvente da tubagem e compactação mecânica nas 

camadas superiores, bem como todos os materiais, acessórios, mão de 

obra e trabalhos inerentes. . m3 123,35

2.12.4.

Carga, transporte e colocação a vazadouro autorizado dos produtos 

sobrantes da movimentação de terras, de acordo com a legislação em 

vigor, indeminização por depósito   e todos os trabalhos, materiais, 

acessórios e mão de obra inerentes à sua boa execução. m3 34,26

2.12.5.

Execução de ligações à rede de abastecimento de água, incluindo ensaios 

e todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios inerentes a um 

perfeito acabamento dos mesmos. UN 2

2.12.6.

Fornecimento e instalação de contadores da rede de distribuição de 

água, incluindo tubagem, válvulas de seccionamento PN>10, cones de 

redução, armários em plástico com visor , órgãos acessórios e demais 

indicações dos Serviços responsáveis,  incluindo todos os trabalhos, 

materiais, acessórios e mão de obra inerentes à sua boa execução. UN 2



2.12.7.

Fornecimento e instalação de tubagem de distribuição da rede de rega,  

em PEAD, com os diâmetros indicados no desenho AP-14, ou outros que 

durante a obra possam revelar-se mais adequados, nas valas 

contabilizadas nos artigos 2.12.1 a 2.12.3., incluindo ligações, acessórios, 

ensaios e todos os trabalhos, materiais, mão de obra e acessórios 

inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos  ml 571,04

2.12.8.

Fornecimento e colocação de tubagem de PVC-PN10, para passagem da 

tubagem de PEAD , nas travessias de pavimentos, lancis, muros, 

fundações e outros elementos rígidos, com diâmetros cerca de 5cm 

superiores aos dos tubos de PEAD que protegerão, nas travessias de 

pavimentos, lancis, muros, fundações e outros elementos rígidos, 

incluindo ligações, ensaios e todo o material e trabalhos 

complementares. ml 298,92

2.12.9.

Fornecimento e instalação de caixas de plástico para alojamento de 

electroválvulas, conforme indicado no Plano de rega, incluindo  todos os 

trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios inerentes ao perfeito 

acabamento dos mesmos. UN 2

2.12.10.

Fornecimento e instalação de filtros a montante dos programadores, no 

interior das caixas de válvulas, incluindo ensaios e todos os trabalhos, 

mão de obra, materiais e acessórios inerentes ao perfeito acabamento 

dos mesmos. UN 2

2.12.11.

Fornecimento e instalação de sensores de chuva ligados aos 

programadores, incluindo a sua fixação a muros próximos, ensaios e 

todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios inerentes ao 

perfeito acabamento dos mesmos. UN 2

2.12.12.

Fornecimento e instalação de programadores a pilhas de 9V, com 4 

estações, no interior das caixas de válvulas, conforme indicado no 

desenho AP14, incluindo ensaios, ligações, cabos de comando às 

electroválvulas e todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios 

inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos. UN 2

2.12.13.

Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento manuais de 

esfera, em plástico, a instalar a montante das eletroválvulas que 

comandam cada sector de rega, no interior das caixas de válvulas, 

conforme indicado no Plano de rega, incluindo ensaios e todos os 

trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios inerentes ao perfeito 

acabamento dos mesmos. UN 8

2.12.14.

Fornecimento e montagem de eletroválvulas de 9 V com regulador de 

pressão, no interior da caixa de válvulas, para controlo dos sectores de 

rega, incluindo todos os acessórios necessários para as ligações à 

tubagem a montante e a jusante, ensaios e todos os trabalhos, mão de 

obra, materiais e acessórios inerentes ao perfeito acabamento dos 

mesmos. UN 8

2.12.15.

Fornecimento e instalação de inibidor de vácuo no início de cada sector 

de rega localizada, incluindo a sua fixação a muros próximos, ensaios e 

todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios inerentes ao 

perfeito acabamento dos mesmos. UN 2



2.12.16.

Fornecimento e colocação superficial de tubagem com gotejadores de 

2,0 l/h, integrados com um espaçamento de 30 cm, com a distância entre 

linha de 30 cm, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários 

incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação (ligação à 

conduta secundaria, aneis fins de linha, uniõe 16 x 16 mm, etc). Tudo 

devidamente executado por empresa e pessoal especializado. ml 127,44

2.12.17

Fornecimento e instalação de sistema de rega radicular de árvores em 

caldeira, equipado com brotador auto-compensante de débito reduzido, 

grelha com fecho, joelho de ligação canelado e tubo flexível de 1/2", 

considerando a utilização de modelo com cerca de 90cm de altura e 

incluindo ligações à tubagem distribuidora, ensaios e todos os trabalhos, 

mão de obra, materiais e acessórios inerentes ao perfeito acabamento 

dos mesmos. UN 4

2.12.18.

Fornecimento e montagem de aspersores emergentes de pequeno a 

médio alcance, com as características descritas no desenho AP-14, 

incluindo acessórios e tubagem para  ligação flexível às condutas, bem 

como ensaios e todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios 

inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos. UN 7

2.12.19.

Fornecimento e montagem de pulverizadores emergentes com as 

características descritas no desenho AP-14, incluindo acessórios e 

tubagem para  ligação flexível às condutas, bem como ensaios e todos os 

trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios inerentes ao perfeito 

acabamento dos mesmos. UN 35

2.12.20.

Fornecimento e montagem de tomadas de água em plástico,  diâm. 3/4" , 

incluindo bocas de rega, joelhos giratórios, chaves e caixa de proteção, 

nos locais indicados no Plano de rega ou outros que durante a obra se 

revelem mais adequados, incluindo ligações à tubagem distribuidora, 

ensaios e todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios 

inerentes ao perfeito acabamento dos mesmos. UN 4

2.13. PLANTAÇÕES 

2.13.1.

Fornecimento e colocação de terra para plantações com as 

características indicadas no desenho AP-13, isenta de pedras, torrões e 

raízes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e 

regularização final de acordo com as cotas e inclinações de projecto, em  

áreas de canteiros destinadas à plantação de arbustos e herbáceas 

ornamentais, em zonas com inclinação inferior a 2%,  considerando uma 

camada de 20cm, 20% de empolamento, incluindo todos os materiais, 

acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes a uma boa execução. m3 6,35



2.13.2.

Fornecimento e colocação de terra para plantações com as 

características indicadas no desenho AP-13, isenta de pedras, torrões e 

raízes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e 

regularização final de acordo com as cotas e inclinações de projecto, em  

áreas de canteiros destinadas à plantação de arbustos e herbáceas 

ornamentais, em zonas com inclinação superior a 2% na parte Norte de 

corredor central,  considerando uma camada de 20cm e 20% de 

empolamento, incluindo todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes a uma boa execução. m3 4,36

2.13.3.

Fornecimento e colocação de terra para plantações com as 

características indicadas no desenho AP-13, isenta de pedras, torrões e 

raízes, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e 

regularização final de acordo com as cotas e inclinações de projecto, em  

áreas de canteiros destinadas à plantação de arbustos e herbáceas 

ornamentais, em zonas com inclinação superior a 2% na área a Nascente 

do recintoda escola,  considerando uma camada de 20cm e 20% de 

empolamento, incluindo todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes a uma boa execução. m3 2,24

2.13.4.

Fornecimento e colocação de terra para plantaçõe com as características 

indicadas no desenho AP-13s, isenta de pedras, torrões e raízes, 

incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização final 

de acordo com as cotas e inclinações de projecto, em  áreas de canteiros 

destinadas a relvado e em áreas destinadas a sementeira de prado,  

considerando uma camada de 20cm, 20% de empolamento e incluindo 

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes a uma 

boa execução. m3 121,01

2.13.5.

Escavação para abertura de covas para plantação de árvores em 

canteiros, considerando 1m3 por cada uma, para posterior enchimento 

com  terra de plantação que incluirá 30% da terra removida na 

escavação,  incluindo todos os materiais, acessórios, mão de obra e 

trabalhos inerentes a uma boa execução. m3 13

2.13.6. 

 Escavação para abertura de covas para a plantação de arbustos e 

trepadeiras, com dimensões mínimas de 0,40x0,40x0,40m, incluindo 

todos os trabalhos, mão-de-obra, materiais e acessórios inerentes a um 

perfeito acabamento dos mesmos. m3 6,08

2.13.7.

Enchimento de covas de árvores e de arbustos, em caldeiras e em 

canteiros, com terra de plantação com as características indicadas no 

desenho AP-13, considerando que 30% da terra de plantação será 

constituida por materiais resultantes das escavações  referidas nos 2 

artigos anteriores, com 20% de empolamento, o que dará um 

aproveitamento de 6,87m3 da terra escavada,  incluindo fornecimento e 

todos os materiais, acessórios, mão de obra e trabalhos inerentes a uma 

boa execução. m3 19,08



2.13.8.

Carga, transporte e colocação a vazadouro autorizado dos produtos 

sobrantes, de acordo com a legislação em vigor, indeminização por 

depósito   e todos os trabalhos, materiais, acessórios e mão de obra 

inerentes à sua boa execução. m3 14,76

2.13.9.

Fertilização da terra de plantação nas áreas destinadas às plantações, 

incluindo fornecimento e colocação de adubação de fundo e de 

cobertura e todos os trabalhos necessários. m2 536,29

2.13.10.

Fornecimento e Plantação de árvores das espécies definidas no projecto, 

com plumagem, com flecha intacta e raízes em torrão com o sistema 

radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo tapamento 

da cova com terra de plantação, execução de caldeira para rega e 1.ª 

rega e remoção demateriais sobrantes a vazadouro autorizado, bem 

como todos os materiais, acessórios, mão-de-obra e trabalhos inerentes UN 17

2.13.11.

Fornecimento e Plantação de arbustos das espécies definidas no 

projecto, com plumagem, com flecha intacta e raízes em torrão com o 

sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, em vasos 

com capacidade mínima de 2,5 litros e diâmetro mínimo de 15cm, 

incluindo tapamento da cova com terra de plantação, execução de 

caldeira para rega e 1.ª rega e remoção demateriais sobrantes a 

vazadouro autorizado, bem como todos os materiais, acessórios, mão-de-

obra e trabalhos inerentes UN 95

2.13.12.

Fornecimento e Plantação de herbáceas das espécies definidas no 

projecto, com plumagem, com flecha intacta e raízes em torrão com o 

sistema radicular bem desenvolvido e cabelame abundante, incluindo 

tapamento da cova com terra de plantação, execução de 1.ª rega e 

remoção de materiais sobrantes a vazadouro autorizado, bem como 

todos os materiais, acessórios, mão-de-obra e trabalhos inerentes UN 470

2.13.13.

Execução de relvado nas áreas indicadas no projecto, eventualmente 

ajustadas na obra, considerando sementeira de relva da espécie Cynodon 

dactilon à razão de 10g/m2 e posterior plantação de estacas de relva da 

espécie Stenotaphrum secundatum, em triângulo, com afastamento de 

cerca de 25cm, incluindo fornecimento e todos os trabalhos, mão-de-

obra, materiais e acessórios inerentes ao perfeito acabamento. m2 446,14

2.13.14.

Execução de prado nas áreas indicadas no projecto, eventualmente 

ajustadas na obra, considerando sementeira de mistura com as 

características indicadas no Plano dePlantação (desenho AP-13)  à razão 

de 50g/m2, incluindo fornecimento e todos os trabalhos, mão-de-obra, 

materiais e acessórios inerentes ao perfeito acabamento. m2 60,19

2.14. GUARDAS METÁLICAS E CORRIMÃOS



2.14.1.

Execução e montagem de guarda metálica sobre o muro MP2,  com as 

características e nos locais indicados nos desenhos AP-15 e AP 17, 

considerando 11,82ml de tubo de ferro com 2" de diâmetro exterior, 

7,15ml de barra de ferro com 40mmx15mm em prumos e peças para 

fixação dos 11 prumos e incluindo fornecimento, os cortes necessários,  

fixações ao muro, pintura a tinta de esmalte na cor cinza escura, RAL 

7021 e todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes a uma boa 

execução.  vg 1

2.14.2.

Execução e montagem de corrimão/guarda metálica sobre o muro MP3,  

com as características e nos locais indicados nos desenhos AP-15 e AP 18, 

considerando corrimão com 3,03ml de tubo de ferro com 2" de diâmetro 

exterior, 2,10ml de barra de ferro com 40mmx15mm em prumos e peças 

para fixação dos 3 prumos e incluindo fornecimento, os cortes 

necessários,  fixações ao muro, pintura a tinta de esmalte na cor cinza 

escura, RAL 7021 e todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes a 

uma boa execução.  vg 1

2.14.3.

Execução e montagem de corrimão/guarda metálica sobre o muro MP4 

(MP4a+MP4b),  com as características e nos locais indicados nos 

desenhos AP-15 e  AP 19, considerando corrimãos com 4,30ml de tubo 

de ferro com 2" de diâmetro exterior, 2,05ml de barra de ferro com 

40mmx15mm em prumos e peças para fixação dos 4 prumos e incluindo 

fornecimento, os cortes necessários,  fixações ao muro, pintura a tinta de 

esmalte na cor cinza escura, RAL 7021 e todos os materiais, acessórios e 

trabalhos inerentes a uma boa execução.  vg 1

2.14.4.

Execução e montagem de corrimão/guarda metálica sobre o muro MP5,  

com as características e nos locais indicados no desenho AP 20, 

considerando corrimãos com 3,60ml de tubo de ferro com 2" de 

diâmetro exterior, 2,80ml de barra de ferro com 40mmx15mm em 

prumos e peças para fixação dos 4 prumos e incluindo fornecimento, os 

cortes necessários,  fixações ao muro, pintura a tinta de esmalte na cor 

cinza escura, RAL 7021 e todos os materiais, acessórios e trabalhos 

inerentes a uma boa execução.  vg 1

2.14.5.

Execução e montagem de corrimão/guarda metálica sobre o muro MP6,  

com as características e nos locais indicados nos desenhos AP-15 e AP 20, 

considerando corrimãos com 5,72ml de tubo de ferro com 2" de 

diâmetro exterior, 3,55ml de barra de ferro com 40mmx15mm em 

prumos, 5,55ml de barra de ferro com 20mmx15mm, disposta 

horizontalmente na base do gradeamento e peças para fixação dos 5 

prumos e incluindo fornecimento, os cortes necessários,  fixações ao 

muro, pintura a tinta de esmalte na cor cinza escura, RAL 7021 e todos os 

materiais, acessórios e trabalhos inerentes a uma boa execução.  vg 1



2.14.6.

Execução e montagem de corrimão/guarda metálica sobre o muro MP8,  

com as características e nos locais indicados nos desenhos AP-15 e AP 22, 

considerando corrimão com 12,76ml de tubo de ferro com 2" de 

diâmetro exterior, 10,46ml de barra de ferro com 40mmx15mm em 

prumos e peças para fixação dos 17 prumos e incluindo fornecimento, os 

cortes necessários,  fixações ao muro, pintura a tinta de esmalte na cor 

cinza escura, RAL 7021 e todos os materiais, acessórios e trabalhos 

inerentes a uma boa execução.  vg 1

2.14.7.

Execução e montagem de corrimão/guarda metálica sobre os muros MP9 

e MP10,  com as características e nos locais indicados nos desenhos AP-

15 e AP 23, considerando corrimão com 12,18ml de tubo de ferro com 2" 

de diâmetro exterior, 6,85ml de barra de ferro com 40mmx15mm em 

prumos e peças para fixação dos 11 prumos e incluindo fornecimento, os 

cortes necessários,  fixações ao muro, pintura a tinta de esmalte na cor 

cinza escura, RAL 7021 e todos os materiais, acessórios e trabalhos 

inerentes a uma boa execução.  vg 1

3 ESTABILIDADE E CONTENÇÃO PERIFÉRICA

3.1. MODELAÇÃO DE TERRENOS

3.1.1.

Escavação com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), em terrenos 

de qualquer natureza, para atingir as cotas de fundo de das fundações 

dos muros, incluíndo todos os trabalhos necessários. m3 50

3.1.2.

Carga, transporte e colocação a vazadouro autorizado dos produtos 

sobrantes da movimentação de terras, de acordo com o Decreto-Lei n.º 

46/2008 de 12 de Março (Resíduos da Construção e Demolição ? RCD) e 

Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho. Incluíndo 20% para empolamento. m3 60

3.2. ESTRUTURA DE MUROS

3.2.1.

Regularização e compactação da zona de escavação para receber o betão 

de limpeza, incluindo todos os trabalhos necessários a um bom 

acabamento. m2 140

3.2.2.

Fornecimento e colocação de betão de limpeza, com 0.10m de espessura 

média, para regularização do fundo da vala de fundação do muros. 

incluindo todos os trabalhos necessários a um bom acabamento. m2 140

3.2.3.

Execução de MP2, MP3, MP4, MP6, MP7, MP9, MP10, MP11, MP12, 

MP13 e MP14  em betão armado (C25/30 - XC2, A400NR), incluíndo 

fundação, negativos para passagem de infra-estruturas, a sua cofragem e 

todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com pormenores 

das peças desenhadas. m3 85

3.2.4.

Execução de muros, nomeadamente MP5, MP8 e parte de MP11, em 

alvenaria de tijolo furado de 20cm rebocado de ambas as faces, incluindo 

todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento. m2 14



3.2.5.

Fornecimento e Colocação de Betão Armado (C25/30) em caixa de 

inspecção com queda guiada ncluíndo vibração mecânica, cofragem, 

escoramentos, entivações, desmoldagem,

armaduras em aço A400NR, conforme peças desenhadas, incluindo 

descofragem e todos os materiais, acessorios, mão de obra e trabalhos 

inerentes. UN 1

3.2.6.

Fornecimento e Colocação de Betão Armado (C25/30) em caixas de 

inspecção incluíndo vibração mecânica, cofragem, escoramentos, 

entivações, desmoldagem, armaduras em aço A400NR, conforme peças 

desenhadas, incluindo descofragem e todos os materiais, acessorios, mão 

de obra e trabalhos inerentes. UN 5

4  DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

4.1.

Escavação para abertura de vala com  largura minima de 50 cm e 

profundidade media de 80cm, a fim de se colocar a conduta em PEAD 

corrugado e com ranhuras envolvido com tecido geotextil.Incluindo  

transporte dos materiais a vazadouro autorizado e  todos os acessórios e 

trabalhos necessários para uma boa execução. ml 31

4.2.

Escavação para abertura de vala com  largura minima de 50 cm e 

profundidade media de 80cm, a fim de se colocar a conduta em PEAD  

PN10.Incluindo  transporte dos materiais a vazadouro autorizado e  todos 

os acessórios e trabalhos necessários para uma boa execução. ml 80

4.4.

Escavação para abertura de vala com  largura minima de 40 cm e 

profundidade media de 30 cm, a fim de se colocar o canalete 

especificado nas peças desenhadas.Incluindo  transporte dos materiais a 

vazadouro autorizado e  todos os acessórios e trabalhos necessários para 

uma boa execução. ml 15

4.5.

Escavação para colocação da sumidouros adjacentes ao canalete de 

0,7x0,90ml, conforme apresentada nas peças desenhadas. Incluindo  

transporte dos materiais a vazadouro autorizado e  todos os acessórios e 

trabalhos necessários para uma boa execução. UN 1

4.6.

Escavação para colocação da caixa de inspecção, conforme as cotas 

apresentada nas peças desenhadas. Incluindo  transporte dos materiais a 

vazadouro autorizado e  todos os acessórios e trabalhos necessários para 

uma boa execução. UN 5

4.7.

Escavação para colocação de vala efectuada IN SITU, com uma 

profundidade de 20cm e largura de 60cm, incluindo todos os trabalhos e 

materiais inerentes a um bom acabamento. m3 3,36

4.8.

Escavação para colocação de caixa com queda guiada (caixa n.º 2), 

conforme apresentada nas peças desenhadas e respeitando as cotas 

indicadas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes a um bom 

acabamento UN 1



4.9.

Armazenar terras provenientes da escavação em deposito a fim de serem 

aproveitadas aquando do aterro,incluíndo todos os trabalhos 

necessários.Incluíndo 20% para empolamento. vg 1

4.10.

Fornecimento e montagem de conduta em PEAD rigido PN10, incluindo a 

camada de base com 10cm de espessura media, em areia isenta de 

argilas. Incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários para uma 

boa execução.

4.10.1. 200 ml 80

4.11.

Execução de tapamento de valas para condutas de PEAD, conforme 

pormenor tipo apresentado nas peças desenhadas.  Incluindo todos os 

acessorios e trabalhos necessários para uma boa execução. vg 1

4.13.

Fornecimento e montagem de dreno perfurado, conforme a descrição 

apresentada nas peças desenhadas, incluindo todos os acessórios e 

trabalhos necessários para uma boa execução.

4.13.1. 200 ml 31

4.12.

Execução de tapamento de valas para drenos em PEAD, conforme 

pormenor tipo apresentado nas peças desenhadas.  Incluindo todos os 

acessorios e trabalhos necessários para uma boa execução. vg 1

4.14.

Execução de camada drenante em brita no tardoz dos muros MP7 e 

MP14 e a perfuração de muros de suporte, para  colocação de tubo em 

ferro fundido conforme pormenor efectuado na peça desenhada n.º 

IDP06, a fim de garantir a respectiva drenagem, incluindo todos os 

trabalhos e materiais inerentes a um bom acabamento. vg 1

4.16.

Fornecimento de canalete incluido a grelha, conforme as peças 

desenhadas apresentadas, incluindo todos os materiais, acessorios e 

trabalhos necessários a um bom acabamento. ml 15

4.17.

Fornecimento de sumidouro anexo ao canalete, conforme as peças 

desenhadas apresentadas, incluindo todos os materiais, acessorios e 

trabalhos necessários a um bom acabamento. UN 1

4.18.

Execução in situ de vala drenante, efectuada em betão simples conforme 

o pormenor colocado na peça desenhada n.º IDP06, incluindo todos os 

trabalhos e materiais inerentes a um bom acabamento. ml 14

5 DIVERSOS

5.1.

Acerto da altura de todas as caixas de visita, caixas de ramal e válvulas 

existentes na zona de intervenção dos trabalhos e que sejam afectadas, 

incluíndo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários a uma 

boa execução.   vg 1

5.2. Limpeza geral da obra.(valor global). vg 1


