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Art.º 1º
Preâmbulo
A presente Norma destina-se a fixar os códigos e tipologias dos trabalhos a executar na rede
rodoviária, de forma a servir para a orçamentação das obras.
Pretende-se que todos os agentes económicos que lidam com a estrada e que de alguma forma
preparam propostas de obras ou avaliam as referidas propostas o façam utilizando os mesmos
códigos.
Um Sistema de Rúbricas de Orçamentos no lançamento dos concursos permite:
a) Fornecer informações suficientes sobre as quantidades de trabalhos a serem executados,
habilitando a que os concursos sejam preparados com eficiência e precisão; e
b) Uma vez que o contrato é celebrado permite a apresentação das quantidades codificadas, que
será usada para a avaliação periódica do trabalho realizado.
Um Sistema de Rúbricas de Orçamentos dos trabalhos rodoviários permite, ainda, manter organizado
o cadastro de preços das obras executadas nas estradas nacionais do País.
Incluem-se os trabalhos considerados indispensáveis na rede rodoviária, divididos em 8 capítulos. A
cada capítulo está associado um código:
1. Terraplenagens/Movimentação de terras (Código C01);
2. Drenagem (Código C02);
3. Pavimentação (Código C03);
4. Obras Acessórias (Código C04);
5. Equipamentos de Sinalização e de Segurança (Código C05);
6. Obras de Arte (Código C06);
7. Túneis (Código C07);
8. Diversos (Código C08).
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Para cada trabalho está a sua designação, a unidade de medida dos trabalhos e a respetiva
quantidade, o preço unitário e o total do custo do trabalho, tendo em conta a quantidade e o preço
unitário, de acordo com o seguinte quadro:
Tabela 1 – Dados propostos para a descrição geral da estrada
Código

Designação

Unidade Quantidade

Preço
unitário

Total

Art.º 2º
Campo de aplicação
A presente Norma é obrigatória para as Estradas Nacionais e espera-se que seja adotada pela
comunidade técnica cabo-verdiana, não só no sector rodoviário, mas também nos sectores afins de
infraestruturas de transportes.
Art.º 3º
Referências normativas
Os documentos a seguir referenciados são indispensáveis à aplicação desta norma. Para referências
datadas, apenas se aplica a edição citada. Para referências não datadas, aplica-se a última edição do
documento referenciado (incluindo as emendas).
• NIE 1 Procedimentos para a redação e aprovação de normas IE
• NIE 2 Terminologia rodoviária
• NIE 3 Níveis de Serviço da capacidade operacional de uma estrada
• NIE 4 Características geométricas da faixa de rodagem e parâmetros de projeto
• NIE 5 Condições de acesso às Estradas Nacionais
• NIE 6 Classificação de patologias nos ativos da rede rodoviária
• NIE 7 Tipo de intervenções construtivas rodoviárias
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Art.º 4º
Terraplenagens/Movimentação de terras (Código C01)
Designação

01

TERRAPLENAGEM/MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

---

---

---

---

Trabalhos a realizar de acordo com o Projecto e os
requisitos do Caderno de Encargos
Trabalhos preparatórios:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

01.01
01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

Desmatação, incluindo derrube de árvores,
desenraizamento, limpeza do terreno, carga,
transporte e colocação dos produtos em vazadouro
e eventual indemnização por depósito.

m2

Demolição de construções (excluindo muros),
incluindo carga, transporte e colocação dos
produtos em vazadouro, e eventual indemnização
por depósito.

m3

Demolição de muros, incluindo carga, transporte e
colocação dos produtos em vazadouro, e eventual
indemnização por depósito.

m3

Demolição de elementos do sistema de drenagem
existente, incluindo carga, transporte e colocação
dos produtos em vazadouro, e eventual
indemnização por depósito.

m3

Desativação de poços, nascentes ou outras
captações existentes:

---

01.01.05.01 Enchimento de poços com enrocamento, ou outro
material com características drenantes equivalentes.
01.01.05.02 Captação e condução de águas.

01.01.06

Unidade Quantidade

Preço
unitário

Código

Decapagem na linha de terra vegetal com a(s)
espessura(s) média(s) definida(s) no projeto e sua
colocação em vazadouro, ou depósito provisório
para posterior utilização, incluindo escavação,
carga, transporte, proteção e eventual
indemnização por depósito:

01.01.06.01 Com colocação em vazadouro.
01.01.06.02 Com colocação em depósito provisório.
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01.01.07

Preparação da fundação de aterros em condições
especiais:

01.01.07.01 Limpeza, regularização e compactação da fundação de
aterros, em zonas de solos para execução de aterros de
pequena altura.
01.01.07.02 Limpeza, regularização e compactação da fundação de
aterros, em zonas de afloramentos rochosos.
01.01.07.03 Saneamento em fundação de aterros, incluindo carga,
transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito
provisório, e eventual indemnização por depósito.
01.01.07.04 Preenchimento dos volumes saneados com materiais
adequados, incluindo o seu fornecimento, transporte,
espalhamento e compactação.
01.01.07.05 Fornecimento e colocação de geossintéticos em
fundação de aterros, sobre baixas aluvionares
compressíveis ou outros solos moles, com o objetivo
essencial de desempenhar as funções de separação e/ou
filtro.
01.01.07.06 Fornecimento e colocação de geossintéticos em
fundação de aterros, em zonas de deficiente
traficabilidade, designadamente com espessuras
elevadas de terras vegetais, de modo a permitir a
circulação dos equipamentos de construção.
01.01.07.07 Fornecimento e colocação de geossintéticos em
fundação de aterros, com a função de reforço, incluindo
todos os dispositivos e acessórios necessários à sua
aplicação.
01.01.07.08 Técnicas de consolidação, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários e a sua colocação ou
execução - Drenos verticais do tipo Geodreno.
01.01.07.09 Técnicas de consolidação, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários e a sua colocação ou
execução - Estacas de areia - D = 0,40 m.
01.01.07.10 Técnicas de consolidação, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários e a sua colocação ou
execução - Estacas de areia - D = 0,50 m.
01.01.07.11 Técnicas de consolidação, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários e a sua colocação ou
execução - Estacas de brita com diâmetro inferior ou
igual a 0,70 m.
01.01.07.12 Técnicas de consolidação, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários e a sua colocação ou
execução - Estacas de brita com diâmetro superior a 0,70
m.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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---

m2
m2
m3

m3

m2

m2

m2

m

m

m

m

m
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01.01.07.13 Técnicas de consolidação, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários e a sua colocação ou
execução - Pré-carga, incluindo o fornecimento e
posterior remoção do material aplicado.
01.01.07.14 Técnicas de consolidação, incluindo o fornecimento de
todos os materiais necessários e a sua colocação ou
execução - Valas drenantes, incluindo colocação de
geotêxteis e preenchimento da vala com material
drenante.

01.01.08

m3

m3

Camada drenante sobrejacente ao geotêxtil:

01.01.08.01 Em areia natural.
01.01.08.02 Em solos permeáveis.

m3

01.01.08.03 Em material aluvionar ou de terraço.
01.01.08.04 Em materiais britados ou obtidos por crivagem, mistura
ou composição de materiais naturais.

m3

m3

01.02

Escavação na linha e colocação em aterro ou
vazadouro:

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04

Escavação em terreno brando.
Escavação em terreno duro.
Escavação em terreno compacto (rocha).
Carga, transporte e colocação em aterro dos
materiais provenientes da escavação:

01.02.04.01 Incluindo espalhamento e compactação.
01.02.04.02 Incluindo tratamento "in situ" com cal e/ou cimento em
camadas com espessura entre 0,20 a 0,35 m, inclusive.

01.02.05

m3
---

---

---

---

---

---

m3

Regularização de taludes de escavação:

---

01.02.07.01 Em zonas onde a escavação foi feita em terreno brando.
01.02.07.02 Em zonas onde a escavação foi feita em terreno duro.

m2
m2

01.02.07.03 Em zonas onde a escavação foi feita em terreno
compacto (rocha).

m2

01.02.08

m2

Data da aprovação final
__/___/____

---

m3

m3

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

---

m3

Escavação de solos a rejeitar por falta de
características para aplicação em aterros, incluindo
carga, transporte, espalhamento em vazadouro e
eventual indemnização por depósito.

Regularização de taludes de aterro.

---

m3

m3

01.02.07

---

m3

Carga, transporte e colocação em vazadouro dos
materiais provenientes da escavação, incluindo
espalhamento e eventual indemnização por
depósito.

01.02.06

---
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01.02.09

Regularização e modelação das áreas interiores aos
ramos dos nós.

01.02.10

Regularização e modelação de outras áreas
confinantes com a estrada, conforme definido no
projeto.
Escavação em empréstimo:
Escavação em empréstimo em terreno de qualquer
natureza e colocação em aterro, indemnização por
desmatagem e arranjo para enquadramento
paisagístico da zona de empréstimo:

01.03
01.03.01

01.03.01.01 Carga, transporte, espalhamento e compactação.
01.03.01.02 Carga, transporte, espalhamento e compactação,
incluindo tratamento "in situ" com cal e/ou cimento em
camadas com espessura entre 0,20 a 0,35 m, inclusive.

01.03.02

01.04

01.04.01

m2

m2
---

---

---

---

---

---

---

---

m3
m3

Tratamento paisagístico de zonas de empréstimo,
de acordo com projeto específico, em casos
excecionais.

m2

Leito do pavimento, incluindo tratamento ou
fornecimento, e colocação dos materiais:
(espessuras das camadas, após compactação):

---

---

---

---

Em aterros de solos:

---

---

---

---

---

---

---

01.04.01.01 Com solos selecionados de 0,15 m de espessura.
01.04.01.02 Com solos selecionados de 0,20 m de espessura.

m2

01.04.01.03 Com solos selecionados de 0,30 m de espessura.
01.04.01.04 Tratamento "in situ" com ligantes hidráulicos e/ou
pozolânicos numa espessura de 0,20 m.
01.04.01.05 Tratamento "in situ" com ligantes hidráulicos e/ou
pozolânicos numa espessura de 0,25 m.
01.04.01.06 Tratamento "in situ" com ligantes hidráulicos e/ou
pozolânicos numa espessura de 0,30 m.
01.04.01.07 Em material granular não britado (seixo), com 0,15 m de
espessura.
01.04.01.08 Em material granular não britado (seixo), com 0,20 m de
espessura.
01.04.01.09 Em material granular britado, com 0,15 m de espessura.
01.04.01.10 Em material granular britado, com 0,20 m de espessura.

m2

01.04.02

Em pedraplenos ou em aterros com materiais do
tipo solo-enrocamento:

01.04.02.01 Em material granular não britado (seixo), com 0,15 m de
espessura.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
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m2

m2
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01.04.02.02 Em material granular não britado (seixo), com 0,20 m de
espessura.
01.04.02.03 Em material granular britado, com 0,15 m de espessura.
01.04.02.04 Em material granular britado, com 0,20 m de espessura.

01.04.03

Em escavações ou perfis mistos em solo:

01.04.03.01 Escarificação, homogeneização e compactação, na
espessura de 0,30 m.
01.04.03.02 Saneamento, incluindo carga, transporte e espalhamento
em vazadouro, e eventual indemnização por depósito, na
espessura de 0,40 m.
01.04.03.03 Saneamento, incluindo carga, transporte e espalhamento
em vazadouro, e eventual indemnização por depósito, na
espessura de 0,60 m.
01.04.03.04 Em solos "selecionados", com 0,15 m de espessura.
01.04.03.05 Em solos "selecionados", com 0,20 m de espessura.
01.04.03.06 Em solos "selecionados", com 0,30 m de espessura.
01.04.03.07 Tratamento "in situ" com ligantes hidráulicos e/ou
pozolânicos, numa espessura de 0,20 m.
01.04.03.08 Tratamento "in situ" com ligantes hidráulicos e/ou
pozolânicos, numa espessura de 0,25 m.
01.04.03.09 Tratamento "in situ" com ligantes hidráulicos e/ou
pozolânicos, numa espessura de 0,30 m.
01.04.03.10 Em material granular não britado (seixo), com 0,15 m de
espessura.
01.04.03.11 Em material granular não britado (seixo), com 0,20 m de
espessura.
01.04.03.12 Em material granular britado, com 0,15 m de espessura.
01.04.03.13 Em material granular britado, com 0,20 m de espessura.

01.04.04

Em escavações ou perfis mistos em rocha:

01.04.04.01 Limpeza e/ou saneamento, para posterior regularização
da plataforma com material pétreo, numa espessura
média de 0,15 m.
01.04.04.02 Limpeza e/ou saneamento, para posterior regularização
da plataforma com material pétreo, numa espessura
média de 0,25 m.
01.04.04.03 Regularização da plataforma com material pétreo, numa
espessura média de 0,15 m.
01.04.04.04 Regularização da plataforma com material pétreo, numa
espessura média de 0,25 m.

01.04.05

Geossintéticos em leitos do pavimento, incluindo
fornecimento e colocação:

01.04.05.01 Geotêxteis.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

m2
m2
m2
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
--m2

m2
m2
m2
--m2
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01.04.05.02 Geogrelhas.

m2

01.05
01.05.01

Trabalhos em condições particulares:

---

Escavação nas bermas e/ou separador para
alargamento do pavimento (abertura de caixa),
incluindo transporte dos produtos escavados e sua
colocação em vazadouro, e eventual indemnização
por depósito, na espessura definida no projeto.

m2

Preparação de taludes de aterro para posterior
alargamento, de acordo com desenho de pormenor,
incluindo carga, transporte e colocação em
vazadouro dos produtos da limpeza, e eventual
indemnização por depósito.

m3

Limpeza, regularização e reperfilamento de valetas,
incluindo carga, transporte e colocação em
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual
indemnização por depósito.

m

Limpeza das linhas de água (ribeiras ou outras),
incluindo carga, transporte e colocação em
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual
indemnização por depósito.

m3

Limpeza do interior de passagens hidráulicas
existentes, incluindo carga, transporte e colocação
em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual
indemnização por depósito.

m3

Limpeza, regularização e reperfilamento de
plataformas existentes, incluindo carga, transporte
e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes,
e eventual indemnização por depósito.

m2

Limpeza, regularização e reperfilamento de bermas
existentes, incluindo eventuais enchimentos e
compactação, carga, transporte e colocação em
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual
indemnização por depósito.

m2

Limpeza e regularização de taludes existentes,
incluindo desmatação, carga, transporte e
colocação dos produtos em vazadouro, e eventual
indemnização por depósito.

m2

01.05.02

01.05.03

01.05.04

01.05.05

01.05.06

01.05.07

01.05.08

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---
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01.05.09

01.05.10

01.05.11

01.06
01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.07

Execução de valas para intersecção de raízes de
árvores, incluindo enchimento de acordo com o
definido no projeto.

m

Corte de árvores em zonas de alargamentos,
incluindo desenraizamento, enchimento de acordo
com o definido no projeto, e transporte, colocação
em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual
indemnização por depósito.

un

Enrocamento de proteção do talude adjacente a PH
(passagem hidráulica) ou LAS (linha de água à
superfície).

m3

Trabalhos complementares:
Máscara drenante.
Esporão drenante.
Drenos sub-horizontais em taludes.
Outros Trabalhos:

---

---

---

---

3

m

m3
m

SOMA TOTAL

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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Art.º 5º
Drenagem (Código C02)
Código

Designação

02

DRENAGEM

Unidade Quantidade

Preço
unitário

Total

---

---

---

---

Escavação, em trabalhos realizados para garantia da
continuidade do sistema de águas superficiais,
incluindo remoção, reposição e compactação,
condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e
eventuais indemnizações por depósito:

---

---

---

---

Para abertura de valas destinadas à regularização,
retificação ou desvio de linhas de água,
nomeadamente as contíguas às passagens
hidráulicas, e valas longitudinais de grande secção:

---

---

---

---

Trabalhos a realizar de acordo com o Projecto e os
requisitos do Caderno de Encargos
02.01

02.01.01

02.01.01.01 Em terreno brando.
02.01.01.02 Em terreno duro.

m3

02.01.01.03 Em terreno compacto (rocha).

m3

02.01.02
02.02

02.02.01

m3

Para reperfilamento de valetas ou valas existentes,
em terreno de qualquer natureza.

m

Execução ou reparação de passagens hidráulicas de
secção circular, em betão, incluindo todos os
trabalhos necessários à sua implantação,
nomeadamente, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e
compactação, condução a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

---

---

---

---

Com tubagens da classe I:

---

---

---

---

---

---

---

02.02.01.01 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 0,40 m.
02.02.01.02 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 0,50 m.

m

02.02.01.03 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 0,60 m.
02.02.01.04 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 0,40 m.

m

02.02.01.05 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 0,50 m.
02.02.01.06 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 0,60 m.

m

02.02.02

---

Com tubagens da classe II:

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

m
m
m
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02.02.02.01 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 0,80 m.
02.02.02.02 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 0,80 m.

m

02.02.02.03 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 1,00 m.
02.02.02.04 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 1,00 m.

m

02.02.02.05 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 1,20 m.
02.02.02.06 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 1,20 m.

m

02.02.02.07 Assentamento do tipo A, triplas com diâmetros de 1,20 m.
02.02.02.08 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 1,50 m.

m

02.02.02.09 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 1,50 m.
02.02.02.10 Assentamento do tipo A, triplas com diâmetros de 1,50 m.

m

02.02.02.11 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 0,80 m.
02.02.02.12 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 0,80 m.

m

02.02.02.13 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 1,00 m.
02.02.02.14 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 1,00 m.

m

02.02.02.15 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 1,20 m.
02.02.02.16 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetro de 1,20 m.

m

02.02.02.17 Assentamento do tipo B, triplas com diâmetros de 1,20 m.
02.02.02.18 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 1,50 m.

m

02.02.02.19 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 1,50 m.
02.02.02.20 Assentamento do tipo B, triplas com diâmetros de 1,50 m.

m

02.02.03

---

Com tubagens da classe III:

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

02.02.03.01 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 0,80 m.
02.02.03.02 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 0,80 m.

m

02.02.03.03 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 1,00 m.
02.02.03.04 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 1,00 m.

m

02.02.03.05 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 1,20 m.
02.02.03.06 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 1,20 m.

m

02.02.03.07 Assentamento do tipo A, triplas com diâmetros de 1,20 m.
02.02.03.08 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 1,50 m.

m

02.02.03.09 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 1,50 m.
02.02.03.10 Assentamento do tipo A, triplas com diâmetros de 1,50 m.

m

02.02.03.11 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 0,80 m.
02.02.03.12 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 0,80 m.

m

02.02.03.13 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 1,00 m.
02.02.03.14 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 1,00 m.

m

02.02.03.15 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 1,20 m.
02.02.03.16 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetro de 1,20 m.

m

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

m
m
m
m
m
m
m
m
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02.02.03.17 Assentamento do tipo B, triplas com diâmetros de 1,20 m.
02.02.03.18 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 1,50 m.

m

02.02.03.19 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 1,50 m.
02.02.03.20 Assentamento do tipo B, triplas com diâmetros de 1,50 m.

m

02.02.04

---

Com tubagens da classe IV:

m
m

02.02.04.01 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 0,80 m.
02.02.04.02 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 0,80 m.

m

02.02.04.03 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 1,00 m.
02.02.04.04 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 1,00 m.

m

02.02.04.05 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 1,20 m.
02.02.04.06 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 1,20 m.

m

02.02.04.07 Assentamento do tipo A, triplas com diâmetros de 1,20 m.
02.02.04.08 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 1,50 m.

m

02.02.04.09 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 1,50 m.
02.02.04.10 Assentamento do tipo A, triplas com diâmetros de 1,50 m.

m

02.02.04.11 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 2,00 m.
02.02.04.12 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 2,00 m.

m

02.02.04.13 Assentamento do tipo A, simples com diâmetro de 2,50 m.
02.02.04.14 Assentamento do tipo A, duplas com diâmetros de 2,50 m.

m

02.02.04.15 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 0,80 m.
02.02.04.16 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 0,80 m.

m

02.02.04.17 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 1,00 m.
02.02.04.18 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 1,00 m.

m

02.02.04.19 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 1,20 m.
02.02.04.20 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 1,20 m.

m

02.02.04.21 Assentamento do tipo B, triplas com diâmetros de 1,20 m.
02.02.04.22 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 1,50 m.

m

02.02.04.23 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 1,50 m.
02.02.04.24 Assentamento do tipo B, triplas com diâmetros de 1,50 m.

m

02.02.04.25 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 2,00 m.
02.02.04.26 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 2,00 m.

m

02.02.04.27 Assentamento do tipo B, simples com diâmetro de 2,50 m.
02.02.04.28 Assentamento do tipo B, duplas com diâmetros de 2,50 m.

m

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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02.03

Execução ou reparação de passagens hidráulicas de
secção circular ou outra, metálicas, constituídas por
painéis de chapa de aço ondulada ou sistema
equivalente, incluindo todos os trabalhos
necessários à sua implantação, nomeadamente, a
escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizações por depósito:

---

02.03.01

Simples com diâmetro ou altura inferior ou igual a
1,00 m.

m

02.03.02

Duplas com diâmetros ou altura inferior ou igual a
1,00 m.

m

02.03.03

Triplas com diâmetros ou altura inferior ou igual a
1,00 m.

m

02.03.04

Simples com diâmetro ou altura superior a 1,00 m e
inferior ou igual a 1,50 m.

m

02.03.05

Duplas com diâmetro ou altura superior a 1,00 m e
inferior ou igual a 1,50 m.

m

02.03.06

Triplas com diâmetros ou altura superior a 1,00 m e
inferior ou igual a 1,50 m.

m

02.03.07

Simples com diâmetro ou altura superior a 1,50 m e
inferior ou igual a 2,50 m.

m

02.03.08

Duplas com diâmetros ou altura superior a 1,50 m e
inferior ou igual a 2,50 m.

m

02.03.09

Triplas com diâmetros ou altura superior a 1,50 m e
inferior ou igual a 2,50 m.

m

02.04

Execução ou reparação de passagens hidráulicas de
secção circular ou outra, constituídas por alvenaria
de pedra argamassada, incluindo todos os trabalhos
necessários à sua implantação, nomeadamente, a
escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizações por depósito:

---

02.04.01
02.04.02
02.04.03

Simples com altura inferior ou igual a 1,00 m.
Duplas com altura inferior ou igual a 1,00 m.
Triplas com altura inferior ou igual a 1,00 m.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

---

---

---

m
m
m
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02.04.04

Simples com altura superior a 1,00 m e inferior ou
igual a 1,50 m.

m

02.04.05

Duplas com altura superior a 1,00 m e inferior ou
igual a 1,50 m.

m

02.04.06

Triplas com altura superior a 1,00 m e inferior ou
igual a 1,50 m.

m

02.04.07

Simples com altura superior a 1,50 m e inferior ou
igual a 2,50 m.

m

02.04.08

Duplas com altura superior a 1,50 m e inferior ou
igual a 2,50 m.

m

02.04.09

Triplas com altura superior a 1,50 m e inferior ou
igual a 2,50 m.

m

02.05

Execução ou reparação de passagens hidráulicas de
secção retangular ou outra, em betão armado, todos
os trabalhos necessários à sua implantação,
nomeadamente, a escavação em terreno de
qualquer natureza, a remoção, reposição e
compactação, condução a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:

---

02.05.01
02.05.02
02.05.03
02.05.04

Simples com altura inferior ou igual a 1,00 m.
Duplas com altura inferior ou igual a 1,00 m.
Triplas com altura inferior ou igual a 1,00 m.
Simples com altura superior a 1,00 m e inferior ou
igual a 1,50 m.

02.05.05

Duplas com altura superior a 1,00 m e inferior ou
igual a 1,50 m.

m

02.05.06

Triplas com altura superior a 1,00 m e inferior ou
igual a 1,50 m.

m

02.05.07

Simples com altura superior a 1,50 m e inferior ou
igual a 2,50 m.

m

02.05.08

Duplas com altura superior a 1,50 m e inferior ou
igual a 2,50 m.

m

02.05.09

Triplas com altura superior a 1,50 m e inferior ou
igual a 2,50 m.

m

02.05.10

Simples com altura superior a 2,50 m e inferior ou
igual a 5,0 m.

m

02.05.11

Duplas com altura superior a 2,50 m e inferior ou
igual a 5,0 m.

m

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

m
m
m
m
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02.05.12

Triplas com altura superior a 2,50 m e inferior ou
igual a 5,0 m.

m

02.05.13

Quadruplas com altura superior a 2,50 m e inferior ou
igual a 5,0 m.

m

02.05.14

Quíntuplas com altura superior a 2,50 m e inferior ou
igual a 5,0 m.
Execução ou reparação de bocas em passagens
hidráulicas de secção circular ou outra, incluindo
todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua
implantação, a escavação em terreno de qualquer
natureza, a remoção, reposição e compactação,
condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e
eventuais indemnizações por depósito:
Bocas na base de aterro:

02.06

02.06.01

02.06.01.01 Para passagens hidráulicas em betão, simples, para
diâmetro inferior ou igual a 0,60 m.
02.06.01.02 Para passagens hidráulicas em betão, simples, para
diâmetro superior a 0,60 m e inferior ou igual a 1,00 m.
02.06.01.03 Para passagens hidráulicas em betão, duplas, para
diâmetros superiores a 0,60 m e inferiores ou iguais a 1,00
m.
02.06.01.04 Para passagens hidráulicas em betão, simples, para
diâmetro superior a 1,00 m e inferior ou igual a 1,50 m.
02.06.01.05 Para passagens hidráulicas em betão, duplas, para
diâmetros superiores a 1,00 m e inferiores ou iguais a 1,50
m.
02.06.01.06 Para passagens hidráulicas em betão, triplas, para
diâmetros superiores a 1,00 m e inferiores ou iguais a 1,50
m.
02.06.01.07 Para passagens hidráulicas em betão, simples, para
diâmetro superior a 1,50 m e inferior ou igual a 2,50 m.
02.06.01.08 Para passagens hidráulicas em betão, duplas, para
diâmetros superiores a 1,50 m e inferiores ou iguais a 2,50
m.
02.06.01.09 Para passagens hidráulicas metálicas, simples, com
diâmetro ou altura inferior ou igual a 1,00 m.
02.06.01.10 Para passagens hidráulicas metálicas, duplas, com
diâmetros ou altura inferior ou igual a 1,00 m.
02.06.01.11 Para passagens hidráulicas metálicas, triplas, com
diâmetros ou altura inferior ou igual a 1,00 m.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

m

---

---

---

---

---

---

---

---

un
un
un
un
un

un
un
un
un
un
un
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02.06.01.12 Para passagens hidráulicas metálicas, simples, com
diâmetro ou altura superior a 1,00 m e inferior ou igual a
1,50 m.
02.06.01.13 Para passagens hidráulicas metálicas, duplas, com
diâmetros ou altura superior a 1,00 m e inferior ou igual a
1,50 m.
02.06.01.14 Para passagens hidráulicas metálicas, triplas, com
diâmetros ou altura superior a 1,00 m e inferior ou igual a
1,50 m.
02.06.01.15 Para passagens hidráulicas metálicas, simples, com
diâmetro ou altura superior a 1,50 m e inferior ou igual a
2,50 m.
02.06.01.16 Para passagens hidráulicas metálicas, duplas, com
diâmetros ou altura superior a 1,50 m e inferior ou igual a
2,50 m.
02.06.01.17 Para passagens hidráulicas metálicas, triplas com
diâmetros ou altura superior a 1,50 m e inferior ou igual a
2,50 m.
02.06.01.18 Para passagens hidráulicas em alvenaria de pedra
argamassada, simples, para diâmetro inferior ou igual a
0,60 m.
02.06.01.19 Para passagens hidráulicas em alvenaria de pedra
argamassada, simples, para diâmetro superior a 0,60 m e
inferior ou igual a 1,00 m.
02.06.01.20 Para passagens hidráulicas em alvenaria de pedra
argamassada, duplas, para diâmetros superiores a 0,60 m e
inferiores ou iguais a 1,00 m.
02.06.01.21 Para passagens hidráulicas em alvenaria de pedra
argamassada, simples, para diâmetro superior a 1,00 m e
inferior ou igual a 1,50 m.
02.06.01.22 Para passagens hidráulicas em alvenaria de pedra
argamassada, duplas, para diâmetros superiores a 1,00 m e
inferiores ou iguais a 1,50 m.
02.06.01.23 Para passagens hidráulicas em alvenaria de pedra
argamassada, triplas, para diâmetros superiores a 1,00 m e
inferiores ou iguais a 1,50 m.
02.06.01.24 Para passagens hidráulicas em alvenaria de pedra
argamassada, simples, para diâmetro superior a 1,50 m e
inferior ou igual a 2,50 m.
02.06.01.25 Para passagens hidráulicas em alvenaria de pedra
argamassada, duplas, para diâmetros superiores a 1,50 m e
inferiores ou iguais a 2,50 m.

02.06.02

Bocas em talude de aterro:

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un
---

Data da aprovação final
__/___/____
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02.06.02.01 Para passagens hidráulicas em betão, simples, para
diâmetro inferior ou igual a 0,60 m.
02.06.02.02 Para passagens hidráulicas em betão, simples, para
diâmetro superior a 0,60 m e inferior ou igual a 1,00 m.
02.06.02.03 Para passagens hidráulicas metálicas, simples, com
diâmetro ou altura inferior ou igual a 1,00 m.
02.06.02.04 Para passagens hidráulicas em alvenaria de pedra
argamassada, simples, para diâmetro inferior ou igual a
0,60 m.
02.06.02.05 Para passagens hidráulicas em alvenaria de pedra
argamassada, simples, superior a 0,60 m e inferior ou igual
a 1,00 m.

02.06.03

Bocas em escavação ou recipiente:

02.06.03.01 Com altura inferior ou igual 2,50 m, simples, para diâmetro
ou altura inferior ou igual a 0,60 m.
02.06.03.02 Com altura inferior ou igual 2,50 m, duplas, para diâmetros
ou altura inferior ou igual a 0,60 m.
02.06.03.03 Com altura inferior ou igual 2,50 m, triplas, para diâmetros
ou altura inferior ou igual a 0,60 m.
02.06.03.04
Com altura inferior ou igual 2,50 m, simples, para diâmetro
ou altura superior a 0,60 m e inferior ou igual a 1,00 m.
02.06.03.05

02.06.03.06

02.06.03.07

02.06.03.08

02.06.03.09

02.06.03.10

02.06.03.11

un
un
un
un

un
--un
un
un
un

Com altura inferior ou igual 2,50 m, duplas, para diâmetros
ou altura superior a 0,60 m e inferior ou igual a 1,00 m.

un

Com altura inferior ou igual 2,50 m, triplas, para diâmetros
ou altura superior a 0,60 m e inferior ou igual a 1,00 m.

un

Com altura inferior ou igual 2,50 m, simples, para diâmetro
ou altura superior a 1,00 m e inferior ou igual a 1,50 m.

un

Com altura inferior ou igual 2,50 m, duplas, para diâmetros
ou altura superior a 1,00 m e inferior ou igual a 1,50 m.

un

Com altura inferior ou igual 2,50 m, triplas, para diâmetros
ou altura superior a 1,00 m e inferior ou igual a 1,50 m.

un

Com altura inferior ou igual 2,50 m, simples, para diâmetro
ou altura superior a 1,50 m e inferior ou igual a 2,50 m.

un

Com altura inferior ou igual 2,50 m, duplas, para diâmetros
ou altura superior a 1,50 m e inferior ou igual a 2,50 m.

un

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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02.06.03.12

Com altura inferior ou igual 2,50 m, triplas, para diâmetros
ou altura superior a 1,50 m e inferior ou igual a 2,50 m.

02.06.03.13 Com altura superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m,
simples, para diâmetro ou altura superior a 0,60 m e
inferior ou igual a 1,00 m.
02.06.03.14 Com altura superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m,
duplas, para diâmetros ou altura superior a 0,60 m e
inferior ou igual a 1,00 m.
02.06.03.15 Com altura superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m,
triplas, para diâmetros ou altura superior a 0,60 m e
inferior ou igual a 1,00 m.
02.06.03.16 Com altura superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m,
simples, para diâmetro ou altura superior a 1,00 m e
inferior ou igual a 1,50 m.
02.06.03.17 Com altura superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m,
duplas, para diâmetros ou altura superior a 1,00 m e
inferior ou igual a 1,50 m.
02.06.03.18 Com altura superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m,
triplas, para diâmetros ou altura superior a 1,00 m e
inferior ou igual a 1,50 m.
02.06.03.19 Com altura superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m,
simples, para diâmetro ou altura superior a 1,50 m e
inferior ou igual a 2,50 m.
02.06.03.20 Com altura superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m,
duplas, para diâmetros ou altura superior a 1,50 m e
inferior ou igual a 2,50 m.
02.06.03.21 Com altura superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m,
triplas, para diâmetros ou altura superior a 1,50 m e
inferior ou igual a 2,50 m.
02.06.03.22 Com altura superior a 4,00 m, simples, para diâmetro ou
altura superior a 1,00 m e inferior ou igual a 1,50 m.
02.06.03.23 Com altura superior a 4,00 m, duplas, para diâmetros ou
altura superior a 1,00 m e inferior ou igual a 1,50 m.
02.06.03.24 Com altura superior 4,00 m, triplas, para diâmetros ou
altura superior a 1,00 m e inferior ou igual a 1,50 m.
02.06.03.25 Com altura superior a 4,00 m, simples, para diâmetro ou
altura superior a 1,50 m e inferior ou igual a 2,50 m.
02.06.03.26 Com altura superior a 4,00 m, duplas, para diâmetros ou
altura superior a 1,50 m e inferior ou igual a 2,50 m.
02.06.03.27 Com altura superior a 4,00 m, triplas, para diâmetros ou
altura superior a 1,50 m e inferior ou igual a 2,50 m.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un
un
un
un
un
un
un
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02.07

02.07.01

Execução ou reparação de orgãos de drenagem
longitudinal, incluindo todos os trabalhos
necessários, e ainda, para a sua implantação, a
escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizações por depósito:

---

---

---

---

Valetas e valas:

---

---

---

---

02.07.01.01 Valetas de plataforma (laterais), não revestidas de secção
triangular.
02.07.01.02 Valetas de plataforma (laterais), não revestidas de secção
trapezoidal.
02.07.01.03 Valetas de plataforma (laterais), de fundo revestido com
betão, de secção triangular.
02.07.01.04 Valetas de plataforma (laterais), de fundo revestido com
betão, de secção trapezoidal.
02.07.01.05 Valetas de plataforma (laterais), revestidas com betão, de
secção triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou
igual a 1,20 m.
02.07.01.06 Valetas de plataforma (laterais), revestidas com betão, de
secção triangular ou trapezoidal com abertura superior a
1,20 m.
02.07.01.07 Valetas de plataforma (laterais), revestidas com betão, de
secção semicircular de diâmetro igual a 0,40 m.
02.07.01.08 Valetas de plataforma (laterais), revestidas a pedra, de
secção triangular ou outra.
02.07.01.09 Valetas de plataforma (laterais), não revestidas de secção
reduzida.
02.07.01.10
Valetas de plataforma (em separador), de secção triangular
ou outra, com abertura inferior ou igual a 1,20 m.
02.07.01.11 Valetas de plataforma (em separador), de secção
triangular, com abertura superior a 1,20 m.
02.07.01.12 Valetas de bordadura de aterros, revestidas com betão, de
secção triangular ou trapezoidal.
02.07.01.13 Valetas de bordadura de aterros, revestidas com betão, de
secção semicircular de diâmetro igual a 0,20 m.
02.07.01.14 Valetas de bordadura de aterros, revestidas com betão, de
secção semicircular de diâmetro igual a 0,30 m.
02.07.01.15 Valetas de bordadura de aterros, revestidas com betão, de
secção semicircular de diâmetro igual a 0,40 m.
02.07.01.16 Valetas de bordadura de aterros, revestidas a pedra, de
secção triangular ou outra.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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02.07.01.17 Valetas de banqueta não revestidas.
02.07.01.18 Valetas de banqueta revestidas com betão, de secção
triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a
0,50 m.
02.07.01.19
Valetas de banqueta revestidas com betão, de secção
triangular ou trapezoidal, com abertura superior a 0,50 m.
02.07.01.20 Valetas de banqueta revestidas com betão, de secção
semicircular de diâmetro igual a 0,30 m.
02.07.01.21 Valetas de banqueta revestidas com betão, de secção
semicircular, de diâmetro igual a 0,40 m.
02.07.01.22 Valetas de banqueta revestidas com betão, de secção
semicircular, de diâmetro igual a 0,50 m.
02.07.01.23 Valas de crista de talude não revestidas.
02.07.01.24 Valas de crista de talude revestidas com betão, de secção
triangular ou trapezoidal, com abertura inferior ou igual a
0,50 m.
02.07.01.25
Valas de crista de talude revestidas com betão, de secção
triangular ou trapezoidal, com abertura superior a 0,50 m.
02.07.01.26 Valas de crista de talude revestidas com betão, de secção
semicircular, de diâmetro igual a 0,40 m.
02.07.01.27 Valas de crista de talude revestidas com betão, de secção
semicircular, de diâmetro igual a 0,50 m.
02.07.01.28 Valas de crista de talude revestidas com betão, de secção
semicircular, de diâmetro igual a 0,60 m.
02.07.01.29 Valas de pé de talude não revestidas.
02.07.01.30 Valas de pé de talude de fundo revestido com betão de
secção triangular.
02.07.01.31 Valas de pé de talude revestidas com betão.
02.07.01.32 Valas de pé de talude revestidas com enrocamento.
02.07.01.33 Valas de pé de talude revestidas com enrocamento
argamassado ou com betão ciclópico pobre.
02.07.01.34 Valas de pé de talude revestidas com betão, de secção
semicircular, de diâmetro igual a 0,50 m.

m
m

m
m
m
m
m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

02.07.01.35 Valas de pé de talude revestidas com betão, de secção
semicircular, de diâmetro igual a 0,60 m.

m

02.07.02

---

Drenagem longitudinal do separador:

02.07.02.01 Caleira/sumidouro em betão, com rasgo superior em
contínuo e com coletor incorporado, com diâmetro igual a
0,25 m.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

m
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02.07.02.02 Caleira/sumidouro em betão, com rasgo superior em
contínuo e com coletor incorporado, com diâmetro igual a
0,30 m.
02.07.02.03 Caleira/sumidouro em betão, com rasgo superior em
contínuo e com coletor incorporado, com diâmetro igual a
0,40 m.
02.07.02.04 Caleira com grelha metálica.

02.07.03

m

m
m

Drenos de plataforma (longitudinais e transversais):

---

02.07.03.01 Drenos de plataforma, longitudinais, de rebaixamento de
níveis freáticos com altura inferior ou igual a 1,20 m.

m

02.07.03.02 Drenos de plataforma, longitudinais, de rebaixamento de
níveis freáticos, com altura superior a 1,20 m.
02.07.03.03 Drenos de plataforma, longitudinais, de interceção, com
altura inferior ou igual a 1,20 m.
02.07.03.04 Drenos de plataforma, longitudinais, de interceção, com
altura superior a 1,20 m.
02.07.03.05 Drenos de plataforma, longitudinais, tipo "écran drenante"
em elementos prefabricados, sem coletor, incluindo
saídas.
02.07.03.06 Drenos de plataforma, longitudinais, tipo "écran drenante"
em elementos prefabricados, com coletor, incluindo
saídas.
02.07.03.07 Drenos de plataforma, longitudinais, tipo "écran drenante"
em material granular envolvido em geotêxtil, sem coletor,
incluindo saídas.
02.07.03.08 Drenos de plataforma, longitudinais, tipo "écran drenante"
em material granular envolvido em geotêxtil, com coletor,
incluindo saídas.
02.07.03.09 Drenos de plataforma transversais - Drenos.
02.07.03.10 Drenos de plataforma transversais - Camadas drenantes.

02.07.04

Coletores, longitudinais e de evacuação lateral:

02.07.04.01
02.07.04.02
02.07.04.03
02.07.04.04
02.07.04.05
02.07.04.06
02.07.04.07
02.07.04.08

Com diâmetro igual a 0,20 m.
Com diâmetro igual a 0,30 m.
Com diâmetro igual a 0,40 m.
Com diâmetro igual a 0,50 m.
Com diâmetro igual a 0,60 m.
Com diâmetro igual a 0,80 m.
Com diâmetro igual a 1,00 m.
Com diâmetro igual a 1,20 m.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

---

---

---

m
m
m
m

m

m

m
m
m2
--m
m
m
m
m
m
m
m
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02.08

02.08.01

Execução ou reparação de orgãos complementares
de drenagem, incluindo todos os trabalhos
necessários, e ainda, para a sua implantação, a
escavação em terreno de qualquer natureza, a
remoção, reposição e compactação, condução a
vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais
indemnizações por depósito:

---

---

---

---

Caixas de visita/sumidouros em coletores:

---

---

---

---

02.08.01.01 Com diâmetro inscrito igual a 1,00 m, com altura inferior
ou igual a 2,50 m.
02.08.01.02 Com diâmetro inscrito igual a 1,00 m, com altura superior
a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m.
02.08.01.03 Com diâmetro inscrito igual a 1,00 m, com altura superior
a 4,00 m.
02.08.01.04 Com diâmetro inscrito igual a 1,20 m, com altura inferior
ou igual a 2,50 m.
02.08.01.05 Com diâmetro inscrito igual a 1,20 m, com altura superior
a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m.
02.08.01.06 Com diâmetro inscrito igual a 1,20 m, com altura superior
a 4,00 m.
02.08.01.07 Com diâmetro inscrito superior a 1,20 m, com altura
inferior ou igual a 2,50 m.
02.08.01.08 Com diâmetro inscrito superior a 1,20 m, com altura
superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m.
02.08.01.09 Com diâmetro inscrito superior a 1,20 m, com altura
superior a 4,00 m.

02.08.02

Caixas de queda:

un
un
un
un
un
un
un
un
---

02.08.02.01 Com diâmetro inscrito igual a 1,00 m, com altura inferior
ou igual a 2,50 m.
02.08.02.02 Com diâmetro inscrito igual a 1,00 m, com altura superior
a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m.
02.08.02.03 Com diâmetro inscrito igual a 1,00 m, com altura superior
a 4,00 m.
02.08.02.04 Com diâmetro inscrito igual a 1,20 m, com altura inferior
ou igual a 2,50 m.
02.08.02.05 Com diâmetro inscrito igual a 1,20 m, com altura superior
a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m.
02.08.02.06 Com diâmetro inscrito igual a 1,20 m, com altura superior
a 4,00 m.
02.08.02.07 Com diâmetro inscrito superior a 1,20 m, com altura
inferior ou igual a 2,50 m.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

un

Data da aprovação final
__/___/____

un
un
un
un
un
un
un
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02.08.02.08 Com diâmetro inscrito superior a 1,20 m, com altura
superior a 2,50 m e inferior ou igual a 4,00 m.
02.08.02.09 Com diâmetro inscrito superior a 1,20 m, com altura
superior a 4,00 m.

02.08.03

Sumidouros e Sarjetas:

Caixas de limpeza e/ou de evacuação lateral em
caleiras longitudinais:

02.08.04.01 Com altura inferior ou igual a 1,00 m.
02.08.04.02 Com altura superior a 1,00 m.

02.08.05

Caixas de receção, de ligação ou de derivação:

02.08.05.01 Em valas de crista.
02.08.05.02 Em valetas de banqueta.
02.08.05.03 Em valetas de plataforma para ligação às descidas de
talude.
02.08.05.04 Em valetas de bordadura de aterros.
02.08.05.05 Em valas de pé de talude.

02.08.06

Bacias de dissipação:

02.08.06.01 Em betão.
02.08.06.02 Em enrocamento.

02.08.07

Dissipadores de energia em descidas de taludes:

02.08.07.01 Intercalados em descidas de talude em aterro ou
escavação.
02.08.07.02 No final de descidas de talude em aterro.

02.08.08

Descidas de talude, em aterro ou escavação,
revestidas com betão:

02.08.08.01 De secção triangular ou trapezoidal com abertura inferior
ou igual a 0,50 m.
02.08.08.02 De secção triangular ou trapezoidal com abertura superior
a 0.50 m.
02.08.08.03 De secção semicircular de diâmetro igual a 0,30 m.
02.08.08.04 De secção semicircular de diâmetro igual a 0,40 m.
02.08.08.05 De secção semicircular de diâmetro igual a 0,50 m.
02.08.08.06 De secção semicircular de diâmetro igual a 0,60 m.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

un
---

02.08.03.01 Sumidouro junto a lancil ou a separador elevado, com
grelha.
02.08.03.02 Sarjetas.

02.08.04

un

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

un
un
--un
un
--un
un
un
un
un
--un
un
--un
un
--m
m
m
m
m
m
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02.09

02.09.01

Execução ou reparação de orgãos ou trabalhos
acessórios no sistema de drenagem, incluindo todos
os trabalhos necessários, e ainda, para a sua
implantação, a escavação em terreno de qualquer
natureza, a remoção, reposição e compactação,
condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e
eventuais indemnizações por depósito:
Passagens hidráulicas em caminhos paralelos e para
continuidade de valetas sob serventias:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

02.09.01.01 Galgáveis.
02.09.01.02 Não galgáveis.
02.09.01.03 Para continuidade de valetas sob serventias, com valetas e
laje em betão.
02.09.01.04 Para continuidade de valetas sob serventias, com manilhas
de diâmetro igual a 0,30 m e revestimento superior com
betão.
02.09.01.05 Para continuidade de valetas sob serventias, com manilhas
de diâmetro igual a 0,40 m e revestimento superior com
betão.

un
un

02.09.02

---

Revestimento de valas de grande secção:

m
m

m

02.09.02.01 Em enrocamento.
02.09.02.02 Em enrocamento argamassado.

m

02.09.02.03 Em betão armado.
02.09.02.04 Em betão simples.

m3

02.09.02.05 Em betão ciclópico pobre.
02.09.02.06 Em colchões de gabiões.

m3

02.09.02.07 Em colchões de gabiões com malha plastificada.

m3

02.09.03
02.09.04

Limpeza de aquedutos existentes.
Demolição de elementos do sistema de drenagem
existente:

m

02.09.04.01
02.09.04.02
02.09.04.03
02.09.04.04
02.09.04.05
02.09.04.06
02.09.04.07

Aquedutos.
Bocas na base de aterro.
Bocas em talude de aterro.
Bocas em escavação ou recipiente.
Valetas e valas revestidas.
Caixas de visita ou queda.
Sumidouros, sarjetas, caixas de receção, ligação ou
derivação.

m3

Reparação/reconstrução de orgãos de drenagem:

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

m2
m3

02.09.04.08 Bacias de dissipação.
02.09.04.09 Dissipadores de energia.

02.10

2

Data da aprovação final
__/___/____

--m
un
un
un
m
un
un
m2
un
---

Versão 0

Pág. 26

INSTITUTO DE ESTRADAS - CABO VERDE

PROJETO DE NORMA NIE 8
SISTEMA DE RÚBRICAS DE ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
02.10.01

Reparação de valetas:

02.10.01.01 De plataforma, ilhéus e separadores.
02.10.01.02 De banqueta, de crista e pé de talude, incluindo caleiras de
descida de talude.

02.10.02

Reparação de outros orgãos de drenagem:

02.10.02.01 Limpeza e desobstrução de drenos e coletores, incluindo
todos os orgãos de receção e derivação.
02.10.02.02 Limpeza de orgãos de drenagem em serventias.
02.10.02.03 Limpeza de dissipadores de energia.
02.10.02.04 Limpeza de bocas em aterro ou escavação, caixas de visita
ou de queda.
02.10.02.05 Limpeza e reparação de bacias de decantação.

02.10.03

Reconstrução de orgãos de drenagem:

02.10.03.01 Valetas de plataforma e de bordadura de aterros
revestidas com betão, de secção triangular ou trapezoidal,
com abertura inferior ou igual a 1,20 m.
02.10.03.02 Valetas de plataforma e de bordadura de aterros
revestidas com betão, de secção triangular ou trapezoidal,
com abertura maior que 1,20 m.
02.10.03.03 Valetas de plataforma, banquetas, crista e pé de talude,
revestidas com betão, de secção semicircular, com
abertura inferior a 0,40 m.
02.10.03.04 Valetas de plataforma, banquetas, crista e pé de talude,
revestidas com betão, de secção semicircular, com
abertura igual ou superior a 0,40 m.
02.10.03.05 Caixas de visitas, de queda, de limpeza e evacuação lateral,
de receção/ligação, ou derivação, bacias de dissipação e
dissipadores de energia.
02.10.03.06 Caleiras/sumidouros.
02.10.03.07 Passagens hidráulicas em betão.
02.10.03.08 Passagens hidráulicas em alvenaria.
02.10.03.09 Passagens hidráulicas metálicas.
02.10.03.10
Levantamento/rebaixamento de caixas de visita existentes.

02.11

--m

---

---

---

---

---

---

---

---

---

m
--m
m
un
un
un
--m

m

m

m

un
un
m3
un
un
un

Outros Trabalhos:

SOMA TOTAL

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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Art.º 6º
Pavimentação (Código C03)
Preço
Total
unitário

Código

Designação

Unidade

Quantidade

03

PAVIMENTAÇÃO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

03.01
03.01.01

Trabalhos a realizar de acordo com o Projecto e
os requisitos do Caderno de Encargos
Camadas em materiais granulares:
Com características de sub-base:

03.01.01.01

Em solos selecionados, com 0,15 m de espessura.

m

03.01.01.02

Em solos selecionados, com 0,20 m de espessura.

m2

03.01.01.03

Em solos selecionados, com 0,25 m de espessura.

m2

03.01.01.04

Em solos selecionados, com 0,30 m de espessura.

m2

03.01.01.05

Em agregado não britado (material aluvionar), com
0,15 m de espessura.
Em agregado não britado (material aluvionar), com
0,20 m de espessura.
Em agregado não britado (material aluvionar), com
0,25 m de espessura.
Em agregado não britado (material aluvionar), com
0,30 m de espessura.
Em agregado não britado (material aluvionar), no
reperfilamento da superfície do leito do pavimento no
extradorso das curvas com sobre-elevação.
Em agregado britado de granulometria extensa, com
0,12 m de espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa, com
0,15 m de espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa, com
0,20 m de espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa, com
0,25 m de espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa, com
0,30 m de espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa, no
reperfilamento da superfície do leito do pavimento no
extradorso das curvas com sobre-elevação.

03.01.01.06
03.01.01.07
03.01.01.08
03.01.01.09

03.01.01.10
03.01.01.11
03.01.01.12
03.01.01.13
03.01.01.14
03.01.01.15

2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3

03.01.02

Com características de base:

---

03.01.02.01

Em agregado britado de granulometria extensa, com
0,15 m de espessura.

m2

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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03.01.02.02
03.01.02.03
03.01.02.04
03.01.02.05
03.01.02.06
03.01.02.07
03.01.02.08

Em agregado britado de granulometria extensa, com
0,20 m de espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa, com
0,25 m de espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa, com
0,30 m de espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa,
misturado em central, com 0,12 m de espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa,
misturado em central, com 0,15 m de espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa,
misturado em central, com 0,20 m de espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa,
misturado em central, com 0,25 m de espessura.

03.01.03

Com características de regularização:

03.01.03.01

Em areia para assentamento de blocos de pedra ou
betão, com 0,02 m de espessura.
Em areia para assentamento de blocos de pedra ou
betão, com 0,03 m de espessura.
Em areia para assentamento de blocos de pedra ou
betão, com 0,05 m de espessura.
Em areia para assentamento de blocos de pedra ou
betão, com 0,10 m de espessura.

03.01.03.02
03.01.03.03
03.01.03.04

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

m2
m2
m2
m2

03.01.04

Com características de regularização, no
enchimento de bermas:

---

03.01.04.01

Em agregado britado de granulometria extensa.

m3

03.01.04.02

Em material drenante com agregado britado.

m3

03.01.04.03

Em solos.

m3

03.01.04.04

Em agregado não britado.

m3

03.01.05

Com características de desgaste em camadas
traficadas não revestidas:

---

03.01.05.01

Em solos selecionados com 0,20 m de espessura.

m2

03.01.05.02

Em agregado não britado com 0,15 m de espessura.

m2

03.01.05.03

Em agregado britado com 0,15 m de espessura.

m2

03.02
03.02.01

Camadas em misturas betuminosas a quente:
Com características de regularização:

---

---

---

---

---

---

Em mistura betuminosa densa.
Em betão betuminoso.
Em argamassa betuminosa.

03.02.02

Com características de ligação:

--ton
ton
ton
---

---

03.02.01.01
03.02.01.02
03.02.01.03

---

---

---

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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03.02.02.01

Em semi-penetração betuminosa, com 0,08 m de
espessura e 4 kg/m2 de betume.

m2

03.02.02.02

Em semi-penetração betuminosa, com 0,10 m de
espessura e 5 kg/m2 de betume.

m2

03.02.02.03

03.02.02.07

Em mistura betuminosa densa, com 0,04 m de
espessura.
Em mistura betuminosa densa, com 0,05 m de
espessura.
Em mistura betuminosa densa, com 0,06 m de
espessura.
Em mistura betuminosa densa, com 0,07 m de
espessura.
Em betão betuminoso , com 0,03 m de espessura.

03.02.02.08

Em betão betuminoso , com 0,04 m de espessura.

m2

03.02.02.09

Em betão betuminoso , com 0,05 m de espessura.

m2

03.02.02.10

Em betão betuminoso , com 0,06 m de espessura.

m2

03.02.02.11

Em mistura betuminosa densa, para tapagem de
covas.
Em argamassa betuminosa, com 0,015 m de
espessura.
Em argamassa betuminosa, com 0,02 m de espessura.

03.02.02.04
03.02.02.05
03.02.02.06

03.02.02.12
03.02.02.13
03.02.02.14
03.02.02.15
03.02.02.16

03.02.02.17

Em argamassa betuminosa, com 0,025 m de
espessura.
Em argamassa betuminosa, com 0,03 m de espessura.
Na regularização e/ou reperfilamento de pavimentos
existentes (espessura variável), com mistura
betuminosa densa.
Na regularização e/ou reperfilamento de pavimentos
existentes (espessura variável), com argamassa
betuminosa.

m2
m2
m2
m2
m2

ton
m2
m2
m2
m2
ton

ton

03.02.03

Com características de desgaste, na faixa de
rodagem:

---

03.02.03.01

Em betão betuminoso, com 0,03 m de espessura.

m2

03.02.03.02
03.02.03.03

Em betão betuminoso, com 0,04 m de espessura.
Em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura.

m2

03.02.03.04

Em betão betuminoso, com 0,06 m de espessura.

m2

03.02.03.05

Em argamassa betuminosa, com 0,015 m de
espessura.
Em argamassa betuminosa, com 0,02 m de espessura.

03.02.03.06
03.02.03.07

Em argamassa betuminosa, com 0,025 m de
espessura.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

m2
m2
m2

Versão 0

Pág. 30

INSTITUTO DE ESTRADAS - CABO VERDE

PROJETO DE NORMA NIE 8
SISTEMA DE RÚBRICAS DE ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS
03.02.03.08

Em argamassa betuminosa, com 0,03 m de espessura.

03.02.03.09

Em mistura betuminosa com gravilhas duras
incrustadas, com 0,05 m de espessura.
Em mistura betuminosa com gravilhas duras
incrustadas, com 0,06 m de espessura.
Em betão betuminoso, sobre pavimentos existentes,
aplicado em camada única, com função de
regularização e/ou reperfilamento, e desgaste.

03.02.03.10
03.02.03.11

m2
m2
m2
ton

03.02.04

Com características de desgaste, em bermas:

---

03.02.04.01

Em betão betuminoso, com 0,03 m de espessura.

2

m

03.02.04.02

Em betão betuminoso, com 0,04 m de espessura.

m2

03.02.04.03

Em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura.

m2

03.02.04.04

Em betão betuminoso, com 0,06 m de espessura.

m2

03.02.04.05

Em mistura betuminosa densa, com 0,04 m de
espessura.
Em mistura betuminosa densa, com 0,05 m de
espessura.
Em mistura betuminosa densa, com 0,06 m de
espessura.
Em mistura betuminosa densa, com 0,07 m de
espessura.
Em argamassa betuminosa, com 0,015 m de
espessura.
Em argamassa betuminosa, com 0,02 m de espessura.

03.02.04.06
03.02.04.07
03.02.04.08
03.02.04.09
03.02.04.10
03.02.04.11
03.02.04.12

Em argamassa betuminosa, com 0,025 m de
espessura.
Em argamassa betuminosa, com 0,03 m de espessura.

03.03
03.03.01

Camadas em misturas betuminosas a frio:
Com características de regularização:

03.03.01.01
03.03.01.02

Em agregado britado de granulometria extensa,
tratado com emulsão betuminosa.
Em mistura betuminosa aberta a frio.

03.03.02

Com características de base:

03.03.02.01

Em agregado britado de granulometria extensa,
tratado com emulsão betuminosa, com 0,08 m de
espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa,
tratado com emulsão betuminosa, com 0,10 m de
espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa,
tratado com emulsão betuminosa, com 0,12 m de
espessura.

03.03.02.02

03.03.02.03

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

ton
ton
--m2

m2

m2
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03.03.02.04

03.03.02.05
03.03.02.06
03.03.02.07
03.03.02.08

Em agregado britado de granulometria extensa,
tratado com emulsão betuminosa, com 0,14 m de
espessura.
Em mistura betuminosa aberta a frio, com 0,05 m de
espessura.
Em mistura betuminosa aberta a frio, com 0,06 m de
espessura.
Em mistura betuminosa aberta a frio, com 0,08 m de
espessura.
Em mistura betuminosa aberta a frio, com 0,10 m de
espessura.

03.03.03

Com características de ligação:

03.03.03.01

Em agregado britado de granulometria extensa,
tratado com emulsão betuminosa, com 0,08 m de
espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa,
tratado com emulsão betuminosa, com 0,10 m de
espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa,
tratado com emulsão betuminosa, com 0,12 m de
espessura.
Em agregado britado de granulometria extensa,
tratado com emulsão betuminosa, com 0,14 m de
espessura.
Em mistura betuminosa aberta a frio, com 0,05 m de
espessura.
Em mistura betuminosa aberta a frio, com 0,06 m de
espessura.
Em mistura betuminosa aberta a frio, com 0,08 m de
espessura.
Em mistura betuminosa aberta a frio, com 0,10 m de
espessura.
Em mistura betuminosa aberta a frio, para tapagem
de covas.

03.03.03.02

03.03.03.03

03.03.03.04

03.03.03.05
03.03.03.06
03.03.03.07
03.03.03.08
03.03.03.09

03.03.04

03.03.04.01
03.03.04.02

Com características de regularização no
reperfilamento de pavimentos existentes
(espessura variável):
Em agregado britado de granulometria extensa,
tratado com emulsão betuminosa.
Em mistura betuminosa aberta a frio.

m2
m2
m2
m2
m2
---

---

---

---

---

---

---

---

m2

m2

m2
m2
m2
m2
m2
ton

---

ton
ton

Com características de regularização no
enchimento de bermas:

---

03.03.05.01

Em agregado britado de granulometria extensa
tratado com emulsão betuminosa.

ton

Data da aprovação final
__/___/____

---

m2

03.03.05

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

---
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03.03.05.02

Em mistura betuminosa aberta a frio.

03.04
03.04.01
03.04.02
03.04.03
03.05

Camadas de desgaste em blocos de pedra:
Em calçada à portuguesa.
Em calçada de paralelepípedos.
Em empedramento.
Camadas de desgaste em lajetas ou blocos de
betão de cimento.

03.06
03.06.01

Tratamentos superficiais:
Na faixa de rodagem:

03.06.01.01

Em microaglomerado betuminoso a frio, simples.

m

03.06.01.02

Em microaglomerado betuminoso a frio, duplo.

m2

03.06.01.03

Em lama asfáltica (slurry seal), simples.

m2

03.06.01.04

Em lama asfáltica (slurry seal), duplo.

m2

03.06.01.05

Em revestimento superficial, simples.

m2

03.06.01.06

Em revestimento superficial, duplo.

m2

03.06.01.07

Em revestimento superficial, simples com duas
aplicações de agregado.

m2

03.06.02

Em bermas:

---

03.06.02.01

Em lama asfáltica (slurry seal), simples.

m

03.06.02.02

Em lama asfáltica (slurry seal), duplo.

m2

03.06.02.03

Em revestimento superficial, simples.

m2

03.06.02.04

Em revestimento superficial, duplo.

m2

03.06.02.05

Em revestimento superficial, simples com duas
aplicações de agregado.

m2

03.07
03.07.01

Regas betuminosas de impregnação, colagem
ou cura:
Rega de impregnação betuminosa:

03.07.01.01

Com emulsão betuminosa.

m

03.07.01.02

Com betume fluidificado (cut-back).

m2

03.07.02

Rega de colagem:

---

03.07.02.01

Com emulsão betuminosa.

m2

03.07.02.02

Com betume fluidificado (cut-back).

m2

03.07.02.03

Com emulsão modificada.

m2

03.07.03

Rega de cura:

---

03.07.03.01

Com emulsão betuminosa.

m2

03.07.03.02

Com betume fluidificado.

m2

03.08

Trabalhos especiais de pavimentação:

---

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

ton
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2

m

m2
m2
m2

2

2

2

Data da aprovação final
__/___/____
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03.08.01

Colocação de argamassa de cimento para
refechamento das juntas de união de blocos de
pedra, ou blocos ou lajetas em betão de cimento.

m2

03.08.02

Execução de uma linha de água à superfície:

---

03.08.02.01

Em betão de cimento C25/30 (B30).

m

03.08.02.02

Em betão de cimento C20/25 (B25).

m3

03.08.02.03

Rede de aço.

m2

03.08.03

Fresagem e/ou remoção de camadas de
pavimentos existentes, incluindo limpeza, carga,
transporte e colocação em vazadouro e eventual
indeminização por depósito:

---

03.08.03.01
03.08.03.02
03.08.03.03
03.08.03.04
03.08.03.05
03.08.03.06
03.08.03.07

Em misturas betuminosas, em profundidades
inferiores a 5 cm.
Em misturas betuminosas, em profundidades entre 5
e 10 cm.
Em misturas betuminosas, em profundidades
superiores a 10 cm.
Em pedra de calçada à portuguesa, incluindo a
camada de areia para assentamento dos blocos.
Em pedra de calçada paralelepípedo, incluindo a
camada de areia para assentamento dos blocos.
Em empedrado, incluindo a camada de areia para
assentamento dos blocos.
Em lajetas ou blocos de betão de cimento.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

m2
m2

---

03.08.04.05

---

m2

Fresagem e/ou remoção de camadas de
pavimentos existentes, incluindo limpeza, carga,
transporte para depósito provisório para
posterior reutilização, e eventual indeminização
por depósito:

03.08.04.04

---

m2

03.08.04

03.08.04.03

---

m2

m2

03.08.04.02

---

m2

Em betão de cimento de uma linha de água à
superfície, incluindo a rede de aço.

Em misturas betuminosas, em profundidades
inferiores a 5 cm.
Em misturas betuminosas, em profundidades entre 5
e 10 cm.
Em misturas betuminosas, em profundidades
superiores a 10 cm.
Em pedra de calçada à portuguesa, incluindo a
camada de areia para assentamento dos blocos.
Em pedra de calçada paralelepípedo, incluindo a
camada de areia para assentamento dos blocos.

---

m2

03.08.03.08

03.08.04.01

---

3

m2
m2
m2
m2
m2
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03.08.04.06
03.08.04.07

Em empedrado, incluindo a camada de areia para
assentamento dos blocos.
Em lajetas ou blocos de betão de cimento.

m2
m2

03.08.04.08

Em betão de cimento de uma linha de água à
superfície, incluindo a rede de aço.

m2

03.08.05

Saneamentos de pavimentos existentes,
incluindo escavação, remoção e transporte a
vazadouro dos produtos escavados, eventual
indemnização por depósito, e o preenchimento
de acordo com o definido no projeto.

m3

03.08.06
03.08.07

Regularização e recompactação de fundo de
caixa.
Enchimento em agregado britado de
granulometria extensa, para regularização e/ou
reperfilamento de pavimentos existentes.

m2

m3

03.08.08

Selagem ou elemento retardador da propagação
de fissuras em pavimentos degradados:

---

03.08.08.01

Com misturas betuminosas.

m2

03.08.08.02

Com revestimentos superficiais.

m2

03.08.08.03

Com slurry-seal.

m2

03.08.08.04

Com microaglomerado a frio.

m2

03.08.08.05

Com geotêxtil impregnado.

m2

03.08.08.06

Argamassa betuminosa.

03.08.08.07

Com mástiques betuminosos.

m2
m

03.08.09

Reparação de juntas ou de fendas em
pavimentos de cimento em linhas de água à
superfície:

---

03.08.09.01

Remoção dos produtos de enchimento.

m

03.08.09.02
03.08.09.03

Reparação dos bordos.
Selagem com mástiques betuminosos.

m
m

03.08.10

Reposição de pavimentos com as características
dos existentes, designadamente em zonas
degradadas, com desagregações, ninhos ou
peladas, de abertura de valas para instalação de
redes de serviços públicos ou outros:

---

03.08.10.01

Em pavimentos betuminosos.

m2

03.08.10.02

Em calçada à portuguesa.

m2

03.08.10.03

Em calçada em paralelepípedos.

m2

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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03.08.10.04

Em empedrado.

m2

03.08.10.05

Em lajetas ou blocos de betão de cimento.

m2

03.08.10.06

Em betão de cimento em linhas de água à superfície,
incluindo rede de aço.

m2

03.08.11

Pavimentação de passeios, separadores ou ilhas
direcionais, incluindo fundação:

---

03.08.11.01

Em betonilha.

m2

03.08.11.02

Em calçada à portuguesa.

m2

03.08.11.03

Em calçada em paralelepípedos.

m2

03.08.11.04

Em empedrado.

m2

03.08.11.05

Em lajetas ou blocos de betão.

m2

03.08.12

Remoção de pavimentos existentes, incluindo
fundação e lancis, carga, transporte e colocação
em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual
indemnização por depósito:

---

03.08.12.01

Em pavimentos betuminosos.

m2

03.08.12.02

Em pavimentos rígidos.

m2

03.08.12.03

Em calçada.

m2

03.08.12.04

Em passeios e separadores.

m2

03.08.12.05

Em lajetas ou blocos de betão.

m2

03.08.13

Enchimento e regularização de bermas em solos
selecionados.

m3

03.08.14

Ranhuragem transversal para melhoramento das
condições de drenagem superficial, com a
profundidade e largura definida no projeto:

03.08.14.01
03.08.14.02

Em camadas de misturas betuminosas
Em pavimentos em betão de cimento

03.09

Outros Trabalhos:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

m
m
---

---

---

---

SOMA TOTAL

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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Art.º 7º
Obras Acessórias (Código C04)
Código

Designação

04

OBRAS ACESSÓRIAS

04.01
04.01.01

Trabalhos a realizar de acordo com o Projecto e os
requisitos do Caderno de Encargos
Integração paisagística e medidas minimizadoras:
Integração paisagística/revestimento vegetal:

04.01.01.01 Escavação de terra vegetal em empréstimo, incluindo
eventual indemnização.
04.01.01.02 Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da
decapagem previamente armazenados (01.01.06) e/ou
provenientes de empréstimo (04.01.01.01), incluindo todos
os trabalhos necessários, designadamente a carga,
transporte e espalhamento, em revestimento de taludes.

Unidade Quantidade
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

m3

m2

04.01.01.03 Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da
decapagem previamente armazenados (01.01.05) e/ou
provenientes de empréstimo (04.01.01.01), incluindo todos
os trabalhos necessários, designadamente a carga,
transporte e espalhamento, em separadores e ilhas
direcionais.

m2

04.01.01.04 Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da
decapagem previamente armazenados (01.01.05) e/ou
provenientes de empréstimo (04.01.01.01), incluindo todos
os trabalhos necessários, designadamente a carga,
transporte e espalhamento, nas áreas interiores aos ramos
dos nós.

m2

04.01.01.05 Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da
decapagem previamente armazenados (01.01.05) e/ou
provenientes de empréstimo (04.01.01.01), incluindo todos
os trabalhos necessários, designadamente a carga,
transporte e espalhamento, em outras áreas confinantes
com a estrada, conforme definido no projeto.

m2

04.01.01.06 Sementeira manual, incluindo o fornecimento das espécies,
a preparação e adubação do solo, e trabalhos no período de
garantia.
04.01.01.07 Sementeira por hidrossementeira, incluindo o fornecimento
das espécies, a preparação e adubação do solo, e trabalhos
no período de garantia.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

Preço
Total
unitário

m2

m2
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04.01.01.08 Sementeiras - Aditivos diversos, incluindo o fornecimento
das espécies, preparação e a adubação do solo, e trabalhos
no período de garantia.
04.01.01.09 Sementeiras - Esteiras vegetais, rede ou materiais
equivalentes, incluindo o fornecimento das espécies,
preparação e a adubação do solo, e trabalhos no período de
garantia.
04.01.01.10 Plantação de árvores, incluindo o fornecimento das espécies,
a abertura e enchimento de covas, a adubação, a tutoragem,
a retancha, a manutenção e as regas.
04.01.01.11 Plantação de arbustos, incluindo o fornecimento das
espécies, a abertura e enchimento de covas, a adubação, a
tutoragem, a retancha, a manutenção e as regas.
04.01.01.12 Plantação de herbáceas de revestimento, incluindo o
fornecimento das espécies, a abertura e enchimento de
covas, a adubação, a tutoragem, a retancha, a manutenção e
as regas.
04.01.01.13 Rede de rega - Abertura e tapamento de valas, incluindo a
abertura de valas, tubos, válvulas, aspersores e
microaspersores e demais acessórios necessários.
04.01.01.14 Rede de rega - Fornecimento e instalação de tubos,
incluindo a abertura de valas e demais acessórios
necessários.
04.01.01.15 Transplante de espécies existentes, incluindo todos os
trabalhos complementares - Árvores.
04.01.01.16 Transplante de espécies existentes, incluindo todos os
trabalhos complementares - Arbustos.

04.01.02

Medidas minimizadoras:

m2

m2

un

un

un

m

m
un
un
---

04.01.02.01 Barreiras acústicas em betão, incluindo o fornecimento e a
colocação de todos os equipamentos, estruturas de suporte,
acessórios e materiais necessários, e ainda todos os
trabalhos para a sua implantação, e execução das fundações.

m2

04.01.02.02 Barreiras acústicas em madeira, incluindo o fornecimento e
a colocação de todos os equipamentos, estruturas de
suporte, acessórios e materiais necessários, e ainda todos os
trabalhos para a sua implantação, e execução das fundações.

m2

04.01.02.03 Barreiras acústicas metálicas, incluindo o fornecimento e a
colocação de todos os equipamentos, estruturas de suporte,
acessórios e materiais necessários, e ainda todos os
trabalhos para a sua implantação, e execução das fundações.

m2

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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04.01.02.04 Barreiras acústicas em vidro, incluindo o fornecimento e a
colocação de todos os equipamentos, estruturas de suporte,
acessórios e materiais necessários, e ainda todos os
trabalhos para a sua implantação, e execução das fundações.
04.01.02.05 Barreiras acústicas em materiais à base de policarbonatos ou
outros materiais sintéticos, incluindo o fornecimento e a
colocação de todos os equipamentos, estruturas de suporte,
acessórios e materiais necessários, e ainda todos os
trabalhos para a sua implantação, e execução das fundações.
04.01.02.06 Bacias de retenção/decantação.

04.02

04.02.01

m2

---

Vedações:

---

04.02.01.03 Com postes metálicos, em rede de malha constante,
plastificada.

Portões e passagens:

04.02.03

Caminhos paralelos, incluindo terraplenagem, valetas
de plataforma e regularização de taludes.

04.03

Obras de contenção (muros de suporte, espera ou
vedação, paredes, pregagens e ancoragens) e de
revestimento de taludes e canais, incluindo
fornecimento e colocação de todos os materiais
necessários:
Fundações:

04.03.01.01 Escavação, em terreno brando, para abertura de fundações
de muros e paredes, incluindo entivação, escoramento,
bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga,
transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos
sobrantes, aterro e eventual indemnização por depósito.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

m
m
m
--un
un

04.02.02.01 Em madeira.
04.02.02.02 Metálicos.

04.03.01

m2

Execução da vedação física e caminhos paralelos,
incluindo todos os trabalhos, equipamentos e
acessórios necessários e o fornecimento e colocação
de todos os materiais:

04.02.01.01 Com postes de madeira, em rede de malha variável do tipo
cerca de caça.
04.02.01.02 Com postes metálicos, em rede de malha variável do tipo
cerca de caça.

04.02.02

m2

Data da aprovação final
__/___/____

m

m3
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04.03.01.02 Escavação, em terreno duro, para abertura de fundações de
muros e paredes, incluindo entivação, escoramento,
bombagem e esgoto de eventuais águas afluentes, carga,
transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos
sobrantes, aterro e eventual indemnização por depósito.

m3

04.03.01.03 Escavação, em terreno compacto (rocha), para abertura de
fundações de muros e paredes, incluindo entivação,
escoramento, bombagem e esgoto de eventuais águas
afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro
dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnização por
depósito.

m3

04.03.01.04 Execução de ensecadeiras para construção de fundações.

m2

04.03.02

Execução ou reparação de muros, ou revestimento de
taludes e canais, incluindo cofragens, cavaletes,
escoramentos necessários e colocação dos dispositivos
de drenagem no tardoz:

---

04.03.02.01 Em enrocamento ou alvenaria de pedra.

m3

04.03.02.02 Em enrocamento ou alvenaria de pedra argamassada.

m3

04.03.02.03 Em betão ciclópico.

m3

04.03.02.04 Em betão armado.

m3

04.03.02.05 Em gabiões com arame normal.

m3

04.03.02.06 Em gabiões com arame revestido a PVC.

m3

04.03.02.07 Em colchões de rede metálica preenchidos com material
rochoso, em arame normal.
04.03.02.08 Em colchões de rede metálica preenchidos com material
rochoso, em arame revestido a PVC.
04.03.02.09 Em rede de proteção contra a queda de pedras.
04.03.02.10 Em solos reforçados do tipo "terra armada" ou equivalente.
04.03.02.11 Em solos reforçados do tipo "terra armada" com paramento
em gabiões.
04.03.02.12 Em solos reforçados do tipo "terra armada" com geotêxteis.
04.03.02.13 Em solos reforçados do tipo "terra armada" com geogrelhas
ou geomalhas.
04.03.02.14 Tipo Crib-Wall ou equivalente.

04.03.03

04.03.04
04.03.05

Reparação de muros de pedra seca, incluindo
nivelamento e revestimento com argamassa de
cimento.
Reparação de juntas de muros.
Colocação de betão de cimento no coroamento dos
muros.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m3
m3
m3
m3
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04.03.06

Execução de paredes para ancorar ou pregar, incluindo
regularização prévia do talude, cofragens,
escoramentos e colocação de todos os dispositivos de
drenagem no tardoz:

04.03.06.01 Em betão armado (incluindo armaduras).
04.03.06.02 Em betão projetado, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm.
04.03.06.03 Em betão projetado, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, com uma rede de malha electrossoldada ou
armadura equivalente.
04.03.06.04 Idem, com duas malhas.

---

Pregagens instaladas por vibrocravação incluindo todos
os trabalhos necessários e acessórios:

04.03.08.01 Com varão de aço de diâmetro de 20 mm.
04.03.08.02 Com varão de aço de diâmetro de 25 mm.
04.03.08.03 Com varão de aço de diâmetro de 32 mm.

04.03.09
04.03.10

04.03.11

04.03.12

Pregagens expansivas tipo "Swellex", incluindo furação
e todos os trabalhos necessários e acessórios.
Execução de ancoragens para a realização de ensaios
prévios, incluindo furação, recolha de amostras,
ensaios de permeabilidade, instalação das armaduras,
injeção, selagem e todos os trabalhos necessários e
acessórios.
Execução de ensaios prévios em ancoragens, incluindo
todas as operações de colocação em tensão e todos os
trabalhos e materiais necessários e acessórios.
Execução de ancoragens provisórias, incluindo furação,
ensaios de permeabilidade, instalação das armaduras,
injeção, selagem e todos os materiais necessários, os
ensaios de receção e as operações de colocação em
tensão:

04.03.12.01 Com tração inferior ou igual a 50 ton.
04.03.12.02 Com tração superior a 50 ton. e inferior ou igual a 100 ton.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

---

---

---

---

---

m2

m2

04.03.08

---

m2

04.03.06.06 Em betão projetado com armadura de montagem
tradicional.

04.03.07.01 Com varão de aço de diâmetro de 20 mm.
04.03.07.02 Com varão de aço de diâmetro de 25 mm.
04.03.07.03 Com varão de aço de diâmetro de 32 mm.

---

m2

m2

Pregagens, incluindo furação, colocação,
posicionadores, selagem e todos os trabalhos
necessários:

---

m2

04.03.06.05 Idem, com três malhas.

04.03.07

---

--m
m
m
--m
m
m
m

m

un

---

m
m
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04.03.12.03 Com tração superior a 100 ton. e inferior ou igual a 150 ton.
04.03.12.04 Com tração superior a 150 ton.

04.03.13

m
m

Execução de ancoragens definitivas, incluindo furação,
ensaios de permeabilidade, instalação das armaduras,
injeção, selagem e todos os materiais necessários, os
ensaios de receção e as operações de colocação em
tensão:

---

04.03.13.01
04.03.13.02
04.03.13.03
04.03.13.04

Com tração inferior ou igual a 50 ton.
Com tração superior a 50 ton. e inferior ou igual a 100 ton.
Com tração superior a 100 ton. e inferior ou igual a 150 ton.
Com tração superior a 150 ton.

m
m
m
m

04.03.14

Células de carga para medição do pré-esforço em
ancoragens incluindo todos os acessórios e todos os
trabalhos necessários.

un

04.04

Fornecimento e colocação de lancis em passeios,
ilhéus e separadores:

---

04.04.01
04.04.02
04.04.03

Lancil de passeio, incluindo fundação.
Lancil galgável, incluindo fundação.
Lancil de remate de passeios com zonas ajardinadas,
incluindo fundação.

m

04.04.04
04.05
04.05.01

Lancil rebaixado (parques de estacionamento).
Leitos de paragem em desvios de emergência:
Fornecimento e colocação do material monogranular
para enchimento de leitos de paragem em desvios de
emergência.
Limpeza do material de enchimento de leitos de
paragem em desvios de emergência, incluindo o
fornecimento de material do mesmo tipo para
reposição das quantidades necessárias.
Instalação de serviços de interesse público ou
reposição dos afetados:

m

04.05.02

04.06
04.06.01

Redes de abastecimento de água:

04.06.01.01 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terreno
de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos
necessários e a remoção, transporte e espalhamento em
vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes, e
eventual indemnização por depósito.
04.06.01.02 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito
de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

m
m

--m3

m3

m3

m3
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04.06.01.03 Fornecimento e assentamento de tubagens (como definido
no projeto), incluindo todos os acessórios, maciços de
amarração, e os trabalhos necessários.
04.06.01.04 Enchimento das valas com materiais resultantes da
escavação e/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de
terras para o envolvimento das tubagens, e compactação.
04.06.01.05 Reposição do pavimento existente em betão betuminoso.
04.06.01.06 Reposição do pavimento existente em calçada à portuguesa.
04.06.01.07 Reposição do pavimento existente em calçada de
paralelepípedo.
04.06.01.08 Reposição do pavimento existente em empedramento.

04.06.02

Redes de águas residuais pluviais e/ou domésticas:

04.06.02.01 Abertura de valas para instalação de tubagens, em terreno
de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos
necessários e a remoção, transporte e espalhamento em
vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes, e
eventual indemnização por depósito.
04.06.02.02 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito
de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento.
04.06.02.03 Fornecimento e assentamento de tubagens (como definido
no projeto), incluindo todos os acessórios, e os trabalhos
necessários
04.06.02.04 Enchimento das valas com materiais resultantes da
escavação e/ou de empréstimo, incluindo cirandagem de
terras para o envolvimento das tubagens, e compactação.

m

m3
m2
m2
m2
m2
---

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

m3

m2

04.06.03.01 Fornecimento e colocação de postes de linhas aéreas de alta
tensão.
04.06.03.02 Fornecimento e colocação de postes de linhas aéreas de
média tensão.
04.06.03.03 Fornecimento e colocação de postes de linhas aéreas de
baixa tensão.

---

m

04.06.02.08 Reposição do pavimento existente em calçada à portuguesa.

Reposição de redes de energia e de telecomunicações via aérea:

---

m3

m2

04.06.03

---

m3

04.06.02.05 Execução de caixas de visita, com altura inferior ou igual a
2,50 m.
04.06.02.06 Execução de caixas de visita, com altura superior a 2,50 m.
04.06.02.07 Reposição do pavimento existente em betão betuminoso.

04.06.02.09 Reposição do pavimento existente em calçada de
paralelepípedo.
04.06.02.10 Reposição do pavimento existente em empedramento.

---

un
un

m2
m2
--un
un
un
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04.06.03.04 Fornecimento e colocação de postes de linhas aéreas de
telecomunicações.
04.06.03.05 Fornecimento e instalação de linhas aéreas de alta tensão.
04.06.03.06 Fornecimento e instalação de linhas aéreas de média tensão.
04.06.03.07 Fornecimento e instalação de linhas aéreas de baixa tensão.
04.06.03.08 Fornecimento e instalação de linhas e/ou cabos aéreos de
telecomunicações.

04.06.04

Reposição de redes de energia, de telecomunicações e
de gás - via subterrânea:

04.06.04.01 Abertura de valas para instalação de tubos ou cabos, em
terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos
necessários e a remoção, transporte e espalhamento em
vazadouro ou depósito provisório dos produtos sobrantes, e
eventual indemnização por depósito.
04.06.04.02 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito
de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento.
04.06.04.03 Fornecimento e colocação de betão tipo C 12/15, para
execução do leito de assentamento de tubagens e seu
posterior envolvimento.
04.06.04.04 Fornecimento e colocação de tubos (de acordo com o
projeto) para instalação de cabos.
04.06.04.05 Fornecimento e instalação de cabos (de acordo com o
projeto).
04.06.04.06 Fornecimento e colocação de rede plástica sinalizadora.
04.06.04.07 Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora.
04.06.04.08 Enchimento das valas com materiais resultantes da
escavação e/ou empréstimo, incluindo cirandagem de terras
para o envolvimento das tubagens, e compactação.
04.06.04.09 Execução de caixas de visita, com tampa e aro, construídas
"in situ" ou compostas por elementos prefabricados,
incluindo movimento de terras, fundação e todos os
trabalhos necessários, circulares com diâmetro máximo de
1,2 m e altura igual ou inferior a 1 m.
04.06.04.10 Execução de caixas de visita, com tampa e aro, construídas
"in situ" ou compostas por elementos prefabricados,
incluindo movimento de terras, fundação e todos os
trabalhos necessários, circulares com diâmetro máximo de
1,2 m e altura superior a 1 m.
04.06.04.11 Execução de caixas de visita, com tampa e aro, construídas
"in situ" ou compostas por elementos prefabricados,
incluindo movimento de terras, fundação e todos os
trabalhos necessários, quadradas com 0,80 m de lado.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

un
un
un
un
un
---

---

---

---

m3

m3
m3
m
m
m2
m
m3

un

un

un
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04.06.04.12 Execução de caixas de visita, com tampa e aro, construídas
"in situ" ou compostas por elementos prefabricados,
incluindo movimento de terras, fundação e todos os
trabalhos necessários, quadradas com 1 m de lado.
04.06.04.13 Execução de caixas de visita, com tampa e aro, construídas
"in situ" ou compostas por elementos prefabricados,
incluindo movimento de terras, fundação e todos os
trabalhos necessários, retangulares com área máxima de
1,10 m2.
04.06.04.14 Reposição do pavimento existente em betão betuminoso.
04.06.04.15 Reposição do pavimento existente em calçada à portuguesa.
04.06.04.16 Reposição do pavimento existente em calçada de
paralelepípedo.
04.06.04.17 Reposição do pavimento existente em empedramento.

04.06.05

Sistemas de telecomunicações - infraestruturas:

04.06.05.01 Abertura de valas para instalação de tubos, cabos ou outros
equipamentos, em terreno de qualquer natureza, incluindo
todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e
espalhamento em vazadouro ou depósito provisório dos
produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito.
04.06.05.02 Fornecimento e colocação de areia para execução do leito
de assentamento de tubagens e seu posterior envolvimento.
04.06.05.03 Fornecimento e colocação de betão tipo C 12/15, para
execução do leito de assentamento de tubagens e seu
posterior envolvimento.
04.06.05.04 Fornecimento e colocação de tubos para instalação de
cabos, ou outros equipamentos (de acordo com o projeto).
04.06.05.05 Fornecimento e colocação de rede plástica sinalizadora.
04.06.05.06 Fornecimento e colocação de fita plástica sinalizadora.
04.06.05.07 Enchimento das valas com materiais resultantes da
escavação e/ou empréstimo, incluindo cirandagem de
terras, para o envolvimento de tubagens e compactação.
04.06.05.08 Execução de caixas de visita, com tampa e aro, construídas
"in situ" ou compostas por elementos prefabricados,
incluindo movimento de terras, fundação e todos os
trabalhos necessários (de acordo com o projeto).
04.06.05.09 Execução de gares para instalação de postos avisadores SOS,
constituídos por maciços de betão armado, incluindo todos
os materiais e trabalhos necessários - Para postos principais,
integrando circuito de ligação à terra.
04.06.05.10 Execução de gares para instalação de postos avisadores SOS,
constituídos por maciços de betão armado, incluindo todos
os materiais e trabalhos necessários - Para postos
secundários.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

un

un

m2
m2
m2
m2
---

---

---

---

m3

m3
m3
m
m2
m
m3
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un

un
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04.06.06

Redes de iluminação pública:

04.06.06.01 Armários de distribuição, seccionamento, sem contagem de
energia, constituindo quadro elétrico com esquema de
comando e resistência de aquecimento (de acordo com o
projeto).
04.06.06.02 Armários de distribuição, seccionamento, com contagem de
energia em compartimento separado, constituindo quadro
elétrico com esquema de comando e resistência de
aquecimento (de acordo com o projeto).
04.06.06.03 Caixas de derivação, de montagem saliente estanques, com
placa de bornes em porcelana e bucins com sede e porca Com proteção.
04.06.06.04 Caixas de derivação, de montagem saliente estanques, com
placa de bornes em porcelana e bucins com sede e porca Sem proteção.
04.06.06.05 Terras (de acordo com o projeto).
04.06.06.06 Fornecimento, instalação e ligação de cabos montados à
vista em braçadeiras (de acordo com o projeto).
04.06.06.07 Fornecimento e montagem de colunas metálicas, com
tratamento anti-corrosão, equipadas com portinhola e
seccionadores-fusíveis classe II, totalmente eletrificadas,
incluindo cabos de ligação às luminárias (de acordo com o
projeto).
04.06.06.08 Torres metálicas, do tipo sobe e desce, motorizadas, para
instalação de luminárias (com coroa, para projetores),
completamente eletrificadas, incluindo cabos de ligação,
portinhola ou armário de comando (de acordo com o
projeto).
04.06.06.09 Luminárias para montagem em coluna, completamente
eletrificadas, incluindo acessórios, e com lâmpada de vapor
de sódio de alta pressão (de acordo com o projeto).
04.06.06.10 Luminárias completamente eletrificadas para montagem em
obras de arte, na parte inferior do tabuleiro, incluindo
acessórios e base de estrutura metálica, e com lâmpada de
vapor de sódio de alta pressão tubular (de acordo com o
projeto).
04.06.06.11 Postos de transformações aéreos, incluindo o fornecimento,
montagem e ligação de todos os equipamentos necessários
(de acordo com o projeto).
04.06.06.12 Fornecimento e colocação de postes, para instalação de
postos de transformação aéreos, incluindo execução das
fundações.
04.06.06.13 Construção de edificação própria para a instalação dos
postos de transformação em cabine, incluindo movimento
de terras, fundação, fornecimento e colocação de todos os
materiais e acabamentos.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

--un

un

un

un
un
m

un

un

un

un

un

un

un
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04.06.06.14 Execução de caixas de visita, com tampa e aro, construídas
"in situ" ou compostas por elementos prefabricados,
incluindo movimento de terras, fundação e todos os
trabalhos necessários (de acordo com o projeto).
04.06.06.15 Maciços de betão, simples ou armado, para colunas de
iluminação de acordo com os desenhos de projeto.
04.06.06.16 Maciços para quadros elétricos, em alvenaria ou betão.
04.06.06.17 Travessias, inferiores a vias de comunicação ou outras, em
tubos PVC a instalar em vala, para posterior enfiamento de
cabos (de acordo com o projeto).
04.06.06.18 Infraestruturas complementares para a instalação das redes
de iluminação pública - Abertura de valas para instalação de
tubos ou cabos, em terreno de qualquer natureza, incluindo
todos os trabalhos necessários e a remoção, transporte e
espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, e
eventual indemnização por depósito.
04.06.06.19 Infraestruturas complementares para a instalação das redes
de iluminação pública - Fornecimento e colocação de areia,
para execução do leito de assentamento de tubagens e seu
posterior envolvimento.
04.06.06.20 Infraestruturas complementares para a instalação das redes
de iluminação pública - Fornecimento e colocação de betão
tipo C 12/15, para execução do leito de assentamento de
tubagens e seu posterior envolvimento.
04.06.06.21 Infraestruturas complementares para a instalação das redes
de iluminação pública - Fornecimento e colocação de rede
plástica sinalizadora.
04.06.06.22 Infraestruturas complementares para a instalação das redes
de iluminação pública - Fornecimento e colocação de fita
plástica sinalizadora.
04.06.06.23 Infraestruturas complementares para a instalação das redes
de iluminação pública - Enchimento das valas com materiais
resultantes da escavação e/ou empréstimo, incluindo
cirandagem de terras para o envolvimento das tubagens, e
compactação.

04.07

un

un
un
m

m3

m3

m3

m2

m

m3

Outros Trabalhos:

SOMA TOTAL

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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Art.º 8º
Equipamentos de Sinalização e de Segurança (Código C05)
Designação

Unidade

Quantidade

Preço
unitário

EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

---

---

---

---

Trabalhos a realizar de acordo com o Projecto e
os requisitos do Caderno de Encargos
Sinalização vertical:

---

---

---

---

Sinalização vertical de "código", incluindo
implantação, fornecimento, colocação, elementos
ou estruturas de suporte, peças de ligação e
maciços de fundação:

---

---

---

---

05.01.01.01
05.01.01.02
05.01.01.03
05.01.01.04
05.01.01.05
05.01.01.06
05.01.01.07
05.01.01.08
05.01.01.09
05.01.01.10
05.01.01.11

Sinais triangulares com L = 0,70 m.
Sinais triangulares com L = 0,90 m.
Sinais triangulares com L = 1,15 m.
Sinais circulares com diâmetro igual a 0,70 m.
Sinais circulares com diâmetro igual a 0,90 m.
Sinais circulares com diâmetro igual a 1,15 m.
Sinais octogonais (STOP) com L = 0,70 m.
Sinais octogonais (STOP) com L = 0,90 m.
Sinais quadrangulares com L = 0,70 m.
Sinais quadrangulares com L = 0,90 m.
Sinais quadrangulares com L = 1,15 m.

un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un

05.01.02

Sinalização vertical de informação, incluindo
fornecimento e colocação:

---

---

---

---

05.01.02.01

Sinais de Pré-aviso simplificados (PAS´s), laterais.

m2

05.01.02.02

Sinais de Pré-aviso gráficos (PAG´s), laterais.
Sinais de Pré-aviso simplificados (PAS´s), em pórtico ou
semi-pórtico.
Sinais de Pré-aviso gráficos (PAG´s), em pórtico ou
semi-pórtico.
Sinais de Pré-aviso intercalares, laterais.

m2

m2

05.01.02.08

Sinais de seleção e afetação laterais.
Sinais de seleção e afetação em pórtico ou semipórtico.
Sinais de direção - Setas S´s.

05.01.02.09

Sinais de direção - Setas SD´s.

m2

05.01.02.10

Sinais de confirmação (Sc´s) laterais.

m2

Código
05

05.01
05.01.01

05.01.02.03
05.01.02.04
05.01.02.05
05.01.02.06
05.01.02.07

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

Total

m2
m2
m2

m2
m2
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05.01.02.11
05.01.02.12

Sinais de confirmação (Sc´s) em pórtico ou semipórtico.
Painéis de vias de lentos.

05.01.02.13

Painéis de aproximação de saída de nó (SA´s).

m2

05.01.02.14

Painéis de início e fim de Estrada Nacional.
Painéis de identificação de desvio de emergência de
informação fixa.
Painéis de identificação de desvio de emergência de
informação variável.
Outros painéis.

m2

05.01.02.15
05.01.02.16
05.01.02.17

05.01.03

05.01.03.01

05.01.03.02

05.01.03.03
05.01.03.04
05.01.03.05
05.01.03.06
05.01.03.07
05.01.03.08
05.01.03.09
05.01.03.10
05.01.03.11
05.01.03.12
05.01.03.13
05.01.03.14

Estruturas para suporte dos elementos da
sinalização de informação, incluindo implantação,
fornecimento e colocação:
Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os
sinais de "código"), setas e painéis, em perfis metálicos
não tubulares.
Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os
sinais de "código"), setas e painéis, em perfis metálicos
tubulares.
Pórticos em perfis metálicos com vão inferior ou igual
a 8 m.
Pórticos em perfis metálicos com vão superior a 8 m e
inferior ou igual a 15 m.
Pórticos em perfis metálicos com vão superior a 15 m e
inferior ou igual a 20 m.
Pórticos em perfis metálicos com vão superior a 20 m.
Semi-pórticos em perfis metálicos com vão inferior ou
igual a 6,5 m.
Semi-pórticos em perfis metálicos com vão superior a
6,5 m.
Pórticos em estruturas tipo treliça com vão inferior ou
igual a 8 m.
Pórticos em estruturas tipo treliça com vão superior a
8 m e inferior ou igual a 15 m.
Pórticos em estruturas tipo treliça com vão superior a
15 m e inferior ou igual a 20 m.
Pórticos em estruturas tipo treliça com vão superior a
20 m.
Semi-pórticos em estruturas tipo treliça com vão
inferior ou igual a 6,5 m.
Semi-pórticos em estruturas tipo treliça com vão
superior a 6,5 m.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

m2
m2

m2
m2
m2
---

---

---

---

kg

kg
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
un
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05.01.03.15

Execução de fundações em betão armado, em sinais
(excluindo sinais de "código"), setas, painéis, pórticos e
semi-pórticos, incluindo escavação para abertura da
fundação em terreno de qualquer natureza,
fornecimento, colocação, e cofragens necessárias.

05.02
05.02.01

Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:
Marcas Longitudinais:

05.02.01.01

Linha branca contínua (LBC) com 0,10 m de largura
(LBC 0,10).
Linha branca contínua (LBC) com 0,12 m de largura
(LBC 0,12).
Linha branca contínua (LBC) com 0,15 m de largura
(LBC 0,15).
Linha branca contínua (LBC) com 0,20 m de largura
(LBC 0,20).
Linha branca contínua (LBC) com 0,25 m de largura
(LBC 0,25).
Linha branca contínua (LBC) com 0,30 m de largura
(LBC 0,30).
Linha amarela contínua (LAC).
Linha branca tracejada de aviso (LBTA), com 0,10 m de
largura e relação traço/espaço 2,5/1 m (LBTA 0,10;
2,5/1).
Linha branca tracejada de aviso (LBTA), com 0,12 m de
largura e relação traço/espaço 5/2 m (LBTA 0,12; 5/2).
Linha branca tracejada de aviso (LBTA), com 0,15 m de
largura e relação traço/espaço 5/2 m (LBTA 0,15; 5/2).
Linha branca tracejada de aviso (LBTA), com 0,15 m de
largura e relação traço/espaço 10/4 m (LBTA 0,15;
10/4).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,10 m de largura e
relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,10; 1/1).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,10 m de largura e
relação traço/espaço 2/5 m (LBT 0,10; 2/5).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,12 m de largura e
relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,12; 1/1).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,12 m de largura e
relação traço/espaço 4/10 m (LBT 0,12; 4/10).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,12 m de largura e
relação traço/espaço 3/3 m (LBT 0,12; 3/3).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,15 m de largura e
relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,15; 1,5/2).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,15 m de largura e
relação traço/espaço 1/1 m (LBT 0,15; 1/1).

05.02.01.02
05.02.01.03
05.02.01.04
05.02.01.05
05.02.01.06
05.02.01.07
05.02.01.08

05.02.01.09
05.02.01.10
05.02.01.11

05.02.01.12
05.02.01.13
05.02.01.14
05.02.01.15
05.02.01.16
05.02.01.17
05.02.01.18

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

m3

---

---

---

---

---

---

---

---

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
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05.02.01.19
05.02.01.20
05.02.01.21
05.02.01.22
05.02.01.23
05.02.01.24
05.02.01.25
05.02.01.26
05.02.01.27
05.02.01.28
05.02.01.29
05.02.01.30
05.02.01.31
05.02.01.32
05.02.01.33
05.02.01.34
05.02.01.35
05.02.01.36
05.02.01.37

05.02.02
05.02.02.01

Linha branca tracejada (LBT) com 0,15 m de largura e
relação traço/espaço 4/10 m (LBT 0,15; 4/10).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,15 m de largura e
relação traço/espaço 8/20 m (LBT 0,15; 8/20).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,20 m de largura e
relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,20; 1,5/2).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,20 m de largura e
relação traço/espaço 2,5/1 m (LBT 0,20; 2,5/1).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,25 m de largura e
relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,25; 1,5/2).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,25 m de largura e
relação traço/espaço 5/2 m (LBT 0,25; 5/2).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,30 m de largura e
relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,30 m de largura e
relação traço/espaço 1,5/2 m (LBT 0,30; 1,5/2).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,30 m de largura e
relação traço/espaço 3/4 m (LBT 0,30; 3/4).
Linha branca tracejada (LBT) com 0,30 m de largura e
relação traço/espaço 10/4 m (LBT 0,30; 10/4).
Guias com 0,12 m de largura.
Guias com 0,15 m de largura.
Guias com 0,20 m de largura.
Guias dentadas com 0,12 m de largura.
Guias dentadas com 0,15 m de largura.
Guias dentadas com 0,20 m de largura.
Aplicação de ressaltos para formação de guias
dentadas, sobre guias com 0,12 m de largura.
Aplicação de ressaltos para formação de guias
dentadas, sobre guias com 0,15 m de largura.
Aplicação de ressaltos para formação de guias
dentadas, sobre guias com 0,20 m de largura.

Marcas Transversais:

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
--m

05.02.02.02

Barras de paragem com 0,60 m de largura.
Passadeiras de peões.

05.02.03

Outras marcas:

---

05.02.03.01

Raias oblíquas paralelas.

m

05.02.03.02

Bandas cromáticas.
Triângulo de cedência de prioridade com h = 2,0 m.
Triângulo de cedência de prioridade com h = 6,0 m.
Inscrições STOP.
Outras inscrições.

m2
un
un
un
m2

05.02.03.03
05.02.03.04
05.02.03.05
05.02.03.06

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

---

---

---

---

---

---

2

m2
2

Data da aprovação final
__/___/____
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05.02.03.07
05.02.03.08
05.02.03.09
05.02.03.10
05.02.03.11
05.02.03.12
05.02.03.13
05.02.03.14
05.02.03.15
05.02.03.16
05.02.03.17
05.02.03.18

05.03

Setas de seleção com 6,0 m simples.
Setas de seleção com 6,0 m duplas.
Setas de seleção com 6,0 m triplas.
Setas de seleção com 7,5 m simples.
Setas de seleção com 7,5 m duplas.
Setas de seleção com 7,5 m triplas.
Setas de desvio Tipo I, em vias de 3,0 m.
Setas de desvio Tipo I, em vias de 3,5 m.
Setas de desvio Tipo II.
Quadrícula para localização dos desvios de
emergência.
Linha em ziguezague, de cor amarela, na sinalização de
proibição de estacionamento.
Quadrícula, de cor amarela, na delimitação de zonas
de interdição de paragem, em cruzamentos.

Equipamento de guiamento, balizagem e
demarcação, incluindo implantação,
fornecimento e colocação:

05.03.01

Marcadores:

05.03.01.01
05.03.01.02

Unidirecionais.
Bidirecionais.

05.03.02

Delineadores - Sinalizadores:

05.03.02.01
05.03.02.02

Para apoio no solo (h = 1,0 m), com secção poliédrica.
Para apoio no solo (h = 1,0 m), com secção de meia
cana.
Para apoio em guardas de segurança (h = 0,35), com
secção poliédrica.
Para apoio em guardas de segurança (h = 0,35), com
secção de meia cana.

05.03.02.03
05.03.02.04

un
un
un
un
un
un
un
un
un
m2
m2
m2

---

---

---

---

--un
un
--un

---

---

---

---

---

---

---

---

---

un
un
un

05.03.03

Baias direcionais:

05.03.03.01
05.03.03.02
05.03.03.03
05.03.03.04
05.03.03.05
05.03.03.06
05.03.03.07

Unitárias (chevrons) com 0,40 m de lado.
Unitárias (chevrons) com 0,60 m de lado.
Unitárias (chevrons) com 0,90 m de lado.
Múltiplas (4 módulos) com 0,40 m de lado.
Múltiplas (4 módulos) com 0,60 m de lado.
Múltiplas (4 módulos) com 0,90 m de lado.
Baias de posição com 0,20 x 1,40 m2.

--un
un
un
un
un
un
un

05.03.03.08

Baias de posição com 0,30 x 2,10 m2.

un

05.03.03.09
05.03.03.10
05.03.03.11
05.03.03.12

2

Baias de posição com 0,40 x 2,80 m .
Balizas laterais de posição metálicas com L = 0,20 m.
Balizas laterais de posição metálicas com L = 0,30 m.
Balizas laterais de posição cilíndricas em plástico.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

un
un
un
un
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05.03.03.13
05.03.03.14

Balizas de pontos de divergência (BPD´s) com 1,25 m.
Balizas de pontos de divergência (BPD´s) com 1,80 m.

05.04
05.04.01

Equipamento de demarcação, incluindo
implantação, fornecimento e colocação:
Marcos hectométricos:

05.04.01.01
05.04.01.02

Para Estradas Nacionais.
Para Outras Estradas.

05.04.02

Marcos quilométricos:

05.04.02.01
05.04.02.02

Para Estradas Nacionais.
Para Outras Estradas.

05.04.03

Marcos miriamétricos:

05.04.03.01
05.04.03.02

Para Estradas Nacionais.
Para Outras Estradas.

05.04.04
05.05

Marcos de património do Estado.
Guardas de segurança, incluindo implantação,
fornecimento e colocação:
Guardas metálicas:

05.05.01
05.05.01.01

05.05.01.03
05.05.01.04
05.05.01.05
05.05.01.06
05.05.01.07

Semi-flexíveis simples, para veículos, com prumos
afastados de 4 m.
Semi-flexíveis simples, para veículos, com prumos
afastados de 2 m.
Semi-flexíveis duplas, para veículos.
Duplas especiais do tipo BHO.
Terminais, tipo cauda de carpa, normal.
Terminais, tipo cauda de carpa, espalmado.
Terminais circulares de fecho de dois alinhamentos.

05.05.02

Guardas Rígidas:

05.05.02.01

Com altura inferior ou igual a 0,60 m com perfil
simétrico.
Com altura inferior ou igual a 0,60 m com perfil
assimétrico.
Com altura superior a 0,60 m e inferior ou igual a 0,90
m com perfil simétrico.
Com altura superior a 0,60 m e inferior ou igual a 0,90
m com perfil assimétrico.
Com altura superior a 0,90 m com perfil simétrico.
Com altura superior a 0,90 m com perfil assimétrico.
Betão tipo C 16/20 em fundação de guardas rígidas.

05.05.01.02

05.05.02.02
05.05.02.03
05.05.02.04
05.05.02.05
05.05.02.06
05.05.02.07

05.05.03

Equipamento de fecho de interrupções nos
separadores, incluindo implantação,
fornecimento e colocação:

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

un
un
---

---

---

---

--un
un
--un
un
--un
un
un

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

m
m
m
m
un
un
un
--m
m
m
m
m
m
m3
---
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05.05.03.01
05.05.03.02
05.05.03.03
05.05.03.04

Guardas metálicas simples e desmontáveis, incluindo
todos os equipamentos de desmontagem rápida.
Prumos para guardas metálicas simples, incluindo
bainhas no pavimento.
Corrente de balizamento.
Prumos de suporte da corrente de balizamento,
incluindo bainhas no pavimento.

05.05.04
05.06

Guardas de proteção para peões.
Outros equipamentos, incluindo implantação,
fornecimento e colocação:

05.06.01

m
un
m
un
m
---

---

---

---

Barreiras anti-encadeamento, incluindo estrutura
de suporte e montagem:

---

---

---

---

05.06.01.01
05.06.01.02

Com perfis de altura inferior ou igual a 0,60 m.
Com perfis de altura superior a 0,60 m.

m
m

05.06.02

Mangas para sinalização de ventos, incluindo
poste e fundação.
Atenuadores de impacto.
Trabalhos a realizar no sistema de sinalização e
segurança existente:
Levantamento de elementos do sistema
existente, e transporte a depósito a indicar pela
Fiscalização.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

05.06.03
05.07
05.07.01

un
un

05.07.01.01
05.07.01.02
05.07.01.03
05.07.01.04
05.07.01.05
05.07.01.06
05.07.01.07
05.07.01.08

Sinais de "código", baias, balizas e marcos.
Sinais de Informação, setas e painéis.
Pórticos.
Semi-pórticos.
Marcadores.
Delineadores.
Guardas metálicas.
Guardas rígidas.

un
un
un
un
un
un
m
m

05.07.02

Levantamento de elementos do sistema existente
e sua recolocação de acordo com o definido no
projeto:

---

Sinais de "código", baias, balizas e marcos.
Sinais de Informação, Setas e Painéis.
Pórticos.
Semi-pórticos.
Marcadores.
Delineadores.
Guardas metálicas.
Guardas rígidas.

un
un
un
un
un
un
m
m

05.07.02.01
05.07.02.02
05.07.02.03
05.07.02.04
05.07.02.05
05.07.02.06
05.07.02.07
05.07.02.08

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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05.07.03

Eliminação de marcas da sinalização horizontal.

m2

05.08

Sinalização temporária:

---

05.08.01

Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com o
definido no projeto, referente a sinalização vertical,
horizontal e outros equipamentos necessários,
incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg

Outros Trabalhos:

---

05.09

---

---

---

---

---

---

SOMA TOTAL

Art.º 9º
Obras de Arte (Código C06)
Código

Designação

Unidade

Quantidade

Preço
unitário

06

OBRAS DE ARTE

---

---

---

---

Trabalhos a realizar de acordo com o Projeto e os
requisitos do Caderno de Encargos
Trabalhos preparatórios e fundações especiais:

---

---

---

---

Escavação para abertura de fundações, incluindo
implantação, entivação, escoramento, bombagem
e esgoto de eventuais águas afluentes, carga,
transporte e espalhamento em vazadouro dos
produtos sobrantes, e eventual indemnização por
depósito:

---

---

---

---

06.01.01.01

Em terreno brando

m3

06.01.01.02

Em terreno duro

m3

06.01.01.03

Em terreno compacto (rocha).

m3

06.01.02
06.01.03

Execução de ensecadeiras.
Execução de estacas verticais:

m2
---

---

---

06.01.03.01
06.01.03.02
06.01.03.03
06.01.03.04
06.01.03.05
06.01.03.06
06.01.03.07

Com 0,50 m de diâmetro.
Com 0,60 m de diâmetro.
Com 0,80 m de diâmetro.
Com 1,00 m de diâmetro.
Com 1,20 m de diâmetro.
Com 1,50 m de diâmetro.
Com 2,00 m de diâmetro.

06.01
06.01.01

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

--m
m
m
m
m
m
m
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06.01.04

Execução de estacas inclinadas:

06.01.04.01
06.01.04.02
06.01.04.03

Com 0,50 m de diâmetro.
Com 0,60 m de diâmetro.
Com 0,80 m de diâmetro.

06.01.05

Execução de poços:

06.01.05.01
06.01.05.02
06.01.05.03

Com 1,00 m de diâmetro.
Com 1,20 m de diâmetro.
Com 2,00 m de diâmetro.

06.01.06
06.01.07
06.01.08

Execução de micro-estacas.
Execução de barretas.
Injeção na base das estacas:

06.01.08.01
06.01.08.02
06.01.08.03

Furação na ponta das estacas para injeção.
Fornecimento e introdução de tubo obturado na ponta.
Injeção de calda.

06.02

06.02.01

Prefabricadas ou quadros de pequena secção,
incluindo bocas e todos os trabalhos necessários,
e ainda, para a sua implantação, a escavação em
terreno de qualquer natureza, a remoção,
reposição, condução a vazadouro dos produtos
sobrantes, e eventuais indemnizações por
depósito:
Em betão armado de secção rectangular:

06.02.01.01

Com secção 3,00 x 3,00 m2.

m

06.02.01.02

Com secção 2 x 3,00 x 3,00 m2.

m

06.02.01.03

Com secção 4,00 x 4,00 m2.

m

06.02.01.04

Com secção 2 x 4,00 x 4,00 m2.

m

06.02.02

Em betão armado, constituídas por peças
prefabricadas, de secção rectangular ou outra:

---

06.02.02.01

De secção simples, com altura igual ou superior a 2,50 m
e inferior ou igual a 4,00 m.
De secção simples, com altura superior a 4,00 m.
De secção dupla, com altura igual ou superior a 2,50 m e
inferior ou igual a 4,00 m.
De secção dupla, com altura superior a 4,00 m.
De secção tripla, com altura igual ou superior a 2,50 m e
inferior ou igual a 4,00 m.
De secção tripla, com altura superior a 4,00 m.

06.02.02.02
06.02.02.03
06.02.02.04
06.02.02.05
06.02.02.06

--m
m
m
--m
m
m
m

---

---

---

---

---

---

--m
m
ton

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

m

m
m
m
m
m
m

06.02.03

Metálicas, constituídas por painéis de chapa de aço
ondulada ou sistema equivalente:

---

06.02.03.01

De secção simples, com altura igual ou superior a 2,50 m
e inferior ou igual a 4,00 m.

m

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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06.02.03.02
06.02.03.03
06.02.03.04
06.02.03.05
06.02.03.06

06.03
06.03.01
06.03.02
06.03.03
06.03.04
06.03.05
06.04
06.04.01

De secção simples, com altura superior a 4,00 m.
De secção dupla, com altura igual ou superior a 2,50 m e
inferior ou igual a 4,00 m.
De secção dupla, com altura superior a 4,00 m.
De secção tripla, com altura igual ou superior a 2,50 m e
inferior ou igual a 4,00 m.
De secção tripla, com altura superior a 4,00 m.

Cofragem, incluindo reaplicações:
Para betão não à vista.
Para betão à vista.
Em moldes perdidos.
Para vigas prefabricadas em estaleiro.
Pré-lajes prefabricadas, para cofragem perdida de
lajes entre vigas.
Betões, incluindo fornecimento e colocação:
Betão tipo C 12/15 na regularização de fundações.
(B 15).

06.04.02

Betão tipo C 16/20 na regularização de fundações.
(B 20).

06.04.03
06.04.04
06.04.05
06.04.06
06.04.07
06.04.08
06.04.09
06.05
06.05.01
06.05.02
06.05.03
06.05.04
06.05.05
06.05.06
06.05.07
06.05.08
06.05.09

Betão tipo C 20/25 (B 25).
Betão tipo C 25/30 (B 30).
Betão tipo C 30/37 (B 35).
Betão tipo C 35/45 (B 40).
Betão tipo C 40/50.
Betão tipo C 45/55.
Betão tipo C 50/60.
Aços, incluindo fornecimento e montagem:
Aço A 235 NR.
Aço A 235 ER.
Aço A 400 NR.
Aço A 400 ER.
Aço A 500 NR.
Aço A 500 ER.
Redes electrossoldadas.
Treliças electrossoldadas.
Aços de alta resistência :

06.05.09.01
06.05.09.02

Para pré-esforço aderente, pós-tensionado, em cordão.
Para pré-esforço aderente, pós-tensionado, em barra.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

m
m
m
m
m
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

2

m

m2
m2
m2
m2
--m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
--kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
--kg
kg
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06.05.09.03
06.05.09.04
06.05.09.05
06.05.09.06

Para pré-esforço aderente, pré-tensionado.
Para pré-esforço exterior, em cordão.
Para pré-esforço exterior, em barra.
Em tirantes.

06.06
06.06.01
06.06.02

Peças em aço Fe510:

06.06.03
06.07
06.07.01

Aço em perfis correntes comerciais.
Ancoragens e desviadores para pré-esforço
exterior.
Elementos em aço nos mastros.
Processos construtivos:
Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres
necessários à execução do tabuleiro, incluindo
passagens de serviço, desvios provisórios, trabalhos
de montagem e desmontagem, eventual
sinalização provisória e estruturas de proteção.

06.07.02

Transporte e colocação de vigas prefabricadas:

06.07.02.01
06.07.02.02

Para vãos até 15,0 metros.
Para vãos de comprimento superior a 15,0 metros e
igual ou inferior a 25,0 metros.
Para vãos de comprimento superior a 25,0 metros e
igual ou inferior a 35,0 metros.
Para vãos de comprimento superior a 35,0 metros.

06.07.02.03
06.07.02.04

06.07.03

06.07.04

06.07.05

06.07.06

kg
kg
kg
kg
---

---

---

---

---

---

---

---

vg
vg
---

m3

--m
m
m
m

un

Cimbres móveis para a execução de tabuleiros por
avanços sucessivos, incluindo estruturas para a
execução dos fechos.

un

Sistemas de equilíbrio exterior das consolas,
incluindo torres metálicas, tirantes e unidades de
ancoragem.

un

Bailéus móveis para a construção do tabuleiro,
incluindo montagem desmontagem e operação
bem como eventuais caminhos de rolamento.

un

Data da aprovação final
__/___/____

---

kg

Cimbre autolançado para montagem dos moldes
necessários à execução do tabuleiro, incluindo
trabalhos de montagem, desmontagem e
operação, eventual sinalização provisória e
estruturas de proteção.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

---
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06.07.07

06.08

06.08.01
06.08.02

Sistema de lançamento incremental, incluindo
parque de pré-fabricação, equipamento de
empurre, nariz metálico e respetiva fixação, guias
laterais, placas de deslize, operações de montagem
de equipamento, lançamento e desmontagem,
incluindo todos os demais trabalhos necessários.

un

Aterro junto a estruturas ou elementos
estruturais, incluindo o fornecimento dos
materiais, eventual escavação em empréstimo,
transporte, espalhamento e compactação:

---

Em fundações.
Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou
cofre, ou no tardoz de montantes e muros de ala.
Em encontros do tipo terra armada.
Diversos:
Placas de esferovite, incluindo fornecimento e
colocação:

m3

06.09.01.01

Com 0,020 m de espessura.

m2

06.09.01.02

Com 0,025 m de espessura.

m2

06.09.01.03

Com 0,030 m de espessura.

m2

06.09.02

Placas de aglomerado negro de cortiça, incluindo
fornecimento e colocação:

---

06.09.02.01

Com 0,020 m de espessura.

m2

06.09.02.02

Com 0,025 m de espessura.

m2

06.09.02.03

Com 0,030 m de espessura.

m2

06.09.03

Fornecimento e colocação de tubos de PVC nos
enchimentos de passeios ou passadiços de serviço.

m

06.09.04

Execução de caixas para ligação aos tubos
instalados nos passeios ou passadiços de serviço:

---

06.09.04.01
06.09.04.02

Na transição da plataforma da via para a obra de arte.
Sobre a obra de arte.

un
un

06.09.05

Esgotos pluviais do tabuleiro, incluindo
fornecimento e aplicação:

---

06.09.05.01
06.09.05.02
06.09.05.03
06.09.05.04

Caixas de receção, incluindo grelha e aro.
Tubos de ferro galvanizado para esgoto do tabuleiro.
Tubos de descarga em PVC.
Descidas de talude, revestidas com betão, de secção
semicircular, com 0,30 m de diâmetro.

06.08.03
06.09
06.09.01

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

m3
m3
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

un
un
m
m
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06.09.05.05

Execução de caixas de ligação das caleiras de taludes à
valeta.

un

06.09.06

Revestimento dos taludes sob a obra de arte e/ou
nos cones de aterro, incluindo fornecimento e
colocação das peças ou dos materiais necessários:

---

06.09.06.01

Com lajetas em betão prefabricadas.

m2

06.09.06.02

Com enrocamento argamassado.

m2

06.09.06.03

Com material granular britado.

m2

06.09.07

Fornecimento e colocação de guardas metálicas de
segurança, no tabuleiro.

m

06.09.08

Fornecimento e colocação de guardas metálicas de
segurança, para proteção de pilares.
Fornecimento e colocação de guarda-corpos.

06.09.09
06.09.10

06.09.11

Fornecimento e colocação de lancil em passeios
e/ou separadores:

---

06.09.11.01
06.09.11.02

Em lancil de betão prefabricado.
Em lancil de betão armado, executado "in situ" em 2ª
fase.

06.09.12

Revestimento de passeios e/ou separadores,
incluindo fornecimento e colocação:

---

06.09.12.01

Com argamassa com 0,02 m de espessura.

m2

06.09.12.02

Com argamassa esquartelada.

m2

06.09.12.03

Com mosaico hidráulico.
Com blocos de pedra.

m2

---

---

---

---

---

---

---

---

m

m2

Cornijas prefabricadas, incluindo fornecimento e
colocação.

m

06.09.14

Aparelhos de apoio, incluindo fornecimento e
colocação:

---

06.09.14.01
06.09.14.02
06.09.14.03

Em neoprene cintado.
Em neoprene cintado circulares.
Em neoprene cintado dotado de placa de deslizamento
em teflon.
Em neoprene cintado dotado de placa de deslizamento
em teflon, com guiamento.
Do tipo panela, fixos.
Do tipo panela unidirecionais.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

---

m

06.09.13

06.09.14.05
06.09.14.06

---

m
m3

06.09.14.04

---

m

Fornecimento e colocação de betão de agregados
leves para enchimento de passeios, passadiços de
serviço e separadores.

06.09.12.04

---

Data da aprovação final
__/___/____

un
un
un
un
un
un
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06.09.14.07
06.09.14.08
06.09.14.09
06.09.14.10

Do tipo panela multidirecionais.
Do tipo linear em aço, fixos.
Do tipo linear em aço unidirecionais.
Do tipo linear em aço multidirecionais.

06.09.15

Dispositivos de amortecimento sísmico:

06.09.15.01

Batentes em blocos de neoprene, incluindo chapa de
fixação, chumbadouros e todos os trabalhos acessórios.
Aparelhos oleodinâmicos, com características definidas
no projeto.

06.09.15.02

un
un
un
un
---

un

06.09.17

Portas metálicas para acesso ao interior dos pilares
e encontros

un

06.09.18

Escadas metálicas no interior dos pilares incluindo
fixações, plataformas, e todos os materiais e
trabalhos acessórios.

un

06.09.20
06.09.21

06.09.21.01

Com materiais granulares com D > 0,20 m.

m2

06.09.21.02

Com geossintéticos.

m2

06.09.22
06.09.23

Boeiros em montantes e/ou muros de ala.
Caleiras no tardoz de muros de ala, revestidas a
betão, para drenagem de águas pluviais:

un

06.09.23.01
06.09.23.02

De secção triangular ou trapezoidal.
De secção semicircular com 0,30 m de diâmetro.

m
m

06.09.24

Execução de drenos transversais na extremidade
de lajes de transição, incluindo fornecimento e
colocação de todos os materiais necessários.

m

06.09.27

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

---

---

m
---

Fornecimento e colocação de juntas de dilatação.
Fornecimento e colocação de lâminas de
estanquicidade em PVC.
Batentes de travamento transversais em
neoprene, nos encontros incluindo fornecimento e
colocação.

---

un

Execução de cortina drenante no tardoz de
montantes e/ou muros de ala, incluindo coletor ou
caleira de fundo:

06.09.25
06.09.26

---

un

Tubos de ferro e redes de proteção para
arejamento do interior do tabuleiro e pilares.

Alçapões metálicos no tabuleiro para acesso aos
pilares.
Bainhas de polipropileno nos tirantes

---

un

06.09.16

06.09.19

---

---

m
m

un
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06.09.28

Impermeabilização de elementos enterrados, com
emulsão betuminosa.

06.09.29

Impermeabilização do tabuleiro conforme
especificado no projeto, incluindo fornecimento e
aplicação dos produtos impermeabilizantes.
Perfil rígido no separador, incluindo
chumbadouros.
Trabalhos específicos em alargamento de obras de
arte:

06.09.30
06.09.31
06.09.31.01
06.09.31.02

06.09.31.03

06.09.31.04

Demolição de estruturas existentes de betão armado, ou
pré-esforçado.
Demolição de elementos de betão armado, ou armado
pré-esforçado, em estruturas existentes, e posterior
ligação a novos elementos, incluindo tratamento de
superfícies.
Terraplenagem nos acessos, incluindo todos os
trabalhos necessários à manutenção das condições de
circulação em segurança, de veículos e/ou peões.
Tratamento para recuperação de guarda corpos
existentes, incluindo desmontagem e montagem, e
todos os trabalhos necessários.

m2

m2

m
---

---

---

m3

m3

m3

m

06.09.32

Pintura de superfícies de betão com espessuras e
tintas definidas no projeto.

m2

06.09.33

Logótipo IE em bronze, nos acrotérios, incluindo
fornecimento e colocação.

un

06.09.34

Inscrições nos acrotérios, de acordo com o definido
no projeto.
Passagens superiores metálicas para peões,
incluindo acessos.

06.09.35

---

un
m

06.09.36

Encontros do tipo terra armada, não incluindo
aterros.

m2

06.09.37

Drenos transversais a colocar a toda a largura da
plataforma, no fim das lajes de transição.

m

06.10

Outros Trabalhos:

SOMA TOTAL

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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Art.º 10º
Túneis (Código C07)
Código

Designação

Unidade

Quantidade

Preço
unitário

07

TÚNEIS

---

---

---

---

---

---

---

---

07.01
07.01.01

07.01.02

07.01.03

07.01.04

Trabalhos a realizar de acordo com o Projeto e os
requisitos do Caderno de Encargos
Trabalhos preparatórios:
Desmatação incluindo derrube de árvores,
desenraizamento, limpeza do terreno, carga,
transporte e colocação dos produtos em
vazadouro e eventual indemnização por depósito.
Demolição de construções (excluindo muros)
incluindo carga, transporte e colocação dos
produtos em vazadouro, com eventual
indemnização por depósito.
Demolição de muros incluindo carga, transporte e
colocação dos produtos em vazadouro, com
eventual indemnização por depósito.
Desativação de poços, nascentes ou outras
captações existentes:

m2

m3

m2

07.01.04.01

Enchimento de poços com enrocamento ou outro
material com características drenantes equivalentes.

m3

07.01.04.02

Captação e condução de águas.

m

07.01.05

Decapagem de terra vegetal com a(s) espessura(s)
média(s) definida(s) no projeto e sua colocação
em vazadouro, ou depósito provisório para
posterior utilização, incluindo carga, transporte,
proteção e eventual indemnização por depósito.
Observação e eventual reforço de estruturas a
preservar.

07.01.06
07.02
07.02.01

Total

m2

um

Escavação e colocação em aterro ou depósito:
Escavação incluindo o desmonte, drenagem
temporária, ventilação, carga e transporte até à
zona de colocação, em aterro ou depósito:

---

---

---

---

---

---

---

---

07.02.01.01

A céu aberto em terrenos de qualquer natureza.

m3

07.02.01.02

Em túnel - ZG 3.

m3

07.02.01.03

Em túnel - ZG 2.

m3

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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07.02.01.04

Em túnel - ZG 1.

m3

07.02.02

Colocação em aterro dos materiais provenientes
da escavação, incluindo espalhamento e
compactação.

m3

Colocação em depósito provisório ou definitivo
dos materiais provenientes da escavação,
incluindo espalhamento e regularização.

m3

07.02.03

07.03
07.03.01

Suportes iniciais:
Emboquilhamentos:

07.03.01.01

Pregagens, incluindo a furação, colocação,
posicionadores, selagem e todos os trabalhos
necessários, com varão de aço com diâmetro de
25 mm.
Pregagens, incluindo a furação, colocação,
posicionadores, selagem e todos os trabalhos
necessários, com varão de aço com diâmetro de
32 mm.
Pregagens instaladas por vibrocravação, incluindo
todos os trabalhos necessários e acessórios.

07.03.01.02

07.03.01.03
07.03.01.04
07.03.01.05

07.03.01.06

07.03.01.07

07.03.01.08

07.03.01.09

07.03.01.10

Rede metálica electrossoldada, incluindo montagem,
fixação e todos os acessórios.
Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 5 cm.

---

---

---

---

---

---

---

---

m

m

m
m2
m2

Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 10 cm.

m2

Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 15 cm.

m2

Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 20 cm.

m2

Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 25 cm.

m2

Cambotas metálicas, na constituição do pré-túnel e
suporte inicial incluindo colocação e todos os
acessórios, em perfil TH.

kg

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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07.03.01.11

07.03.01.12

07.03.01.13

Cambotas metálicas, na constituição do pré-túnel e
suporte inicial incluindo colocação e todos os
acessórios, em perfil HEB.
Cambotas metálicas, na constituição do pré-túnel e
suporte inicial incluindo colocação e todos os
acessórios, trianguladas.
Cambotas metálicas, na constituição do pré-túnel e
suporte inicial incluindo colocação e todos os
acessórios, de outros tipos.

07.03.02

Em ZG 3:

07.03.02.01

Micro-estacas em tubo de aço munidas de manchetes,
incluindo os trabalhos de furação, injeção e instalação
de varão de aço.
Pregagens, incluindo a furação, colocação,
posicionadores, selagem e todos os trabalhos
necessários, com varão de aço de diâmetro de 25 mm.
Pregagens, incluindo a furação, colocação,
posicionadores, selagem e todos os trabalhos
necessários, com varão de aço de diâmetro de 32 mm.
Pregagens instaladas por vibrocravação, incluindo
todos os trabalhos necessários e acessórios.

07.03.02.02

07.03.02.03

07.03.02.04
07.03.02.05
07.03.02.06
07.03.02.07

07.03.02.08
07.03.02.09
07.03.02.10

07.03.02.11
07.03.02.12

07.03.02.13

kg

kg
---

Pregagens expansivas tipo "Swellex", incluindo furação
e todos os trabalhos necessários e acessórios.
Pregagens autoperfurantes tipo "Titan" , incluindo
todos os trabalhos necessários e acessórios.
Pregagens de varão de fibra de vidro, com diâmetro de
20 mm, incluindo furação, selagem e todos os trabalhos
necessários e acessórios.
Rede metálica electrossoldada, incluindo montagem,
fixação e todos os acessórios.
Cambotas metálicas na constituição do suporte inicial
incluindo colocação e todos os acessórios, em perfil TH.
Cambotas metálicas na constituição do suporte inicial
incluindo colocação e todos os acessórios, em perfil
HEB.
Cambotas metálicas na constituição do suporte inicial
incluindo colocação e todos os acessórios, trianguladas.
Cambotas metálicas na constituição do suporte inicial
incluindo colocação e todos os acessórios, de outros
tipos.
Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 5 cm.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Kg

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

m

m

m
m
m
m
m
m2
kg
kg
kg
Kg

m2
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07.03.02.14

07.03.02.15

07.03.02.16

07.03.02.17

07.03.02.18

07.03.02.19

07.03.02.20

07.03.02.21

Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 10 cm.
Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 15 cm.
Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 20 cm.
Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 25 cm.
Betão projetado com fibras metálicas na proteção e
suporte de superfícies escavadas, aplicado em camadas
com espessura mínima de 5 cm, na espessura final de
10 cm.
Betão projetado com fibras metálicas na proteção e
suporte de superfícies escavadas, aplicado em camadas
com espessura mínima de 5 cm, na espessura final de
15 cm.
Betão projetado com fibras metálicas na proteção e
suporte de superfícies escavadas, aplicado em camadas
com espessura mínima de 5 cm, na espessura final de
20 cm.
Betão projetado com fibras metálicas na proteção e
suporte de superfícies escavadas, aplicado em camadas
com espessura mínima de 5 cm, na espessura final de
25 cm.

07.03.03

Em ZG 2:

07.03.03.01

Pregagens, incluindo a furação, colocação,
posicionadores, selagem e todos os trabalhos
necessários, com varão de aço de diâmetro de 25 mm.

07.03.03.02

07.03.03.03

07.03.03.04

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
---

Pregagens, incluindo a furação, colocação,
posicionadores, selagem e todos os trabalhos
necessários, com varão de aço de diâmetro de 32 mm.
Pregagens expansivas tipo "Swellex", incluindo furação
e todos os trabalhos necessários e acessórios.
Rede metálica electrossoldada, incluindo montagem,
fixação e todos os acessórios.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

m2

Data da aprovação final
__/___/____

---

---

---

m

m

m
m2
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07.03.03.05

07.03.03.06

07.03.03.07

07.03.03.08

07.03.03.09

07.03.03.10

07.03.03.11

07.03.03.12

07.03.03.13

07.03.03.14

Cambotas metálicas na constituição do suporte inicial
incluindo colocação e todos os acessórios, em perfil TH.
Cambotas metálicas na constituição do suporte inicial
incluindo colocação e todos os acessórios, em perfil
HEB.
Cambotas metálicas na constituição do suporte inicial
incluindo colocação e todos os acessórios, trianguladas.
Cambotas metálicas na constituição do suporte inicial
incluindo colocação e todos os acessórios, de outros
tipos.
Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 5 cm.

kg

kg

m2

m2

Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 15 cm.

m2

Betão projetado com fibras metálicas na proteção e
suporte de superfícies escavadas, aplicado em camadas
com espessura mínima de 5 cm, na espessura final de
5 cm.
Betão projetado com fibras metálicas na proteção e
suporte de superfícies escavadas, aplicado em camadas
com espessura mínima de 5 cm, na espessura final de
10 cm.
Betão projetado com fibras metálicas na proteção e
suporte de superfícies escavadas, aplicado em camadas
com espessura mínima de 5 cm, na espessura final de
15 cm.

Em ZG 1:

07.03.04.01

Pregagens, incluindo furação, colocação,
posicionadores, selagem e todos os trabalhos
necessários, com varão de aço de diâmetro de 25 mm.

07.03.04.03

kg

Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 10 cm.

07.03.04

07.03.04.02

kg

m2

m2
---

Pregagens, incluindo furação, colocação,
posicionadores, selagem e todos os trabalhos
necessários, com varão de aço de diâmetro de 32 mm.
Pregagens expansivas tipo "Swellex", incluindo furação
e todos os trabalhos necessários e acessórios.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

m2

Data da aprovação final
__/___/____

m

m
m
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07.03.04.04
07.03.04.05

07.03.04.06

07.03.04.07

07.03.04.08

Rede metálica electrossoldada, incluindo montagem,
fixação e todos os acessórios.
Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 5 cm.
Betão projetado na proteção e suporte de superfícies
escavadas, aplicado em camadas com espessura
mínima de 5 cm, na espessura final de 10 cm.
Betão projetado com fibras metálicas na proteção e
suporte de superfícies escavadas, aplicado em camadas
com espessura mínima de 5 cm, na espessura final de
5 cm.
Betão projetado com fibras metálicas na proteção e
suporte de superfícies escavadas, aplicado em camadas
com espessura mínima de 5 cm, na espessura final de
10 cm.

m2
m2

m2

m2

m2

07.03.05

Injeções:

---

07.03.05.01

Injeções de consolidação, incluindo furação e todos os
trabalhos necessários, com caldas de cimento.

kg

07.03.05.02

Injeções de consolidação, incluindo furação e todos os
trabalhos necessários, com outros produtos.

kg

07.04
07.04.01

Drenagem e impermeabilização:
Dreno colector em PVC a colocar na base dos
hesteais do túnel para drenagem do extradorso,
incluindo todos os trabalhos acessórios e ligações:

---

---

---

---

---

---

---

---

07.04.01.01
07.04.01.02

Com diâmetro de 100 mm.
Com diâmetro de 150 mm.

m
m

07.04.02

Dreno colector longitudinal do pavimento em PVC,
crepinado na meia calote superior, a colocar junto
a um dos lancis para drenagem das águas de
fundação do pavimento, infiltrações, derrames e
águas de lavagem, incluindo todos os trabalhos de
assentamento e envolvimento com mistura
drenante e geotêxtil:

---

---

---

---

Com diâmetro de 200 mm.
Com diâmetro de 250 mm.
Com diâmetro de 300 mm.
Com diâmetro de 400 mm.

m
m
m
m

07.04.02.01
07.04.02.02
07.04.02.03
07.04.02.04

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____
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07.04.03

Colector longitudinal em PVC para condução
exclusiva das águas do extradorso do túnel,
incluindo todos os trabalhos acessórios e ligações:

---

07.04.03.01
07.04.03.02
07.04.03.03

Com diâmetro de 200 mm.
Com diâmetro de 300 mm.
Com diâmetro de 400 mm.

m
m
m

07.04.04

Ramais de ligação em PVC, incluindo todos os
trabalhos acessórios e ligações:

---

07.04.04.01
07.04.04.02

Com diâmetro de 50 mm.
Com diâmetro de 100 mm.

m
m

07.04.05

Geotêxtil não tecido a colocar no extradorso do
túnel, incluindo fixação, sobreposições, emendas e
todos os trabalhos acessórios:

---

07.04.05.01

De 500 g/m2.

m2

07.04.05.02

De 700 g/m2.

m2

07.04.06

Geocompósito tipo plano para reforço eventual da
drenagem do extradorso do túnel, a sobrepor a
manta de geotêxtil, incluindo todos os trabalhos
de colocação, fixação e ligação ao dreno colector
longitudinal do extradorso.
Geodreno para reforço eventual da drenagem do
extradorso do túnel, colocado transversalmente à
calote sobrepondo-se à manta de geotêxtil com
diâmetro de 50mm, incluindo todos os trabalhos
de fixação e ligações ao dreno colector
longitudinal do extradorso.
Lancil prefabricado com colector de ranhura
longitudinal para as águas de lavagem, infiltrações
e líquidos derramados, incluindo os trabalhos de
assentamentos e armaduras, cantoneiras em aço
galvanizado a quente com recobrimento de 80
microns e aplicação.
Caixa de visita, incluindo tampa metálica em aço
galvanizado a quente com recobrimento de 80
microns, e enchimentos para pendentes.
Furação do maciço para instalação de drenos
profundos ou captação de ressurgências:

07.04.07

07.04.08

07.04.09

07.04.10
07.04.10.01
07.04.10.02
07.04.10.03

Em ZG 3.
Em ZG 2.
Em ZG 1.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

m2

m

m

un

--m
m
m

Data da aprovação final
__/___/____
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07.04.11

07.04.12

07.04.13

07.04.14

07.05
07.05.01
07.05.01.01
07.05.01.02

Geodreno em PVC com diâmetro de 50 mm, para
drenagem do maciço e respetivos acessórios de
ligação à rede de drenagem.
Impermeabilização das superfícies de betão do
túnel a céu aberto por pintura em duas demãos
cruzadas de produto betuminoso tipo "Flintcoat".
Lâmina de impermeabilização em PVC no interior
do túnel, incluindo todos os trabalhos de fixação,
soldadura e ensaios de estanqueidade.
Vedante WS em PVC com 200 mm de largura na
impermeabilização das juntas entre troços de
galeria.
Revestimento definitivo:
Aço:
Aço A400NR em varão incluindo empalmes, armaduras
de montagem e outros trabalhos acessórios.
Rede metálica electrossoldada tipo CQ38 em soleiras
do túnel, incluindo todos os acessórios.

m

m2

m2

m
---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

kg
m2

07.05.02

Betões tipo C25/30 (B30.1) incluindo cofragens e
todos os trabalhos acessórios:

---

07.05.02.01

Nas sapatas e soleira em arco invertido.

m3

07.05.02.02

Nos hasteais e abóbada.

m3

07.05.02.03

Nos hasteais e abóbada da(s) galeria(s) de ligação.

m3

07.05.02.04

Nos hasteais e abóbada da(s) galeria(s) de peões.

m3

07.05.02.05

Em nichos.

m3

07.05.03
07.05.04

Betão tipo C 12/15 em enchimentos.
Caleira técnica:

m3

07.05.04.01

Caleira técnica prefabricada, incluindo armaduras,
cantoneiras em aço galvanizado a quente com
recobrimento de 80 microns e aplicação.

m

Lajetas prefabricadas de betão com aro metálico em
cantoneiras em aço galvanizado a quente com
recobrimento mínimo de 80 microns no fecho das
caleiras técnicas, incluindo todos os trabalhos de
montagem.

m

07.05.04.02

07.05.04.03

07.05.04.04

Fornecimento e aplicação de tubo de PVC nos passeios
da galeria de ligação entre túneis, incluindo todos os
trabalhos acessórios, com diâmetro de 200 mm.
Fornecimento e aplicação de tubo de PVC nos passeios
da galeria de ligação entre túneis, incluindo todos os
trabalhos acessórios, com diâmetro de 150 mm.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

---

m

m
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07.06
07.06.01

07.06.02

07.06.03

07.06.04

07.06.05

07.06.06

07.07
07.07.01

07.07.02

07.07.03

07.07.03.01

Instrumentação e observação:
Tubos de inclinómetros com todos os acessórios,
incluindo furação, colocação de marcas de
nivelamento topográfico de precisão e todos os
trabalhos de apoio.

---

m

Execução de furos e instalação de tubos em PVC
para piezómetros, incluindo todos os trabalhos de
apoio, proteção e manutenção.

m

Extensómetros multipontos incluindo todos os
acessórios, trabalhos de furação, de colocação de
marcas de nivelamento de precisão e todos os
trabalhos de apoio.

m

Instalação de marcas de precisão para a
constituição de bases de nivelamento de precisão
incluindo todos os trabalhos de apoio e
observação.

un

Instalação de bases de convergência nas secções
do interior do(s) túnel(eis) incluindo todos os
trabalhos de apoio à observação.

un

Fornecimento, instalação e observação de
sismógrafos incluindo a construção de abrigos de
proteção, manutenção e todos os trabalhos
acessórios.
Obras complementares:
Aterro sobre obra ou nas suas imediações,
incluindo compactação no preenchimento das
escavações na zona do túnel a céu aberto
incluindo transporte, carga, espalhamento e
controlo de compactação e regularização de
superfícies finais.
Execução de ensaios prévios em ancoragens,
incluindo todas as operações de colocação em
tensão e todos os trabalhos necessários e
acessórios.
Execução de ancoragens provisórias, incluindo
furação, ensaios de permeabilidade, instalação
das armaduras, injeção, selagem e todos os
materiais necessários, os ensaios de receção e as
operações de colocação em tensão:
Com tração inferior ou igual a 50 ton.

Data de encerramento da Consulta
Pública ___/___/____

Data da aprovação final
__/___/____

un

---

---

---

---

---

---

---

m3

m

---

m
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07.07.03.02
07.07.03.03
07.07.03.04

07.07.04

07.07.04.01
07.07.04.02
07.07.04.03
07.07.04.04

07.07.05

Com tração superior a 50 ton e inferior ou igual a
100 ton.
Com tração superior a 100 ton e inferior ou igual a
150 ton.
Com tração superior a 150 ton.

Execução de ancoragens definitivas, incluindo
furação, ensaios de permeabilidade, instalação
das armaduras, injeção, selagem e todos os
materiais necessários, os ensaios de receção e as
operações de colocação em tensão:
Com tração inferior ou igual a 50 ton.
Com tração superior a 50 ton e inferior ou igual a
100 ton.
Com tração superior a 100 ton e inferior ou igual a
150 Ton.
Com tração superior a 150 Ton.

Células de carga para medição do pré-esforço em
ancoragens incluindo todos os acessórios e todos
os trabalhos necessários.

m
m
m

---

---

---

---

---

---

---

m
m
m
m
un

07.08
07.08.01

Equipamentos:
Instalações elétricas, de acordo com o projeto.

vg

07.08.02
07.08.03

Iluminação, de acordo com o projeto.
Ventilação, de acordo com o projeto.

vg

07.08.04
07.08.05
07.08.06
07.08.07

Segurança, de acordo com o projeto.
Gestão de tráfego, de acordo com o projeto.
Telecomunicações, de acordo com o projeto.
Supervisão e comando, de acordo com o projeto.

vg

07.09

Outros Trabalhos:

---

vg

vg
vg
vg
vg

SOMA TOTAL

Data de encerramento da Consulta
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Art.º 11º
Diversos (Código C08)
Código

Designação

Unidade

Quantidade

Preço
unitário

Total

08

DIVERSOS

---

---

---

---

---

---

---

08.01

08.02

08.03
08.03.01

08.03.02
08.03.03
08.03.04

Trabalhos a realizar de acordo com o Projecto e os
requisitos do Caderno de Encargos
Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo
o arranjo paisagístico da área ocupada após
desmontagem.
Montagem e desmontagem, no estaleiro, do
laboratório equipado com todo o material
necessário à execução dos ensaios previstos para
o controlo da qualidade, e com área igual ou
superior à definida.
Fornecimentos à fiscalização:
Instalações incluindo fornecimento e manutenção
de escritórios, residências, e consumíveis
necessários ao seu funcionamento.
Transportes, incluindo seguros, combustíveis e
manutenção.
Equipamento informático, incluindo software e
consumíveis.
Montagem e desmontagem do laboratório para a
fiscalização, incluindo consumíveis.

vg

vg

--vg
vg
vg
vg

08.03.05 Sistema de comunicações.

vg

08.03.06 Coberturas, fotografia e vídeo.

vg

08.04

08.05
08.06

08.07

Execução do projeto de telas finais dos trabalhos
realizados, a entregar ao IE quando da receção
provisória da obra.
Execução de desvios provisórios de tráfego,
incluindo sinalização adequada.
Implementação do plano de segurança e saúde
incluindo os meios humanos, materiais e
equipamentos.
Implementação do Acompanhamento Ambiental
da Empreitada, incluindo os meios humanos,
materiais e equipamentos.
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vg
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08.08
08.09

Acompanhamento da obra por equipa de
arqueologia de acordo com C.E.
Outros Trabalhos:

vg

SOMA TOTAL

Art.º 12º
Instruções sobre a forma de apresentação da lista de preços unitários
As tabelas da presente Norma devem fazer parte integrante de um processo de concurso.
A forma como deve ser apresentada a lista de preços unitários que integra a Proposta do Concorrente
é a seguinte:
1. Os ficheiros Excel com a informação da presente Norma (Código e designação dos trabalhos,
rúbricas, unidades, quantidades, preços unitários e totais) são fornecidos aos concorrentes
em suporte CD-ROM, disquete, ou outro suporte digital, em conjunto e simultaneamente
com as restantes peças do Processo de Concurso.
2. A lista de preços unitários que integra a Proposta do Concorrente deve ser elaborada e
impressa em suporte papel usando o ficheiro informático, devidamente assinada e rubricada
por quem submete a proposta, e em suporte digital (preenchimento do ficheiro nas rubricas
pretendidas pelo Instituto de Estradas no concurso em questão.
3. O ficheiro informático, em suporte CD-ROM, disquete, ou outro suporte digital, destina-se
unicamente ao tratamento informático pelo Instituto de Estradas dos dados da proposta, não
tendo qualquer relevância processual, administrativa, jurídica, ou outra, prevalecendo em
qualquer caso os dados da lista de preços unitários em suporte papel sobre os dados em
suporte informático, nomeadamente no caso de corrupção do suporte informático.
Art.º 13º
Referências bibliográficas
[1] Estradas de Portugal, S.A – “Concurso Público para adjudicação da empreitada. Programa-Tipo de
Concurso”, EP, 2008.
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