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1. INTRODUÇÃO 

A presente Memória Descritiva e Justificativa têm o objetivo de descrever de forma pormenorizada o modo de execução 

da obra de acordo com caderno de encargos. 

Em causa está a empreitada de “Arranjos exteriores da Rua D na Zil 2, entre a Rua 1 e Rua 3 em Sines”, cuja entidade 

adjudicante é o Município de Sines. 

 

2. DESCRIÇÃO DA OBRA 

A empreitada tem como finalidade a execução de obras de Arranjos exteriores na Rua D da Zil 2 entre a Rua 1 e a 

Rua 3 em Sines. A intervenção contempla trabalhos de reabilitação de zonas de estacionamentos automóvel, zonas de 

passeios e a criação de zonas verdes, em parte da Rua D na Zona Industrial Ligeira 2, incluindo ainda a execução de 2 

bolsas de estacionamento numa zona de intensa atividade industrial. 

Pretende-se redefinir os fluxos pedonais e de circulação com a criação de passeios, zonas verdes. A intervenção prevista 

vai dotar este troço das infraestruturas de telecomunicações subterrâneas, que permitiram que todos os circuitos de 

comunicações eletrónicas, a instalar, venham a ser enterrados, com as consequentes vantagens, nomeadamente a ausência 

de postes e traçados aéreos, a diminuição de avarias nos circuitos montados, entre outros. 

 

3. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS 

3.1. ESTALEIRO 

Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição de estaleiro, incluindo implementação de PSS de obra, 

execução de acessos e serventias interna, vedações, todas as infraestruturas, sinalização provisória de obra e todos os 

trabalhos necessários e complementares e sua remoção no final da obra. 

 

3.2. PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 

Execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas nas Normas e Regulamentos em vigor sobre 

segurança e saúde e/o Plano de Segurança e Saúde, quer para o estaleiro, quer para os trabalhos constantes da obra, 

incluindo todos os fornecimentos e montagem de equipamentos e serviços. Tudo devidamente executados por pessoal 

especializados e no estrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor quer pela entidade de segurança do 

Dono da obra e/ou Fiscalização. 
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3.3. PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RCD 

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

Construção e Demolição (RCD), incluindo a recolha, separação, armazenamento temporário, montagem na obra de um 

sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva da RCD, aplicação em obra de metodologia de 

triagem da RCD. 

 

3.4. DEMOLIÇÕES 

Trabalhos de remoção e ou demolição de pavimentos existentes e dos lancis existentes dependendo do estado de 

conservação dos mesmos, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e todos os trabalhos necessários e 

complementares. 

 

3.5. MOVIMENTO DE TERRAS 

Trabalho de escavação em terreno de qualquer natureza com meios mecânicos para abertura de caixas de pavimento à 

cota de projeto, incluindo a limpeza das zonas a revestir com material vegetal, e todos os trabalhos necessários e 

complementares. 

Remoção de árvores, com meios mecânicos incluindo a limpeza de material vegetal, remoção de raízes e todos os 

trabalhos necessários e complementares. 

Regularização final das plataformas das áreas de intervenção, incluindo rega e compactação a 95% AASHO e todos os 

trabalhos, equipamentos e acessórios necessários e complementares. 

3.6. REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Trabalhos de substituição da tubagem da rede de abastecimento de água existente, incluindo a substituição dos acessórios 

e materiais de ligação, trabalhos de abertura e tapamento de valas, reposição de pavimentos e reparação de caixas de 

visita caso necessário e todos os trabalhos necessários e complementares. 

 

3.7. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 

Execução de sumidouros em betão simples, incluindo escavação, alvenaria, reboco, fundo em betão simples, grelha em 

ferro fundido, tubagem e todos os acessórios de ligação ao coletor e todos os trabalhos necessários e complementares. 

Execução de caixas de visita em betão com Altcaixa1=1,20m e Altcaixa2=1,40m, incluindo tampas de aro redondo, ramal 

de ligação aos sumidouros e ao coletor com diâm.315mm, movimento de terras e todos os trabalhos necessários e 

complementares conforme peças desenhadas 
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3.8. PAVIMENTAÇÃO 

Trabalhos de fornecimento e aplicação de pavimento em blocos de encaixe do tipo I de cor cinza, idênticos ao existente 

em todos pavimentos da Zil II a extensão a aplicar em caminhos pedonais.  

Trabalhos execução de base de assentamento com almofada de areia com 0,10cm de espessura e sub-base com 0.15cm de 

tout venant, e todos os trabalhos necessários e complementares. 

Fornecimento e assentamento de lancil guia em betão pré-fabricado, conforme desenhos de pormenor, incluindo fundação 

em betão ciclópico e todos os trabalhos necessários e complementares. 

 

3.9. REVESTIMENTO VEGETAL 

Fornecimento e plantação de árvores, incluindo abertura de covas, fertilização e tutoragem, fornecimento e colocação de 

grelhas de acordo com peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares. 

Aplicação de hidros sementeira com mistura de sementes herbáceas, incluindo fornecimento de terra viva, fertilizante e 

todos os trabalhos necessários e complementares. 

Conceção e execução de rede de rega automática, incluindo programador, ligação a rede de acordo com o definido nas 

peças desenhadas e todos os trabalhos e acessórios necessários e complementares. 

 

3.10. MOBILIÁRIO URBANO 

Trabalho de fornecimento e assentamento de papeleiras, de acordo com o definido nas peças escritas e desenhas, 

incluindo trabalhos de fundações e/ou fixações dos equipamentos e todos os trabalhos necessários e complementares. 

 

3.11. SINALIZAÇÃO 

Fornecimento e assentamento de sinalização vertical e horizontal, incluindo marcação, implantação, peças de ligação e 

maciços de suporte, incluindo movimento de terras e todos os fornecimentos e trabalhos necessários. 

 

3.12. REDE DE TELECOMUNICAÇÕES 

Condições técnicas de acordo com o disposto no respetivo projeto de especialidade ITUR. 

 

3.13. DIVERSOS 

Delimitação da localização dos contentores para lixo com lancil L8, incluindo execução de lomba de segurança para 

fixação do contentor em pavimento betuminoso com uma altura de 0,03mts e todos os trabalhos necessários e 

complementares. 
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Elaboração e apresentação de telas finais de todas as especialidades executadas em suporte informático e cópias em papel, 

incluindo a elaboração e fornecimento de manuais de funcionamento e manutenção de equipamentos e mobiliário a 

fornecer, execução da adaptação/complemento da Compilação Técnica (CT) durante a execução da empreitada, tendo por 

base o projeto de execução e o constante no Caderno de Encargos. 


