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Resumo 

 

O presente trabalho diz respeito ao “Projeto de reabilitação da área envolvente á Rua 

João Nascimento Costa”, que é presentemente um espaço expectante nos arredores 

do bairro da Picheleira em Lisboa. 

É atualmente uma área de acesso público que contém alguns elementos de uma 

intervenção antecedente, ainda funcionais, mas extremamente deteriorados pelo 

tempo. 

Embora este local tenha sido alvo de intervenção por parte da Junta de Freguesia, a 

falta de adesão por parte da população, e a falta de acompanhamento de 

manutenção transformaram-no num espaço de carácter desinteressante, com um 

conjunto de caminhos de pé posto criados pelo tempo. 

Em consequência, este espaço apresenta hoje em dia falta de segurança, vegetação 

escassa e abandonada, clara ausência de estrutura e pouca funcionalidade, 

tornando-o assim num espaço pouco utilizado e incaracterístico. 

O objetivo basilar deste trabalho é propor um projeto de reabilitação fundamentado 

pelas principais necessidades da população e do local, com o objetivo de 

reconquistar o interesse no mesmo, lidando com uma limitação orçamental exigente. 

Para isso o projeto foi realizado de acordo com diversos programas de participação 

comunitária que ajudaram a avaliar as expectativas dos seus principais utilizadores. 

O projeto compreende duas fases de proposta, o Programa Preliminar e o Projeto de 

Execução. 

 

Conceitos: Projeto reabilitação, Participação Comunitária, Reabilitação 
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Abstract 

 

This work concerns the project "João Nascimento Costa", which is now an 

expectant space around the Picheleira neighborhood in Lisbon. 

It is currently a public access area that contains some elements of a previous 

intervention still functional, but extremely deteriorated by time. 

Although this site has been the subject of intervention by the Parish Council, the 

lack of compliance and monitoring turned it into a space without character, with a set 

of foot trails imposed by time. 

This space presents today a feeling of insecurity, where you can see scarce and 

abandoned vegetation, and a clear absence of functionality, thus making it a 

featureless space. 

The basic objective of this study was to propose a rehabilitation project founded by 

the major needs of the local population in order to regain their interest in it. For this 

the project was carried out according to many community participation programs 

that helped to assess the expectations of its main users. 

The project comprised two phases of proposal, the Preliminary Program and 

Detailing Plan. 

 

 

Concepts: Rehabilitation Project, Community Participation, Rehabilitation 
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01 Introdução 

 

O presente relatório de estágio foi elaborado no âmbito da unidade curricular de 

Estágio do 2º ano de Mestrado em Arquitetura Paisagista, da Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto. 

O estágio teve início no dia 1 de Dezembro de 2015, teve a duração de 7 meses, e 

foi realizado na Câmara Municipal de Lisboa (CML) mais concretamente na Direção 

Municipal de Estrutura Verde, Ambiente e Energia (DMEVAE), Gabinete de Estudos 

e Projetos (GEP) sob a orientação Arquiteta Paisagista Maria José Curado professora 

na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e a coorientação do Arquiteto 

Paisagista João Rocha e Castro, coordenador de divisão. 

O projeto, “João Nascimento Costa”, contemplado neste trabalho consiste na 

conceção de um jardim para uma área expectante com cerca de 17.000m2 no Bairro 

da Picheleira em Lisboa.  

Esta proposta é realizada ao nível do programa preliminar e projeto de execução, 

sendo que este se encontra maioritariamente concentrado na forma de peças 

escritas e desenhadas em anexo. 
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01.2 Enquadramento 

 

A área de projeto localiza-se nos espaços mais desocupados da cidade consolidada 

de Lisboa, numa zona de topografia acidentada e de terrenos sobrantes de 

investimentos imobiliários. 

Dadas as condições territoriais e socias existentes, esta zona foi ocupada quase até 

ao fim do século passado por construções precárias e clandestinas, às quais o plano 

de Urbanização do Vale de Chelas procurou fazer face através de realojamentos 

dentro da sua área de intervenção. Este plano procurou ainda resolver as difíceis 

acessibilidades existentes entre esta zona e o tecido urbano envolvente, realizando 

então a ligação da Rotunda das Olaias á praça Paiva Couceiro, através da Avenida 

Marechal Francisco Costa - que é nos dias de hoje um eixo fundamental ao 

desenvolvimento deste local sendo que o seu prolongamento para Sudeste não foi 

concluído devido á implantação da ETAR do Palácio do Lavrado. 

O projeto “João Nascimento Costa” fica situado no Bairro da Picheleira na zona Sul 

do Vale de Chelas e vê o seu domínio administrativo dividido entre a Freguesia do 

Beato e a Freguesia Penha de França. O acesso é feito pela Avenida Marechal 

Francisco da Costa Gomes e pela Rua João do Nascimento Costa. 

Orientado na sua maioria a Sul o projeto “João Nascimento Costa” esta classificado 

no PDM como Área Verde de recreio e lazer. 

Apresenta um declive medio de cerca de 16% contendo um talude de grande 

expressão na base dos edifícios que ladeiam a Rua João Nascimento Costa. 

A área de projeto é de aproximadamente 17.000 m2, encontra-se delimitada a Norte 

e a Poente pelo Bloco de Habitação 57, que é um edifício unitário de 9 pisos e 64 

fogos, e a Sul pela rua General Vassalo e Silva que faz fronteira com um espaço 

municipal expectante, reservado a um loteamento que prevê a construção de quatro 

edifícios de habitação contíguos, de 11 pisos e com um total de 141 fogos.  

 

Fontes: Plano de Loteamento de iniciativa municipal Avenida Marechal Francisco Gomes; Planta de qualificação do 

espaço urbano do PDM; Planta de declives PDM; Carta do Sistema Ecológico Municipal II - Componentes Ambientais 

Urbanas PDM 
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Fig 1- Mapa de localização
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02 Programa USER 

 

É um programa que pretende o envolvimento das comunidades locais na construção 

e melhoria do espaço público, de modo a que este sustente um modelo de 

Desenvolvimento Local que garanta maior coesão social da cidade á escala 

municipal. O programa USER propõe-se assim impulsionar a participação das 

comunidades locais no processo de diagnóstico que visa identificar problemas e 

propor soluções para a melhoria do espaço público. Assim sendo, as ideias dos 

moradores conjuntamente com as Juntas de Freguesia e a Câmara Municipal de 

Lisboa, dão lugar a um Plano de Acão Local (PAL) no qual serão realizados os 

projetos. 

Em Lisboa o conceito do programa USER está na íntegra interligado ao Programa 

Local de Habitação, desenvolvido pelo Município e, em particular, com a Estratégia 

de Desenvolvimento Local nos Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP). 

O desenvolvimento desta estratégia assenta em princípios de transparência, 

participação, e cooperação entre os diferentes sectores da sociedade, com particular 

incidência nas comunidades e seus representantes.  

É então na fusão da Estratégia de Desenvolvimento Local BIP/ZIP, que se agrega o 

conceito USER de envolvimento e participação ativa dos “utilizadores” do espaço 

público, dando origem ao Plano de Acão Local (PAL). 

O PAL debruça-se sobre uma área de cerca de 53 hectares e baseia o seu modelo 

de desenvolvimento em três esteios principais: a construção de novas habitações, a 

reorganização da ação social e a reabilitação do espaço publico. 
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É neste último, reabilitação do espaço público que naturalmente se integra o projeto 

“João Nascimento Costa”. 

 

                                                                                                                     Fig 2- Imagem google, Área de intervenção 
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Reorganização da ação social

Fig 3- Mapa do território USER
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02.2 Influência do PAL no JNC 

 

O programa PAL identificou as necessidades de infraestruturas e serviços para todo 

o território “USER. 

Do processo de diagnóstico feito pelo PAL foram identificadas várias carências na 

área do projeto “João Nascimento Costa”, das quais se destacam; o 

abandono/desaproveitamento dos espaços verdes; a necessidade de requalificação 

dos caminhos pedonais; a falta de iluminação; o crescimento descontrolado da 

vegetação rasteira e a falta de sombreamento. 

Reunidas as expectativas da população para esta área dá-se então o início do 

programa deste projeto. 
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03 Programa  

03.1 Condicionantes 

O projeto “Joao Nascimento Costa”, ao longo do seu processo evolutivo, foi 

incorporando uma série de condicionantes que moldaram em grande parte o produto 

final. 

Estas condicionantes, que formataram de forma distinta o projeto, podem ser 

agrupadas em dois pequenos grupos; as Expectativas e as Evidências. 

As Expectativas são resultado da fusão da análise feita ao Estudo Prévio, 

anteriormente elaborado pela CML, e o resultado do diagnóstico participativo feito no 

âmbito do programa USER. 

 Por outro lado, as Evidências são as componentes fixas a que o projeto 

obrigatoriamente teria que se submeter, tal como o limite orçamental. 

 

Expectativas 

Dentro da CML já existia uma primeira aproximação ao projeto, representada num 

Plano Geral com relativa simplicidade. Esta proposta visava essencialmente a 

conceção de um espaço verde com uma área hortícola de uso coletivo adjacente.  

Propunha também a criação de alguns percursos, estreitos, predominantemente 

retilíneos, acompanhados de luminárias e mobiliário urbano como bancos e 

papeleiras em locais pontuais. A presença do estrato arbóreo era confinada à 

margem dos percursos que delimitavam a periferia de grandes zonas de sementeira 

de prado. (ver anexo 2) 

Aliando-se às intenções da CML conjuga-se o resultado da análise do diagnóstico do 

USER que sugere um pequeno número de diretrizes gerais como a requalificação 

dos caminhos pedonais, a instalação de iluminação pública, a plantação de maior 

densidade de árvores no local, a limpeza do lixo, etc. 

 Em suma, este Estudo Prévio conjuntamente com as vontades expressas pela 

população através do programa USER, assim como outras ideias entretanto surgidas 

no seio da junta de Freguesia e Serviços Camarários, acabaram por compor um 

conjunto de expectativas relativamente ao local, e que em maior ou menor medida 

foram tidas em conta ao desenvolver o projeto. 
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Evidências  

As componentes obrigatórias às quais este projeto obedeceu foram 

fundamentalmente de natureza orçamental e temporal. O projeto JNC é financiado 

por um protocolo entre a CML e a EDP, tendo um limite orçamental de 60.000€ mais 

especialidades e um prazo de 6 meses para entrega do projeto de execução. 
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03.2 Situação Base  

 

                                                                                                                                   Fig 4- Esquema de Situação Base 

 

O projeto “João Nascimento Costa” encontra-se localizado numa das várias linhas de 

drenagem natural do vale de chelas, situando-se entre as cotas de 47 e 70m de 

altitude. À semelhança dos terrenos baldios envolventes apresenta uma morfologia 

particular, pois embora esteja localizada no talvegue de uma linha secundária foram 

realizados aterros que cortaram a sua continuidade topográfica, deturpando portanto 

a função da linha de drenagem.  

O talude da zona Norte do projeto, que é transversal a quase toda esta área, 

apresenta em alguns momentos inclinações superiores a 50%, atuando assim como 

barreira física entre o Impasse Rua C e a Rua General Vassalo e Silva. A orientação 

deste talude conduz em grande parte a drenagem superficial no sentido SE para a 
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zona de cota 47; exceção a esta regra ocorre na parcela superior em que uma 

pequena depressão concentra grande parte da água, ficando por vezes alagada. (A) 

Mais próximo do centro permanecem uma serie de aterros de cerca de 1,5m de altura 

(B), que deram forma a um circuito de BMX que, por falta de interesse ou manutenção 

foi abandonado. Este abandono deu origem a uma área de clareira com um número 

de pequenas perturbações topográficas que vêm comprometer a funcionalidade 

deste espaço que há muito se afastou do seu conceito original.  

A Norte do limite da AI encontra-se o Bloco de Habitação 57 (C), que é um edifício 

unitário de 9 pisos e 64 fogos. Este, devido á sua volumetria, deixa com sua presença 

uma sensação de peso e domínio em relação ao utente do JNC. O desequilíbrio 

gerado por esta grande diferença de volumetrias é um grande caracterizador deste 

espaço, que a Sul da rua General Silva aguarda ainda a construção de outro 

loteamento. Este loteamento (D) de 4 blocos de habitação tem em média 11 pisos o 

que, agravando á proximidade do bloco 57, deixa o JNC comprimido por duas 

grandes massas edificadas a N e S. 

A atender a zona onde se enquadra o projeto JNC existe uma estrutura rodoviária 

bem consolidada. A Sul, a Rua General Vassalo e Silva que contem duas faixas de 

rodagem e está complementada por cerca de 75 lugares de estacionamentos. A 

atravessar a AI encontramos uma pequena rua que faz a ligação entre a General 

Vassalo e Silva e a rua Impasse C, que permite o acesso ao bloco de habitação 57 

situado a Norte da AI. 

 A estrutura rodoviária envolvente á área de projeto encontra-se, em grande maioria, 

acompanhada de uma rede de iluminação pública com um compasso de 

distanciamento de aproximadamente 20m. 

No que diz respeito á estrutura inerte do interior da AI há dois elementos que 

apresentam grandes sinais de deterioração pelo tempo, são os caminhos de tout-

venant e os equipamentos de “urban fitness” (E) que á semelhança da restante AI 

estão dominados por vegetação espontânea ou se encontram integralmente 

deteriorados. 

A vegetação encontrada atualmente na área do projeto “JNC” é em muito semelhante 

à vegetação dos terrenos baldios vizinhos. Embora persista um pequeno número de 

Pinus pinea (plantados numa intervenção BIP/ZIP) este espaço é claramente 

dominado pelo estrato herbáceo e sub-arbustivo de vegetação espontânea, 
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resultante do seu abandono/falta de manutenção que caracterizam atualmente a 

paisagem de toda a área USER. 

No limite da área de intervenção, com um compasso linear de 7m, existem algumas 

árvores - Jacaranda mimosifolia - que com a regularidade do seu espaçamento atuam 

como valioso elemento de transição e limite entre o espaço interior ao projeto e sua 

envolvente.  

Dentro deste espaço, que se caracteriza fundamentalmente com expectante, há um 

elemento de que se destaca, quer seja pelas sua dimensão, quer seja pela sua forma, 

textura, e talvez principalmente, pelo seu contraste funcional: as hortas (F). 

O passar do tempo é claro nestas hortas, o seu carácter em tempos ordenado deu 

lugar a uma sensação de abandono, os seus limites são difusos e a sua desordem é 

evidente. A área de plantação tem-se vindo a apoderar dos caminhos de acesso aos 

talhões; existem construções improvisadas e precárias para complementar a falta de 

arrumos. A sebe que confina os seus limites está cada vez em piores condições pois 

é constante alvo de vandalismo. 

Perante esta descrição não muito otimista de hortas comunitárias seria de esperar 

algum desinteresse por parte da população. Mas esse não é o caso, a verdade é 

exatamente o oposto. O interesse da população pelas hortas é o único vestígio da 

intervenção anterior por parte do BIP/ZIP. Se, atendendo as condições de acesso, 

iluminação, manutenção e aspeto geral do espaço, as pessoas continuam a dedicar-

se ativamente às hortas, podemos afirmar que este é um bom indicador do que se 

valoriza no local. 
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03.3 Objetivos 

Este breve capítulo pretende, com a apresentação de um esquema conceptual, trazer 

uma primeira noção de quais são os pontos mais distintos de intervenção nesta 

proposta. 

 

                                                                                                                                             Fig 5- Esquema Conceptual 

 

Criação de clareiras aproveitando zonas menos declivosas; 

Articulação dos percursos internos com os circuitos pedonais de maior afluência; 

Plantação de maciços de vegetação que atenuem o impacto causado pela proximidade da AI ao 

edifício 57; 

Criação de pequenas praças nas zonas de maior concentração de utilizadores; 

Trabalho de modelação que garanta um pequeno talude que divida parcialmente a zona de clareira 

e a zona de hortas; 

Criar uma pequena depressão para retenção de águas pluviais; 

Reabilitação da zona de hortas
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04 O projeto JNC 

 Com este capítulo pretende-se explicar mais aprofundadamente o projeto “João 

Nascimento Costa” e os seus principais objetivos, assim sendo, certas questões de 

pormenor serão clarificadas com a consulta respetiva no plano de execução. 
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Fig 6 - Plano Geral
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04.2 Modelação de terreno 

Com a pequena margem orçamental com que se desenvolveu o trabalho descrito neste 

relatório foi necessário hierarquizar as movimentações de terra, tentando sempre obter 

o resultado mais equilibrado entre aterro e escavação. 

Assim sendo foi feito a visita ao local acompanhado da Engenheira Conceição Martins 

para tentar responder a questões de estabilidade dos taludes do JNC. Conclui-se então 

que os taludes se encontravam estáveis, havendo apenas uma zona, no talude mais a 

E na base do parque infantil que necessitaria de um olhar mais atento. Embora este 

esteja classificado como estável e exista uma guarda nas imediações do parque infantil, 

a E, onde se verifica uma pendente menos acentuada, o seu atravessamento continua 

a ser feito pelos moradores do bairro. 

Com a necessária priorização orçamental deste projeto optou-se por não modelar este 

talude. Concluindo que este não representa um perigo iminente recorreu-se a uma 

solução menos invasiva, optando por um estilo de plantação (ver “plano de plantação de 

sementeiras”) que vem desencorajar com mais eficiência o seu atravessamento. 

Os maiores movimentos de terra concentram-se na parte mais central da AI (ver “plano 

de modelação”), são trabalhados os aterros existentes de modo a suavizar uma 

superfície que irá dar origem a uma clareira. Este espaço pretende criar uma zona 

relativamente ampla que se encontre em parte resguardada do impacto do edificado. Na 

base desta clareira, é criado um suave talude que com a diferença altimétrica e a 

presença de vegetação vem também ocultar a ligação á zona de hortas, permitindo 
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assim a prática de recreio formal ou informal de um modo mais desafogado da sua 

envolvência. 

 

                                                                                  Fig 7- Corte ilustrado, talude de divisão entre clareira e zona de hortas 

Em suma, podemos afirmar que com o aproveitamento dos pequenos aterros que 

pertenciam ao circuito de BMX e o volume das terras retirada para criar uma pequena 

bolsa de retenção de águas pluviais á cota 50.5m, conseguimos um rendimento geral de 

82,63% (ver balanço de aterro/ escavação nos orçamentos) do volume de terras utilizado 

no projeto sempre com o objetivo de criar uma mais clara segregação espacial, 

proporcionando mais levemente a experiência dos diferentes momentos atribuídos pela 

nova topografia. 
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04.3 Estruturas contruídas  

O caminho principal deste projeto tem como objetivo rentabilizar distâncias, adaptando-

se á topografia do terreno, é conduzido naturalmente pelas inclinações mais suaves, 

com ocasionais inflexões que encaminham o utente por diferentes vivências, 

prolongando o passeio. É evitado ao máximo que o carácter estético comprometa o 

carácter funcional, assim sendo, este percurso evita a criação de barreiras 

arquitetónicas, como degraus, que interrompam a fluidez do passeio ao utente. 

 O pavimento que constitui o percurso deste projeto é composto por uma camada de 

semipenetração de 7cm de espessura diretamente assente numa caixa de tout-venat de 

10cm rematado com um lancil de 8x25 cm de betão (ver plano de pavimentos e 

estruturas), estabelecendo assim um pavimento contínuo, confortável e com um preço 

por metro quadrado muito viável. 

Com a estratégia de priorização de orçamento chegou-se a conclusão que não seria 

possível executar, na totalidade, o percurso do projeto com uma inclinação inferior a 8%. 

Assim sendo, foi destacada a zona envolvente às hortas como possibilidade de percurso 

alternativo. Este espaço foi então trabalhado de modo a garantir um percurso com um 

declive que respeita-se os moldes de acesso ao utente de mobilidade reduzida (<8%), 

conseguindo assim, que aproximadamente 1/3 do percurso deste projeto se encontre 

acessível  a todos os utentes. 

Garantida a inclinação necessária ao acesso do utente com mobilidade reduzida a este 

troço do caminho, este foi traçado de modo a que a proximidade às hortas não fosse 

uma condicionante dominante a este percurso, que corria o risco de se tornar monótono, 

e assim pouco apelativo. Podendo ainda cair numa imagem de caminho secundário de 

acesso às hortas. Este caminho é então desenhado com aproximações e afastamentos, 

entre o talude e bordaduras de vegetação espontânea que proporcionam ao longo do 

passeio diferentes sensações. 

Após determinada a estrutura de caminhos e os pontos de conexão principais, deu-se a 

necessidade de criar uma praça central que, com o intuito de rentabilizar a área útil 

pavimentada teve uma abordagem característica. Na zona central onde convergiam os 

dois caminhos foi aproveitada a proximidade dos mesmos para que com a criação de 
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uma “membrana” do mesmo pavimento (representado na figura 8 como 2) entre os dois 

caminhos (representados na figura 8 como 1) se conseguisse obter uma área de praça 

de 92 metros quadrados utilizando apenas uma pequena adição de pavimento.  

                                                                                                            Fig 8- Esquema ilustrado, evolução da praça central 

 

Concentrados em maior número nesta pequena praça temos os elementos de mobiliário 

urbano, como os bancos e as papeleiras, situados agregadamente em pontos 

estratégicos de acesso ao jardim. Os bancos utilizados são banco de jardim do tipo 

"AXIS" da Larus ou equivalente e as papeleiras são do tipo "Prima Linea Plastic Omnium" 

ou equivalente de 50L, porque além de apresentarem um preço de mercado competitivo 

são do mesmo modelo utilizado nas intervenções de espaço público no vale de chelas, 

o que pode permitir uma melhor integração do JNC como espaço de carácter publico 

local. 
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Com o primeiro planeamento da rede de iluminação do projeto chegou-se a conclusão 

que seria necessária gastar aproximadamente 25% do orçamento geral apenas em 

iluminação, o que, iria impossibilitar a implementação de inúmeras outras componentes 

já previstas. Foi necessário mais uma vez a adoção de uma nova posição por questões 

orçamentais. Seguindo as indicações do Departamento de Iluminação Pública seria 

necessário despender cerca de 15,000 euros em projeto de iluminação, pois as 

luminárias têm de obedecer a um espaçamento previamente determinado pela 

capacidade de iluminação e pelo comprimento linear do caminho. 

Concluiu-se então que teria que se diminuir a fatia orçamental correspondente á 

iluminação, assim sendo foi elaborada a reformulação do projeto de iluminação. 

 É neste momento que a estrutura rodoviária envolvente á área de projetos se vem 

revelar como uma grande mais-valia, não só pela componente de acessibilidade mas 

também no que diz respeito ao enquadramento do projeto neste local, ou seja, todo o 

passeio que envolve a AI tem distribuído homogeneamente uma rede de iluminação e 

arvoredo que em muito vem complementar a estrutura interior do projeto. Com luminárias 

de 6m de altura a um compasso de 20m a envolvente do projeto ilumina uma margem 

considerável da área interior da AI (luminárias a cor-de-laranja, fig 9), tornando possível 

que com um número relativamente reduzido de luminárias (luminárias a amarelo, fig 9) 

se ilumine com eficácia o projeto, priorizando zonas de maior amplitude e que, á partida, 

terão uma intensidade luminosa mais homogénea. Assim sendo a fatia orçamental 

correspondente á iluminação foi reduzida em mais de metade, não comprometendo a 

segurança e o conforto do utilizador deste espaço.  
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                          Fig 9- Esquema conceptual de iluminação, relação das luminárias existentes com as luminárias propostas  
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04.4 Estrutura Verde 

A presença de um estrato arbóreo sólido e denso vem em grande parte determinar o 

eventual sucesso deste espaço. O conforto do utente no JNC, está integralmente 

relacionado com a amenização do impacto do edificado adjacente á área de jardim.  

Na generalidade a plantação deste projeto recorre a espécies bem adaptadas ao 

ambiente urbano de lisboa e espécies características da mata ribeirinha portuguesa 

A estruturação dos elementos arbóreos constitui a “espinha dorsal” deste projeto, que 

embora tenha um elenco de espécies reduzido manipula texturas, cores, contrastes de 

formas e folhagens de modo a conferir ao espaço relativa complexidade.  

                                                    Fig 10- Corte ilustrado, amenização do impacto visual do edificado com estrutura arborea 

 

Fonte: CALDEIRA-CABRAL, Francisco, RIBEIRO-TELLES, Gonçalo; A Árvore, Ministério das Obras Públicas, 1960 
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No projeto “João Nascimento Costa” são transversalmente utilizadas elementos de maior 

porte que lideram a estruturação do espaço, espécies como Populus nigra na área onde 

se prevê maior acumulação de água e Liquidambar styraciflua e Quercus robur 

presentes um pouco por todo o espaço. Associado a estas duas últimas espécies surge 

em diversas instâncias o Quercus suber que confere um jogo de contraste particular 

quando conjugado á sua textura mais densa e escura adicionamos a coloração sazonal 

do Liquidambar styraciflua e o verde mais sóbrio do Quercus robur. 

Aplicadas em maior numero temos espécies como o Populus nigra var.italica e o Arbutus 

unedo que desempenham naturalmente, funções muito diferentes. Os elementos de 

Populus nigra var.italica têm a oportunidade de criar uma barreira vertical de crescimento 

acelerado que oculta com maior eficácia o edificado circundante, estão situados por 

excelência em talude com a intenção de conferir a estes alinhamentos ainda maior 

expressão em altura. 

Agregado aos alinhamentos de Populus nigra var.italica surge o Arbutus unedo que 

desempenha um papel de pequena árvore, complementando os alinhamentos de Pni na 

sua função de barreira. Esta espécie é ainda plantada em taludes de corte semi-livre 

com o intuito de facilitar o crescimento da vegetação de sucessão ecológica esperada. 

Por ultimo, na parcela superior mais a O encontramos com maior concentração espécies 

como o Salix alba e o Albus glutinosa, porque são espécies bem adaptadas ao 

alagamento sazonal e nesta área é esperada a acumulação de água em certas alturas 

do ano. 

No que toca ao estrato arbustivo e sub-arbustivo/herbáceo, optou-se por uma solução 

de princípio sustentável mas que possui-se a capacidade de criar dinâmica a este nível. 

 Decidiu-se reduzir a área de prado semeado, remetendo-a a áreas de declives mais 

confortáveis e, deixando assim nas áreas de talude as zonas de crescimento semi-livre. 

Esta opção permite independentemente, o usufruto destas clareiras que contrastam 

diretamente com o estrato sub-arbustivo de vegetação espontânea. Estas estão 

delimitadas por uma guia de PVC, que vem garantir no momento de manutenção, a clara 

diferenciação de prado, com a zona de crescimento semi-livre de espontâneas. 
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                                           Fig 11- Corte ilustrado, separação entre prado e zona de crescimento semi-livre com guia PVC 

                                                     

 

Por último, é de referenciar o elemento que retém a maior expectativa da população 

residente do Bairro e que nos dias correntes se dedica ativamente, as hortas. 

A consideração do programa iniciado pelo PAL e pela comunidade local foi tido em conta 

ao longo da elaboração dos diferentes elementos constituintes deste projeto, mas este 

em particular destaca-se pelo laço que apresenta com a comunidade local. 

As hortas deste local surgem com uma intervenção antecedente, por parte do BIP/ZIP e 

embora nos dias correntes não transmita grande sensação de planeamento ou desenho, 

segundo o relato da comunidade “nem sempre foi assim”.  

Este foi o ponto de partida da reabilitação destas hortas. Após alguma pesquisa chegou-

se aquele que teria sido o desenho implementado aquando da intervenção BIP/ZIP (Fig 

12) 
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                                      Fig 12- Imagem google earth, fotografia aerea da zona de hortas aquando da intrevenção BIP/ZIP 

Com um breve estudo desta situação foi possível ter uma noção do desenho que se 

poderia eventualmente recuperar, e embora este seja pouco característico como 

desenho de hortas de projeto de espaço público de Lisboa, este desenho inspira na 

comunidade local um sentimento de propriedade. 

Com o objetivo de recuperação em mente foram feitos alguns ajustes que não 

deturparam a imagem geral das hortas; a área de espaço útil foi adaptada e alguns 

talhões de cultivo foram suprimidos dando lugar a uma margem entre as hortas e o 

percurso principal do projeto; a vedação exterior foi removida e deu lugar a uma nova 

vedação, de melhor qualidade, com acabamento galvanizado, plastificado a PVC que 

terá um envelhecimento mais lento; são ainda propostos 3 abrigos de madeira que têm 

como objetivo prevenir o aparecimento de construções precárias de armazenamento de 

material, trazendo ainda às hortas um carácter mais formal e menos efémero. 
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05 Orçamentos 

O projeto JNC sustenta grande parte do seu sucesso na gestão das diferentes 

componentes que constituem a proposta. O balanço do impacto no orçamento versus o 

impacto na qualidade geral do projeto é medido repetidamente. 

Encontra-se representado no seguinte gráfico ( fig 13 ), de uma maneira simplificada o 

peso de cada componente face ao orçamento geral de 60,000 euros mais 

especialidades. São então, brevemente explicadas as componentes onde a priorização 

de opções foi considerada com mais frequência. 

 

Distribuição do orçamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentos de terra                                                              Fig 13- Gráfico geral de orçamentos 

A percentagem orçamental dos trabalhos de movimentação de terra neste projeto 

representam uma fatia do orçamento bastante reduzida quando comparada á área total 

da AI. Isto deve-se ao facto de além do valor de aterro e escavação se encontrarem 

relativamente bem equilibrados, os trabalhos de modelação focam-se em área onde o 

seu impacto é mais notável, ou seja, durante a conceção deste trabalho foi-se tirando 
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partido da modelação existente e foi-se recorrendo a alternativas menos dispendiosas, 

concentrando os trabalhos de modelação na centralidade da AI. 

Plantações 

A fatia orçamental correspondente aos trabalhos de plantações é de cerca de um 

quarto do valor total do orçamento. A origem deste valor provem do facto de que 

embora existiam contenções no que toca á plantação de sementeiras e arbustos o 

elenco de árvores é composto na generalidade por elementos de dimensões 

consideráveis. Pois o sucesso deste projeto está em muito dependente do rápido e 

bom desenvolvimento da estrutura verde. 

Diversos 

O impacto de 18% da componente “diversos” explica-se pelo facto de, na sua 

constituição estarem concentradas as estruturas e trabalhos correspondentes á 

reabilitação da área hortícola. Como as hortas representam neste projeto um dos elos 

de ligação mais fortes á comunidade local, a sua qualidade e aspeto geral são 

prioridades bastante elevadas. 
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06 Considerações Finais 

A organização de um espaço público com uma ligação tão próxima á comunidade 

levanta uma serie de desafios. A própria natureza do espaço representa um desafio, de 

onde surge, como é mantido, que imagem transmite aos olhos de quem passa, são 

diversos os aspetos que tornam o “Projeto de reabilitação da área envolvente á rua João 

do Nascimento Costa” no projeto mais difícil que trabalhei até á data. 

O contacto direto com uma realidade diferente daquela á qual estava acostumado 

questionou continuamente a minha capacidade de profissional de AP. Todos os ramos 

da arquitetura têm de responder a problemáticas específicas face ao contexto em que 

se desenvolvem. Contundo, é da minha opinião que as limitações e desafios que 

constituem o exercício da arquitetura em espaço público transcende as problemáticas 

usuais. O facto do trabalho se desenvolver literalmente em “praça pública” traz consigo 

um sentimento de responsabilidade enorme, as repercussões que podemos ter no 

quotidiano do público é muito real. E, honestamente é ao mesmo tempo o que mais me 

intimida e atrai no exercício da arquitetura paisagista. 

Com o desenvolvimento deste trabalho vi-me obrigado a desprender de alguns conceitos 

de proeminência que assimilei e tive de me prender ao mais elementar que aprendi ao 

longo dos cinco anos no curso de AP. 

O projeto realizado neste relatório está longe de abordar a complexidade da atividade 

intelectual de muitos projetos que realizei em contexto académico, mas então porque 

surge tanta dificuldade na conceção de algo aparentemente tão simples? 

O contexto. O contexto em que é realizado transforma o exercício intelectual em pessoal. 

E a componente humana de “para quem projeto?” é um lembrete muito sóbrio da 

humildade com que temos que encarar o desafio. 

Durante a conceção deste projeto deparei-me com a minha primeira verdadeira 

experiência da realidade que é o trabalho interdisciplinar. Durante a formação académica 

trabalhamos com diversas disciplinas e indivíduos mas nunca nos apercebemos que 

embora o assunto possa de facto conjugar diferentes disciplinas, o individuo com quem 

nos articulamos parte em parte da nossa perspetiva. Recorrendo á minha experiencia 

de estágio posso explicar melhor do que me refiro. 
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Dentro da CML o departamento que trata das intervenções de espaço verde e o 

departamento que trata a iluminação pública encontram-se em diferentes divisões. 

Segundo o departamento de iluminação pública seria necessário aplicar cerca de um 

quarto do orçamento inicial do projeto apenas em projeto de iluminação, foram então 

necessárias várias reuniões para que conseguisse explicar que a iluminação de um 

parque não deveria ter de obedecer as normas de iluminação rodoviária, onde cada 

luminária tem um distanciamento fixo perante o seu fluxo luminoso, e que a luz na 

verdade era mais um elemento com o qual podíamos manipular a perceção deste 

espaço. É nestas pequenas batalhas que considero que o estágio representa uma 

grande mais-valia como momento final de aprendizagem do meu percurso académico. 

O maior objetivo do projeto que relato neste relatório foi o de executar, a nível da 

proposta preliminar e do projeto de execução, uma proposta que atua-se como 

“esqueleto” deste espaço, garantindo a funcionalidade de todas as opções tomadas. 

Com o teto orçamental deste projeto fui encaminhado a aplicar com maior atenção os 

elementos mais básicos da AP como topografia e a vegetação tentando desprender a 

capacidade da cativação cénica com “artifícios” ou matérias nobres. 

Em suma o “Projeto de reabilitação da área envolvente á rua João do Nascimento Costa” 

propôs-se a rentabilizar o orçamento considerando os princípios elementares de 

sustentabilidade, ambiente e sociedade, com o objetivo de criar um espaço simples que 

conjugue diversas funções que permitam uma boa evolução das dinâmicas ecológicas 

proporcionando ao mesmo tempo oportunidades de recreio formal e informal. 
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CAP. 1 – TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSÓRIOS 

 

 

Art. 1.1 - Plano de Prevenção e Gestão dos RCD 

 

I. Critério de medição 

Medição por valor global. 

II Descrição do artigo 

O artigo diz respeito a todos os trabalhos, fornecimentos necessários e implementação de medidas à boa execução 

do artigo, tais como: 

a) Recolha 

b) Triagem 

c) Licenciamento; 

d) Armazenamento temporário; 

e) Reutilização e incorporação de reciclados; 

f) Encaminhamento para operadores licenciados; 

g) Pagamento de todos os custos inerentes ao registo dos resíduos produzidos no âmbito da obra, bem como 

todas as taxas relativas à gestão e tratamento de resíduos conforme indicado no PPG. 

III. Condições técnicas 

Cláusula 1 – A responsabilidade final pela gestão dos resíduos e pelo cumprimento da legislação é do 

adjudicatário. Este deverá acordar com os sub-empreiteiros, caso existam, o modo como será feito o 

encaminhamento dos resíduos por eles produzidos; 

Cláusula 2 – Todos os resíduos de construção e demolição (RCD), incluindo todos os resíduos, segundo a 

definição legal em vigor, produzidos no espaço consignado e incluído na obra, deverão ser encaminhados a 

destino final adequado. 

Entende-se por destino final adequado o operador de resíduos autorizado para desenvolver acções de triagem, 

armazenamento, e eventuais acções de valorização, reciclagem ou eliminação. 

Cláusula 3 – Os materiais que não seja possível reutilizar e que constituam RCD são obrigatoriamente objecto de 

triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras 

formas de valorização.  

Nos casos em que não possa ser efectuada a triagem dos RCD na obra ou em local afecto à mesma, o respectivo 

produtor é responsável pelo seu encaminhamento para operador de gestão licenciado para esse efeito, sendo os 

custos daí decorrentes da inteira responsabilidade do empreiteiro.  

Cláusula 4 – Todos os RCD deverão ser acompanhados das respectivas Guias de Acompanhamento de Resíduos 

de Construção e Demolição (GAR-RCD), devidamente preenchidas, constantes da Portaria 417/2008, de 11 de 

Junho. Exceptuam-se as terras não contaminadas ou os resíduos que eventualmente tenham sido considerados 

previamente pela APA ou pelo LNEC, como produto, bem como os resíduos encaminhados para um estaleiro 

central do empreiteiro, devidamente autorizado. No livro de obra deverá, no entanto, ficar registado, após anuência 

da fiscalização, o destino final e o comprovativo de entrega dos mesmos em local autorizado. 

Cláusula 5 – Sempre que ocorra encaminhamento de RCD é obrigatória a entrega do comprovativo de recepção 

no operador licenciado à equipa de fiscalização, que deverá arquivar um exemplar de cada GAR-RCD emitida e do 

respectivo comprovativo de recepção, junto do livro de obra, onde deverá efectuar o registo da mesma.  
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Cláusula 6 – Sempre que o empreiteiro decida alterar o operador de RCD relativamente ao apresentado em 

proposta, deverá submeter, previamente, à equipa de fiscalização a aprovação do novo destinatário, apresentando 

os documentos comprovativos de autorização para a actividade. 

Cláusula 7 – Caso se preveja o encaminhamento de rochas ou solos não contaminados, estes poderão ser 

utilizados na obra ou em qualquer outra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação 

paisagística de pedreiras ou na recuperação de aterros ou ainda noutro local licenciado pela câmara municipal 

onde se situa o destino. Para qualquer destas utilizações, há que entregar o comprovativo da autorização para 

deposição das terras; 

Cláusula 8 – No caso de haver resíduos considerados produtos e encaminhados para uma indústria específica que 

não necessitem de ser acompanhados da respectiva GAR-RCD, de acordo com parecer dado pela Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), deverá existir em obra uma cópia do parecer da APA; 

Cláusula 9 – Caso o empreiteiro tenha autorização das autoridades competentes para efectuar reciclagem dos 

RCD e produção de materiais de acordo com as normas do LNEC ou outras, deverá entregar comprovativo dessa 

autorização; 

Cláusula 10 – Todas as alterações efectuadas ao PPG inicial deverão ser registadas em livro de obra e dado 

conhecimento das mesmas previamente à equipa de Fiscalização. 

Cláusula 11 – Os resíduos perigosos não poderão ser armazenados por períodos superiores a 3 meses; 

Cláusula 12 – No final da obra, o estaleiro e todas as áreas de apoio à realização da obra deverão ser repostas em 

condições de limpeza e respeitando o projecto e submetidas à Fiscalização para fins de recepção da obra.  

Cláusula 13 – Em caso de incumprimento da legislação ambiental em vigor serão notificadas as entidades 

competentes. 

Cláusula 14 – A demonstração de falta de interesse em cumprir a legislação respeitante aos resíduos e em 

cumprir o PPG pode levar à suspensão da obra até serem tomadas as medidas necessárias para o cumprimento 

da lei e do PPG. 

Cláusula 15 – Documentos a entregar com a proposta: 

1. comprovativos de licenciamento/autorização de laboração dos operadores a quem vão ser entregues os 

resíduos; 

2. comprovativos de licenciamento do empreiteiro para efectuar a reciclagem dos resíduos ou para proceder ao seu 

armazenamento; 

3. comprovativos de licenciamento/autorização para deposição de solos não contaminados; 

4. se for caso disso, pareceres da APA isentando os resíduos da necessidade de acompanhamento da GAR-RCD, 

no caso de serem encaminhados para uma indústria específica, como produtos; 

5. comprovativos de que o empreiteiro se encontra registado no SIRAPA; 

6. comprovativos de que o operador (transportador e/ou destinatário final) de resíduos se encontra registado no 

SIRAPA. 
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Art.º 1.2 – Protecção e delimitação de árvores existentes e das áreas plantadas 

 

I. Critério de medição 

 Medição por metro linear. 

II. Descrição do artigo 

O artigo diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários para a protecção da área destinada à 

plantação. 

a) Delimitação e protecção das árvores existentes que colidam com a área de intervenção. 

b) Delimitação e vedação das áreas destinadas às plantações. 

III. Condições técnicas 

No início da obra as árvores existentes que colidam com a área de intervenção serão protegidas através de 

vedação afastada no mínimo 1,50 m do tronco. Para além da zona de protecção serão colocadas protecções nas 

zonas do colo e do tronco das árvores, para evitar cortes na casca e esmagamento das raízes superficiais, por 

manobras desnecessárias das máquinas do estaleiro, por depósito de montes de entulhos, derrames de tintas, etc. 

e todas as operações relacionadas com a obra que possam trazer algum dano ao solo de plantação. 

Do mesmo modo, após os trabalhos de escavação e de modelação do terreno, as áreas destinadas à plantação 

serão delimitadas e vedadas para evitar a alteração da estrutura do solo, por manobras desnecessárias das 

máquinas do estaleiro, por depósito de montes de entulhos, derrames de tintas, etc. e todas as operações 

relacionadas com a obra que possam trazer algum dano ao solo de plantação  

Esta operação consiste em delimitar as áreas de plantação com uma vedação oportuna para proteger o solo de 

plantação. 
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CAP. 2 – DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

 

 
Art.º.2.1 – Desmatagem e demolições 

 

I. Critério de medição 

Medição por metro quadrado. 

II. Descrição do artigo 

O artigo diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução do artigo, tais como: 

a) Desmatagem; 

b) Demolições; 

c) Fornecimento de sacos específicos de RSU; 

d) Carga, descarga e transporte de produtos sobrantes para destino final adequado de acordo com o PPG. 

III. Condições técnicas 

Para a preparação do terreno será necessário executar algumas operações, na seguinte ordem: 

a) Desmatagem de toda a vegetação, herbácea e arbustiva, que não se considera de interesse para a obra. 

b) Demolição de construções pré-existentes, muros em betão, pavimentos e lancis. 

C) Carga, descarga e transporte de produtos sobrantes para destino final adequado de acordo com o PPG. 

O trabalho diz respeito à demolição de muros em betão, pavimentos em calçada de vidraço, lancis e demais 

elementos existentes que colidam com a execução dos trabalhos.  

O trabalho inclui o arranque de arbustos e vegetação e limpeza geral da área abrangida.  

Serão reutilizados os materiais arrancados em condições aceitáveis para reaplicação, tais como os materiais, 

resultantes da demolição de pavimentos em calçada de vidraço branca e preta, após limpeza das pedras.  

Será feita antes do início da obra a programação adequada da quantidade de materiais novos a aplicar, de modo a 

minimizar os sobejantes, assim como das respectivas embalagens. Os resíduos dos trabalhos serão 

acondicionados em contentores para RSU, sacos específicos para acondicionamento de calçadas e de lancis, 

contentores adequados para acondicionamento de terras, materiais granulares e resíduos silvícolas.  

Os outros produtos sobrantes das demolições receberão encaminhamento a destino final adequado de acordo com 

o PPG. 

 

 

Art.º 2.2 – Decapagem de terra viva 

 

I. Critério de medição 

Medição por metro cúbico. 

II. Descrição do artigo 

O artigo diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução da decapagem de terra 

viva, para ser reutilizada nas áreas plantadas, tais como: 

a) Remoção do primeiro horizonte do solo; 

b) Armazenamento em pargas em local apropriado da obra; 

III. Condições técnicas 

Prevê-se a remoção e conservação de terra viva nas áreas destinadas à construção de percursos pavimentados. 

Este trabalho consiste na execução de várias operações, na seguinte ordem: 

1) Procede-se à limpeza geral da camada superficial do terreno, retirando todo o tipo de lixo e entulhos; 
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2) Em toda a área de intervenção, onde exista vegetação espontânea, será feita uma decapagem do primeiro 

horizonte do solo, terra viva, correspondente a uma camada de 0.15m a 0,20m do solo do local, seguida de 

escarificação e gradagem. 

3) As terras, resultantes da decapagem, serão armazenadas, numa área livre do estaleiro, em pargas de secção 

trapezoidal com altura de 1,50m e base inferior de 4,00m, orientadas no sentido Norte/Sul.  

4) Para favorecer o arejamento as terras serão depositadas conforme a textura, as mais ligeiras em cima e as 

mais pesadas em baixo. 

5) No caso de duração prolongada da obra, superior a um ano, as pargas serão plantadas com Lupinus luteus, 

para enterrar na Primavera, depois da floração. 
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CAP. 3 - MOVIMENTO DE TERRAS 

 

 

Art.º 3.1 – Escavação geral 

 

I. Critério de medição 

Medição por metro cúbico.  

A medição é feita pela avaliação do volume de terras compreendido entre a superfície do terreno e os terraplenos e 

taludes do projecto. A superfície do terreno é a definida pelas curvas de nível e pontos cotados dos desenhos. 

II. Descrição do trabalho 

O trabalho diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução e aplicação do mesmo, 

nomeadamente: 

a) escavação de terreno de qualquer natureza, incluindo elevação, baldeação e transporte das terras para zona 

de aterro no local da obra; 

III. Condições técnicas 

Após a desmatação e limpeza, referida ao ponto 2, será feita a modelação do terreno, até às cotas previstas na 

base das caixas de pavimentos.  

A escavação de terreno de qualquer natureza, deverá incluir elevação, baldeação e transporte das terras para zona 

de aterro no local da obra ou para destino final adequado de acordo com o PPG. 

 

 

Art.º 3.2 – Aterro geral 

 

I. Critério de medição 

Medição por metro cúbico.  

A medição é feita pela avaliação do volume de terras compreendido entre a superfície do terreno e os terraplenos e 

taludes do projecto. A superfície do terreno é a definida pelas curvas de nível e pontos cotados dos desenhos. 

Na medição não se considera qualquer volume para empolamento que fica portanto incluído no cálculo do preço. 

II. Descrição do trabalho 

O trabalho diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução e aplicação do mesmo, 

nomeadamente: 

a) movimentação das terras, provenientes da escavação ou terras de empréstimo, nas diferentes áreas de 

aterro; 

b) espalhamento e compactação dos terrenos; 

c) sempre que a natureza das escavações o aconselhe, a mistura de terras com produtos da escavação de 

modo a obter aterros compactos. 

III. Condições técnicas 

O aterro deverá ser feito com terras seleccionadas e compactadas, utilizadas na regularização do terreno às cotas 

do projecto. 

Os materiais utilizados nos aterros serão solos ou outros materiais que se obterão das escavações realizadas na 

obra, dos empréstimos que se definam no projecto de construção ou dos empréstimos escolhidos pelo empreiteiro 

com prévio conhecimento da fiscalização, e que obedecem aos seguintes pressupostos: 
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1) Os solos ou materiais a utilizar estão isentos de ramos, folhas, troncos, raízes, ervas, lixos ou quaisquer 

detritos orgânicos; 

2) A compactação dos terrenos será feita cuidadosamente, por espalhamento das terras em camadas de 

espessura não superior a 0.30 m. A dimensão máxima dos seus elementos é em regra, inferior a 2/3 da espessura 

da camada uma vez compactada. A compactação da camada superficial das zonas a plantar não deve ser 

excessivamente compactada. 

3) O equivalente de areia dos solos de empréstimo será superior a 12 ou 20, conforme se aplique nas camadas 

inferiores ou nos últimos 30 cm de terraplanagem; 

4) O teor de humidade dos solos aplicados nos aterros será tal que permita atingir o grau de compactação 

exigido, não podendo, no entanto, exceder em mais de 15% o teor óptimo de humidade referido ao ensaio de 

compactação pesada. 

5) No decorrer dos trabalhos de transporte e descarga das terras, só as áreas que não venham a ser plantadas 

devem ser sujeitas à passagem intencional dos veículos que circulam na obra. 

Para a aplicação de materiais que não cumpram estes requisitos será necessária a aprovação prévia por escrito da 

fiscalização. 
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CAP 4 - PAVIMENTOS E LANCIS 

 

 

Art.º 4.1 - Destruição de vegetação por aplicação de herbicida total 

 

I. Critério de medição 

Medição por metro quadrado, incluída nos trabalhos dos restantes artigos. 

II. Descrição do trabalho 

a. fornecimento de herbicida total 

b. espalhamento do herbicida total, tendo em conta todos os trabalhos necessários à boa execução e aplicação 

do produto. 

III. Condições técnicas 

O trabalho diz respeito ao espalhamento de herbicida na superfície das caixas dos pavimentos e destina-se a evitar 

o aparecimento de ervas.  

O herbicida será aplicado, sob a forma de uma rega, sobre a superfície da caixa do pavimento, devidamente 

cilindrada, e antes da colocação da camada de base e do revestimento final, cuja execução deverá começar 24 

horas depois da aplicação do produto.  

O produto será aprovado pela Fiscalização, após verificação do selo de origem, e será aplicado seguindo a 

recomendação do produtor.  

A aplicação do produto será feita em ausência de vento. 

 

 

 

Art.º 4.2 – Base de Tout-Venant  

 

I. Critério de medição 

Medição por metro quadrado: tout-venant com duas espessuras: 0.30 m e 0.10 m; macadame betuminoso com 

0.10 m de espessura.  

II. Descrição do trabalho 

O trabalho diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução e aplicação do mesmo, 

nomeadamente: 

a) Compactação com cilindro do fundo da caixa. 

b) Fornecimento e execução de tout-venant, nas espessuras definidas nos desenhos de pormenor, incluindo a 

respectiva compactação. 

c) Remates com os pavimentos circundantes, etc. 

III. Condições técnicas 

No estacionamento, a base será constituída por tout-venant com 0.30 m e por macadame betuminoso com 0.10 m 

de espessura. Depois de recalque, a base em tout-venant será construída por duas camadas, respectivamente de 

0.15 m de espessura, devidamente compactadas.  

Nos passeios e zonas de circulação pedonal, a base de tout-venant, depois de recalque, será construída por uma 

camada de 0.10 m de espessura, devidamente compactada. 

O tout-venant será de 1ª com uma composição granulométrica do tipo 0/25 mm. 

O agregado deverá ser constituído pelo produto de britagem de material explorado em formações homogéneas e 

ser isento de argilas, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas. 
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Serão rejeitados todos os macadames que apresentem mais de 15% de elementos alongados (relação entre a 

maior e a menor dimensão igual ou superior a 2). 

Características especiais: 

Percentagem máxima de desgaste na máquina de Los 

Angeles 

35 

Indice de plasticidade N.P 

Equivalente de areia mínimo 30 

 

 

Art.º 4.3 – Lancil de betão (L12)  

I Critério de medição 

Medição por metro linear. 

II Descrição do trabalho 

O trabalho diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução e aplicação do mesmo, 

nomeadamente: 

a) Abertura da caixa para fundação. 

b) Execução da fundação do lancil. 

c) Fornecimento e assentamento dos lancis de betão. 

d) Execução de remate e cortes. 

III Condições técnicas 

Os trabalhos para a colocação do lancil de betão são representados pela abertura de uma vala para a fundação, 

com cerca de 0.25mx0.25m de dimensão, limpeza, regularização e compactação do fundo, e transporte para 

destino final adequado de acordo com o PPG das terras sobrantes. 

A fundação será contínua em betão simples C12/15 especificado no Regulamento da Estrutura de Betão Armado e 

Pré-esforçado (REBAP), com secção de 0.25mx0.25m. 

Os lancis serão colocados sobre argamassa de cimento e areia ao traço de 1:4.  

A argamassa será de fabricação mecânica e a quantidade de água a empregar será fixada de acordo comas 

aplicações, mas sempre sujeita às indicações da fiscalização. Cada amassadura deverá ser feita só em 

quantidades suficientes para a sua aplicação total e imediata. A granulometria das areias será estabelecida de 

acordo com a fiscalização e consoante a natureza dos trabalhos. 

Os lancis de betão pré-fabricado, de 1.00mx0.25mx0.15m/0.12m, tipo lancil Ref. 351 da “Soplacas” ou equivalente, 

sendo a escolha sujeita à aprovação da Fiscalização.  

Após colocação as juntas deverão apresentar-se muito reduzidas e serão preenchidas com argamassa de cimento 

e areia ao traço 1:4. 
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Art.º 4.4 – Pavimento betuminoso 

I Critério de medição 

Medição por metro quadrado. 

II Descrição do trabalho 

O trabalho diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução e aplicação do mesmo, 

nomeadamente: 

a) Abertura da caixa para base. 

b) Execução da sub-base em tout-venat. 

c) Fornecimento e assentamento da base em macadame betuminoso. 

d) Fornecimento e assentamento de camada de desgaste incluindo rega de impregnação e rega de colagem. 

III Condições técnicas 

a) Os betumes de pavimentação, obtidos por processos de refinação do petróleo bruto, devem cumprir os requisitos 
da Norma Europeia EN 12591 Bitumen and bituminous binders – Specifications for paving grade bitumens, a qual 
especifica as propriedades e os respectivos métodos de ensaio adequados para a caracterização deste tipo de 
betumes. 
No presente caso são considerados os betumes de pavimentação 35/50 aplicáveis a todas as misturas 
betuminosas. 
O Quadro seguinte especifica os requisitos dos betumes de pavimentação. 
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b) Sempre que o empreiteiro julgue conveniente incorporar às misturas betuminosas aditivos especiais para melhorar 
a adesividade betume-agregado, para regular o tempo de rotura de emulsões ou para melhorar a trabalhabilidade 
de micro aglomerados a frio, deverá submeter à apreciação da Fiscalização as características técnicas e o modo 
de utilização de tais aditivos. 
AC14 surf ligante 35/50 (BB) 
 

 

c) A camada de ligação em macadame betuminoso, com 10 cm de espessura, será colocada sobre a sub-base em 
Tout-Venant. AC20BIN ligante 35/50 (MB) 

 
d) Os materiais a aplicar nas sub bases, devem ser constituídos por saibros de boa qualidade, isentos de detritos, 

matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias nocivas, obedecendo às seguintes características: 
Limite de liquidez, máximo ................................................................................................ 25 
Índice de plasticidade, máximo ........................................................................................... 6 
Equivalente de areia, mínimo ............................................................................................ 25 
Percentagem passada no peneiro n.º200 ASTM, máxima ................................................ 15 
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        CBR a 95% de compactação relativa (compactação pesada), mínimo .............................. 25 
Os materiais a empregar na base, devem ser constituídos pelo próprio produto de britagem de material explorado 
em formações homogéneas e ser isento de argilas, matérias orgânicas ou quaisquer outras substâncias nocivas. 
A curva granulométrica, deverá apresentar uma forma regular: 
Percentagem máxima de desgaste na máquina de Los Angeles....................................... 30 
Limite de liquidez .......................................................................................................... ....NP 
Índice de plasticidade ........................................................................................................NP 
Equivalente de areia mínimo .......................................................................................... 50% 

e) Filer: 
A designação fíler é atribuída a todo o agregado cuja maior parte passa no peneiro de 0,063 mm e que pode ser 
adicionado aos materiais de construção para lhes conferir certas propriedades. 
Os fíleres utilizados no fabrico de misturas betuminosas a quente e de betão hidráulico para camadas de desgaste 
deverão cumprir os requisitos específicos deste caderno de encargos e que são apresentados no Quadro 1 e no 
Quadro 2 e de igual modo estar em conformidade com os requisitos gerais das normas NP EN 13043 - Agregados 
para misturas betuminosas e tratamentos superficiais para estradas, aeroportos e outras áreas de circulação e NP 
EN 12620 – Agregados para betão. Nas restantes aplicações em que seja necessária a utilização de fíler deverão 
também ser cumpridas as especificações apresentadas neste item, em tudo o que for aplicável. 
O fíler pode resultar do processo de fabrico da mistura betuminosa, por recuperação dos finos por meio de 
sistemas adequados – fíler recuperado – ou ser produzido em separado numa instalação industrial segundo um 
processo controlado – fíler comercial. Os dois tipos de fíleres deverão ser de origem mineral. 
O fíler recuperado pode ser de qualquer natureza petrográfica, pois dependerá da natureza petrográfica do 
agregado utilizado para o fabrico da mistura betuminosa. O fíler comercial deverá ser de natureza calcária, cimento 
do tipo Portland, cal hidráulica ou cinzas volantes. O fornecimento do fíler comercial ou do fíler recuperado que 
entre no circuito comercial deverá ser acompanhado da ficha técnica do produto, com a respectiva marcação CE. 
Para o fabrico de betão hidráulico exige-se que o fíler seja comercial e de natureza calcária. Dada a importância 
das características do fíler, após a sua aprovação, não poderá o Adjudicatário proceder à sua alteração sem prévio 
acordo da Fiscalização. Caso haja acordo da Fiscalização, a alteração implica necessariamente novos estudos de 
composição das misturas afectadas pela eventual mudança que deverão ser de novo submetidas a aprovação. 
As partículas, provenientes da exploração de formações homogéneas, devem ser limpas, duras, pouco alteráveis 
sob a acção dos agentes climatéricos, com boa adesividade ao ligante, de qualidade uniforme e isentas de 
materiais decompostos, de matérias orgânicas ou outras substâncias prejudiciais. 
A homogeneidade deve ser considerada uma condição básica para qualquer dos componentes da mistura 
betuminosa, para que possam ser aplicados em obra. 
A mistura de agregados para execução da camada de betão betuminoso, deverá obedecer às seguintes 
características: 
A mistura deve ser obtida a partir de, pelo menos três fracções granulométricas distintas, e ser composta, 
obrigatoriamente, em central. A granulometria da mistura à saída da central, deve estar de acordo com os 
seguintes 
valores: PENEIRO ASTM PERCENTAGEM ACOMULADA DE MATERIAL QUE PASSA 

25.0 mm (1") 100 
19.0 mm (3/4") 85 - 100 
12.5 mm (1/2") 73 - 87 
4.75 mm (n.º 4) 45 - 60 
2.00 mm (n.º 10) 32 - 46 
0.425 mm (n.º 40) 16 - 27 
0.180 mm (n.º 80) 9 - 18 
0.075 mm (n.º 200) 5 - 10 
Percentagem de material inteiramente britado, mínima ....................................... 90% 
Desgaste na máquina de Los Angeles (granulometria B), máximo ................ 20% (a) 
Equivalente de areia da mistura de agregados (s/ adição de filer), mínimo ......... 60% 
Índice de alongamento e lamelação, máximos .................................................... 25% 
Coeficiente de polimento acelerado, mínimo ....................................................... 0.55 
Adesividade betume inerte .................................................................................  >75% 

(a) No caso dos granitos, este valor pode ser fixado em 32%. 
A percentagem de filer comercial controlado a introduzir, deverá ser ainda suficiente para garantir que o betão 
betuminoso, quando aplicado em obra, patenteie uma razão ponderal entre a percentagem de material passado no 
peneiro ASTM n.º200 e a percentagem de betume ("filer/betume") compreendida entre 1.2 e 1.5. Os resultados dos 
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ensaios sobre a mistura betuminosa, conduzidos pelo método Marshall, devem estar de acordo com os valores 
indicados a seguir : 
a) Betões com agregados de natureza granítica 

Numero de pancadas em cada extremo do provete ..................................... 75 
Força de rotura, mínima ..................................................................... 1200 kgf 
Grau de saturação em betume ......................................................... 72%-82% 
Porosidade ..................................................................................... 3.0%-4.5% 
Deformação, máxima (a) ...................................................................... 3.5 mm 
Força de rotura (kgf) / Deformação (mm) ......................................... 200 a 350 

(a) Admitem-se valores da deformação superiores a 3.5 mm desde que a relação força de rotura (kgf) / deformação 
(mm) seja superior a 230. 
b) Betões com agregados de outras naturezas: 

Número de pancadas em cada extremo do provete ..................................... 75 
Força de rotura, mínima ..................................................................... 1200 kgf 
Grau de saturação em betume ......................................................... 72%-82% 
Porosidade ..................................................................................... 4.0%-6.0% 
Deformação, máxima (a) ...................................................................... 3.5 mm 

f) Além das características atrás referidas, a mistura deve apresentar em obra trabalhabilidade que permita uma boa 
execução das juntas longitudinais e transversais. Caso tal não aconteça, poderá a Fiscalização determinar 
ajustamentos na composição da mistura, nomeadamente através da utilização de areia natural, até 10% do peso 
total dos agregados. 

g) A rega de impregnação será constituída por emulsão betuminosa cationica de rotura lenta (ECL-1), com uma taxa 
de espalhamento de betume residual superior a 1,0Kg/m2 (C55 B6). A aplicar entre camadas betuminosas e 
camadas de agregado; a rega de colagem será constituida por emulsão betuminosa cationica de rotura rápida 
(ECR3-mod), com uma taxa de espalhamento de betume residual de 0,6Kg/m2 (C65 BP3). A aplicar entre 
camadas betuminosas. 
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CAP. 5– PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS 

 

 

Art.º 5.1 - Fornecimentos e Equipamentos 

 
I. Critério de medição 

Medição por Medição por valor global. 

II. Descrição do artigo 

a) O artigo diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos para a execução das plantações e sementeiras. 

III. Condições técnicas 

Cláusula 1 - O fornecimento das árvores, arbustos, herbáceas, sementes, estrume e terriços, assim como todos os 

transportes necessários durante e até à completa execução da obra e durante a adaptação das plantas ao local, 

serão por conta do adjudicatário. Todo o material vegetal será proveniente de viveiros qualificados, à excepção de 

exemplares de transplante designados em projecto, devendo ser fornecidos Certificados de qualidade dos 

primeiros. 

Cláusula 2 - O empreiteiro deverá dispor de equipamento e pessoal que permita a boa execução dos trabalhos 

constantes das presentes condições técnicas especiais de construção, nomeadamente, a cobertura da semente, 

com eficácia e rapidez.  

Cláusula 3 - O aprovisionamento, transporte, entrega e manuseamento do material vegetal em obra, deverá seguir 

os preceitos gerais de qualidade e ser acompanhado de guias de transporte. 

Cláusula 4 - Durante o transporte, o material vegetal deverá estar protegido de temperaturas extremas, insolação 

em excesso, vento e outras condições atmosféricas adversas. Se o mesmo for efectuado em veículo fechado, 

deverá ter condições de ventilação adequadas. Após a descarga no local da obra, o material vegetal deverá ser 

inspeccionado pela fiscalização. Plantas de diferentes fornecedores serão considerados como lotes diferentes, 

para efeitos de inspecção dos lotes. 

 

 

Art.º 5.2 - Preparação do terreno 

I. Critério de medição 

Medição por metro quadrado. 

II. Descrição do artigo 

O artigo diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução da preparação do terreno, 

tais como: 

b) Limpeza e regulação geral do terreno. 

c) Fornecimento e espalhamento de terra viva. 

d) Fertilização e mobilização final do terreno. 

III. Condições técnicas 

A preparação do terreno consiste na execução de várias operações, na seguinte ordem: 

a) Despedrega, ou escolha e retirada de pedras e materiais superficiais estranhos ao trabalho, com dimensões 

superiores a 0,06 m nos 0,15 m; 

b) Pequena modelação do terreno, respeitando as cotas e pendentes previstas no projecto com excepção da 

espessura final prevista de terra viva.  

c) Colocação do sistema de drenagem interna e de rega; 
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d) Espalhamento de toda a terra viva, resultante da decapagem, devidamente armazenada em obra. Nota: Caso 

a terra viva, resultante da decapagem do local, não seja suficiente, a terra viva será proveniente de outro local 

proposto pelo empreiteiro e aceite pela fiscalização. Neste caso a terra viva terá textura franca e será proveniente 

da camada superficial de terrenos de mata ou da camada arável de terrenos agrícolas com elevada capacidade 

agrícola. A terra será isenta de pedras e materiais estranhos provenientes de incorporação de lixos.  

e) A terra viva será espalhada manual ou mecanicamente em camada uniforme, com espessura de 0.10 m em 

toda a área de jardins, incluindo relvados, arbustos e herbáceas. Será espalhada manual ou mecanicamente em 

camada uniforme, com espessura de 0.10 m (mínimo), nas zonas de relvado, e com espessura de 0.20 m (mínimo) 

nas zonas de plantações de arbustos.  

f) Regularização prévia, efectuada mecânica ou manualmente; 

g) Fertilização química e orgânica do terreno será feita à razão de 1 m3 de estrume orgânico normal ou de 500 

kg de estrume orgânico de preparação industrial por cada 100 m2. Em ambos os casos, a fertilização deve ser 

reforçada com a adição de 2 kg de adubo químico composto por 100 m2 de terreno. Os fertilizantes serão 

espalhados uniformemente à superfície do terreno e incorporados neste por meio de frezagem ou cava. No final o 

terreno deverá apresentar-se regularizado. 

h) O estrume a empregar na fertilização deverá ser bem curtido, proveniente de camas de gado cavalar, miúdo e 

com grau de humidade que assegure a actividade biológica. O adubo químico deverá ser adubo composto NPK 

10:10:10. O fertilizante orgânico (em alternativa ao estrume) será tipo Ferthumus ou equivalente. 

 

 

Art.º 5.3 – Plantação de árvores  

I. Critério de medição 

Medição por unidade. 

II. Descrição do artigo 

O artigo diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução da plantação de árvores, tais 

como: 

a) Escavação de cova e remoção e transporte de terras para local da obra indicado pela fiscalização ou no PPG. 

b) Enchimento de cova com mistura de terra para plantação. 

c) Fornecimento, plantação da árvore e respectiva tutoragem. 

d) Conservação da árvore. 

e) Substituição de árvores secas. 

III. Condições técnicas 

Para se proceder à plantação de árvores será preciso observar as seguintes condições:  

Todas as plantas a utilizar devem ser exemplares novos, fitopatologicamente sãos, bem conformados, ramificados 

desde o colo, sem raízes mortas ou deterioradas, e devem possuir desenvolvimento compatível com a espécie a que 

pertencem. A forma da copa deverá estar ajustada à sua forma natural, a copa deverá representar 2/3 da altura da 

árvore, deverá apresentar pernadas posicionadas de forma equilibrada, a relação mínima entre a altura total e o 

diâmetro do caule será de 1m de altura /1cm de diâmetro do tronco, deverá apresentar-se flechada até à altura 

pretendida do fuste, no caso de haver enxerto, a união entre enxerto e porta enxerto deverá apresentar-se sólida sem 

fissuras, não deverá ter feridas, não deverá possuir troncos e guias múltiplas (codominantes), não deverá ter gomos 

secos ou falta deles, não deverá apresentar evidências de sintomas de pragas e doenças, não deverá ter a flecha 

cortada ou danificada. 

Na parte subterrânea as árvores devem observar os seguintes parâmetros de qualidade:  

1. as raízes deverão estar proporcionadas com o tamanho da planta, 
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2. a árvore deverá ter sido colocada no contentor o tempo suficiente para desenvolver novas raízes (1 ano) 

3. o contentor deverá ser suficientemente rígido para manter a forma do torrão, 

4. o caule da planta deve situar-se no centro do contentor, 

5. a dimensão do contentor deverá ser compatível com a dimensão da planta, 

6. não devem existir raízes estranguladas não deve haver raízes nos buracos de drenagem. 

7. As árvores devem observar as seguintes características: 

a) A escavação da cova será feita, após a correcta marcação da mesma, por escavação manual ou mecânica. A 

cova deverá ter as dimensões de aproximadamente 1,25m de profundidade e a área de 1,50m2. O fundo e os lados 

deverão ser picados até 0,10m para permitir uma melhor aderência da terra de enchimento. 

b) O enchimento da cova, nas áreas pavimentadas, será feito com mistura de terra para plantação, cerca de 2m3 

por cova, constituída por mistura de terra viva e estrume à razão de 5:1, ou, no caso de estrume industrial de 5 kg por 

cova. A mistura deverá ser ainda fertilizada com 0,15 kg de adubo químico. 

c) Os fertilizantes deverão ser espalhados sobre a terra das covas e depois serão bem misturados com esta, 

quando do enchimento das mesmas. O enchimento das covas deverá ter lugar com a terra não encharcada ou muito 

húmida e far-se-á calcamento, a pé, à medida que se proceder ao seu enchimento. 

d) Para as árvores das áreas pavimentadas, nas covas cheias com terra fertilizada e devidamente compactada, 

abrem-se as covas de plantação, à medida do torrão ou do sistema radicular no caso da plantação em raiz nua, em 

posição central relativamente à caldeira. Seguir-se-á a plantação propriamente dita, havendo o cuidado de deixar a 

parte superior do torrão, no caso de plantas envasadas, ou o colo das plantas, quando estas são de raiz nua, à 

superfície do terreno, para evitar problemas de asfixia radicular. Após a plantação deverá abrir-se uma pequena 

caldeira para a primeira rega que deverá fazer-se de imediato à plantação, para melhor compactação e aderência da 

terra à raiz da planta.  

e) Depois da primeira rega, e sempre que desenvolvimento da planta o justifique, deverão ser aplicados tutores, 

em tripeça, de 2,50m de altura e de 8-12cm de diâmetro. Os tutores para as árvores serão formados por varas de 

pinho ou de eucalipto tratadas e terão a dimensão necessária para acompanhar e proteger a árvore que estiverem a 

tutorar. A amarração será feita com cinta elástica 8-10cm, presa com agrafes, tendo o cuidado de proteger o sítio da 

ligadura com papel, ou qualquer outro material apropriado, para evitar ferimentos. 

f) As plantações serão efectuadas nas épocas adequadas, para que as árvores tenham o maior desenvolvimento 

no fim da empreitada. 

g) Em todas as plantações o empreiteiro deverá respeitar escrupulosamente os respectivos planos, não sendo 

permitidas quaisquer substituições de espécies sem prévia autorização da fiscalização.  

h) Compete ao empreiteiro a conservação de árvores até ao final do prazo de garantia da empreitada, que terá 

duração mínima de 1 ano, conforme especificações do artigo 6.1 do caderno de encargos. 

 

 

 

Art.º 5.4 – Sementeira de prado  

 

I. Critério de medição 

Medição por metro quadrado. 

II. Descrição do artigo 

O artigo diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução da sementeira do prado, 

tais como: 

a) Fornecimento e sementeira do prado. 
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b) Conservação e manutenção do prado. 

III. Condições técnicas 

Para se proceder à sementeira do prado, será preciso observar as seguintes condições:  

1) Proceder-se-á a uma regularização definitiva do terreno por meio de ancinhagem e despedrega cuidada de 

todas as pedras com dimensões médias superiores a 0.03 m, de forma a deixar a superfície do terreno 

perfeitamente lisa no final da operação. Seguir-se-á a compactação com cilindro de 150kg para desempenar toda a 

superfície. Quando o terreno se apresentar demasiado seco deverá proceder-se a uma rega antes da sementeira; 

de igual modo, não se fará a sementeira quando o terreno se apresentar demasiado húmido. 

2) As sementes pertencerão às espécies indicadas nos respectivos planos de sementeira, e terão 

obrigatoriamente o grau de pureza igual ou superior a 90%, e o poder germinativo igual ou superior a 85%, quando 

às espécies incluídas na lei.  

3) O empreiteiro compromete-se a fornecer amostras à fiscalização. 

4) Semear-se-á a mistura indicada no projecto (60 g/m2), manual ou mecanicamente, tendo no entanto o cuidado 

de assegurar uma correcta densidade de sementeira e uma distribuição homogénea das sementes, mas 

aumentando um pouco a densidade de sementeira nos limites das áreas. 

5) Após a sementeira aconchegar-se-á a terra às sementes por meio de uma ancinhagem, e ligeira 

compactação; nestas operações é necessário ter em conta que se pretende tapar levemente as sementes com 

terra e não enterrá-las e que o resultado final deve permitir que as sementes e a terra se mantenham em íntimo 

contacto. 

6) Efectuar-se-á por último uma rega, devendo a água ser bem pulverizada e uniforme e cuidadosamente 

distribuída. 

7) A sementeira será efectuada nas épocas adequadas, para que o relvado tenha o maior desenvolvimento no 

fim da empreitada. 

8) O primeiro corte será efectuado 5 ou 6 semanas após a sementeira, quando o relvado atingir 8 a 10 cm, com 

máquina de lâminas rotativas para evitar o arranque das jovens plantas enraizadas a pequena profundidade. 

9) Em toda a sementeira o empreiteiro deverá respeitar escrupulosamente os respectivos planos, não sendo 

permitidas quaisquer substituições de espécies sem prévia autorização da fiscalização.  

O empreiteiro deverá também observar as seguintes condições: 

a) O fornecimento das sementes, estrume e terriços, assim como todos os transportes necessários durante e até 

à completa execução da obra e durante a adaptação das plantas ao local, serão por conta do adjudicatário. 

Para todo o material vegetal deverá ser fornecido Certificados de qualidade. 

b) O empreiteiro deverá dispor de equipamento e pessoal que permita a boa execução dos trabalhos constantes 

das presentes condições técnicas especiais de construção, nomeadamente, a cobertura da semente, com 

eficácia e rapidez.  

c) O aprovisionamento, transporte, entrega e manuseamento do materiais a utilizar em obra, deverá seguir os 

preceitos gerais de qualidade e ser acompanhado de guias de transporte. 
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CAP. 6 – MANUTENÇÃO | CONSERVAÇÃO DE PLANTAÇÕES 

 

 

Art.º 6.1 - Manutenção / Conservação 

I. Critério de medição 

Medição por mês. 

II. Descrição do artigo 

O artigo diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa conservação e manutenção de prado,  

árvores e arbustos, tais como: 

a) Adubação, corte, rega, arejamento, monda, controlo de doenças e pragas, renovação, cobertura de relvado; 

b) Poda, sacha, adubação, cobertura, rega, retancha, tratamentos fitossanitários de árvores, arbustos e 

herbáceas; 

c) Manutenção de pavimentos; 

d) Recolha de folhas secas e de lixos. 

e) Tratamentos fitossanitários. 

f) Substituições das espécies vandalizadas. 

g) Substituição das espécies secas. 

h) Tutoragem. 

III. Condições técnicas 

Após os trabalhos de plantação e sementeiras, o empreiteiro solicitará inspecção da fiscalização, para accionar a 

recepção provisória, sendo a manutenção do material vegetal da responsabilidade do empreiteiro. 

No momento da inspecção, todos os exemplares em avaliação deverão estar em perfeitas condições vegetativas e 

sanitárias como condição de recepção. 

O responsável pela manutenção não pode queimar na área de intervenção o lixo, ramos e folhas, que deverão ser 

removidos. 

A conservação prolonga-se por um período de 12 meses após entrega provisória dos trabalhos. Durante esse 

período serão realizados os trabalhos que a seguir se discriminam: 

1. Protecção. O adjudicatário não será responsável por actos de vandalismo ou condições climatéricas 

inesperadas como inundações, ventos ou tempestades que danifiquem as árvores. 

2. Arejamento superficial e/ou em profundidade.  

3. Fertilizações. Far-se-ão duas fertilizações anuais: uma orgânica, com composto orgânico em Fevereiro, à 

razão de 1,5Kg/caldeira, e outra química após mês e meio a dois meses (Março/Abril), com adubo 

composto, à razão de 1Kg/caldeira. 

4. Poda. Em caso algum será permitido o corte da guia terminal das árvores, assim como não será aceite o 

corte das ramagens inferiores. O arvoredo deverá manter-se com as suas formas naturais. Debaixo da 

orientação da fiscalização, durante o período de repouso vegetativo, serão suprimidos os ramos que 

ameacem desequilibrar o normal desenvolvimento da planta, de modo a manter-se a sua silhueta natural 

e, a gradualmente a sua copa ser elevada. Exceptuando a operação anteriormente descrita que 

dependerá da fiscalização, será proibido qualquer corte no arvoredo, a não ser de ramos secos e restos 

de ramos secos, ou anteriormente quebrados. 

5. Tratamentos Fitossanitários. Sempre que se tornem necessários, o empreiteiro dará conhecimento da 

existência do problema e do tratamento proposto para o solucionar, que será sujeito à avaliação e 

aprovação pela fiscalização.  
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6. Retanchas e Substituições. As plantas instaladas por plantação que se apresentem em más condições 

serão substituídas por exemplar novo, na época apropriada, para garantir as densidades e localizações 

adequadas e se mantenham os planos de plantação originais. Se se tiver passado cerca de um ano após 

a plantação inicial, dever-se-á efectuar uma fertilização nos mesmos moldes e quantidades preconizadas 

para a plantação. A plantação dos diferentes tipos vegetais, far-se-á do modo anteriormente indicado, no 

item “PLANTAÇÕES” 

7. Tutoragem. Serão colocados ou substituídos os tutores que se mostrem necessários ao bom 

desenvolvimento da vegetação instalada. Os novos tutores serão cravados junto ao caule, de modo a 

não afectar as raízes, devendo ficar a prumo e bem fixos, tendo o cuidado de não ferir a planta na 

amarração. 

Para se proceder à manutenção das áreas plantadas será preciso observar as seguintes condições.  

1. Prado Biodiverso: 

a) Adubação no início da Primavera, com adubo composto tipo 10-10-10 ou 15-15-15. É conveniente que 

o adubo actue como cobertura, na razão de 3kg/100m2. A partir de Abril até Outubro devem-se fazer 

adubações azotadas a 20%, 26% até 32% dependendo do número de cortes, regas e utilização do 

relvado. 

b) Corte de altura de 35 mm. Os corte começarão em Fevereiro, sendo mais frequentes a medida que as 

temperaturas sobem. Os limites dos relvados devem ser cortados três vezes por ano até à raiz.  

c) Rega durante as primeiras horas da manhã, devendo-se evitar as regas em pleno sol ou as regas 

nocturnas. A rega será automatizada e por aspersão de modo a permitir a cobertura total da superfície 

do relvado. 

d) Arejamento através de escarificador manual ou mecânico, no fim da Primavera, sendo de evitar os 

meses frios. A descompactação será feita, nas áreas de uso mais intenso, até 10 cm de profundidade 

e após a operação será aplicada uma camada de composto. 

e) Monda manual ou por herbicida sistémico e selectivo aplicado na Primavera, tendo em conta as 

seguintes normas: não aplicar antes de chover ou na presença de tempo ventoso ou imediatamente 

antes ou depois do corte. Observar as indicações do fabricante no que diz respeito à concentração e 

forma de aplicar. 

f) Controlo de doenças e pragas, aplicando produtos fungicidas e antiparassitarios, no início da 

Primavera e do Outono. 

g) Renovação no caso de falhas. Esta operação pode ser feita ou através de sementeira ou colocando 

tapete de relva. Assim, após demarcação da área a substituir, a mesma será cortada verticalmente nos 

limites e será retirada a relva; será feita uma mobilização do solo, incorporação de matéria orgânica e 

de adubo, e colocação em seguida do tapete ou da nova sementeira, tendo o cuidado de deixar a zona 

nivelada.  

h) Cobertura, para nivelar o solo, fornecer nutrientes e cobrir estolhos de certas gramíneas, uma vez por 

ano após o arejamento. Será espalhada manual ou mecanicamente uma camada fina de areia, terra e 

matéria orgânica sobre o relvado. A mistura será feita com 2 partes de areia e 4 de terra e 1 de matéria 

orgânica, e será aplicada na ordem de 2Kg/m2.  

 

A manutenção das árvores engloba operações que acompanham o crescimento deste tipo de plantas. As principais 

a seguir são: 

a) Poda dos rebentos crescidos logo a seguir à plantação, originados pelas reservas do tronco, para 

evitar que haja desequilíbrio entre o sistema radicular, ainda em fase de desenvolvimento, e a parte 
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aérea. As podas serão feitas no período de repouso vegetativo, só como poda de formação e só nos 

primeiros anos. Após a operação deverá ser aplicado um produto a prova de água nas feridas para 

acelerar o processo de cicatrização. 

b) Sacha frequente, incidindo entre Fevereiro e Outubro, das caldeiras de árvores e arbustos para 

controlar o crescimento de infestantes. 

c) Adubação anual, durante a Primavera, aplicando com sacha um adubo composto com micro 

nutrientes. 

d) Retancha no caso de morte de árvores e arbustos, substituindo com novo exemplar em boas 

condições. 

e) Tratamentos fitossanitários, aplicando produtos fungicidas e antiparassitarios, e, se necessário, 

contactando um especialista de fitosanidade. 

i) Recolha de folhas secas e de lixos manualmente ou por aspiradores. 

j) O empreiteiro compromete-se em apresentar um cronograma anual dos trabalhos, acima referidos, 

para submeter à aprovação da fiscalização. 
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CAP. 7 – EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO URBANO 

 

Este capítulo inclui o fornecimento, transporte e montagem das peças designadas, incluindo todos os trabalhos 

necessários, abertura e tapamento de covas para a execução dos maciços de amarração, em betão armado, com 

chumbadores, conforme as indicações do fabricante e da fiscalização. 

As peças deverão respeitar a localização indicada em planta, e deverão ser marcadas no sítio para aprovação da 

fiscalização e projectistas, após ao que se procederá à sua colocação. 

 

 

Art.º 7.1 - Banco com Encosto 

 

I. Critério de medição 

Medição por unidade 

II. Descrição do artigo 

Este artigo diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução e aplicação dos mesmos, 

ao longo do percurso de atravessamento, sobre a caleira, nomeadamente: 

a) Abertura de caixa para maciço; 

b) Execução de maciço em betão simples C12/15, com 0.30 x  0.40m de secção. 

c) Fornecimento e colocação de 5 unidades de banco com encosto, modelo tipo “Linha Áxis Bold, da empresa 

Larus” ou equivalente, com dimensões gerais de 1800x652x900mm, constituído por: 

- Ripado, em madeira Tali, com impregnante all’acqua 420 (LR I1) por imersão e posterior verniz 120 all’acqua 

(LR V1), com butil diglicol Xi R36, para protecção aos raios ultravioletas; 

Estrutura e suporte, em ferro fundido, Euronorma 1561:1997 (LR FF1), decapado, metalizado e pintado. 

III. Condições técnicas 

O local exacto de localização será aferido em obra. 

A execução dos trabalhos e respectiva montagem deverão estar em conformidade com as indicações do 

fornecedor e natureza do solo e desenhos AP 15 -  pormenor P 7 e AP 07 – Planta de planimetria. 

 

 

Art.º 7.2 - Papeleiras 

 

I. Critério de medição 

Medição por unidade 

II. Descrição do artigo 

Este artigo diz respeito a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução e aplicação dos mesmos, 

nomeadamente: 

a) Abertura de caixa para maciço; 

b) Execução de maciço; 

c) Fornecimento e colocação de 5 unidade de papeleira modelo tipo “Gama Prima Línea Plastic Omnium” ou 

equivalente, com capacidade para 50 lts, em polietileno de alta densidade (PEHD), injectado, na cor cinza, 

resistente ao raios ultravioletas, com respectivo poste, metálico e peças de fixação. Modelo a confirmar na 

obra, de acordo com as indicações dos serviços de higiene urbana. 

III. Condições técnicas 

O local exacto de localização será aferido em obra. 
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A execução dos trabalhos e respectiva montagem deverão estar em conformidade com as indicações do 

fornecedor e natureza do solo. 

 

 

CAP. 8 – RESPONSABILIDADES / GARANTIAS 

 

1. Fazem parte integrante das presentes CONDIÇÕES TÉCNICAS todos os fornecimentos, trabalhos e o seu modo 

de execução, descritos nas listas de preços, mapas de acabamentos e peças desenhadas, que o empreiteiro se 

obriga a cumprir na integra. 

2. O empreiteiro deverá inteirar-se no local da obra e junto da fiscalização do volume e natureza dos trabalhos a 

executar, portanto não serão atendidas quaisquer reclamações baseadas no desconhecimento da falta de previsão 

dos mesmos.  

3. Dever-se-á ainda contar com a execução dos trabalhos e fornecimentos que sejam necessários ao bom 

acabamento da obra, embora não explicitamente descritos neste caderno de encargos.  

4. Transportes, cargas, descargas, armazenamentos e aparcamentos realizados de modo a evitar a mistura de 

materiais diferentes, bem como a conservação e todos os encargos inerentes, serão por conta do empreiteiro. 

5. Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverão ser executados com toda a solidez e perfeição, e de 

acordo com as melhores regras da arte de construir, e de acordo com o presente caderno de encargos. Entre 

diversos processos de construção, que porventura possam ser aplicados, deve ser sempre escolhido aquele que 

conduz a maior garantia de duração e acabamento.  

6. Os materiais a empregar serão sempre de boa qualidade, deverão satisfazer as condições exigidas pelos fins a 

que se destinam e não poderão ser aplicados sem a prévia aprovação da fiscalização. 

7. Os materiais, para os quais existam já especificações oficiais, deverão satisfazer taxativamente ao que nelas é 

fixado. 

8. O empreiteiro, quando autorizado pela fiscalização, poderá empregar materiais diferentes dos inicialmente 

previstos, se a solidez, estabilidade, duração, conservação e aspecto da obra, não forem prejudicados e não 

houver aumento de preço da empreitada. 

9. O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente, à aprovação da fiscalização, amostras dos materiais a empregar 

acompanhados dos certificados de origem, ou da análise ou ensaios feitos em laboratórios oficiais, sempre que a 

fiscalização o julgue necessário. 

10. O empreiteiro deverá substituir todos os equipamentos, materiais inertes e plantas, considerados impróprios pela 

fiscalização. 

11. Deverá deixar o local limpo, sem entulhos, nem restos de materiais ou instalações. 

12. Os atrasos e as interrupções, resultantes da não-aceitação dos trabalhos por parte da fiscalização, são da 

responsabilidade do empreiteiro. 

13. O empreiteiro será responsável por todos os danos causados ao dono da obra ou a terceiros no decorrer dos 

trabalhos, empenhando-se a reparar prontamente e a seu custo todos os danos que eventualmente ocorram. 

14. Considera-se parte integrante deste caderno de encargos todas as normas em vigor e que se aplicam aos 

trabalhos a executar, nomeadamente as disposições do “Regulamento de Segurança no Trabalho de Construção 

Civil”. 

15. O empreiteiro deverá assegurar a presença de pessoal qualificado em número suficiente para a boa execução dos 

trabalhos e tomar a seu cargo todo o pessoal a empregar na obra, incluindo seguros. 
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CAPÍTULO D E S I G N A Ç Ã O

OU D O S

ARTIGO T R A B A L H O S PARCIAIS TOTAIS

Nota 1 Todos os artigos incluem o fornecimento e

assentamento, todos os acessórios e trabalhos

complementares conforme peças escritas e desenhadas 

do projecto e Caderno de Encargos. Assim, este

trabalho deverá obrigatoriamente ser lido em conjunto

com as peças referidas, não constituindo por isso uma

descrição exaustiva das condições em que os trabalhos

devam ser executados.

Nota 2 Em todos os trabalhos, e assim no seu preço, devem

considerar-se incluida a execução de todos os trabalhos

e implementação das medidas previstas no PPGRCD,

recolha, triagem, licenciamento, armazenamento

temporário, cargas, transportes e descargas

necessárias efetuar desde a origem até ao recetor final

licenciado bem como todas as taxas e custos relativas à

sua gestão e tratamento nos destinos finais.

Nota 3 Constitui encargo do empreiteiro antes do início dos

trabalhos, proceder à remoção de lixos e entulhos que

possam estar nas áreas a serem intervencionadas e

encaminhamento final de acordo com o PPGR, de todos

os entulhos e materiais removidos.

1 ESTALEIRO

1.1 Execução de montagem, construção, manutenção,

desmontagem e demolição do estaleiro, satisfazendo as

prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no

Trabalho , trabalhos de restabelecimento de todas as

servidões e serventias que sejam necessários executar,

bem como de construção dos acessos ao estaleiro e

das serventias internas deste, em conformidade com a

legislação em vigor, incluindo painel de identificação,

vedação da obra, mobilização de equipamentos para

execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos

limites de intervenção, com todos os trabalhos e

materiais necessários. 1,00 vg 435,00 € 435,00 €

1.2 Execução de todas as medidas cautelares necessárias,

previstas nas peças desenhadas (AP02) e CTE em

protecção de cabos e condutas das várias

concessionárias (Gás, Águas (EPAL), Telefones,

TVcabo, Esgotos, e outras), etc., existentes que não

devam ser afectados durante a execução dos trabalhos,

de acordo com o indicado em Projecto, em caso de sua

danificação deverá o adjduicatario proceder à sua

reparação sem custos para o Dono da Obra. (Vg) 1,00 un 110,00 € 110,00 € 545,00 €

2 MOVIMENTOS DE TERRAS

2.1 Execução de escavação em terreno de qualquer

natureza, incluindo elevação, baldeação e transporte

das terras para zona de aterro no local da obra (ou para

destino final adequado, de acordo com o RCD),

incluindo todos os trabalhos e fornecimentos, de acordo

com todas as especificações do projeto 654,00 m3 4,55 € 2 975,70 €

2.2 Execução de aterros em modelação do terreno de

forma a obter as cotas do projecto com terras

escolhidas provenientes da escavação, incluindo carga,

transporte, descarga, espalhamento e compactação por

camadas de 20 cm , para colocação do terreno às cotas

finais da modelação, , incluindo todos os trabalhos,

considerados necessários e em tudo de acordo com os

preceitos do projeto 541,00 m3 2,50 € 1 352,50 € 4 328,20 €

3 ARRANQUES E DEMOLIÇÕES

Câmara Municipal de Lisboa

Local: Bairro da Picheleira - Freguesias do Beato e Penha de França

O R Ç A M E N T O

IMPORTÂNCIASPREÇOS 

UNITÁRIO

S

u
nQUANTIDADE

S

Projeto: Requalificação da área envolvente à rua João do Nascimento Costa

      João Reis  Página 1
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Câmara Municipal de Lisboa

Local: Bairro da Picheleira - Freguesias do Beato e Penha de França

O R Ç A M E N T O

IMPORTÂNCIASPREÇOS 

UNITÁRIO

S

u
nQUANTIDADE

S

Projeto: Requalificação da área envolvente à rua João do Nascimento Costa

3.1 Execução da demolição e levantamento de elementos

diversos existentes nas áreas a serem

intervencionadas, incluindo a retirada e

encaminhamento final adequado de acordo com o

PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes,

conforme projecto. 5 185,00 m2 0,20 € 1 037,00 €

3.2 Execução de desmatagem geral do terreno das hortas

existentes, incluindo remoção e todos os trabalhos

complementares necessários, limpeza e despedrega de

toda a área destinada às futuras hortas, incluindo a

retirada e encaminhamento final adequado de acordo

com o PPGR, de todos os entulhos e materiais

sobrantes, conforme projecto. 3 411,00 m2 0,45 € 1 534,95 €

3.3 Destruição de vegetação por aplicação de herbicida,

incluindo todos os trabalhos e meios necessários e

inerentes e encaminhamento final adequado de acordo

com o PPGR, de todos os entulhos e materiais

sobrantes. 755,00 m2 0,55 € 415,25 € 2 987,20 €

4 COLECTORES E DRENAGEM

4.1 Escavação em terreno de qualquer natureza e por

qualquer processo de escavação até 3,00 m de

profundidade na abertura de valas, incluindo baldeação,

entivação e regularização do fundo, compactação até

95% da baridade seca máxima (AASHOMod) e rega se

necessário e todos os trabalhos necessários. 139,65 m3 4,15 € 579,55 €

4.2 Execução de caixas simples até 3,00 m profundidade,

para esgotos pluviais, incluindo acessórios, tampas de

ferro fundido de acordo com a NP EN124 tipo CML,

anéis de d = 1,00 m e cobertura tronco-cónica em

betão, aros pintados com uma demão de primário e

outra a tinta excelsior, incluindo degraus e todos os

trabalhos necessários e inerentes, de acordo com os

pormenores do projecto e ligações. 2,00 un 329,30 € 658,60 €

4.3 Fornecimento e colocação de camada de areia para

regularização do fundo da vala, incluindo compactação,

até antingir valores de compactação superior a 95% do

ensaio proctor normal e todos os trabalhos necessários,

de acordo com o desenhos do projecto. 28,21 m3 10,74 € 302,98 €

4.4 Fornecimento e assentamento de manilhas de betão

vibrado, em tubo de Ø 300 mm com inclinação de 1%

para colectores domésticos, incluindo todos os

trabalhos necessários e inerentes, de acordo com os

pormenores do projecto. 77,00 ml 13,90 € 1 070,30 €

4.5 Execução de aterros com areia em duas camadas de

0,15 m de espessura, incluindo compactação e rega se

necessário, até antingir valores de compactação entre

95% do ensaio proctor normal e todos os trabalhos

necessários, para preenchimento de valas de

colectores, de acordo com o desenhos do projecto. 84,64 m3 5,50 € 465,52 €

3 076,95 €

5 PAVIMENTOS E LANCIS

5.1 Abertura de caixa para pavimentos diversos e altura

variável em terreno de qualquer natureza, incluindo

remoção dos produtos resultantes para local da obra a

definir pela Fiscalização, com carga, transporte,

descarga e empolamento de terras, todos os meios e

trabalhos necessários. 755,50 m2 4,55 € 3 437,53 €

      João Reis  Página 2
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Câmara Municipal de Lisboa

Local: Bairro da Picheleira - Freguesias do Beato e Penha de França

O R Ç A M E N T O

IMPORTÂNCIASPREÇOS 

UNITÁRIO

S

u
nQUANTIDADE

S

Projeto: Requalificação da área envolvente à rua João do Nascimento Costa

5.2 Execução de camada de desgaste, em revestimento

superficial betuminoso, de 0,015m de espessura, sobre

camada de betão betuminoso convencional de 0.035m

de espessura, sobre base em macadame, com 0,10 m

de espessura, incluindo rega de colagem em betume

180/200 à razão de 200/300 Gr/ m2 e compactação

mecânica com cilindro de rolos de borracha e todos os

materiais e trabalhos necessários, de acordo com o

projecto. 755,50 m2 8,50 € 6 421,75 €

5.3 Colocação de terras de enchimento na área das hortas,

numa camada de 0,30m, para atingir as cotas da

modelação preconizada, com todos os meios e

trabalhos necessários, incluindo escarificação e

despedrega do solo das hortas; essas terras serão

provenientes da decapagem, seguida de escarificação e

gradagem, da área de intervenção onde exista

vegetação espontânea, bem como, da decapagem da

envolvente directa das Hortas, após limpeza e

despedrega da área a decapar. Estas terras, terra viva,

serão colocadas em pargas em reserva em local da

obra conforme o projeto. O trabalho inclui carga,

transporte e descarga dentro da obra, com todos os

meios e trabalhos necessários. 1 820,85 m2 1,45 € 2 640,23 €

5.4 Execução de pavimento em solo natural compactado na

formação de caminhos para as hortas, incluindo todos

os materiais, meios e trabalhos necessários, de acordo

com o projecto. 766,75 m2 1,25 € 958,44 €

5.5 Execução de caixas de amortecimento em seixo rolado

para equipamentos fitness a instalar, incluindo os

movimentos de terras necessários para serem obtidas

as cotas previstas, camada de brita de 10cm, com todos

os trabalhos e meios necessários e inerentes e

encaminhamento final adequado de acordo com o

PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes,

conforme elementos do projecto. 22,00 m2 5,50 € 121,00 €

5.6 Fornecimento e colocação de lancil pré-fabricado de

betão com 1,00*0,08*0,25m incluindo fundação em

massame de betão, todos os movimentos de terras

necessários e inerentes e encaminhamento final

adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos

e materiais sobrantes e empolamentos em tudo de

acordo com os pormenores do projecto. 861,10 ml 10,09 € 8 688,50 € 22 267,45 €

6 DIVERSOS

6.1 Fornecimento e assentamento de ABRIGOS

(completos) em madeira de pinho tratada em autoclave

para apoio às Hortas do tipo TOSCCA ou equivalente,

utilizado nas hortas urbanas de Lisboa, incluindo os

movimentos de terras necessários para a base de

assentamento e execução da mesma em massame de

betão armado de 10cm de espessura e 3,50 x4,00m,

mais 4cm para encaixe do abrigo, sub base de 10cm de

toutvenant e solo devidamente compactado, vãos,

cobertura, etc., de acordo com o indicado em projecto,

simplesmente apoiado e fixado à base, 1 porta com

90cm, telhado com uma água impermeabilizado com

tela asfáltica vermelha, caleira para tardoz com tubo de

descarga com todas as sujeições de montagem de

acordo com indicações do fabricante. Dimensões:

2,50x3,00m
3,00 un. 1 427,00 € 4 281,00 €
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Projeto: Requalificação da área envolvente à rua João do Nascimento Costa

6.2 Fornecimento e assentamento de vedação das hortas,

em rede de malha electrosoldada do Tipo IBERVEDA

ou equivalente, com 1,50m de altura, com acabamento

galvanizado e plastificado a PVC na cor cinza antracite,

fixa com prumos de madeira para fixação da vedação,

fixação com recurso a agrafos vr22 zincados, com

arame liso 12/8 plastificado, também a cor cinza e guia

superior com arame identico plastificado de forma a

evitar abaulamentos, em tudo de acordo com peças

desenhadas e escritas de projecto. 250,00 ml 17,50 € 4 375,00 €

6.3 Fornecimento e assentameno de portões de acesso às

hortas em madeira (Dim. 1,20x1,00m), devidamente pré-

imunizada e tratada, dobradiças, fechos

antientalamento, cadeados que ofereçam condições de

segurança (com 15 cópias de chaves incorporadas),

assentes e aplicados de acordo com peças desenhadas

e escritas de projecto.   2,00 un. 113,00 € 226,00 €

6.4 Fornecimento e assentamento de banco de jardim do

tipo "AXIS" da Larus ou equivalente, incluindo

movimentos de terras necessários, assentamento e

aplicação com todos os trabalhos e materiais

necessários de acordo com indicações do fabricante,

tudo de acordo com o indicado em peças escritas e

desenhadas de Projecto. 4,00 un. 402,50 € 1 610,00 €

6.5 Fornecimento e assentamento de papeleiras de 50 L do

tipo "Prima Linea Plastic Omnium" ou equivalente,

incluindo movimentos de terras necessários,

assentamento e aplicação com todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com indicações do

fabricante, tudo de acordo com o indicado em peças

escritas e desenhadas de Projecto. 3,00 un. 52,80 € 158,40 €

6.6 Recolocação de equipamentos de fitness existentes,

incluindo movimentos de terras necessários,

assentamento e aplicação com todos os trabalhos e

materiais necessários de acordo com indicações do

fabricante, tudo de acordo com o indicado em peças

escritas e desenhadas de Projecto. 4,00 un. 65,00 € 260,00 € 10 910,40 €

44 115,20 €
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Nota 1 Todos os artigos incluem o fornecimento e

assentamento, todos os acessórios e trabalhos

complementares conforme peças escritas e

desenhadas do projecto e CTEs. Assim, este

trabalho deverá obrigatoriamente ser lido em

conjunto com as peças referidas, não constituindo

por isso uma descrição exaustiva das condições

em que os trabalhos devam ser executados.

Nota 2 Em todos os trabalhos, e assim no seu preço,

devem considerar-se incluidas a execução de

todos os trabalhos e implementação das medidas

previstas de recolha, triagem, licenciamento,

armazenamento temporário, cargas, transportes e

descargas necessárias efetuar desde a origem até

ao recetor final licenciado bem como todas as

taxas e custos relativas à sua gestão e tratamento

nos destinos finais.

1 PREPARAÇÃO DO TERRENO/

AJARDINAMENTONota 1 A preparação do terreno preconizada neste

capítulo, diz respeito exclusivamente à

mobilização de terreno, de terra viva e vegetal e

fertilização, (considerando já efectuados os

movimentos de terras gerais e já construídos os

pavimentos ), para colocação do terreno às cotas

finais da modelação preconizada no projecto, nas

zonas Verdes, nos casos em que forem

necessários

1.1.1 Tratamento para eliminação de canas e quaiquer

infestantes ( trabalho complementar do artigo

anterior), com aplicação de herbicida do tipo

Roundup Supra ou equivalente, com

encaminhamento dos produtos sobrantes a

destino final adequado
100,00 m2 0,68 € 68,00 €

2 PLANTAÇÕES E SEMENTEIRAS

2.1 ÁRVORES

2.1.1 Fornecimento e plantação de árvores de

folhagem persistente de recipiente e PAP

indicados , incluíndo abertura de covas (com

1,25m de profundidade e área de 1,50m2),

colocação no fundo da cova de brita em camada

de pelo menos 0,10 m , enchimento da cova com

mistura de terra para plantação, estrumação,

fertilização, tutoragem e todos os trabalhos e

materiais conforme C.T.Es 

2.1.1.1 Alnus glutinosa  ( V15L - PAP 10/12) 23,00 un 32,60 € 749,80 €

2.1.1.2 Liquidambar styraciflua (V15L -PAP 8/10) 11,00 un 56,20 € 618,20 €

2.1.1.3 Populus nigra 9,00 un 35,40 € 318,60 €

2.1.1.4 Populus nigra var "italica" (RN - PAP 10/12) 35,00 un 23,40 € 819,00 €

2.1.1.5 Salix alba (RN - PAP 12/14) 8,00 un 47,20 € 377,60 €

2.1.1.6 Quercua robur  ( V30L - PAP 10/12 ) 20,00 un 47,97 € 959,40 €

2.1.2 Fornecimento e plantação de árvores de folha

persistente/marcescente de recipiente, altura e

PAP indicados, incluíndo abertura de covas com 1

m3, enchimento do fundo da cova com brita em

camada de pelo menos 0.10 m, apport de terra

vegetal, estrumação e adubação, conforme

C.T.Es.

2.1.2.1 Arbutus unedo (V10L) 42,00 un 8,00 € 336,00 €

2.1.2.2 Pinus pinea (V10L/ 2m +) 3,00 un 42,40 €

2.1.2.3 Quercus suber ( V15L- PAP6/8) 17,00 un 65,00 € 1 105,00 €

Câmara Municipal de Lisboa

Local: Bairro da Picheleira - Freguesias do Beato e Penha de França

Projeto: Requalificação da área envolvente à rua João do Nascimento Costa
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UNITÁRIOSu
nQUANTIDADE

S
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Câmara Municipal de Lisboa
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Projeto: Requalificação da área envolvente à rua João do Nascimento Costa
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UNITÁRIOSu
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S

2.1.3 Fornecimento e protecção das árvores existentes (

todas exemplares jovens) na área de intervenção

com vedação, afastada no mínimo 1,50m do

tronco, proteções na zona do colo e do tronco ,

trabalhos e materiais conforme CTEs ( este artigo

inclui o fonecimento e colocação de proteção com

fita, para delimitação das zonas de intervenção e

zona de solo de sementeira prevista); inclui a

limpeza com eventuais podas, desramações,

tratamentos fitossanitários, etc

2.1.3.1 Exemplares de maior porte 14,00 un 5,00 € 70,00 €

2.1.3.2 Exemplares de porte médio 27,00 un 3,00 € 81,00 €

2.1.3.3 Exemplares muito jovens 4,00 un 3,00 € 12,00 €

Nota * As árvores deverão estar isentas de feridas ou

doenças, terão estruturas secundárias bem

inseridas, apresentando uma boa distribuição,

serão flechadas e a relação diâmetro/altura ser

equilibrada ; a copa deverá apresentar pelo menos

50% da medida do fuste ( excepto nas árvores de

porte colunar )

Nota * As plantas a utilizar devem ser exemplares novos,

fitopatologicamente sãos, bem conformados,

ramificados desde o colo, sem raízes mortas ou

deterioradas, e devem possuir desenvolvimento

compatível com a espécie a que pertencem, a

forma da copa deverá estar ajustada à sua forma

natural, a copa deverá representar 2/3 da altura da

árvore, deverá apresentar pernadas posicionadas

de forma equilibrada, a relação mínima entre a

altura total e o diâmetro do caule será de 1m de

altura/1cm de diâmetro do tronco, deverá

apresentar-se flechada até à altura pretendida do

fuste, não deverão ter a flecha cortada ou

danificada

Nota** Dado que as plantações serão os trabalhos a

realizar por último, deverá ser feita uma limpeza,

desmatação e despedrega depois da execução

das obras de construção civil e quando estiverem

garantidas as condições para plantação, devendo

ser retirados, removidos e transportados a

vazadouro todos os resíduos e entulho; deverá ser

feita por meios mecânicos ou manuais e depois da

abertura da cova, uma picagem do fundo da cova

e junto dos elementos inertes,

Nota*** A operação de tutoragem considerada nas

plantações de árvores inclui o fornecimento e

colocação de mono tutores de madeira tratada,

respectivas cintas elásticas e flexíveis, resistentes

aos UV, dos tipos Easy-fix/ Natura ou

equivalentes, permitindo o crescimento e

desenvolvimento das árvores, para fixação e todos

os trabalhos

2.2 SEMENTEIRAS DE PRADO
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2.2.1 Fornecimento e execução de todos os trabalhos

de hidrossementeira de prado de sequeiro

BIODIVERSO tipo "Fertiprado" pelo método “

Biovert ” ou equivalente, que se traduz numa

aplicação de 30 g/m2 do complexo húmico “Biovert

Humic” e 30 g/m2 do complexo estalizador “Biovert

Stab”, além de fertilizantes e sementeiras,

segundo espécies e densidade a seguir

discriminadas, incluindo recobrimento das

sementes por ancinhagem, seguido de rolagem

com rolo normal, bem como 1ª rega com água

bem pulverizada e distribuída com cuidado e

regularidade. Tudo devidamente executado por

pessoal especializado segundo as boas normas da

arte e de acordo com o previsto em Projecto. O

trabalho inclui: Complexo “Biovert Humic” 30.00

g/m2; Complexo “Biovert Stab” 30.00 g/m2;

Adubo 90 UFe. de P2O5 50.00 g/m2;Lote de

sementes de plantas herbáceas 10.00 g/m2; Água

1.25 l/m2

- Densidade: Sementeira 10g/m2

- Composição da Mistura: 

4% Trifolium subterraneum; 4% Trifolium

incarnatum; 4% Ornitophus compressuas; 8%

Lupiis luteus; 8% Lupinus angustifolium; 3%

Trifolium balansae; 3,5% Trifolium resupinatum;

2% Trifolium repens; 2% Trifolium pratense; 1%

Hedisarium coronarium; 0,5% Chicoria indipus;

30% Festuca arundinacea; 30% Lolium perene

7 408,00 m2 0,80 € 5 926,40 €

2.2.2 Realização de cortes faseados de vegetação

natural sub-arbustiva e herbácea existente, de

forma mecânica ou com roçadeiras, incluindo

todas as operações, trabalhos e materiais

necessários ( considera-se a realização dapenas

um corte antes da receção provisória; os restantes

dizem respeito a operações de manutenção a

realizar dentro do prazo de garantia

6 466,00 m2 0,15 € 969,90 € 12 342,90 €

Nota Em toda a área de intervenção nos espaços

destinados a revestimentos vegetais ( clareira e

orla de mata) novos ou existentes, a manter,

recomenda-se o extremo cuidado nas operações

de novas plantações e sementeiras previstas,

tendo em conta as espécies arbóreas existentes e

a manter

3 REDE DE REGA

3.1 Abertura de valas para instalação de tubagem,

incluíndo tapamento com terra cirandada, remoção

e vazadouro dos produtos sobrantes e restantes

trabalhos complementares 50,00 m3 3,90 € 195,00 €

3.2 Instalação de negativos em PVC com 110 mm de

secção, para atravessamento da rede de rega (

em fundações, pavimentos sujeitos a cargas,

muros ), incluindo corte/levantamento de

pavimentos, aproveitamento para posterior

reposição, abertura e escoramento da vala, se

necessário, tapamento e todos os trabalhos 13,00 ml 10,75 € 139,75 €

3.3 Fornecimento e instalação de tubagem em PEAD

PN10, envolvido em areia com 0,10 m abaixo do

infra dorso e 0,05 m acima do extradorso,

incluindo todos os trabalhos complementares 

3.3.1 Com 32 mm 91,00 ml 1,05 € 95,55 €
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3.3.2 Com 40 mm 126,00 ml 1,95 € 245,70 €

3.3.3 Com 50 mm 91,00 ml 2,41 € 219,31 €

3.4 Fornecimento e colocação de válvulas de corte, 

de esfera, de passagem , para segurança,

incluindo acessórios e todos os trabalhos e

materiais

3.4.1 a) Com 11/4" ( canalização principal ), incluindo

caixa com tampa em ferro, tipo "Fucoli" ou

equivalente, com chave ou acessório anti-

vandalismo ( parafuso pentagonal, do tipo Vblock

ou equivalente ) e todos os acessórios e trabalhos

complementares 1,00 un 32,85 € 32,85 €

3.4.2 a) Com 11/2" ( canalização principal ), incluindo

caixa com tampa em ferro, tipo "Fucoli" ou

equivalente, com chave ou acessório anti-

vandalismo ( parafuso pentagonal, do tipo Vblock

ou equivalente ) e todos os acessórios e trabalhos

complementares 1,00 un 38,85 € 38,85 €

3.5 Fornecimento e colocação de tomada em carga

para ligação à rede existente, incluindo acessórios,

mão de obra e todos os trabalhos e materiais

considerados necessários 1,00 un 56,00 € 56,00 €

3.6 Fornecimento e montagem de válvulas de

acoplamento rápido em bronze tipo " Sure quick

Couple Valve"para 1", tampa com fecho, do tipo

3RC ou equivalente, incluíndo acessórios e todos

os trabalhos complementares ( a colocar em

espaço verde ). 8,00 un 68,00 € 544,00 €

3.6.1 Fornecimento de chave de baioneta (em bronze )

para tomada 3/4"do tipo 33DK ou equivalente. 2,00 un 36,37 € 72,74 €

3.6.2 Fornecimento de joelho giratório   3/4"Fx3/4"M do 

tipo AQUAPRÓ ou equivalente e Acoplamento

Geka para mangueira 3/4" GSK ou equivalente 2,00 un 32,00 € 64,00 €

3.7 Fornecimento e colocação de acessórios em

PEAD, de junta rápida, incluindo uniões, tês ( com

reduções incorporadas ) e joelhos, bem como

tamponamento da rede em 2 locais, por meio de

bujão e todos os materiais e trabalhos necessários 1,00 v.g 220,00 € 220,00 € 1 923,75 €

4 MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO

4.1 Manutenção / Conservação - um ano após

recepção provisória. 12,00 mês 60,00 € 720,00 € 720,00 €

Nota Deverão ser garantidas as regas, mondas e

sachas, retancha de espécies que não vingaram,

fixação de árvores aos tutores e tratamentos

fitossanitários quando necessários, bem como

limpeza de todos os lixos das caldeiras das

árvores e ajardinados. Deverão ser garantidas as

mondas necessárias nas zonas de sementeiras

para controlo de infestantes. Deverão ser ainda

garantidas as substituições das espécies

vandalizadas bem como o integral funcionamento

da rede de rega incluindo vandalismo. 

TOTAL 14 986,65 €
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Projectistas:

João Castro - Arquiteto Paisagista insc. na APAP 475
João Reis - Aqruitecto Paisagista - estagiário
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Área de estaleiro de obra
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Director Municipal:

Eng. Ângelo Mesquita

SGPI Nº:
2016.85

Coordenador:

Arq. Pais. João Castro

Nº Projecto:

PRJ - 0739

Projecto:

Arquitectura Paisagista

Designação:

Plano de Modelação

Data Desenho:

20 / 03 / 2016

Escala:

1:500

Nº Folha:

AP 05

Parque Florestal de Monsanto - Cruz das Oliveiras  1500-215 Lisboa
(t) 218 170 903    (e) dmau.dpp@cm-lisboa.pt

Requalificação da área envolvente á rua Rua
Nascimento Costa

Identificação:

Local: Bairro da Picheleira.

Freguesia: Penha de França - Beato

Coordenador Global de Projecto:

Projectistas:
João Reis - Arquiteto Paisagista Estagiario

Coordenador de Especialidades:
João Castro

Especialidades / Projectistas:

Código especialidade - Nome do técnico - Profissão (Nº Ordem Prof.)
... - ................ ..... - .....(....)
... - .............. ...... - .....(....)
... - .............. ...... - .....(....)

Revisor de Projecto:

....... - ......
Data Revisão:

00 / 00/ 0000

Topógrafo:

Shervin Azarpour

João Castro - Arquiteto Paisagista
insc. na APAP 475

Fase: Projecto Execução

Nº Alteração: Data:

Legenda:
Topografia proposta

Topografia existente

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE,
AMBIENTE E ENERGIA
GABINETE DE PROJETO DE ESTRUTURA VERDE
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Director Municipal:

Eng. Ângelo Mesquita

SGPI Nº:
2016.85

Coordenador:

Arq. Pais. João Castro

Nº Projecto:

PRJ - 0739

Projecto:

Arquitectura Paisagista

Designação:

Planimetria

Data Desenho:

20 / 03 / 2016

Escala:

1:500

Nº Folha:

AP 04

Parque Florestal de Monsanto - Cruz das Oliveiras  1500-215 Lisboa
(t) 218 170 903    (e) dmau.dpp@cm-lisboa.pt

Requalificação da área envolvente á rua Rua
Nascimento Costa

Identificação:

Local: Bairro da Picheleira.

Freguesia: Penha de França - Beato

Coordenador Global de Projecto:

Projectistas:
João Reis - Arquiteto Paisagista Estagiario

Coordenador de Especialidades:
João Castro

Revisor de Projecto:

....... - ......
Data Revisão:

00 / 00/ 0000

Topógrafo:

Shervin Azarpour

João Castro - Arquiteto Paisagista
insc. na APAP 475

Fase: Projecto Execução

Nº Alteração: Data:

Legenda:
Cota Georeferenciada

Cota Planimetrica

Elemento pre-existente

Ponto de referencia

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE,
AMBIENTE E ENERGIA
GABINETE DE PROJETO DE ESTRUTURA VERDE

Projectistas:

João Castro - Arquiteto Paisagista insc. na APAP 475
João Reis - Aqruitecto Paisagista - estagiário

Nota: todas as cotas serão rectificadas em obra
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Director Municipal:

Eng. Ângelo Mesquita

SGPI Nº:
2016.85

Coordenador:

Arq. Pais. João Castro

Nº Projecto:

PRJ - 0739

Projecto:

Arquitectura Paisagista

Designação:

Planta de Pavimentos e Equipamentos

Data Desenho:

20 / 03 / 2016

Escala:

1:500

Nº Folha:

AP 03

Parque Florestal de Monsanto - Cruz das Oliveiras  1500-215 Lisboa
(t) 218 170 903    (e) dmau.dpp@cm-lisboa.pt

Requalificação da área envolvente á rua Rua
Nascimento Costa

Identificação:

Local: Bairro da Picheleira.

Freguesia: Penha de França - Beato

Coordenador Global de Projecto:

Projectistas:
João Reis - Arquiteto Paisagista Estagiario

Coordenador de Especialidades:
João Castro

Revisor de Projecto:

....... - ......
Data Revisão:

00 / 00/ 0000

Topógrafo:

Shervin Azarpour

João Castro - Arquiteto Paisagista
insc. na APAP 475

Fase: Projecto Execução

Nº Alteração: Data:

Legenda:
Pavimento constituído por uma camada de
semi-penetração betuminosa de 7cm de espessura de
brita 3/4 e 4kg de betume/ m 2, incluindo fecho de camada
constituido por 2cm de espessura de gravilha calcaria e 1
kg de betume / m 2, conforme descrito nos promenores P5
e P6

Pavimento de solo natural compactado de espessura de
15 cm

Abrigo de madeira da TOSCCA ou equivalente conforme
descrito nos desenhos D1 e D2

Vedação de madeira e rede metálica tipo "Malha elástica"
da IBERVEDA ou equivalente conforme descrito nos
promenores P1 e P2

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE,
AMBIENTE E ENERGIA
GABINETE DE PROJETO DE ESTRUTURA VERDE

Lancil em betao assente com argamassa de cimento e
areia ao traco 1:4 em volume, incluindo refechamento de
juntas com aguada de cimento, almofada de massame de
betao simples (B20/25 ), bem como todos os materiais e
trabalhos complementares a um bom acabamento final,
nas seguintes dimensoes:8 X 25 cm

Projectistas:

João Castro - Arquiteto Paisagista insc. na APAP 475
João Reis - Aqruitecto Paisagista - estagiário

Banco de jardim de madeira de TALI e suporte em ferro
forjado, tipo "AXIX" da LARUS ou equivalente conforme
descrito nos promenores P3 e P4

Linhas de corte
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P3

P4

P6

P5
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Director Municipal:

Eng. Ângelo Mesquita

SGPI Nº:
2016.85

Coordenador:

Arq. Pais. João Castro

Nº Projecto:

PRJ - 0739

Projecto:

Arquitectura Paisagista

Designação:

Planta de Pavimentos e Equipamentos - Papeleiras

Data Desenho:

20 / 03 / 2016

Escala:

1:500

Nº Folha:

AP 03

Parque Florestal de Monsanto - Cruz das Oliveiras  1500-215 Lisboa
(t) 218 170 903    (e) dmau.dpp@cm-lisboa.pt

Requalificação da área envolvente á rua Rua
Nascimento Costa

Identificação:

Local: Bairro da Picheleira.

Freguesia: Penha de França - Beato

Coordenador Global de Projecto:

Projectistas:
João Reis - Arquiteto Paisagista Estagiario

Coordenador de Especialidades:
João Castro

Revisor de Projecto:

....... - ......
Data Revisão:

00 / 00/ 0000

Topógrafo:

Shervin Azarpour

João Castro - Arquiteto Paisagista
insc. na APAP 475

Fase: Projecto Execução

Nº Alteração: Data:

Legenda:

Gama Prima Línea Plastic Omnium” ou equivalente, com capacidade
para 50 lts, em polietileno de alta densidade (PEHD), injectado, na
cor cinza, resistente ao raios ultravioletas, com respectivo poste,
metálico e peças de fixação

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE,
AMBIENTE E ENERGIA
GABINETE DE PROJETO DE ESTRUTURA VERDE

Projectistas:

João Castro - Arquiteto Paisagista insc. na APAP 475
João Reis - Aqruitecto Paisagista - estagiário
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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46.5

46.5

Director Municipal:

Eng. Ângelo Mesquita

SGPI Nº:
2016.85

Coordenador:

Arq. Pais. João Castro

Nº Projecto:

PRJ - 0739

Projecto:

Arquitectura Paisagista

Designação:

Plano Geral

Data Desenho:

20 / 03 / 2016

Escala:

1:500

Nº Folha:

AP 02

Parque Florestal de Monsanto - Cruz das Oliveiras  1500-215 Lisboa
(t) 218 170 903    (e) dmau.dpp@cm-lisboa.pt

Requalificação da área envolvente á rua Rua
Nascimento Costa

Identificação:

Local: Bairro da Picheleira.

Freguesia: Penha de França - Beato

Coordenador Global de Projecto:

Projectistas:
João Reis - Arquiteto Paisagista Estagiario

Coordenador de Especialidades:
João Castro

Revisor de Projecto:

....... - ......
Data Revisão:

00 / 00/ 0000

Topógrafo:

Shervin Azarpour

João Castro - Arquiteto Paisagista
insc. na APAP 475

Fase: Projecto Execução

Nº Alteração: Data:

Legenda:
1 - Urban Fitness

2 - Hortas Comunitárias

3 - Parque Infantil

Percurso Pedonal

Estrato Arbóreo

Prado de Sequeiro

Estrato Arbustivo em crescimento semi-livre

Abrigo

2

3

Percurso Pedonal

Mobiliário Urbano

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE,
AMBIENTE E ENERGIA
GABINETE DE PROJETO DE ESTRUTURA VERDE

Projectistas:

João Castro - Arquiteto Paisagista insc. na APAP 475
João Reis - Aqruitecto Paisagista - estagiário
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Curva de Nível
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Director Municipal:

Eng. Ângelo Mesquita

SGPI Nº:
2016.85

Coordenador:

Arq. Pais. João Castro

Nº Projecto:

PRJ - 0739

Projecto:

Arquitectura Paisagista

Designação:

Plano Indicativo de Iluminação

Data Desenho:

20 / 03 / 2016

Escala:

1:500

Nº Folha:

AP 06

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE,
AMBIENTE E ENERGIA
GABINETE DE PROJETO DE ESTRUTURA VERDE

Parque Florestal de Monsanto - Cruz das Oliveiras  1500-215 Lisboa
(t) 218 170 903    (e) dmau.dpp@cm-lisboa.pt

Identificação:

Local:

Freguesia:

Coordenador Global de Projecto:

Projectistas:
João Reis - Arquiteto Paisagista Estagiario

Coordenador de Especialidades:

João Castro

Especialidades / Projectistas:

Revisor de Projecto:

....... - ......
Data Revisão:

00 / 00/ 2000

Topógrafo:

Shervin Azarpour

João Castro - Arquiteto Paisagista
insc. na APAP 475

Fase: Projecto Execução

Nº Alteração: Data:

Legenda:
Luminária fase 1

Luminária fase 2

Luminária existente

Requalificação da área envolvente á rua Rua
Nascimento Costa

Bairro da Picheleira.

Penha de França - Beato

Projectistas:

João Castro - Arquiteto Paisagista insc. na APAP 475
João Reis - Aqruitecto Paisagista - estagiário
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



Director Municipal:

Eng. Ângelo Mesquita

SGPI Nº:
2016.85

Coordenador:

Arq. Pais. João Castro

Nº Projecto:

PRJ - 0739

Projecto:

Arquitectura Paisagista

Designação:

Plano de Rega

Data Desenho:

20 / 03 / 2016

Escala:

1:500

Nº Folha:

AP 06

Parque Florestal de Monsanto - Cruz das Oliveiras  1500-215 Lisboa
(t) 218 170 903    (e) dmau.dpp@cm-lisboa.pt

Requalificação da área envolvente á rua Rua
Nascimento Costa

Identificação:

Local: Bairro da Picheleira.

Freguesia: Penha de França - Beato

Coordenador Global de Projecto:

Projectistas:
João Reis - Arquiteto Paisagista Estagiario

Coordenador de Especialidades:
João Castro

Revisor de Projecto:

....... - ......
Data Revisão:

00 / 00/ 0000

Topógrafo:

Shervin Azarpour

João Castro - Arquiteto Paisagista
insc. na APAP 475

Fase: Projecto Execução

Nº Alteração: Data:

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE,
AMBIENTE E ENERGIA
GABINETE DE PROJETO DE ESTRUTURA VERDE

Projectistas:

João Castro - Arquiteto Paisagista insc. na APAP 475
João Reis - Aqruitecto Paisagista - estagiário

LEGENDA:

Tubagem secundária de aducção, Ø40mm

Tubagem secundária de aducção, Ø32mm

Tomada de rega 3/4" 3RC ou equivalente

Válvula de seccionamento

Ligação rede existente através de tomada em carga 

 Válvula de retenção

Tubagem secundária de aducção, Ø25mm

Tubo em PVC  Ø110mm resistência 10 Kg/cm2

 Rede de água existente  

negativo em pavimentos
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



Director Municipal:

Eng. Ângelo Mesquita

SGPI Nº:
2016.85

Coordenador:

Arq. Pais. João Castro

Nº Projecto:

PRJ - 0739

Projecto:

Arquitectura Paisagista

Designação:

Plano de Plantação

Data Desenho:

20 / 03 / 2016

Escala:

1:500

Nº Folha:

AP 08

Parque Florestal de Monsanto - Cruz das Oliveiras  1500-215 Lisboa
(t) 218 170 903    (e) dmau.dpp@cm-lisboa.pt

Requalificação da área envolvente á rua Rua
Nascimento Costa

Identificação:

Local: Bairro da Picheleira.

Freguesia: Penha de França - Beato

Coordenador Global de Projecto:

Projectistas:
João Reis - Arquiteto Paisagista Estagiario

Coordenador de Especialidades:
João Castro

Especialidades / Projectistas:

Código especialidade - Nome do técnico - Profissão (Nº Ordem Prof.)
... - ................ ..... - .....(....)
... - .............. ...... - .....(....)
... - .............. ...... - .....(....)

Revisor de Projecto:

....... - ......
Data Revisão:

00 / 00/ 0000

Topógrafo:

Shervin Azarpour

João Castro - Arquiteto Paisagista
insc. na APAP 475

Fase: Projecto Execução

Nº Alteração: Data:

Legenda:

9 Populus nigra

35 Populus nigra var.italica

3 Pinus pinea

8 Salix alba

20 Quercus robur

17 Quercus suber

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE,
AMBIENTE E ENERGIA
GABINETE DE PROJETO DE ESTRUTURA VERDE

23 Alnus glutinosa

42 Arbutus unedo

11 Liquidambar styrasiflua

Total: 167

Vegetação existente
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



Director Municipal:

Eng. Ângelo Mesquita

SGPI Nº:
2016.85

Coordenador:

Arq. Pais. João Castro

Nº Projecto:

PRJ - 0739

Projecto:

Arquitectura Paisagista

Designação:

Plano de Plantação - sementeiras e cortes

Data Desenho:

20 / 03 / 2016

Escala:

1:500

Nº Folha:

AP 08.1

Parque Florestal de Monsanto - Cruz das Oliveiras  1500-215 Lisboa
(t) 218 170 903    (e) dmau.dpp@cm-lisboa.pt

Requalificação da área envolvente á rua Rua
Nascimento Costa

Identificação:

Local: Bairro da Picheleira.

Freguesia: Penha de França - Beato

Coordenador Global de Projecto:

Projectistas:
João Reis - Arquiteto Paisagista Estagiario

Coordenador de Especialidades:
João Castro

Revisor de Projecto:

....... - ......
Data Revisão:

00 / 00/ 0000

Topógrafo:

Shervin Azarpour

João Castro - Arquiteto Paisagista
insc. na APAP 475

Fase: Projecto Execução

Nº Alteração: Data:

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE,
AMBIENTE E ENERGIA
GABINETE DE PROJETO DE ESTRUTURA VERDE

Legenda:

Prado Biodiverso:
4% Trifolium subterraneum
4% Trifolium incarnatum
4% Ornitophus compressuas
8% Lupiis luteus
8% Lupinus angustifolium
3% Trifolium balansae
3,5% Trifolium resupinatum
2% Trifolium repens
2% Trifolium pratense
1% Hedisarium coronarium
0,5% Chicoria indipus
30% Festuca arundinacea
30% Lolium perene

Zona de corte faseado

Projectistas:

João Castro - Arquiteto Paisagista insc. na APAP 475
João Reis - Aqruitecto Paisagista - estagiário
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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Director Municipal:

Eng. Ângelo Mesquita

SGPI Nº:
2016.85

Coordenador:

Arq. Pais. João Castro

Nº Projecto:

PRJ - 0739

Projecto:

Arquitectura Paisagista

Designação:

Elementos construídos - relocalização

Data Desenho:

20 / 03 / 2016

Escala:

1:500

Nº Folha:

AP 04.1

Parque Florestal de Monsanto - Cruz das Oliveiras  1500-215 Lisboa
(t) 218 170 903    (e) dmau.dpp@cm-lisboa.pt

Requalificação da área envolvente á rua Rua
Nascimento Costa

Identificação:

Local: Bairro da Picheleira.

Freguesia: Penha de França - Beato

Coordenador Global de Projecto:

Projectistas:
João Reis - Arquiteto Paisagista Estagiario

Coordenador de Especialidades:
João Castro

Especialidades / Projectistas:

Revisor de Projecto:

....... - ......
Data Revisão:

00 / 00/ 0000

Topógrafo:

Shervin Azarpour

João Castro - Arquiteto Paisagista
insc. na APAP 475

Fase: Projecto Execução

Nº Alteração: Data:

Legenda:
Localização actual

Localização proposta

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE,
AMBIENTE E ENERGIA
GABINETE DE PROJETO DE ESTRUTURA VERDE

Projectistas:

João Castro - Arquiteto Paisagista insc. na APAP 475
João Reis - Aqruitecto Paisagista - estagiário
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Director Municipal:

Eng. Ângelo Mesquita

SGPI Nº:
2016.85

Coordenador:

Arq. Pais. João Castro

Nº Projecto:

PRJ - 0739

Projecto:

Arquitectura Paisagista

Designação:

Amarelos e Encarnados

Data Desenho:

20 / 03 / 2016

Escala:

1:500

Nº Folha:

AP 09

Parque Florestal de Monsanto - Cruz das Oliveiras  1500-215 Lisboa
(t) 218 170 903    (e) dmau.dpp@cm-lisboa.pt

Requalificação da área envolvente á rua Rua
Nascimento Costa

Identificação:

Local: Bairro da Picheleira.

Freguesia: Penha de França - Beato

Coordenador Global de Projecto:

Projectistas:
João Reis - Arquiteto Paisagista Estagiario

Coordenador de Especialidades:
João Castro

Especialidades / Projectistas:

Revisor de Projecto:

....... - ......
Data Revisão:

00 / 00/ 0000

Topógrafo:

Shervin Azarpour

João Castro - Arquiteto Paisagista
insc. na APAP 475

Fase: Projecto Execução

Nº Alteração: Data:

Legenda:
Contruir

Demolir

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE ESTRUTURA VERDE,
AMBIENTE E ENERGIA
GABINETE DE PROJETO DE ESTRUTURA VERDE

Manter

Projectistas:

João Castro - Arquiteto Paisagista insc. na APAP 475
João Reis - Aqruitecto Paisagista - estagiário

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

P
R

O
D

U
C

E
D

 
B

Y
 
A

N
 
A

U
T

O
D

E
S

K
 
E

D
U

C
A

T
I
O

N
A

L
 
P

R
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT



Todas  as  correções determinadas 

pelo júri, e só essas, foram efetuadas.

O Presidente do Júri,

Porto, ______/______/_________
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