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2 EMISSÁRIO DA RIBEIRA DA FOZ DO REGO

2.1.3 Movimentos de Terras

2.1.3.1

Execução de escavação em abertura de valas e/ou fundações para 

implantação dos coletores, de acordo com o definido no Caderno de 

Encargos.

m3 2.728,00 2.984,43 256,43

2.1.3.3

Fornecimento e aplicação de aterro, regado e compactado 

(compactação a 95% do ensaio Proctor Normal), com material da 

própria vala, em camadas de 0.20 m de espessura, com  areão ou pó 

de pedra,  de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 1.916,0 2.028,0 112,0

2.2 Coletor gravítico afluente a CX.FR02

2.2.1 Levantamento de Terreno Agrícola e Natural

2.2.1.1

Desmatação da área de intervenção, incluindo toda a vegetação 

arbustiva e arbórea existente na área de intervenção exclusivamente 

necessária ao desenvolvimento dos trabalhos e a remoção, carga, 

transporte e descarga a depósito e/ou vazadouro autorizado de todos 

os produtos e todos os trabalhos e materiais necessários e 

complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m2 150,0 154,0 4,0

2.2.1.2

Decapagem da terra vegetal e da terra arável numa espessura de 

0.20m da área de intervenção e a sua condução a depósito provisório 

para posterior utilização e/ou carga, transporte e descarga a depósito 

e/ou vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes e todos os 

trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o 

definido no Caderno de Encargos.

m3 14,0 15,0 1,0

2.2.1.3

Transporte e espalhamento da camada de terra vegetal e da terra 

arável com espessura de 0,20 m, proveniente da decapagem no 

coroamento das valas, incluindo todos os trabalhos e materiais 

necessários e complementares, de acordo com o definido no Projeto e 

no Caderno de Encargos.

m3 14,0 15,0 1,0

2.2.5 Diversos

2.2.5.4

Fornecimento e aplicação de Camada de enrocamento D50=0.20m 

(mínimo) argamassada nos remates com o leito e margens da linha de 

água, incluindo revestimento com manta geotêxtil e todos os 

trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o 

definido no Caderno de Encargos.

m3 2,0 4,0 2,0

2.3 Coletor gravítico afluente a CX.VF17

2.3.5 Diversos

2.3.5.4

Fornecimento e aplicação de Camada de enrocamento D50=0.20m 

(mínimo) argamassada nos remates com o leito e margens da linha de 

água, incluindo revestimento com manta geotêxtil e todos os 

trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o 

definido no Caderno de Encargos.

m3 2,00 4,91 2,91

3 SISTEMA ELEVATÓRIO DA RIBEIRA FOZ DO REGO

3.1 Intercetores e Condutas

3.1.1
Conduta Elevatória do Sistema Elevatório da Ribeira da Foz do 

Rego

3.1.1.4 Movimento de Terras

3.1.1.4.2

Fornecimento e aplicação de areia ou areão,  para  formação do leito 

de assentamento e camada de proteção das tubagens até 0,30 m 

acima do extradorso das tubagens, incluindo rega e compactação em 

camadas 0,10 m de espessura (compactação a 95% do ensaio Proctor 

Normal), de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 291,0 293,0 2,0

3.1.1.4.3

Fornecimento e aplicação de aterro, regado e compactado 

(compactação a 95% do ensaio Proctor Normal), com material da 

própria vala, em camadas de 0.20 m de espessura, com  areão ou pó 

de pedra, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m3 463,0 553,0 90,0

3.1.1.5 Tubagens e Acessórios



3.1.1.5.1

Fornecimento, assentamento em vala de coletores em PEAD, DN250, 

PN16, com uniões por electrossoldadura ou soldadas topo-a-topo, 

incluindo ensaios de pressão e de soldadura, golas passa-muros em 

polietileno de alta densidade, para ligação de tubagens em PEAD a 

paredes de betão armado de acordo com o desenho de pormenor, de 

acordo com o definido no Projeto e no Caderno de Encargos.

m 530,00 621,55 91,55

3.1.1.5.2

Fornecimento e montagem de curvas em PEAD, DN250, incluindo 

soldaduras e todos os trabalhos necessários e complementares, de 

acordo com o definido no Caderno de Encargos.

3.1.1.5.2.1 De 11º15' Un 3,0 5,0 2,0

3.1.1.5.2.2 De 22º30' Un 5,0 7,0 2,0

3.1.1.5.2.3 De 45º Un 4,0 6,0 2,0

3.1.1.5.3

Fornecimento e colocação de bandas avisadoras em PVC com o 

logotipo SMAS de Almada, próprias para águas residuais, para 

sinalização de tubagens, instaladas ao longo delas de acordo com o 

definido no Caderno de Encargos.

m 530,00 621,55 91,55

3.2 Estação elevatória da Ribeira da Foz do Rego

3.2.2 Construção Civil

3.2.2.2.7

Execução de pintura com duas demãos cruzadas de tinta à base de 

betume asfáltico, do tipo "INERTOL F" da SIKA, ou equivalente, 

aplicado em superfícies de paredes de betão enterradas, de acordo 

com o definido no Caderno de Encargos.

m2 108,0 112,0 4,0

3.2.2.2.8

Regularização da superfície de betão descofrado (muros) e pintura a 

tinta acrílica, na cor branca (RAL 9010), incluindo preparação de 

superfícies, demão de isolante e todos os materiais e trabalhos e 

materiais necessários e complementares, de acordo com o definido 

no Caderno de Encargos.

m2 41,0 43,0 2,0

3.2.2.3.5

Fornecimento e aplicação de pavimento pedonal constituido por 

lajetas de betão pré-fabricadas (esp. min=0.06m), do tipo "encaixe" 

com características anti-derrapantes,  incluindo todos os trabalhos e 

materiais necessários e complementares, de acordo com o definido 

no Caderno de Encargos.

3.2.2.3.5.1 10 x 20 mm m3 41,5 41,5 m2

3.2.2.3.5.2 40 x 60 mm m4 88,0 88,0 m2

3.2.2.6 Betões

3.2.2.6.2

Fornecimento e aplicação de betão C35/46.XA3 (NP EN206-1) em 

elementos estruturais, incluindo laje de cobertura dos poços e câmara 

de manobras, abaixo do nivel térreo, incluindo, armaduras de aço 

A400NR-SD,  cofragens, descofragens, escoramentos, juntas de 

trabalho na base das paredes  e ou quando indicado nos desenhos, 

tratamento das juntas de betonagem, operações de cura e todos os 

trabalhos e materiais necessários. De acordo com o definido no 

Caderno de Encargos e desenhos e pormenores do projeto.

m3

3.2.2.6.2.1 a) Em lajes de fundo m4 15,93 15,93 m3

3.2.2.6.2.2 b) Em paredes/muros m5 18,99 18,99 m3

3.2.2.6.2.3 c) Em lajes maciças e vigas m6 8,38 8,38 m3

3.2.2.6.3

Fornecimento e aplicação de betão C30/37.XS1 (NP EN206-1) em 

elementos estruturais acima do nivel térreo, incluindo, armaduras de 

aço A400NR-SD,  cofragens, descofragens, escoramentos, juntas de 

trabalho na base das paredes  e ou quando indicado nos desenhos, 

tratamento das juntas de betonagem, operações de cura e todos os 

trabalhos e materiais necessários. De acordo com o definido no 

Caderno de Encargos e desenhos e pormenores do projeto.

m3

3.2.2.6.3.1 a) Em sapatas e lintéis m4 3,09 3,09 m3

3.2.2.6.3.2 b) Em  pilares m5 1,27 1,27 m3



3.2.2.6.3.3 c) Em lajes maciças, vigas e platibandas m6 13,58 13,58 m3

3.2.2.6.3.4 d) Em maciços de apoio de equipamentos m7 2,0 2,0 m3

3.2.2.6.4

Cofragens para betão à vista ou a revestir, incluindo fornecimento, 

montagem e desmontagem escoramentos, esticadores ancoragens 

negativos e todos os trabalhos necessários.

3.2.2.6.4.1 a) Em cofragem plana m4 353,0 353,0 m3

3.2.2.7 Acabamentos

3.2.2.7.4

Execução de pintura a tinta plástica na cor branca (RAL 9003) em 

paredes interiores e tecto do edíficio, incluindo preparação de 

superfícies, demão de isolante e todos os materiais e trabalhos 

necessários e complementares, de acordo com o definido no Caderno 

de Encargos (Sala do grupo gerador / QE, Sala do Contentor de 

Gradados e Câmara de Válvulas).

m2 144,00 156,9 12,9

3.2.2.7.5

Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico antiderrapante 

tipo "TOPCER" (15x15) cor 20 do fabricante, ou equivalente, em 

pavimento, incluindo argamassa de regularização, de enchimento e 

de assentamento ou colagem, cortes, remates, tratamento de juntas, 

materiais e todos os trabalhos acessórios e complementares, de 

acordo com o definido no Caderno de Encargos (Sala do grupo 

gerador / QE e Sala do Contentor de Gradados).

m2 33,0 35,0 2,0

3.2.2.10 Cobertura

3.2.2.10.1

Fornecimento e aplicação de sistema de impermabilização, da laje de 

cobertura, constituída por um sistema de membranas tipo 

"IMPERALUM, Polyplas 30 + Polixis R40", ou equivalente, sobre 

primário betuminoso tipo "IMPERKOT F", ou equivalente, incluindo 

camada de forma com betão de agregados leve, de espessura média 

de 10cm, dobras, remates, sobreposições, materiais e todos os 

trabalhos acessórios e complementares, de acordo com o definido no 

Caderno de Encargos.

m2 44,0 44,0

3.2.2.10.2

Fornecimento e aplicação de impermeabilização em paramentos 

verticais de cobertura e da claraboia, constituída por um sistema de 

membranas tipo "IMPERALUM, Polyplas 30 + Polixis R40", ou 

equivalente, sobre primário betuminoso, incluindo dobras, remares, 

sobreposições, materiais e todos os trabalhos acessórios e 

complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m2 17,0 17,0

3.2.4 Equipamento

3.2.4.3 Tubagens e acessórios

3.2.4.4 Válvulas e acessórios

4 SISTEMA ELEVATÓRIO COMPACTO

4.1 Intercetores e Condutas

4.1.1.2 Levantamento e Reposição de Pavimento em Macadame

4.1.1.2.1

Levantamento e reposição de pavimentos de "macadame", existente 

na zona de implantação da conduta, incluindo transporte a vazadouro 

licenciado de todos os materiais sobrantes, base, sub-base, lancis, 

lavagem de rodados e todos os trabalhos e materiais necessários e 

complementares, de acordo com o definido no Caderno de Encargos.

m2 1.253,0 1.369,0 116,0
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