
ID Artigo Nome de Actividade

1 Empreitada de Gestão Ambiental e Requalificação de 
Sistemas Fluviais no Vale do Sorraia - 1ª Fase

2 Consignação da empreitada

3 Prazo de Execução da Empreitada

4 1 ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS

11 2 SOLEIRAS

12 2.1 Reparação de Soleiras existentes *- 
Fornecimento, transporte e colocação de pedra 
de enrocamento, incluindo todos os trabalhos 
necessários à boa execução das obras, escavação 
e saneamento da fundação, estabelecimento de 
base de encastramento, no leito e n

23 2.2 Implementação de Soleiras - Fornecimento, 
transporte e colocação de pedra de 
enrocamento, incluindo todos os trabalhos 
necessários à boa execução das obras, escavação 
e saneamento da fundação, estabelecimento de 
base de encastramento, no leito e nas marge

76 3 RAMPAS - Fornecimento, transporte e colocação 
de pedra de enrocamento, incluindo todos os 
trabalhos necessários à boa execução das obras, 
escavação e saneamento da fundação, 
estabelecimento de encastramento na respectiva 
soleira, conforme especificações d

104 4 ESPORÕES - Fornecimento, transporte e 
colocação de pedra de enrocamento, incluindo 
todos os trabalhos necessários à boa execução das 
obras, escavação e saneamento da fundação, 
estabelecimento de base de encastramento, no leito 
e nas margens, conforme espe

160 5 TRAVESSÕES Fornecimento, transporte e 
colocação de pedra de enrocamento, incluindo 
todos os trabalhos necessários à boa execução das 
obras, escavação e saneamento da fundação, 
estabelecimento de base de encastramento, no leito 
e nas margens, conforme espe

189 6 PROTEÇÃO DAS PONTES

220 7 LIMPEZA E DESMATAÇÃO DAS MARGENS - 
de espécies arbustivas e infestantes até ao pé da 
margem, incluindo remoção de raizes principais e 
superficiais nas espécies que possam rebentar por 
toiça, reposição das condições originais do terreno e
eventual aplicaçã

239 8 ELABORAÇÃO DE TELAS FINAIS

150 days?
Empreitada de Gestão Ambiental e Requalificação de Sistemas Fluviais no Vale do Sorraia ‐ 1ª Fase

0 days 01‐05
Consignação da empreitada

150 days?
Prazo de Execução da Empreitada

150 days
ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS

73 days?
SOLEIRAS

14 days?
ansporte e colocação de pedra de enrocamento, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução das obras, escavação e saneamento da fundação, estabelecimento de base de encastrament

73 days?
necimento, transporte e colocação de pedra de enrocamento, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução das obras, escavação e saneamento da fundação, estabelecimento de base de 

52 days?
transporte e colocação de pedra de enrocamento, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução das obras, escavação e saneamento da fundação, estabelecimento de encastramento na r

79 days?
nsporte e colocação de pedra de enrocamento, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução das obras, escavação e saneamento da fundação, estabelecimento de base de encastramento

71 days?
porte e colocação de pedra de enrocamento, incluindo todos os trabalhos necessários à boa execução das obras, escavação e saneamento da fundação, estabelecimento de base de encastramento, n

31 days?
PROTEÇÃO DAS PONTES

75 days
S MARGENS ‐ de espécies arbustivas e infestantes até ao pé da margem, incluindo remoção de raizes principais e superficiais nas espécies que possam rebentar por toiça, reposição das condições orig

1 day
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