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NOTA IMPORTANTE 

 

 

As presentes condições técnicas especiais (CTE) visam definir o modo de execução dos trabalhos e os 

materiais a empregar. Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverão ser executados em 

perfeita conformidade com o projeto de execução e eventuais alterações ou aditamentos que lhe forem 

introduzidos, o programa do caderno de encargos, que inclui este documento, e as demais condições 

técnicas estipuladas, contratualmente, de modo a assegurarem as características de resistência, 

durabilidade e funcionamento dos trabalhos executados. 

As características físicas e os padrões de qualidade a que devem obedecer os materiais a empregar, 

assim como o modo de execução dos trabalhos, são definidos neste caderno de encargos, sem prejuízo 

de quaisquer outras características, metodologias e especificações que se estabeleçam adiante, que 

serão aplicadas cumulativamente.  

Chama-se particularmente a atenção para as características de durabilidade a que devem satisfazer os 

materiais a aplicar e os sistemas executivos a adotar, tendo em conta a elevada agressividade do meio 

ambiente e a necessidade de que a obra tenha vida útil alargada, pretendendo o Dono da Obra que 

sejam tomadas todas as medidas necessárias para que, no futuro, sejam reduzidas ao mínimo as tarefas 

de manutenção da construção. 

Quanto às técnicas construtivas a adotar que não sejam definidas neste Caderno de Encargos, a 

execução dos trabalhos deverá obedecer às prescrições legais em vigor à data do presente 

procedimento, às normas portuguesas, às especificações e documentos de homologação de organismos 

oficiais, às instruções dos fabricantes de materiais e de elementos de construção e ainda, quando for 

caso disso, às instruções das entidades detentoras das patentes de construção utilizadas. As presentes 

CTE, atendendo ao encadeamento das várias atividades, foram elaboradas tendo por base a ordem 

sequencial das várias fases que integram uma intervenção a nível de infraestruturas. 

 

Atendendo ao tipo de obras, que estão condicionadas a prazos muito reduzidos, e ao tipo de 

empreitada, chama-se a atenção ao adjudicatário para que sempre que surjam dúvidas deve esclarecê-

las junto do técnico responsável pela obra ou dos autores dos projetos. 
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Os concorrentes a esta empreitada ficam obrigados a deslocarem-se ao local antes de apresentarem 

a sua proposta, de forma a se inteirarem do tipo de obras a efetuar, não se aceitando, deste modo, 

quaisquer reclamações ou dúvidas relativamente às mesmas.  

 

A Fiscalização indicará a periodicidade das reuniões de obra, a qual deverá ser, no mínimo, semanal. 

Todos os trabalhos/situações que ocorram serão referenciadas em documentos próprios, que depois 

de devidamente numerados e assinados pelas partes intervenientes na reunião, serão arquivados em 

dossier específico, constituindo o “Livro de Obra”.  

 

CADASTRO DAS OBRAS EXECUTADAS 

O empreiteiro obriga-se a fornecer regularmente ao dono da obra, o registo de todos os trabalhos 

executados com o objetivo de se poder dispor no final da empreitada, de um conjunto completo de 

informações e de desenhos que reproduzam rigorosa e inteiramente as obras realmente executadas e 

assinalem, para além de tudo o mais que for considerado necessário, a posição exata das obras 

enterradas e embebidas na construção (estes elementos deverão ser entregues em papel e em formato 

digital) 

 

 

 

ESTALEIRO, TRABALHOS ACESSÓRIOS E PREPARATÓRIOS 

 

 

Fazem parte da empreitada, considerando-se que os respetivos custos estão incluídos no preço de 
estaleiro do adjudicatário, os trabalhos preparatórios e acessórios necessários à correta e completa 
execução dos trabalhos projetados. 

 

O empreiteiro é responsável, desde a consignação da obra até à sua receção, por: 

- Limpeza do terreno e de todas as zonas afetadas; 

- Limpeza da obra durante as suas fases; 

- Proteção da obra, mediante vedações, e implementação de todas as medidas de segurança 
individuais e coletivas, de modo a dar cumprimento ao plano de segurança da obra e legislação 
aplicável; 

- Limpeza dos acessos à obra; 
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- Sinalização adequada dos trabalhos; 

- Transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes; 

- Reparação de estragos resultantes da obra nas construções existentes ou nos seus logradouros 
ou acessos; 

- Limpeza final da obra para a receção provisória  

 

Limpeza Final da Obra 

 

A obra só será aceite com a limpeza efetuada. 

 

Todos a área de intervenção será entregue nas melhores condições de funcionamento e relativo 

a todas as especialidades, assim como limpas e isentas de entulhos provenientes e resultantes 

da execução dos trabalhos. 

 

TRABALHOS PREPARATÓRIOS 

 

Antes de dar início aos trabalhos de escavação e mesmo antes da implantação da obra, o 

Empreiteiro terá de proceder ordenadamente, entre outras, às seguintes operações e trabalhos 

preparatórios:  

a) Reconhecer e assinalar no terreno os limites da intervenção, nos quais também se baseará para a 

implantação correta da obra;  

b) Assegurar a manutenção de todas as serventias públicas e privadas, ainda que para isso tenha de 

realizar obras expeditas, de utilização provisória;  

c) Executar e conservar em boas condições os circuitos de desvio de trânsito automóvel destinados 

a substituir provisoriamente as vias de circulação interditas pela intervenção;  

h) Instalar e conservar nas melhores condições de visibilidade toda a sinalização, diurna e noturna, 

adequada à segurança do trânsito, quer de viaturas, quer de peões, na zona afetada pelos trabalhos, de 

acordo com as prescrições aplicáveis no Código da Estrada;  

i) Providenciar, com a antecedência bastante, junto da Fiscalização, para que esta promova, junto 

dos respetivos Serviços, a remoção de obstáculos públicos superficiais, tais como postaletes de 

sinalização rodoviária, postes de iluminação, publicitários ou de sustentação de linhas elétricas e de 

fios elétricos, cuja presença ou estabilidade venham a ser afetadas ou ameaçadas pelas escavações.  
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Além dos meios de ação correntes a empregar nos trabalhos preparatórios, o Empreiteiro deverá 

dispor previamente, nos locais da Empreitada ou nas imediações, de pessoal, equipamento, máquinas, 

materiais e ferramentas em quantidades e em espécie, tais que as escavações e os aterros se processem 

com eficiência e em bom ritmo.  

 

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

Constitui encargo do Adjudicatário a atempada disponibilização, o fornecimento e a utilização das 

máquinas, aparelhos, utensílios, ferramentas, cofragens, andaimes e todo o material indispensável à 

boa execução dos trabalhos. O equipamento deve satisfazer, quer quanto às suas características, quer 

quanto ao seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de segurança aplicáveis.  

 

 

SEGURANÇA E HIGIENE NO TRABALHO 

 

Disposições Gerais  

O Adjudicatário deverá complementar, e submeter à aprovação do Dono da Obra, o Plano de Segurança 

e Saúde (PSS), consoante o previsto no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e na demais 

legislação em vigor, devidamente adaptado às exigências do Dono da Obra e às necessidades da 

Empreitada, contemplando a obrigação do Adjudicatário em assegurar o cumprimento obrigatório de 

todas as disposições legais sobre Medicina e Segurança no Trabalho. Cabe ao Adjudicatário garantir, 

nomeadamente:  

- a manutenção do estaleiro em boa ordem e em estado de salubridade adequado;  

- as condições de acesso, de deslocação e de circulação necessárias à segurança de todos os postos de 

trabalho no estaleiro;  

- a correta movimentação dos materiais;  

- a manutenção e o controle das instalações e dos equipamentos antes da sua entrada em 

funcionamento e com intervalos regulares durante a laboração;  

- a delimitação e a organização das zonas de armazenagem de materiais, em especial de substâncias 

perigosas;  

- a recolha, em condições de segurança, dos materiais perigosos não utilizados;  
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- o armazenamento, a eliminação ou a evacuação dos resíduos e escombros;  

- a determinação e adaptação, em função da evolução do estaleiro, do tempo efetivo a consagrar aos 

diferentes tipos de trabalho ou fases de trabalho;  

- a cooperação na articulação dos trabalhos por si desenvolvidos com outras atividades desenvolvidas 

no local ou meio envolvente.  

 

Não será permitida a execução de qualquer trabalho ou tarefa sem o uso dos dispositivos de proteção 

individual e coletiva, adequados e específicos de cada caso, obrigando-se o Adjudicatário, que 

suportará os encargos do fornecimento dos mesmos, a impor a sua utilização sistemática por parte de 

todos os trabalhadores da obra.  

O Adjudicatário deve garantir que o sistema de primeiros socorros esteja constantemente operacional 

e em condições de evacuar os trabalhadores acidentados ou acometidos de doença súbita, para lhes ser 

prestada assistência médica. O endereço e n.º de telefone do serviço de urgência local devem estar 

afixados de forma clara e visível.  

 

Estaleiro e instalações provisórias 

 

A execução, implantação e organização do estaleiro deve estar em conformidade com o plano de 

segurança e saúde e a legislação aplicável em vigor. Segundo o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de 

outubro, estaleiros são os locais onde se efetuam trabalhos de construção de edifícios e de engenharia 

civil (móvel), bem como os locais onde, durante a obra, se desenvolvem atividades de apoio direto aos 

mesmos (fixo).  

O Adjudicatário carece da aprovação da Fiscalização quanto ao local e às instalações, sendo da sua 

iniciativa, responsabilidade e encargo, o estaleiro e demais instalações. A vigilância e segurança de toda 

a zona da obra é da responsabilidade do Adjudicatário, desde a data do início dos trabalhos até à data 

de receção provisória, considerando-se essa responsabilidade extensiva aos períodos da noite, feriados 

e dias de suspensão dos trabalhos. O estaleiro será montado na área da intervenção dos trabalhos 

previstos em projeto, devendo o perímetro estar delimitado e assinalado de forma a ser perfeitamente 

identificável, não se permitindo a entrada de pessoas estranhas à obra.  

O estaleiro será mantido em boa ordem e em estado de salubridade adequado, com todas as secções 

perfeitamente delimitadas e organizadas, nomeadamente as zonas de armazenagem de materiais, em 

especial de substâncias perigosas.  
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Os materiais, os equipamentos, bem como todos os elementos que existam nos locais e nos postos de 

trabalho, deverão ter solidez e serem estabilizados de forma adequada e segura. Todas as instalações 

existentes no estaleiro terão que possuir estrutura e estabilidade adequada ao tipo de utilização 

prevista, devendo permitir executar todas as tarefas previstas sem risco para a segurança e saúde dos 

trabalhadores.  

A instalação de cada posto de trabalho deverá permitir a evacuação rápida e em máxima segurança dos 

trabalhadores.  

O Adjudicatário deve garantir que o sistema de primeiros socorros esteja constantemente operacional 

e em condições de evacuar os trabalhadores acidentados ou acometidos de doença súbita.  

O endereço e número de telefone do serviço de urgência local devem estar afixados de forma clara e 

visível.  

A limpeza e a manutenção das instalações e do estaleiro constituem encargo do Adjudicatário. O uso de 

qualquer parte da obra para algumas das instalações provisórias, dependerá da autorização da 

Fiscalização, o que não dispensará o Adjudicatário de tomar as medidas adequadas a evitar a 

danificação da parte da obra utilizada. 

As placas de sinalização serão de materiais que ofereçam a maior resistência possível a choques, 

intempéries e agressões do meio-ambiente, devendo os meios e os dispositivos de sinalização ser 

regularmente limpos, conservados, verificados e, se necessário, reparados ou substituídos. As 

dimensões e as características colorimétricas e fotométricas da sinalização devem garantir boa 

visibilidade e a compreensão do seu significado. Sempre que na obra se utilize água não potável, deverá 

colocar-se, nos locais convenientes, a inscrição "Água imprópria para beber". Após a conclusão da obra, 

as instalações e obras provisórias serão demolidas e os seus restos removidos para fora da zona da 

obra, devendo os locais de implantação ficar perfeitamente limpos e regularizados, salvo se outros 

trabalhos forem previstos no projeto. Todos os trabalhos inerentes à execução, implantação, 

organização e demolição do estaleiro constituirão encargo do Adjudicatário. 

 

 

A proposta, mesmo ficando apensa ao título contratual, não prevalecerá em caso algum sobre o 

estabelecido no caderno de encargos. 



MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES 
                       CÂMARA MUNICIPAL   

                        
                       Divisão de Obras, Urbanismo e Serviços Urbanos 
 
                       Largo da República / 3350-156 Vila Nova de Poiares 
                      Tel: 239420850   Fax: 239421800   Email: cmvnp@mail.telepac.pt   

   
                                                                                                            

 

BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA – GUARDAS DE SEGURANÇA                            CADERNO DE ENCARGOS - CTE 

Compete à empresa adjudicatária o fornecimento, montagem e desmontagem de todos os 

elementos do estaleiro de apoio a todos os trabalhos, resguardos, vedações, proteção e segurança 

da empreitada. 

     

COTAS E DIMENSÕES DE TODAS AS PARTES, PEÇAS E ELEMENTOS DA OBRA 

 

OBJECTIVO 

A implantação, bem como a demolição, reposição e construção dos elementos da obra é da 

responsabilidade do empreiteiro e será feita a partir dos desenhos de execução, devendo ser tidos em 

conta todos os desenhos do projeto geral. Todas as cotas e distâncias só serão válidas depois de 

confirmadas pelo projeto de arquitetura. Caso se verifiquem divergências ou incompatibilidades entre 

os vários projetos deve o empreiteiro alertar a fiscalização ou o dono da obra atempadamente para a 

sua análise e solução. 

 

EXECUÇÃO 

Antes do começo dos trabalhos, o empreiteiro procederá à implantação necessária da obra, 

identificando os elementos a demolir e as novas divisórias previstas em projeto, de modo a permitir a 

sua visualização pela fiscalização. 

  

CUSTOS 

O custo destas tarefas deverá estar incluído no preço do estaleiro da empreitada 

 

ORGANIZAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS 

 

Procurou-se, neste caderno de encargos, descrever de forma geral, e muitas vezes genérica, cada 

trabalho a realizar no âmbito da empreitada, mantendo-se, no entanto, todas as condições impostas 

pelas regras de boa execução, bem como as prescrições técnicas do fabricante. 
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PRESCRIÇÕES GERAIS DOS MATERIAIS 

 

De um modo geral e para facilidade de linguagem, refere-se como materiais os materiais, conjunto de 

materiais, produtos, elementos, componentes, acessórios e sistemas. 

Todos os materiais a empregar serão da melhor qualidade, devendo obedecer às normas e 

regulamentos em vigor. Sendo de outra nacionalidade que não portuguesa, devem obedecer às normas 

e regulamentos do país de origem, caso não hajam normas aplicáveis em Portugal. 

Nenhum material pode ser aplicado sem autorização prévia da fiscalização. O empreiteiro, quando 

autorizado pela fiscalização, poderá aplicar materiais diferentes dos previstos, se a solidez, 

estabilidade, aspeto, duração e conservação da obra não forem prejudicados, e se não implicarem 

acréscimos de custos. 

O facto de a fiscalização permitir o emprego de qualquer material não isenta o empreiteiro da 

responsabilidade sobre o seu comportamento. 

O preço de qualquer material (ou artigo) engloba sempre o fornecimento, transporte, colocação, 

fixação, cortes, dobras, desperdícios, sobreposições, mão-de-obra e todos os trabalhos inerentes à 

correta execução dos trabalhos. 

Os materiais mencionados nestas condições técnicas especiais devem cumprir com as disposições do 

Regulamento (CE) n.º 765/2008 de 9 de Julho, que estabelece os requisitos de acreditação e 

fiscalização do mercado relativos à comercialização de produtos, nomeadamente pelo cumprimento 

dos requisitos gerais da marcação CE.  

Os materiais de construção abrangidos por uma norma harmonizada ou que se encontrem aprovados 

por uma Avaliação Técnica Europeia, devem cumprir com o disposto no Regulamento (UE) n.º 

305/2011 de 9 de Março, que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos 

de construção, nomeadamente pelo fornecimento de uma cópia da declaração de desempenho, em 

suporte de papel ou eletrónico e em português.  

 

MATERIAIS NÃO ESPECIFICADOS 
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As características dos materiais não especificados serão propostas pelo empreiteiro à fiscalização, que 

se reserva o direito de não os aceitar se entender que os mesmos não satisfazem o fim em vista. 

Os materiais não especificados que eventualmente venham a ser empregues na obra, deverão obedecer 

às normas, regulamentos e controlo de qualidade em vigor. 

 

CONTROLO DE QUALIDADE DOS MATERIAIS 

 

Os ensaios de controlo de qualidade de todos os materiais empregues na execução da obra deverão ser 

efetuados a cargo do empreiteiro, num laboratório escolhido por este e aceite pela fiscalização, 

segundo as normas e regulamentos aplicáveis. 

Serão mantidas no estaleiro, ficando à guarda da fiscalização, as amostras dos materiais já aprovados 

que servirão de padrão. 

Além dos ensaios previstos, poderá a fiscalização, sempre que julgue conveniente, mandar realizar 

ensaios para verificação da qualidade dos materiais. 

Para aprovação dos materiais o empreiteiro deverá preencher uma ficha própria anexando toda a 

documentação que lhe diga respeito, bem como homologações e certificados de qualidade. A aprovação 

dos materiais só será efetiva depois das fichas assinadas pela fiscalização. 

Todos os custos relativos à recolha e preservação das amostras indicadas neste caderno de encargos, 

bem como todos os custos dos respetivos ensaios deverão estar incluídos na rubrica dos custos de 

controlo de qualidade. 

 

 

PRESCRIÇÕES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS 

 

 

Todos os materiais a empregar devem ser acompanhados de certificados de origem e dos documentos 

de controlo de qualidade. Devem obedecer ainda a: 
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- Sendo nacionais, às normas portuguesas, documentos de homologação de laboratórios oficiais, 

regulamentos em vigor e especificações destas condições técnicas; 

- Sendo estrangeiros, às normas e regulamentos em vigor no País de origem, caso não haja normas 

nacionais aplicáveis. 

Nenhum material pode ser aplicado em obra sem prévia autorização da Fiscalização. 

O Adjudicatário, quando autorizado pela Fiscalização, poderá aplicar materiais diferentes dos 

previstos, se a solidez, estabilidade, aspeto, duração e conservação das obras não forem prejudicadas e 

se não houver alteração, para mais no preço. 

O facto de a Fiscalização permitir o emprego de qualquer material não isenta o Adjudicatário da 

responsabilidade sobre o seu comportamento. 

A Fiscalização poderá, sempre que assim o entender, mandar proceder a ensaios de controle de 

qualidade dos materiais, desde que sobre ela haja dúvidas. 

Os encargos com esses ensaios serão da conta do Adjudicatário caso os resultados não comprovem a 

qualidade exigida para os materiais. 

 

 

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 

 

PIQUETAGEM E IMPLANTAÇÃO 

 

Compete ao Adjudicatário proceder à piquetagem e implantação dos diferentes elementos constantes 

das peças desenhadas, segundo as cotas e outros dados contidos naquelas, incluindo das eventuais 

adaptações e correções do traçado, para o que deve dispor do equipamento topográfico necessário, 

manejado por pessoal para o efeito qualificado.  

Na piquetagem serão utilizadas estacas de madeira com 8 a 10 cm de diâmetro na cabeça, cravadas 

pelo menos 50 cm. Estas mestras serão niveladas e numeradas, sendo as cotas das suas cabeças ligadas 

a marcações de referência fixas.  

Deverão ser conservadas todas as marcas ou referências existentes, que tenham sido implantadas no 

local da obra por outras entidades, só se procedendo à sua deslocação se autorizada pela Fiscalização.  
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INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES EXISTENTES 

 

Compete ao Adjudicatário realizar todos os trabalhos de pesquisa e de sondagens de infraestruturas e 

instalações existentes, a escavação manual nos 0,30m acima da presumível cota da face superior dessas 

instalações, a suspensão, o desvio, o suporte e a proteção de obstáculos – infraestruturas e instalações 

– cadastrados ou não (possíveis de inferir no local), de forma a determinar e definir o traçado para a 

execução dos trabalhos previstos em projeto.  

Logo que essas infraestruturas e instalações, ou quaisquer outras cuja existência não seja conhecida, 

forem postas a descoberto, o Adjudicatário deve comunicar tal facto à Fiscalização e indicar as 

disposições construtivas, ou outras, que adota ou se propõe adotar, para garantir a sua segurança e o 

prosseguimento da obra, não podendo inutilizar nem danificar os mesmos sem autorização da 

Fiscalização, assumindo os respetivos encargos.  

Em relação a aquedutos de águas pluviais, a canais e a ribeiras poderá o Adjudicatário, com o acordo da 

Fiscalização, alterar as dimensões e forma, quando disso haja necessidade, mas sem prejuízo da sua 

secção de vazão, mantendo-se sempre contínua a geratriz interior inferior. Se houver necessidade de 

qualquer intervenção em algumas infraestruturas ou instalação fora dos limites da trincheira, o 

Adjudicatário tem de assegurar o desvio de efluentes ou de infraestruturas, que afluem ao local da 

intervenção, durante o período de realização dos trabalhos afetos à mesma.  

No sentido de se proceder à remoção de obstáculos públicos superficiais, tais como desmatação, 

jardins, transplantação ou derrube de árvores, postaletes de sinalização rodoviária, de iluminação, 

publicitários ou de sustentação de linhas elétricas e de fios telefónicos, cuja presença ou estabilidade 

venham a ser afetados ou ameaçados pela abertura de valas, deverá o Adjudicatário providenciar com a 

devida antecedência, junto da Fiscalização, para que esta atue junto dos respetivos serviços.  

Todos os trabalhos a realizar nas diversas redes devem ser objeto de prévia aprovação da entidade 

gestora dessa infraestrutura e executados de acordo com as condições definidas pela mesma. 

Os encargos com qualquer obstáculo enterrado ou superficial serão da responsabilidade do 

Adjudicatário, mesmo quando os trabalhos sejam executados pelas entidades responsáveis por essas 

infraestruturas. O Adjudicatário é também responsável pelos eventuais prejuízos que venha a causar 

nesses obstáculos.  
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Dever-se-á prestar rigorosa observância ao determinado na legislação quanto ao achado nas 

escavações e demolições, de objetos com valores artísticos, histórico, arqueológico ou científico. 

 

GUARDAS DE SEGURANÇA SEMI-FLEXIVEIS 

 

IMPLANTAÇÃO 

A execução de obras deste tipo compreende as operações fundamentais de cravação e montagem, as 

quais pressupõem um trabalho delicado de prévia implantação para reconhecimento dos 

condicionalismos locais (natureza dos solos, atravessamentos, obstáculos, etc.), ao qual se seguirá a 

implantação definitiva, que deve garantir um rigoroso alinhamento em planta e perfil longitudinal. 

Estes alinhamentos devem apresentar-se perfeitamente regrados, sem ondulações que denunciem o 

apego a eventuais imperfeições do pavimento (deformações, recortes, etc.), quer em planta quer em 

perfil, isto é, devem traduzir o desenvolvimento geométrico da estrada. 

Todos os trabalhos que não respeitem as condições técnicas de execução exigidas não poderão ser 

aceites. 

 

ANCORAGEM 

A ancoragem dos prumos será efetuada por cravação direta no solo ou, em casos excecionais, por 

encastramento em maciços de betão simples de 120 kg de cimento por m3, com a secção quadrada com 

o mínimo de 40 cm de lado e uma profundidade que permita o recobrimento na base do prumo não 

inferior a 10 cm. 

Se o recurso a processos de escavação mecânica conduzir à conveniência em realizar maciços de secção 

circular, o diâmetro não deverá ser inferior a 45 cm. 

Em obras de arte, os prumos serão aparafusados mediante placas de fixação com furação apropriada. 

A distância entre dois suportes consecutivos será de 4,0 m, devendo este espaçamento baixar para 2,0 

m nas curvas de raio inferior a 45 m. 
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MONTAGEM E MANUTENÇÃO DAS GUARDAS DE SEGURANÇA 

As vigas de segurança, que se devem encontrar já devidamente preparadas para a instalação no local, 

serão fixadas a um dispositivo de afastamento (amortecedores, afastadores e reforços), sendo o 

conjunto apoiado ao suporte ou prumo previamente cravado. 

O eixo horizontal da viga simples deve situar-se à altura mínima de 0,55 m do solo, com uma tolerância 

de 0,03 m para mais, enquanto que a altura máxima admitida para a viga superior de uma guarda 

dupla, quando prevista, será de 1,00 m. 

A montagem da guarda será sempre realizada no sentido do tráfego e com terminais de segurança 

adequados. 

A extremidade da viga de montante sobrepor-se-á sempre à de jusante, de acordo com o respetivo 

desenho de pormenor. 

A montagem das vigas de segurança deverá ser sequente, não se permitindo interrupções por troços, a 

menos que expressamente autorizadas pela Fiscalização. 

A colocação dos prumos não se deverá encontrar desfasada no tempo da colocação das vigas 

respetivas, sendo imperioso que, no fim de cada período de trabalho, se protejam com terminais 

adequados. Nos pontos de divergência, não se admitem curvas inferiores ao raio de R = 1,00 m. 

 

MANUTENÇÃO 

Se durante o período de execução dos trabalhos as guardas já montadas segundo os critérios 

estabelecidos no número anterior forem danificadas por acidente, competirá ao Adjudicatário a sua 

recolocação sendo, no entanto, devido o pagamento dos trabalhos efetuados, a preços do contrato. 

Não serão considerados os casos demonstradores de negligência ou colocação imprópria de materiais 

em obra, os quais serão da inteira responsabilidade do Adjudicatário. 

 

EXTREMIDADE ENTERRADA A COTA CONSTANTE 

O enterramento, neste caso, far-se-á à custa de um afastamento em relação ao alinhamento da fila de 

guardas paralelas ao eixo da estrada e conseguir-se-á, também, à custa de três chapas, a última das 

quais ficará encastrada no talude de escavação. 
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Deverá ser evitada a cravação dos prumos nas valetas. 

 

EXTREMIDADE ENTERRADA A COTA VARIÁVEL 

Os três primeiros prumos de cada fila serão posicionados de modo a que apresentem as seguintes 

cotas, relativamente ao eixo da viga, quer no caso das guardas de segurança simples, quer no caso da 

viga inferior da guarda de segurança dupla (BHO): 

-1º prumo: - 0,15 m 

-2º prumo: + 0,20 m 

-3º prumo: + 0,41 m 

e um afastamento horizontal máximo, no 1º prumo, relativamente ao alinhamento da fila paralela ao 

eixo da estrada, de 0,50 m. 

Os dois primeiros prumos não são munidos de afastador, sendo a viga apoiada diretamente no suporte. 

Com a finalidade de proporcionar melhor amarração da viga ao suporte, os três primeiros prumos são 

munidos de placa de fixação. 

 

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

Descrição: 

As guardas de segurança são os equipamentos normalmente aplicados nos limites exteriores da 

plataforma ou nos separadores, e destinados a garantir proteção contra as saídas da via, e a separação 

efetiva dos sentidos de tráfego, em vias com perfil de autoestrada ou nos ramos bidirecionais. 

Podem ser essencialmente de dois tipos, semi-flexíveis (metálicas) ou rígidas (betão), baseando-se a 

sua utilização em filosofias de projeto que as tornam alternativas para quase todas as hipóteses. Cada 

um destes tipos pode ainda apresentar algumas variantes, como sejam, para as guardas metálicas, as 

simples, as duplas, e as duplas especiais, e para as guardas rígidas as de perfil simétrico e as de perfil 

assimétrico. 

Critério de Medição: 
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Todas as guardas de segurança são medidas ao metro linear. O seu comprimento corresponde ao valor 

teórico determinado a partir dos pontos quilométricos referentes ao início e fim da sua aplicação, 

(determinados a partir dos desenhos de construção) ao qual devem ser adicionadas as partes iniciais e 

finais, com as dimensões definidas nos desenhos de pormenor. 

 

Guardas Metálicas: 

Descrição: 

Refere-se às guardas metálicas, e inclui o fornecimento das guardas, prumos, amortecedores e todos os 

outros elementos necessários à sua montagem e fixação, bem como o transporte e a colocação, 

incluindo a marcação da implantação, o cravamento dos prumos, e o maciçamento das pontas nos 

taludes, para os casos de terminarem a cota constante, ou o enterramento quando são rebaixadas. 

 

Semi-flexíveis simples, para veículos: 

Descrição: 

Refere-se às guardas metálicas simples, ou seja, às que só têm um perfil entre prumos, podendo estes 

estar afastadas de 2 ou 4 m. 

Individualizam-se assim duas rúbricas consoante os afastamentos entre prumos: 

- Com prumos afastados de 4 m - (m) 

- Com prumos afastados de 2 m - (m) 

- Semi-flexíveis duplas, para veículos - (m) 

Descrição: 

Refere-se às guardas metálicas duplas, ou seja, as que têm dois perfis entre prumos, que neste caso 

estão afastados de 2 m. 

 

Terminais, tipo cauda de carpa: 

Descrição: 
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Trata-se dos terminais tipo cauda de carpa, normalmente utilizados para colocar nas extremidades dos 

perfis, sempre que a guarda não termina em talude ou enterrada. Inclui o fornecimento do terminal e 

de todos os elementos de fixação e a respetiva colocação. 

Individualizam-se nas rúbricas seguintes os dois tipos de terminais existentes: 

- Normal - (un) 

- Espalmado - (un) 

 

Terminais circulares de fecho de dois alinhamentos - (un) 

Descrição: 

Refere-se aos terminais circulares utilizados para unir dois alinhamentos e fechar o espaço entre eles. 

Inclui, como no caso anterior, o fornecimento e a colocação do terminal, e de todos os elementos 

necessários à sua fixação. 


