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1 – Introdução / Localização: 

A Resolução de Conselho de Ministros n.º 11-A/2018, no seu ponto 5, autoriza a APA, I.P. a 

realizar despesa necessário ao financiamento das intervenções urgentes e inadiáveis de 

regularização fluvial, até ao montante de 12.000.000 Euros a ser financiado pela transição dos 

saldos de gerência do Fundo Ambiental, nos termos do Protocolo a celebrar entre o Fundo 

Ambiental e a APA, I.P., nos concelhos afetados pelos incêndios florestais ocorridos entre Junho 

a Outubro de 2017. 

O Concelho de Vila Nova de Poiares foi afetado pelos incêndios ocorridos entre Junho e Outubro, 

numa área de 71,89Km2, com consequências diretas nos recursos hídricos, nomeadamente na 

Bacia do Rio Alva. 

A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao “Projeto de Execução da Regularização 

Fluvial da Bacia do Rio Alva, no Concelho de Vila Nova de Poiares”. 

O presente projeto elaborado como base no documento relativo ao trabalho de campo realizado 

pela ARH Centro em colaboração com a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, com 

indicação das medidas de proteção dos recursos hídricos a implementar e a identificação dos 

locais/áreas de intervenção prioritária. 

O referido documento refere um conjunto de medidas a implementar, de forma a garantir o 

escoamento das linhas de água, minimizar a erosão e o arrastamento dos solos de forma a 

assegurar o uso genérico da linha de água, designadamente, em termos de uso urbano, agrícola 

e balnear: 

Escoamento das linhas de água: 

a) Corte e remoção de material vegetal arbóreo e arbustivo ardido; 

b) Remoção de sedimentos e outro material dos leitos; 

c) Recuperação da secção de vazão, de passagens e outras infraestruturas hidráulicas. 

Minimizar a erosão e o arrastamento dos solos: 

d) Consolidação e recuperação de taludes e margens; 

e) Reposição/reabilitação da galeria ripícola (plantação e/ou sementeira de espécies 

autóctones); 

f) Reabilitação de açudes existentes, com objetivos de correção torrencial. 

g) Construção de pequenas obras de correção torrencial. 

Assegurar o uso balnear: 

I) Limpeza da zona de banhos e da área envolvente; 
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J) Reabilitação das condições biofísicas de suporte para garantir o escoamento nas linhas de 

água. 

O presente Projeto contempla intervenções no troço do rio Alva que atravessa o Concelho de 

Vila Nova de Poiares, com uma extensão total de cerca de 2.220 metros: 

 
Planta de Localização – Intervenções no Rio Alva, no Concelho de Vila Nova de Poiares: 

 
Legenda: Intervenção 1 – Limpeza marginal Rio Alva. 
 

2- Objetivos/ Execução 

O presente Projeto de Execução tem como objetivo promover a execução de um conjunto de 

intervenções de regularização fluvial da Bacia do Rio Alva, no Concelho de Vila Nova de Poiares, 

por forma a garantir o escoamento dinâmico na linha de água, minimizar a erosão e o 

arrastamento dos solos e a assegurar condições necessárias para o uso geral da linha de água. 

Os trabalhos a realizar consistem nas seguintes ações: 

a)Limpeza marginal; 

 

2. 1 Limpeza Marginal: 

A limpeza marginal consiste genericamente na limpeza, poda e desbaste de árvores ou arbustos 

das galerias ripícolas marginais e na remoção de vegetação e lenhas existentes no leito e 

margens, incluindo reciclagem ou transporte a vazadouro. 

Os trabalhos compreendem o corte de regeneração, formação e corte fitossanitário de 

vegetação autóctone e o corte de árvores, arbustos, invasoras e infestantes que estejam no leito 

e margens. 
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Está prevista o reaproveitamento de material proveniente dos trabalhos de limpeza para 

aplicação de estacaria viva, faxinas e entrançados nas margens dos troços intervencionados. 

 
 

3 – Estimativa Orçamental: 

O valor estimado para a execução de intervenção é 15.700,00€ (quinze mil e setecentos euros), 

que acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 

Vila Nova de Poiares, junho de 2019 

 

 



Artigo Designação Un Quantidade Preço Unitário Preço Parcial Preço Total

Cap. 1 INTERVENÇÃO  - MOURA MORTA - CANEIRO 15 700 €

LIMPEZA MARGINAL 15 700 €

Limpeza poda e desbaste de árvores ou arbustos das galerias ripicolas marginais,

remoção de vegetação e lenhas existentes no leito, incluindo reciclagem ou transporte a

vazadouro, de acordo com as peças desenhadas:

1.1.1 Corte de regeneração, formação e corte fitossanitário de vegetação autóctone, incluindo

todos os trabalhos necessários à sua execução, nomeadamente, equipamentos (meios

manuais e mecânicos; motosserra e trator ou giratória com destroçador em braço),

aplicação de pasta cicatrizante nos cortes da poda, aplicação nas margens de herbicida

sistémico, conforme as especificações técnicas descritas na Memória Descritiva e Ficha

Técnica.

Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado num raio

máximo de 5 km, e/ou reutilizados em obra, após seleção, como forma de valorização

ambiental. m 2 206,50 3,00 € 6 619,50 €

1.1.2

Corte de árvores, arbustos, invasoras e infestantes, incluindo todos os trabalhos

necessários à sua execução, nomeadamente equipamentos (meios manuais e

mecânicos; motosserra e trator ou giratória com destroçador em braço), conforme as

especificações técnicas descritas na Memória Descritiva e Ficha Técnica.

Os materiais resultantes devem ser reencaminhados para destino adequado num raio

máximo de 5 km, e/ou reutilizados em obra, após seleção, como forma de valorização

ambiental.

m 2 220,00 3,00 € 6 660,00 €

1.1.3 Aplicação de faxinas e entrançados, incluindo todos os trabalhos e equipamentos

necessários à sua execução, (meios manuais e mecânicos, roçadora, tractor ou giratória

com destroçador em braço) conforme as especificações técnicas descritas na Memória

Descritiva e Ficha Técnica e de acordo com indicações da fiscalização e

acompanhamento técnico da obra. m 220,00 8,00 € 1 760,00 €

1.1.4 Aplicação de estacaria viva nas margens dos troços com intervenção, incluindo todos os

trabalhos e equipamentos necessários à sua execução (meios manuais e mecânicos,

roçadora, tractor ou giratória com destroçador em braço) conforme as especificações

técnicas descritas na Memória Descritiva e Ficha Técnica e de acordo com indicações da

fiscalização e acompanhamento técnico da obra. un 220,00 3,00 € 660,00 €

TOTAL

1.1

15 700 €

Dono de Obra: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares

Obra: Intervenções de Regularização Fluvial no Rio Alva, no Concelho de Vila Nova de Poiares

Local: Rio Alva - Concelho de Vila Nova de Poiares

ESTIMATIVA DE CUSTOS


