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1 -  INTRODUÇÃO 

O objectivo do presente projecto é a requalificação do Campo de futebol do NEGE existente, e 

adaptação para um relvado sintético, segundo os requisitos para a prática do futebol estabelecidos 

pela Federação Portuguesa de Futebol. 

O campo existente, apresenta um pavimento do tipo pelado com as dimensões das marcações a 

105 m x 66 m. O novo campo relvado, manterá as dimensões do existente, estando previsto o 

mesmo pavimento nos corredores laterais e atrás das balizas, com as larguras mínimas 

aproximadas de 2,5 m e 5,0 m, respetivamente. 

O Município optou neste espaço por um relvado sintético, afim de proporcionar as condições ideais 

à prática desportiva de futebol, garantindo o enquadramento com à envolvente em termos naturais 

e ambientais. 

Tal motivação é também amplamente justificada pelos motivos que abaixo se indicam: 

• Aproveitamento das infra-estruturas existentes; 

• Possibilidade de boa prática desportiva durante todo o ano 

• Menor impacto ambiental; 

• Elevados índices pluviométricos da região; 

• Menores custos de Manutenção. 

A solução adoptada permitirá a prática de futebol de 11 e futebol de 7. 
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2 -  DEFINIÇÕES 

 

2.1 -  Localização 

Os trabalhos decorrerão num dos campos que se situa no Parque Desportivo do N.E.G.E., 

localizado na Rua da Saudade, 3830-479, Gafanha da Encarnação, Concelho de ílhavo, indicado 

como espaço de desporto e lazer. 

 

2.2 -  Informações sobre o projecto 

 

O pavimento será em relva sintético sobre uma base em agregado britado de granulometria 

extensa e pó de pedra, com cargas sobrepostas de areia de sílica calibrada e granulado de 

borracha, permite um baixo índice de manutenção e uma grande longevidade para um uso 

frequente de utilização desportiva. 

 

3 -  DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, NORMAS E MATERIAIS A EMPREGAR 

 

Os trabalhos necessários serão os seguintes: 

���� Limpeza de toda a área de intervenção; 

���� Demolições; 

���� Escarificação do pavimento existente, com profundidade máxima de 5 cm, para ligação das 

camadas;  

���� Fornecimento e aplicação das camadas, com as pendentes previstas em projeto, através de 

equipamento a laser; 

o Camada base em “tout-venant” regularizada e compactada. 

o Base em pó de pedra granítico regularizado e compactado; 

���� Retificação e a adaptação da rede de drenagem para recolha das águas laterais. 

���� Nova captação de água com sistema elevatório. 
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���� Rede de rega automática completa, incluindo depósito, grupo de pressão, programador 

automático e equipamento; 

���� Campo em relva sintética, com carga de areia e granulado de borracha; 

���� Equipamentos desportivos. 

 

 

3.1 -  Movimento de terras e base. 

���� Escarificação superficial tendo em vista a ligação das camadas. 

���� à dotação de pendentes transversais de 0,5% e à compactação do fundo até 95% P.M. 

���� Seguidamente, será aplicada a camada de “tout-venant”, com espessura variável entre os 

0,05 e 0,25 m de espessura, nivelada com equipamento laser e compactada até 95% P.M..  

���� Esta camada deverá ficar acabada superficialmente com uma inclinação de 0.8 % com 4 

pendentes. 

���� A camada anterior deverá ser compactada em espessuras máximas de 0.10 m. 

���� Entre a camada anterior e a relva sintética será aplicada uma camada de pó de pedra com a 

espessura e 0,05  

���� O espalhamento  e execução de pendentes serão executados com auxílio de motoniveladora, 

com sistema laser incluído e com apoio de topografia. 

 

3.2 -  Drenagem 

���� Terminada esta primeira fase, serão executados os trabalhos de adequação na caleira 

existente em todo o perímetro da superfície do campo para delimitação da caixa. 

���� A caleira deverá ficar toda nivelada no final a cota 7.10, implicando para esse efeito a 

execução de um aro longitudinal e transversal ( de 3 em 3 m), em betão ligeiramente armado e 

com altura variável 

���� Sobre a caleira será aplicada uma placa em betão pré-fabricada devidamente perfurada. 

 

3.3 -  Rega 

���� O sistema de rega previsto é elaborado de forma a que não existam nem tubagens, nem 

aspersores no recinto de jogo. A solução adoptada para rega, consiste em cobrir toda a área do 

campo com a utilização de aspersores emergentes de última geração tipo POP-UP 

PLAYGROUND DA SIME, ou equivalente, com 44 m de alcance mínimo, dando cumprimento às 

indicações da Federação Portuguesa de Futebol. 
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���� O projecto contempla a execução de um reservatório com 20 m3, bem como todos os 

trabalhos necessário á sua instalação, nomeadamente os movimentos de terra e elementos de 

apoio ou envolvimento, afim de assegurar a sua estabilidade e segurança. A sua instalação deverá 

ser efetuada considerando um nível freactivo elevado. 

 

3.4 -  Relva 

���� O revestimento do campo será constituído por Relva Sintética com carga mista de areia de 

sílica e granulado de borracha, incluindo remates e cortes. 

���� A relva sintética será de ultima geração, fabricada por entidade licenciada pela FIFA. 

���� Atendendo a que o campo não se apresenta em esquadria os rolos laterais não terão largura 

constante. 

���� Os rolos de relva serão aplicados no sentido da largura do campo, unidos pelo processo 

mecânico de colagem e/ou cosedura, através de equipamento adequado para o efeito. 

 

4 -  HOMOLOGAÇÃO 

���� A recepção da obra também ficará condicionada à obtenção de documento de homologação 

do recinto de jogo para as competições oficiais. 

���� Os encargos dessa homologação serão da responsabilidade do empreiteiro. 

���� Garantia de bom comportamento de utilização pelo prazo mínimo de 5 anos após a recepção 

provisória dos trabalhos, nomeadamente nos valores dos ENSAIOS DE QUALIDADE DE CAMPO. 

���� O recurso a um dos Laboratórios recomendados pela FIFA (Labosport, Isa-Sport, IBV ou 

outro)  para certificação dos valores antes da recepção da obra. 

���� A recepção da obra ficará condicionada até à entrega dos relatórios das análises laboratoriais 

exigidas e atribuição ao campo mínima de uma estrela FIFA. 

 

5 -  DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Materiais e execução de trabalhos. 

���� No omisso e na ausência de especificações oficiais aplicáveis, os materiais a empregar nas 

obras serão de boa qualidade, satisfazendo as exigências e os fins para que se destinam. 
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���� Todos os trabalhos serão executados com solidez e perfeição de acordo com as melhores 

regras da arte de bem construir. 

 

Conservação 

���� O empreiteiro é responsável pela conservação imediata de todos os defeitos e estragos 

verificados nos trabalhos até à sua recepção, com origem em defeitos de construção sob a acção 

normal das intempéries. 

 

Ensaios 

���� O empreiteiro é responsável pelos encargos de todos os ensaios necessários para o controlo 

da qualidade dos materiais e à boa execução, nomeadamente os ensaios de controlo a realizar no 

LNEC ou em outras instituições para isso creditadas. 

���� Quando o empreiteiro pretenda utilizar equipamento que altere os processos de construção 

previstos deverá submeter à aprovação prévia da Fiscalização a sua proposta, com uma descrição 

suficientemente detalhada dos métodos que pretende adoptar, realçando as vantagens daí 

decorrentes. 


