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1 -  INTRODUÇÃO 

A entidade promotora da presente empreitada é a Câmara Municipal de Ílhavo.  

O objectivo do presente projecto é abertura, rectificação e pavimentação de vários arruamentos, 

estacionamentos e passeios no concelho de ílhavo 

Tais opções, são também amplamente justificada pelos motivos que abaixo se indicam: 

 Aproveitamento das infra-estruturas existentes; 

 Utilização das cotas existentes; 

 Quebrar as barreiras existentes ao nível das acessibilidades. 

 Eliminar obstáculos aos peões. 

 Melhorar a segurança ao condutores; 

2 -   
3 -  DEFINIÇÕES 
 
2.1 -  Localização 

Os trabalhos decorrerão no concelho de ìlhavo. 

 

2.2 -  Informações sobre o projecto 

 

Os pavimentos exteriores serão essencialmente executados através de betuminoso, com 

característica de desgaste.  
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3 -  DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS, NORMAS E MATERIAIS A EMPREGAR 

Os trabalhos necessários serão os seguintes: 

 Decapagem; 

 Abertura de caixa e colocação do terreno as cotas de projecto;  

 Execução das camadas bases devidamente compactas e regularizadas; 

 Aplicação de lancis. 

 Aplicação dos pavimentos. 

 Marcações rodoviárias. 

 Sinalização. 

 Limpeza da obra; 

 

3.1 -  Movimento de terras e base. 
 Aplicação de camada de Tout-venant, nivelada e compactada até 95% P.M.. Esta camada 

deverá ficar acabada superficialmente com uma planimetria admissível máxima de 0,1%, em 

qualquer ponto e direcção, medidas com uma régua de 3 m. 

 

3.2 -  Betão e lancis 
 A aplicação dos lancis deverá respeitar as cotas de projecto, sendo que em caso de duvida, 

deverá ser sempre solicitado a fiscalização a solução a adoptar. Os materiais a utilizar serão os 

descritos no mapa de quantidades e no caderno de encargos. Todos os elementos, deverão ter um 

acabamento uniforme, sendo que os muretes e a escadaria deverão ter acabamento de betão face 

a vista, devendo deste modo utilizar uma cofragem adequada. 

 
3.3 -  Drenagem 

 Terminada esta primeira fase, serão rectificadas as cotas, de modo a que após a colocação do 

pavimento final, seja assegurado o escoamento superficial dos passeios. 
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4 -  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. 

 Todos os trabalhos serão executados com solidez e perfeição de acordo com as melhores 

regras da arte de bem construir. 

 Os materiais e execução dos trabalhos deverão ser executados conforme CETO do Estradas 

de Portugal. 

 


