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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

 

1. Introdução 

A presente proposta constitui a Fase de Execução do Projeto de Requalificação da Praceta Rua Vila Bissorá, 

situada entre a Rua Cidade de Bolama, Rua Cidade da Praia e Rua Vila Bissorá, na freguesia dos Olivais em 

Lisboa. 

A área de intervenção situa-se no interior de um aglomerado habitacional, onde se encontra uma Escola Básica, 

alguma restauração e um parque infantil. Esta possui amplas zonas de uso pedonal, mas devido à grande 

necessidade de estacionamento automóvel são utilizadas de forma indiscriminada para este fim. A desadequação 

do espaço às necessidades dos moradores está a produzir a sua degradação e o desaproveitamento do potencial 

para recreio e lazer. 

O coberto arbóreo existente é muito disseminado. Apesar de apresentar alguns exemplares de grande porte com 

boa conformação morfológica e qualidade estética, verificam-se também várias árvores com um desenvolvimento 

deficiente com fendas no tronco e nos ramos, assim como algumas em mau estado fitossanitário, cuja substituição/ 

abate é proposta nesta fase de projeto – ver Anexos. 

Quanto ao estrato herbáceo e arbustivo de um modo geral, apresenta pouca variedade florística e mau estado de 

conservação. 

 

2. Principais Objetivos  

O projeto de Arquitetura Paisagista pretende contribuir para a valorização paisagística dos espaços verdes 

envolventes à área residencial através da organização da circulação no espaço, com a definição de limites claros 

entre a circulação rodoviária e áreas de estacionamento, e a circulação pedonal, potenciando deste modo os 

espaços de lazer e de estadia. 

Deste modo, a presente proposta, deverá garantir assim a beneficiação dos percursos pedonais, quer ao nível dos 

traçados, quer da pavimentação, com melhores condições de acessibilidade e de segurança para os peões, tais 
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como moradores, a comunidade escolar ou utilizadores que diariamente frequentam ou atravessam o local, dada a 

existência de zonas comerciais e de transportes públicos nas proximidades. 

A proposta procura encontrar um equilíbrio entre as zonas permeáveis e as pavimentadas, dando prioridade à 

utilização de pavimentos permeáveis ou semipermeáveis. 

Pretende ainda a consolidação dos revestimentos vegetais, onde se destaca o coberto arbóreo pelo seu papel 

fundamental na adaptação às alterações climáticas, e o acréscimo de diversidade florística, com o consequente 

enriquecimento ecológico, cenográfico e melhoria das condições microclimáticas. 

O projeto aspira à criação de um espaço com elevada qualidade visual e ecológica, mas pouco exigente em 

cuidados de manutenção. 

 

3. Proposta 

3.1. Reorganização do espaço 

Como princípio orientador procurou-se respeitar o caráter do desenho urbano existente através da harmonização 

dos novos elementos propostos com essas estruturas e a envolvente urbana bastante consolidada. 

A organização do estacionamento e da circulação rodoviária são os aspetos fundamentais da intervenção a partir da 

qual se desenvolveu a restante proposta. Procurou-se encontrar uma solução que fosse capaz de responder por um 

lado à necessidade de ordenar e aumentar o número de lugares de estacionamento, e por outro, melhorar a fluidez 

do trânsito viário. Para isso estabeleceu-se uma nova via com ligação à Rua Vila de Bissorá e à marcação de um 

total de 64 lugares de estacionamento. 

Pretende-se com este novo acesso garantir o “descongestionamento” automóvel existente junto da única entrada da 

praceta que é efetuada através da Rua Cidade de Bolama e que é também o único acesso à Escola Básica. 

O estacionamento aí existente será reorganizado de modo a garantir a criação de mais lugares de estacionamento, 

novos acessos pedonais e zonas de sombra com a plantação de árvores de alinhamento em caldeira. 

As áreas verdes existentes junto à entrada da praceta serão requalificadas e criadas novas zonas de estadia 

através da repavimentação e requalificação de passeios com calçada miúda de calcário e com a instalação de 

mobiliário urbano, tal como bancos e papeleiras. 

Procurou-se também melhorar a rede de circuitos pedonais através de pavimentação de caminhos de pé-posto, 

utilização de pavimentos com maior aderência em locais inclinados e em escadas, e o alargamento de passeios, 

nomeadamente na zona de acesso à Escola Básica melhorando assim as condições de segurança das crianças e 

adultos. 
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O projeto procura diversificar o uso dos espaços tentando encontrar um equilíbrio entre zonas de circulação pedonal 

e zonas de estadia. Um caminho ondulante em pavimento semipermeável atravessa e une os diversos espaços 

verdes. O seu desenho orgânico contrasta com a geometria do espaço proporcionando diferentes perspectivas e 

leituras sobre o jardim. Pontuando este percurso surgirão alguns bancos, criando-se assim um ambiente mais 

propício ao encontro. 

De modo a enquadrar e amenizar o parque infantil existente, propõe-se a sua delimitação com uma sebe arbustiva e 

uma alameda de árvores de médio porte com bancos, criando-se assim melhores condições para a estadia e lazer e 

potencializar as valências deste espaço de modo a ser utilizado por todas as faixas etárias. Esta zona será 

pavimentada com lajeta de betão pré-fabricada de duas cores (cinza escuro e cinza claro) fazendo um jogo de 

riscas, cujo efeito cromático irá conferir uma nova dinâmica visual e estética ao local que será repetida do lado 

oposto a nascente, no passeio junto ao muro da escola. 

Na proximidade deste local irá ser criada uma zona de estadia pavimentada com betão drenante colorido com um 

aspeto fundamentalmente cénico, onde irão ser plantadas árvores em caldeira. Neste local, a regularidade do piso é 

bastante favorável à utilização de triciclos e patins pelos mais jovens, por exemplo, em alternativa ao parque infantil 

aí existente.  

São também propostos alguns bancos, pelo que constituirá uma zona de estadia e recreio complementar que 

beneficiará durante os meses quentes de Verão da sombra das árvores já existentes e a das novas a plantar. 

Na zona das garagens a sul da intervenção será garantido o acesso rodoviário e de veículos de emergência que 

será delimitado da restante zona verde através da instalação de balizadores de trânsito. 

 

3.2. Zonas Verdes 

No revestimento vegetal da proposta privilegia-se a utilização de plantas autóctones ou com reconhecida adequação 

às condições edafo-climáticas da região de Lisboa, pouco exigentes em água e com capacidade de se integrarem 

de forma harmoniosa na paisagem envolvente, criando uma continuidade visual e estética com os alinhamentos e 

maciços arbóreos existentes na proximidade do local de intervenção. 

A escolha das espécies arbóreas a plantar teve em atenção um uso equilibrado entre espécies de folha caduca e 

perene deste modo, consegue-se obter uma grande variabilidade de cenários ao longo do ano essencialmente 

introduzido pelas espécies caducas.  
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Propomos assim, deste modo, as seguintes espécies de plantas distribuídas pelos três estratos, arbóreo, arbustivo e 

subarbustivo e herbáceo: 

 

 Estrato arbóreo:  

Bracychiton acerifolius (Árvore do fogo)  

Celtis australis (Lodão)  

Ceratonia siliqua (Alfarrobeira)  

Cupressus lusitanica (Cedro do Buçaco)  

Eleagnus angustifolia (Oliveira do Paraíso)  

Jacaranda mimosifolia (Jacarandá)  

Koelreuteria paniculata (Balões de São João)  

Liriodendron tulipifera (Tulipeiro)  

Malus floribunda (Macieira de jardim )  

Melia azederach (Mélia)  

Morus alba (Amoreia branca)  

Prunus cerasifera ‘Pissardii’ (Ameixeira de jardim)  

Pyrus calleriana 'Chanticleer' (Pereira de Jardim)  

 
 Estrato arbustivo e subarbustivo:  

Abelia x grandiflora (Abélia)  

Gaura lindheimeri (Gaura)  

Lantana montevidensis (Lantana)  

Lavandula angustifolia (Alfazema)  

Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’ (Alecrim anão)  

Westringia fruticosa (Alecrim costeiro)  

 
 Estrato herbáceo:  

Ao nível do revestimento herbáceo das zonas de clareira prevê-se a utilização de prados de sequeiro, com enormes 

vantagens na redução dos consumos de água e no aumento da biodiversidade. 



Memória Descritiva                                                                                                                                Projeto de Execução  

  Junta de Freguesia dos Olivais 
Requalificação da Praceta Rua Vila Bissorá 

8

Mistura de Sementes para Prado de Sequeiro  

Densidade de sementeira 30g/m2 

 

Lolium multiflorum    50% 

Festuca ovina  15% 

Dactylis glomerata  20%  

Trifolium repens  7.5% 

Trifolium subterraneo  7.5% 

 

3.3. Rede de Rega  

A rede de rega foi dimensionada de modo a oferecer uma cobertura integral das diferentes zonas verdes. 

Terá um sistema automatizado para rega das árvores em caldeira e dos canteiros com maciços arbustivos e 

subarbustivos; e outro sistema de rega manual constituído por uma rede de tomadas de água que cobre toda a área 

de intervenção e que funciona como complemento do sistema automático, para além de possibilitar efetuar lavagens 

pontuais. 

Para a rega de árvores em caldeira serão instalados brotadores do tipo “"RWS-BGX da Rain Bird" ou equivalente. 

Para a rega de revestimentos arbustivos e subarbustivos será instalado tubos com gotejadores integrados 

autocompensante “DRIPLINE, modelo XFD2340100” da Rain Bird ou equivalente com espaçamento entre 

gotejadores e entre linhas de 40 cm, um débito de 2,3 l/h. 

Cada sector de rega será servido por electroválvulas “mod.100DV da Rain Bird” ou equivalente, alojadas em caixas 

de proteção do tipo “Rain Bird” ou equivalente, redondas e retangulares, em nylon reforçado com fibra de vidro, 

mod. “VB-1419” ou equivalente. Estas terão tampa de ferro fundido e caixilho de aço do tipo “VB-STD-CA”, ou 

equivalente. 

As tomadas de rega serão do mod. “P-33 da Rain Bird” ou equivalente com tampa, chave de ligação e joelho 

giratório para ligação a mangueira, destinadas à rega manual das várias áreas verdes propostas ou rega 

complementar em caso de avaria do sistema. Estas serão alojadas em caixas de proteção do tipo “Rain Bird” ou 

equivalente, redondas em nylon reforçado com fibra de vidro, assim do tipo “VB-708” ou equivalente. 

Ambos sistemas de rega, automático e manual, serão constituídos por tubagem PEAD MRS 100 PN10 (polietileno 

de alta densidade) para a pressão de 10 Kg/cm2. 
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3.4. Mobiliário Urbano 

O mobiliário urbano proposto é constituído por: 

 Bancos maciços em estrutura de ferro e madeira tipo “Axis mod. 1800” da Larus ou equivalente 

 

                                                 
 Pilaretes tipo “Fabrigimno, mod. Antártico” ou equivalente 

 

 

 

 Papeleiras tipo “Resopre, mod. Prima Linea” ou equivalente 
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3.5. Drenagem 

3.5.1. Precipitação  

A avaliação dos caudais de cálculo foi efetuada em função das precipitações registadas e das características físicas 

das áreas drenadas. 

Para determinação da intensidade máxima das chuvadas a considerar no projeto, considerou-se uma curva de 

Intensidade / Duração / Frequência do tipo Im = atb, concretamente Im = 290,68 t-0,549, sendo Im expresso em 

milímetros por hora e t em minutos. 

Dada a variação das secções de referência para as áreas a drenar, admitiu-se um tempo de concentração médio de 

10 minutos. 

Considerando a importância que a drenagem longitudinal possui na conservação da estabilidade das plataformas e 

na segurança de circulação de pessoas e veículos, estabeleceu-se um período de retorno de 10 anos, 

particularmente adequado à generalidade das bacias urbanas. 

Com base nestes pressupostos, obteve-se uma intensidade média de precipitação a adotar no cálculo de 82,1 

mm/h. 

 
3.5.2. Caudais de Ponta 

Na avaliação dos caudais de cálculo para o dimensionamento das obras de drenagem utilizou-se a Fórmula 

Racional, que assume a seguinte expressão: 

Q C I A    

em que: 

Q – caudal (m³/s); 

C – coeficiente de escoamento; 

I – intensidade de precipitação (l/s.ha); 

A – área drenada (ha). 

Face ao tipo de ocupação, inclinações e restantes características das superfícies a drenar, consideraram-se valores 

do coeficiente de escoamento compreendidos entre 0,60 (nas áreas com revestimento vegetal) e 1,00 (nas áreas 

pavimentadas). 
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3.5.3. Solução Adotada 

Ao nível da drenagem, e considerando que o projeto tem por objetivo fundamental a requalificação das áreas 

superficiais, optou-se por manter dentro do possível a estrutura da rede de drenagem existente, no sentido de 

controlar os custos. 

A intervenção consistirá assim basicamente na remodelação dos órgãos de recolha e das respetivas ligações, que 

captam e encaminham as águas pluviais caídas nos pavimentos e áreas adjacentes, ou que a estes podem chegar. 

A recolha é efetuada com recurso a sumidouros e caleiras de pavimento, que serão mantidos, anulados ou 

substituídos, em função das alterações de superfície previstas e que se encontram localizados na vizinhança dos 

lancis ou em locais de eventual acumulação de água. 

O número de órgãos de recolha será incrementado, com vista a obviar os novos obstáculos ao escoamento 

superficial e melhorar as condições de drenagem atuais. 

A recolha dos sumidouros e caleiras de pavimento a instalar será realizada por intermédio de ramais de ligação às 

caixas de visita existentes ou a novas caixas de visita, que ligarão aos coletores atualmente em funcionamento ou a 

novos coletores que os substituam. 

 

3.5.4. Sumidouros e caleiras de pavimento 

Os novos sumidouros serão do tipo sifonado, com 0,60 x 0,35 metros e grelha em ferro fundido, da classe de 

resistência D400. 

O corpo será em betão e a gola de entrada e soleira em betão armado, conforme desenho de pormenor. 

As caleiras serão pré-fabricadas, de betão polímero, com 0,20 x 0,15 metros e grelha em ferro fundido, da classe de 

resistência C250. 

 

3.5.5. Ramais de ligação 

Os ramais de ligação dos sumidouros e das caleiras de pavimento serão em betão, respetivamente com diâmetro de 

0,30 e 0,20 metros, por facilidade de desobstrução e limpeza. 

Os tubos deverão ser assentes numa almofada de areia, com uma espessura mínima de 0,15 metros. O 

assentamento efetuar-se-á segundo um alinhamento reto. 

Sobre a tubagem, deverá ser prevista uma camada de proteção também em areia, com uma espessura mínima de 

0,30 metros. 

A ligação das tubagens entre si e das tubagens com os sumidouros e caixas de visita será efetuada com argamassa 

de cimento. 
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3.5.6. Caixas de visita 

As caixas de visita serão de geometria excêntrica, executadas em elementos pré-fabricados de betão (aros, cone e 

base), com o diâmetro mínimo de 1,00 metros. 

As suas tampas serão também em ferro fundido, da classe de resistência D400. 

3.5.7. Dimensionamento Hidráulico 

O dimensionamento foi realizado com recurso à fórmula de Manning-Strickler: 

SiRkQ 1/22/3   

em que: 

Q – caudal (m³ s-1); 

K – coeficiente de rugosidade de Manning (m1/3 s-1); 

R – raio hidráulico da secção molhada (m); 

i – inclinação (m/m); 

s – secção molhada (m²). 

Considerou-se o coeficiente de rugosidade correspondente ao betão, 80 m1/3/s. 

Como critérios de dimensionamento, estabeleceram-se a secção cheia como altura máxima da lâmina líquida, 

velocidades médias de escoamento compreendidas entre 0,9 e 5,0 m/s e poder de transporte mínimo de 4 N/m2. 

A capacidade de vazão dos órgãos de recolha foi verificada repartindo a área global drenada em áreas homogéneas 

e admitindo uma distribuição uniforme do caudal. Adotou-se um coeficiente de segurança de valor 2, no intuito de 

obviar a eventual obstrução dos órgãos de recolha a montante. 

Os ramais de descarga dos sumidouros seguirão o diâmetro mínimo preconizado. A sua inclinação deverá estar 

compreendida entre 2 e 4%, para ficar assegurado o poder de transporte. 
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3.5.8. Dimensionamento Estrutural 

A análise à compressão diametral dos coletores foi realizada a partir do preconizado no Anexo XXIII do DR 23/95, 

comparando as cargas a que as tubagens ficarão submetidas com a respetiva carga de rotura indicada pelos 

fabricantes – 37 kN/m, no caso das tubagens de betão com diâmetro 0,30 metros e 59 kN/m, no caso das tubagens 

de betão com diâmetro 0,40 metros. 

 

A capacidade de resistência ao esmagamento foi calculada a partir da fórmula: 

CE ≤ RE = RL Ka / Ks 

em que: 

CE – esforços devidos ao peso do terreno e sobrecargas rolantes; 

RL – carga de rotura à compressão diametral, no laboratório; 

Ka – fator de assentamento (1,9); 

Ks – coeficiente de segurança (1,5). 

 

Os esforços correspondentes ao peso do terreno foram calculados com recurso à seguinte fórmula: 

CT = KC  b h 

em que: 

CT – carga devida ao terreno por unidade de comprimento (KN/m); 

KC – coeficiente de carga; 

 – peso específico do terreno (18 KN/m3); 

b – largura da vala (m); 

h – recobrimento.  
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Os esforços relativos às sobrecargas rolantes foram calculados com base nas seguintes fórmulas: 

CR = CU x L x B 

CU = PR x Fi / ACC 

em que: 

CR – carga total rolante (KN); 

CU – carga unitária sobre o coletor devida a cargas rolantes (KN/m). 

L – comprimento de ACC, paralelo ao eixo longitudinal do coletor (m); 

ACC – área de distribuição da carga crítica; 

Fi – fator de impacto (1,0); 

B – o menor dos seguintes valores: 

       – diâmetro exterior do coletor; 

       – comprimento de ACC ao eixo longitudinal do coletor (m); 

PR – pressão média sobre o coletor devida às cargas rolantes (KN/m2). 

Obtiveram-se cargas máximas atuantes inferiores às cargas de rotura atrás indicadas. 

 

3.5.9. Execução dos trabalhos 

Antes de iniciar os trabalhos de construção, a entidade executante deverá confirmar a localização, cotas e 

características das redes existentes e alertar de imediato a fiscalização caso se observe alguma incompatibilidade. 

As escavações só poderão iniciar-se após aprovação dos respetivos dados topográficos pela fiscalização. 

Em caso de entrada de água pelas paredes e/ou fundo das valas, deverá proceder-se ao rebaixamento do nível 

freático, para que o assentamento dos órgãos previstos possa realizar-se sem a presença de água. 

O assentamento de tubos, sumidouros e caixas de visita deverá ser efetuado em conformidade com o indicado nas 

peças desenhadas. 

Todos os materiais a empregar deverão ser acompanhados de certificados de origem e documentos de controlo de 

qualidade e obedecer às normas e regulamentos em vigor, documentos de homologação e restantes especificações 

técnicas. 
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3.6. Equipamentos de Sinalização e Segurança 

O presente capítulo refere-se à sinalização horizontal e vertical a aplicar no presente projeto de execução. 

São definidas e localizadas as marcas rodoviárias a implantar que, no seu conjunto, constituem a sinalização 

horizontal, bem como os sinais verticais de código que constituem a sinalização vertical. 

Nas soluções adotadas teve-se como especial preocupação que os dispositivos de sinalização a colocar ou 

materializar fossem rápida e facilmente interpretados pelo utente, de modo a que a circulação se venha a processar 

com segurança. 

Para a elaboração deste projeto foram seguidos os critérios recomendados nos seguintes documentos: 

- Norma de Marcas Rodoviárias – Disposições Normativas (1995-JAE); 

- Norma de Sinalização Vertical de Orientação (1994-JAE); 

- Regulamento do Código da Estrada (DL 2/98 de 3 de Janeiro); 

- Regulamento de Sinalização de Trânsito (Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro). 

Nas peças desenhadas apresenta-se a planta geral da zona a ser intervencionada, onde consta toda a sinalização a 

aplicar ou a materializar. 

 

3.6.1. Sinalização Horizontal 

3.6.1.1. Características Gerais  

A sinalização horizontal consta de um conjunto de marcas rodoviárias, em pintura branca, adequadas às 

características do projeto. 

As marcas inscritas no pavimento serão pintadas em material termoplástico (branco e amarelo), com características 

refletoras e deverão obedecer aos requisitos do Caderno de Encargos. 

 

3.6.1.2. Marcas Transversais 

3.6.1.2.1. Barras de Paragem  

Foi definida a aplicação de barras de paragem nas vias que antecedem as passagens para peões. A largura desta 

barra é de 0,50 metros.  

 

3.6.1.2.2. Passagem de Peões 

No presente projeto foi definida a implantação de quatro passagens para peões. 

As mesmas serão compostas por barras com 4 metros de comprimento e 0,50 metros de larguras, espaçadas na 

mesma dimensão referida.  
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É exceção a passagem de peões localizada no início do arruamento a poente da zona de intervenção, em que, 

devido ao limitado espaço disponível, as barras da passagem para peões deverão ter as dimensões de 2,00 metros 

de comprimento e 0,50 de largura.  

 

3.6.1.3. Outras Marcas 

Em termos de sinalização horizontal foram ainda definidas para este projeto a aplicação de outras marcas que se 

descrevem seguidamente. 

 

3.6.1.3.1. Setas de Seleção 

Para este projeto foi definida a aplicação de setas de seleção simples, com o intuito de reforçar a indicação dos 

sentidos das vias e esclarecer de forma clara os condutores quanto aos mesmos. As setas de seleção simples são 

sobre o eixo da via a que respeitam, devendo ser colocadas nas zonas assinaladas nas peças desenhadas. 

Nas peças desenhadas podem também ser consultados os desenhos de pormenor referentes às mesmas. 

 

3.6.2. Sinalização Vertical 

3.6.2.1. Características Gerais  

Na elaboração deste projeto foram considerados os critérios que constam da "Norma de Sinalização Vertical de 

Orientação" da ex-JAE. 

Todos os sinais são refletorizados, devendo os materiais e técnicas utilizadas garantir a retroreflexão a uma 

distância não inferior a 100 metros. 

 

3.6.2.2. Sinais Verticais de Código 

Por comodidade, designaram-se por sinais verticais de código os que vêm prescritos e pormenorizados na 

Legislação Portuguesa, nomeadamente os sinais de regulamentação de proibição, de obrigação e os de informação. 

 

3.6.2.2.1. Dimensão, Inscrições e Localização 

Os sinais circulares, terão o diâmetro de 60 centímetros, enquanto os quadrados têm o lado também com 60 

centímetros. 

A implantação no perfil transversal das vias deverá obedecer às normas da ex-JAE em vigor, tal como se encontra 

pormenorizado nas peças desenhadas. 
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A sua colocação deverá ser feita de modo a que a base inferior do sinal se situe a uma altura de 2,20 metros do 

pavimento, uma vez que a via alvo da intervenção localiza-se numa zona com características urbanas. 

 

3.6.2.2.2. Caraterísticas dos Sinais  

As placas dos sinais de código serão em alumínio com 2,0 mm de espessura, reflectorizadas pela face anterior com 

tela de nível II (mínimo) e pintados em cor neutra pela face tardoz. 

Outras alternativas poderão ser postas à consideração da fiscalização. 

O prumo deverá ser em chapa de aço de 1,8±0,2 mm de espessura e formato tubular, zincado por galvanização a 

quente com 84 micra de espessura e deposição de 600g/m2. 

A implantação dos sinais deverá obedecer à localização indicada nas peças desenhadas. 

 

3.7. Pavimentação 

 

Nos arruamentos a Nascente deverá ser feita a fresagem do tapete betuminoso, nas zonas das pracetas, incluindo a 

remoção a vazadouro de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários, de acordo com as peças 

desenhadas e o caderno de encargos do projeto.  

Nessas zonas, deverá posteriormente ser colocada uma nova camada de desgaste em betão betuminoso com 

gravilhas basálticas, com 0,05 metros de espessura, incluindo rega de colagem, limpeza e todos os trabalhos 

necessários de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos.  

Na zona Poente da área a intervencionar (zona de novos arruamentos) deverá ser colocado um tapete betuminoso 

sobre as camadas granulares. Em primeiro lugar, a camada de sub-base de granulometria extensa, com 0,20 

metros de espessura, após compactação. Deverá ser aplicada de seguida uma base granular (macadame) com 0,20 

metros de espessura após compactação. Posteriormente será aplicada uma camada de desgaste em betão 

betuminoso com gravilhas basálticas (esp. 0,05m), regas de impregnação, incluindo abertura de caixa, cargas e 

descargas, transporte dos materiais para fora do local da obra ou para os locais definidos pela fiscalização, bem 

como todos os materiais e trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e o caderno de encargos do 

projeto. 

Quanto às zonas de passeio, definiu-se o fornecimento e execução de calçada de calcário (5 cm), sobre camada de 

areia com cimento ao traço 1:9 com 0,06m de espessura, e base de granulometria extensa com 0,10m de 

espessura, incluindo abertura de caixa, transporte dos materiais para fora do local da obra ou para os locais 

definidos pela fiscalização.  
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Será também necessário proceder ao arranque e reposição de calçada de calcário (5 cm) no acesso a Sul e junto às 

escadas a recuperar, sobre camada de areia com cimento ao traço 1:9 com 0,06m de espessura, incluindo 

preparação de caixa, transporte dos materiais para fora do local da obra ou para os locais definidos pela 

fiscalização. 

Deverá ser aplicado também cubos de granito (11 cm) nas bolsas de estacionamento e em acessos rodoviários, 

sobre camada de areia com cimento ao traço 1:9 com 0,06m de espessura, e base dupla de granulometria extensa 

com 0,40 metros (0,20+0,20m) de espessura final após compactação, incluindo abertura de caixa, transporte dos 

materiais para fora do local da obra ou para os locais definidos pela fiscalização. 

Nessas zonas, deverão ser aplicadas também fiadas simples em cubo de calcário (11 cm) nas marcações de 

estacionamento, sobre camada de areia com cimento ao traço 1:9 com 0,06m de espessura, e base dupla de 

granulometria extensa com 0,40m (0,20+0,20m) de espessura final após compactação, incluindo abertura de caixa, 

transporte dos materiais para fora do local da obra ou para os locais definidos pela fiscalização. 

Tal como referido anteriormente, será aplicado pavimento para uso pedonal em betão drenante com 110 milímetros 

de espessura, constituído por uma camada superior de 40 mm de espessura, realizado "in situ" com argamassa à 

base de resinas e agregados, com granulometria 4/7 mm e uma camada inferior de 70 mm de espessura de material 

granular, sobre uma manta geotêxtil de 200g/m2. Tudo deverá ser assente sobre uma base de brita com 0,20 

metros de espessura, incluindo abertura de caixa, transporte dos materiais para fora do local da obra ou para os 

locais definidos pela fiscalização. Este betão drenante deverá ser aplicado na cor vermelha e na cor amarela. 

Além disso deverá ser aplicado pavimento em lajetas de betão pré-fabricadas (0.60 x 0.40 x 0.035 m) com 

acabamento granítico tipo "Amop" ou equivalente, assentes sobre camada de areia com cimento ao traço 1:9 com 

0,05m de espessura, e base de granulometria extensa com 0,10m de espessura final após compactação, incluindo 

abertura de caixa, transporte dos materiais para fora do local da obra ou para os locais definidos pela fiscalização, 

As mesmas deverão ser na cor cinza claro e na cor cinza escuro.  

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 14 de dezembro de 2020 

A Equipa Projetista  
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Avaliação Visual do Arvoredo 

 

Esta avaliação surge no âmbito do Projeto de Requalificação da Pr. Rua Vila Bissorá em curso, pelo que houve 

necessidade de avaliar o estado fitossanitário dos exemplares arbóreos a integrar na presente proposta. 

A manutenção das zonas verdes abrangidas na área de intervenção está sob gestão da Junta de Freguesia dos 

Olivais, que é também a entidade responsável pela aprovação do projeto e da execução da respetiva empreitada.  

Efetuou-se visualmente o levantamento fitossanitário do coberto arbóreo da área de intervenção, considerando-se 

que a maior parte do arvoredo existente já adulto e estabelecido encontra-se em bom estado fitossanitário e será a 

integrar na presente intervenção.  

Porém, recomenda-se com bastante urgência, de um modo geral, a realização de podas de formação e de limpeza, 

dada a idade do arvoredo existente e o mau estado de conservação que alguns destes exemplares apresentam, 

como é o caso do choupo (Populus nigra) existente na praceta central da intervenção. Neste caso, será necessária 

para além de uma poda de limpeza dos ramos, uma poda de reequilíbrio da copa e de redução da carga, pois 

apresenta vários ramos e pernadas com probabilidade de rotura parcial da sua estrutura, o que representa um 

elevado risco de quebra e queda face à ação do vento ou outras condições meteorológicas adversas. 

De acordo com a avaliação visual no local, foram detetadas algumas patologias no arvoredo existente, destacando-

se sobretudo nos 7 exemplares arbóreos a seguir identificados em planta:  
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N. 1 – Castanheiro – da- Índia (Aesculus hippocastanum): 
 
- Trata-se de 1 exemplar em caldeira com várias lesões e cavidades abertas ao longo do fuste e ramos 

com sinais de podridão, presença de frutificações de fungos no fuste, vários ramos secos. Todos estes 

fatores evidenciam uma diminuição acentuada da resistência mecânica dos tecidos lenhosos e potenciam 

o risco de rotura. 

 

           
 

                         

                           Árvore n. 1 
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N.os 2 e 3 – Castanheiros – da- Índia (Aesculus hippocastanum): 
 
- São 2 exemplares plantados em zona verde com várias lesões e fuste com fenda longitudinal, com lenho 

degradado no interior, vários ramos secos, situações que se verificam nas 2 situações. No 2º caso 

apresenta um acentuado defeito estrutural, sem qualquer tipo de condução (sem estrutura primária 

ordenada).  

Estas lesões colocam em causa a sua estabilidade, indiciando redução da resistência mecânica dos 

tecidos e consequente aumento do risco de rotura parcial ou integral das árvores em causa. 

 

    Árvore n. 2 
   

     Árvore n. 3 
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N.os 4 e 5 - Ameixeiras de jardim (Prunus cerasifera “Pissardii”): 

 

- Constituem 2 exemplares com bifurcação do tronco localizados em zona verde, elevada inclinação do 

fuste, decrepitude com debilidade acentuada, copa assimétrica, defeitos estruturais, ramos de grande 

extensão e de ângulo pronunciado, com várias fissuras e cavidades abertas ao longo do fuste, com sinais 

de podridão. Tratam-se de exemplares nascidos naturalmente sem qualquer tipo de condução (estrutura 

primária desordenada).  

Ao longo dos fustes é visível uma fenda longitudinal, com lenho degradado no interior, cujas lesões 

colocam em causa a sua estabilidade, indiciando redução da resistência mecânica dos tecidos e 

consequente aumento do risco de rotura parcial ou integral da árvore em causa. 

Para além do mau estado fitossanitário, e tendo em conta tratarem-se de 2 árvores que dado coincidirem 

com a implantação de uma nova zona de estacionamento proposta não serão integrados na presente 

intervenção. 

 

    

   Árvores n. 4 e 5 
 
 

   

   Árvore n. 5 
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  Árvore n. 5 
 

     

      Árvores n. 5 e 4  
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N. 6 - Ameixeira de jardim (Prunus cerasifera “Pissardii”): 

 

- Representa 1 exemplar localizado em zona verde com elevada inclinação do fuste, com defeitos 

estruturais, ramos de grande extensão e de ângulo pronunciado, com várias fissuras e cavidades abertas 

ao longo do fuste e nos ramos. Trata-se de exemplar nascido naturalmente sem qualquer tipo de 

condução (estrutura primária desordenada).  

Estas lesões colocam em causa a sua estabilidade, indiciando redução da resistência mecânica dos 

tecidos e consequente aumento do risco de rotura parcial ou integral daa árvores em causa. 
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            Árvore n. 6  
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N. 7 – Árvore não identificada: 

- Trata-se 1 exemplar localizado em zona verde apresenta desequilíbrio da copa, com ramos secos de 

grande extensão e de ângulo pronunciado, decrepitude com debilidade acentuada, fuste e ramos com 

várias cavidades abertas ao longo do fuste e nos ramos, com lenho degradado no interior e sinais de 

podridão. 

Estas lesões colocam em causa a sua estabilidade, indiciando redução da resistência mecânica dos 

tecidos e consequente aumento do risco de rotura parcial ou integral da árvore em causa. 

 

                            
 

          Árvore n. 7  
 
 

Considerações finais 

 

Tendo em conta os defeitos estruturais e problemas fitossanitários atrás descritos, dada a respetiva localização, 

considera-se a possibilidade de rotura parcial da sua estrutura ou colapso das próprias árvores, constituindo um 

risco elevado para a segurança de pessoas e bens, pelo que se propõe o abate dos respetivos 7 exemplares 

arbóreos aqui identificados. 

No entanto, consideramos que antes do início da obra deverá ser realizada outra avaliação para a verificação de 

mais algumas patologias que eventualmente poderão manifestar-se durante os próximos meses até começar a 

empreitada. 


