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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 
CALCETAMENTO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DE MOIMENTA DA 

BEIRA E DE ALVITE 

  

 
1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

A presente memória refere-se à proposta apresentada para o estudo, referente à 

empreitada de “CALCETAMENTO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS NAS FREGUESIAS DE 

MOIMENTA DA BEIRA E DE ALVITE” que se pretende levar a efeito no município de Moimenta da 

Beira, que constitui a área de intervenção, promovida pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira. 

 Esta proposta é o resultado de um processo de diálogo aberto, participativo e 

multidisciplinar entre os diferentes trabalhos envolvidos, derivado das reuniões efetuadas com os 

técnicos e representantes da Câmara de Moimenta da Beira, no planeamento, gestão, 

desenvolvimento e execução da mesma. 

 

 
2. OBJECTIVOS 

 

 A solução proposta contempla, nomeadamente, trabalhos de pavimentação com cubos de 

granito em diversos locais distintos no município de Moimenta da Beira, conforme indicado no mapa 

de quantidades.  

 Procedeu-se ao levantamento exaustivo das áreas que se pretendem intervencionar de modo 

a quantificar os trabalhos necessários. 

Estão previstos pavimentos com diversos tipos de cubos em arruamentos e zona de lazer, tais 

como: 

 - Cubos de granito castanho/azul com uma face bujardada, com 0,10x0,10m; 

- Cubos de granito, com 0,11x0,11m (face irregular); 

- Cubos de granito, com 0,05x0,05m. 

Relativamente ao preenchimento de juntas varia de "traço-seco" ou "goma de cimento", e com 

areia/areão, consoante as áreas de intervenção. 

 Prevê-se também a substituição de alguns lancis existentes que necessitam ser retificados. 

Espera-se assim poder contribuir com esta proposta para melhoria das condições de circulação 

viária e/ou pedonal, bem como adicionar mais-valias no que diz respeito à melhoria da segurança e 

comodidade geral, para os utentes nas áreas intervencionadas. 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DOS TRABALHOS 
 

 3.1 - TERRAPLENAGENS 

 

 A movimentação de terras é reduzida, inclui-se, fundamentalmente, os trabalhos de abertura 

e tapamento de algumas valas e abertura de fundações de lancis, bem como, a preparação de caixa 

para aplicação do pavimento, sendo os produtos sobrantes transportados a vazadouro. 

       
 3.2 – PAVIMENTAÇÃO 

  

Os trabalhos serão executados da seguinte forma: 

a) Em primeiro lugar dever-se-á proceder à preparação dos espaços a pavimentar, nomeadamente, 

sendo estes trabalhos executados/apoiados pelos serviços municipais: 

- proceder à regularização das áreas a pavimentar; 

- proceder à obtenção das cotas de pavimentação; 

- proceder à abertura de caixa, utilizando para o efeito retroescavadora, quando necessário. 

 

b) Seguidamente o empreiteiro, nas áreas a pavimentar, deverá ser compactada a caixa de 

pavimento e ser aplicada uma camada de areia/areão em criação de "almofada de assentamento"; 

Posteriormente, deverá ser dado lugar ao assentamento dos cubos de granito, (que poderão ser de 

11, 10 ou 5cm de aresta, consoante os casos) devidamente assente às cotas necessárias. 

 

c) Por último, deverá ser efetuado o preenchimento das juntas, com areão ou "goma de cimento", (de 

acordo com as indicações da Fiscalização). Em função de ter sido aplicada "goma de cimento" ou 

areão no preenchimento das juntas, deverá ser feita a devida compactação dos cubos assentes, 

respetivamente, antes ou após esse mesmo preenchimento das juntas. 

 

 4. ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 
  

 Os preços unitários apresentados na estimativa orçamental são os correntemente praticados 

na região. 

  
 

O Técnico Superior, 

 
____________________________________ 

(Vasco Fernandes) 

 
 


