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TÍTULO04MT.--. MOVIMENTO DE TERRAS 
 
CAPÍTULO .1-. TERRAPLANAGENS 
 
SUB.CAPº .11. ESCAVAÇÕES 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro cúbico, com base nos perfis do projecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Entende-se por TERRAPLANAGENS o conjunto de trabalhos de alteração da 
topografia geral do terreno. 
Os trabalhos de Escavação são agrupados de acordo com a natureza dos 
SOLOS (brando / duro), ou com a relação entre cota a atingir e o NÍVEL 
FREÁTICO (seco / submerso), encontrando-se incluídos todos os trabalhos e 
fornecimentos necessários à boa sua execução, salientando-se os que abaixo 
se indicam: 
 
a. A implantação da área de intervenção e respectiva marcação de níveis e 
alinhamentos, de acordo com o projecto, bem como a sua manutenção; 
 
b. O desmonte ou corte do terreno, remoção, carga, transporte e descarga nos 
locais a aterrar definidos no projecto; 
 
c. A remoção, até uma distância máxima de 50m, dos terrenos em excesso ou 
não seleccionados para aplicação nos aterros do projecto; 
 
d. A execução e manutenção dos meios provisórios de acesso, segurança e 
sinalização. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. A Implantação e respectivas marcações será efectuada por pessoal de 
reconhecida competência para o efeito; 
 
b. O Empreiteiro manterá o sistema de MARCAÇÕES e REFERÊNCIAS ao 
longo da execução da escavação, refazendo-o quando necessário; 
 
c. O início dos trabalhos será precedido do reconhecimento local do traçado das 
infraestruturas existentes no SUB-SOLO, com base nos elementos 
cartografados fornecidos pelo Dono da Obra; 
 
d. Durante a execução dos trabalhos o Empreiteiro garantirá os meios de 
PROTECÇÃO e de SINALIZAÇÃO adequados, face às condições locais da 
obra, reconhecidamente suficientes e eficazes; 
 
e. Os PROCESSOS de execução serão os mais adequados, tomando em 
consideração a variação média das condições ambientais no local concreto da 
obra; 
 
f. Os PRODUTOS da escavação Utilizáveis na obra  serão aplicados nos locais 
definitivos, ou colocados em depósito em locais acordados com o Dono da 
Obra; 
 
g. As remoções acessórias a trabalhos de escavação serão executadas por 
forma a salvaguardar a Selecção dos SOLOS para aterro; 
 
h. As Árvores existentes no terreno, cuja preservação se encontre prevista no 
projecto, são propriedade do Dono da Obra, não podendo ser cortadas ou 
abatidas sem sua autorização; 
 
i. As escavações  deverão ser executadas de forma que, após compactação 
(quando necessária), sejam ATINGIDAS as Dimensões indicadas no projecto; 
 
j. O Empreiteiro efectuará as operações de CONTROLO que garantam uma 
execução rigorosa, sendo da sua responsabilidade todos os trabalhos de 
correcção causados por desvios às cotas estabelecidas no projecto, 
exceptuando as resultantes do desmonte de solos reconhecidamente 
impróprios; 
 
k. Se a escavação ULTRAPASSAR as Dimensões indicadas no projecto ou nas 
alterações nele introduzidas com as tolerâncias admitidas em função da 
natureza dos terrenos, o empreiteiro será responsável pelos prejuízos daí 
resultantes, para a obra ou para as propriedades confinantes, devendo corrigir à 



sua custa as zonas escavadas em excesso, usando materiais e processos 
aprovados pelo Dono da Obra; 
 
l. A ENTIVAÇÃO e o escoramento das escavações  serão estabelecidos de 
modo a impedir movimentos do terreno e a evitar acidentes às pessoas que 
circulam nas suas vizinhanças; 
 
m. O Empreiteiro deverá proceder à Evacuação das Águas das escavações 
durante a execução dos trabalhos; 
 
n. Quando necessário,  a superfície da escavação  deverá ser envolvida por 
dreno ou por VALAS que recolham as águas provenientes do exterior e as 
conduzam para local donde não possam retornar, nem prejudiquem os 
trabalhos; 
 
o. Quando as características do terreno o tornem particularmente sensível à 
acção da INTEMPÉRIE, as fases intermédias do trabalho deverão ter em 
atenção a protecção geral da obra contra os danos daí resultantes; 
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p. Salvo indicação em contrário do Caderno de Encargos,  os trabalhos de 
escavação abaixo do NÍVEL FREÁTICO serão executados a seco, para o que o 
empreiteiro deverá recorrer a processos apropriados e aprovados pelo Dono da 
Obra. 
 
Consideram-se escavações a seco as que forem executadas sob uma camada 
de água inferior a 0,10m, e escavações debaixo de água as que são 
executadas sob uma camada de água superior a 0,10m; 
 
q. Nas escavações para ensoleiramento geral, os materiais encontrados no 
fundo e susceptíveis de constituírem PICOS de maior rigidez, tais como 
afloramentos de rochas e de fundações, deverão ser removidos. As 
BOLSADAS de natureza mais compressível que o conjunto do fundo da 
escavação, deverão ser substituídas por material de compressibilidade análoga 
à do restante terreno, de modo a obter-se um fundo de compressibilidade 
uniforme, à cota fixa no projecto; 
 
r. A Superfície FINAL de escavação, à cota do projecto, será devidamente 
regularizada; 
 
s. A Aprovação  dos trabalhos de escavação  deverá ser efectuada pelo Dono 
da Obra, após vistoria, para verificação do seu traçado, dimensões e 
acabamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.04MT.11. 
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TÍTULO04MT.--. MOVIMENTO DE TERRAS 
 
CAPÍTULO .1-. TERRAPLANAGENS 
 
SUB.CAPº .12. ATERROS 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro cúbico, com base nos perfis do projecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Entende-se por TERRAPLANAGENS o conjunto de trabalhos de alteração da 
topografia geral do terreno. 
Os trabalhos de ATERRO consistem no depósito e compactação de solos, por 
necessidade de elevação da cota do terreno natural, ou exigência de 
substituição de solos, encontrando-se incluídos todos os trabalhos e 
fornecimentos necessários à sua boa execução, salientando-se os que abaixo 
se indicam: 
 
a. A implantação da área de intervenção e respectiva marcação de níveis e 
alinhamentos, de acordo com o projecto, bem como a sua manutenção; 
 
b. O espalhamento e compactação de solos até atingir as cotas do projecto; 
 
c. A execução  e manutenção dos meios provisórios de acesso, segurança e 
sinalização. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. A Implantação e respectivas marcações será efectuada por pessoal de 
reconhecida competência para o efeito; 
 
b. O Empreiteiro manterá o sistema de MARCAÇÕES e REFERÊNCIAS ao 
longo da execução dos aterros, refazendo-o quando necessário; 
 
c. Durante a execução dos trabalhos o Empreiteiro garantirá os meios de 
PROTECÇÃO e de SINALIZAÇÃO adequados, face às condições locais da 
obra, reconhecidamente suficientes e eficazes; 
 
d. Os PROCESSOS de execução serão os mais adequados, tomando em 
consideração a variação média das condições ambientais no local concreto da 
obra; 
 
e. Os SOLOS utilizados terão as características requeridas no projecto, sendo a 
sua aplicação sujeita à aprovação do Dono da Obra; 
 
f. O ESPALHAMENTO será efectuado por camadas cuja espessura garanta a 
eficácia dos meios de compactação; 
 
g. O Empreiteiro empregará os meios necessários à manutenção do TEOR de 
HUMIDADE do solo que assegure a agregação de partículas; 
 
h. A Compactação será executada pelos equipamentos que melhor se ajustem 
à natureza do solo e garantam o grau de compactibilidade exigido no projecto; 
 
i. O Empreiteiro efectuará as operações de CONTROLO que garantam uma 
execução rigorosa, sendo da sua responsabilidade todos os trabalhos de 
correcção causados por desvios às cotas estabelecidas no projecto; 
 
j. A Superfície FINAL do aterro, à cota do projecto, será devidamente 
regularizada; 
 
k. A Aprovação dos trabalhos de aterro deverá ser efectuada pelo Dono da 
Obra, após vistoria, para verificação do seu traçado, dimensões e acabamento. 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.04MT.12. 
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TÍTULO04MT.--. MOVIMENTO DE TERRAS 
 
CAPÍTULO .1-. TERRAPLANAGENS 
 
SUB.CAPº .13. REGULARIZAÇÃO DE TALUDES 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro quadrado, com base nos perfis do projecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Entende-se por TERRAPLANAGENS o conjunto de trabalhos de alteração da 
topografia geral do terreno. 
Considera-se como trabalho à parte a REGULARIZAÇÃO DE TALUDES 
ocasionados por escavações e aterros, encontrando-se incluídos todos os 
trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução, salientando-se os 
que abaixo se indicam: 
 
a. A implantação da área de intervenção e respectiva marcação de níveis e 
alinhamentos, de acordo com o projecto, bem como a sua manutenção; 
 
b. O corte cuidadoso do terreno, com as inclinações desejadas; 
 
c. A perfeita regularização de superfícies inclinadas em talude; 
 
d. A remoção, carga, transporte e descarga nos locais a aterrar; 
 
e. A remoção, até à distância máxima de 50m, dos terrenos em excesso ou não 
seleccionados para aterros do projecto; 
 
f. A execução e manutenção dos meios provisórios de acesso, segurança e 
sinalização. 
 
NOTA: Não estão incluídos neste Capítulo os trabalhos de revestimento ou 
ajardinamento para consolidação de taludes. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. A Implantação e respectivas marcações será efectuada por pessoal de 
reconhecida competência para o efeito; 
 
b. O Empreiteiro manterá o sistema de MARCAÇÕES e REFERÊNCIAS ao 
longo da execução dos taludes, refazendo-o quando necessário; 
 
c. As superfícies de taludes resultantes de ESCAVAÇÃO, serão regularizadas 
por desbaste cuidadoso do terreno, com equipamento que garanta um 
acabamento final regular e estável; 
 
d. No caso de taludes resultantes de ATERRO, a sua superfície deverá 
apresentar-se regular e com perfeita agregação de componentes do solo; 
 
e. Durante a execução dos trabalhos o Empreiteiro garantirá os meios de 
Protecção e de Sinalização adequados, face às condições locais de execução 
dos trabalhos, reconhecidamente suficientes e eficazes; 
 
f. O Empreiteiro efectuará as operações de CONTROLO que garantam uma 
execução rigorosa, sendo da sua responsabilidade todos os trabalhos de 
correcção causados por desvios às cotas estabelecidas no projecto; 
 
g. A Superfície FINAL do talude, à cota do projecto, será devidamente 
regularizada; 
 
h. A Aprovação dos trabalhos de regularização de taludes deverá ser efectuada 
pelo Dono da Obra, após vistoria, para verificação do seu traçado, dimensões e 
acabamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.04MT.13. 
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TÍTULO04MT.--. MOVIMENTO DE TERRAS 
 
CAPÍTULO .1-. TERRAPLANAGENS 
 
SUB.CAPº .14. REMOÇÃO E TRANSPORTE 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro cúbico de terra escavada, ou do volume a aterrar, com base 
nos perfis do projecto, com empolamento definido. 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Entende-se por TERRAPLANAGENS o conjunto de trabalhos de alteração da 
topografia geral do terreno. 
Os trabalhos de REMOÇÃO E TRANSPORTE consistem na carga, transporte e 
descarga de solos não utilizáveis, por inadequação ou excesso, dos locais de 
extracção para vazadouro, bem como o fornecimento dos solos de empréstimo, 
encontrando-se incluídos todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua 
boa execução, salientando-se os que abaixo se indicam: 
 
a. A carga, transporte e descarga de terras; 
 
b. A selecção dos locais para vazadouro ou empréstimo; 
 
c. A instalação dos acessos provisórios necessários ao transporte de terras; 
 
d. A execução e manutenção dos meios provisórios de segurança e de 
sinalização. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. O EQUIPAMENTO a utilizar não deve, pela sua forma, dimensões ou peso, 
provocar danos às obras em curso ou às construções existentes; 
 
b. A PASSAGEM dos meios de transporte sobre os aterros executados em obra 
deve fazer-se, tanto quanto possível, usando percursos diferentes, por forma a 
uniformizar a compactação das zonas aterradas; 
 
c. As DESCARGAS devem ser efectuadas por forma a facilitar o espalhamento 
por camadas; 
 
d. As TERRAS DE EMPRÉSTIMO são previamente submetidas à aprovação do 
Dono da Obra; 
 
e. Durante a execução dos trabalhos o Empreiteiro garantirá os meios de 
PROTECÇÃO e de SINALIZAÇÃO adequados, face às condições locais de 
execução dos trabalhos, reconhecidamente suficientes e eficazes; 
 
f. Os danos causados nas vias públicas, ou quaisquer outras responsabilidades 
perante TERCEIROS, resultantes das operações de transporte, serão encargo 
do Empreiteiro; 
 
g. As indemnizações e serviços de VAZADOURO constituem encargo do 
Empreiteiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.04MT.14. 
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TÍTULO04MT.--. MOVIMENTO DE TERRAS 
 
CAPÍTULO .2-. CABOUCOS / VALAS (FUNDAÇÕES + 
INFRAESTRUTURAS)  
 
SUB.CAPº .21. ESCAVAÇÕES 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro cúbico. 
Em fundações, pelo projecto sem sobrelarguras. 
Em infraestruturas consideram-se as larguras mínimas de 0,60m ou 0,70m 
respectivamente, para profundidades até 1,50m ou maiores. 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Considera-se o trabalho de Escavação para fundações e infraestruturas 
ordenado de acordo com a natureza dos SOLOS (brando / duro), com a 
profundidade a atingir (menor que 1,50m / de 1,50m a 3,00m / maior que 
3,00m) ou com a relação da cota a atingir e o NÍVEL FREÁTICO (seco / 
submerso), encontrando-se incluídos todos os trabalhos e fornecimentos 
necessários à sua boa execução, salientando-se os que abaixo se indicam: 
 
a. A implantação e marcação de alinhamentos e níveis de escavação de acordo 
com o projecto, bem como a sua manutenção; 
 
b. A escavação e baldeação de solos; 
 
c. Os escoramentos e entivações que a natureza do trabalho e as condições 
locais impuserem; 
 
d. A execução e manutenção dos meios provisórios de acesso, segurança e 
sinalização; 
 
e. O desmonte e remoção dos elementos de alvenaria ou betão, situados 
abaixo do nível do solo, identificados no projecto. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. As marcações e nivelamentos para Implantação serão efectuadas por 
pessoal de reconhecida competência para o efeito; 
 
b. O Empreiteiro manterá o sistema de MARCAÇÕES e REFERÊNCIAS ao 
longo da obra, refazendo-o quando necessário; 
 
c. O início dos trabalhos será precedido do reconhecimento local do traçado das 
infraestruturas existentes no SUB-SOLO, com base nos elementos 
cartografados fornecidos pelo Dono da Obra; 
 
d. As escavações serão executadas de acordo com o PROJECTO; 
 
e. Os PROCESSOS de execução serão os mais adequados, tomando em 
consideração a variação média das condições ambientais no local concreto da 
obra; 
 
f. Os PRODUTOS da escavação Utilizáveis na obra  serão aplicados nos locais 
definitivos, ou colocados em depósito em locais acordados com o Dono da 
Obra; 
 
g. As Árvores situadas próximo dos locais e cuja preservação se estabeleça no 
projecto, não podem ser cortadas, transplantadas ou abatidas sem sua prévia 
autorização do Dono da Obra; 
 
h. As escavações  deverão ser executadas de forma que, após compactação 
(quando necessária), sejam ATINGIDAS as Dimensões indicadas no projecto, 
não sendo admissíveis diferenças por defeito; 
 
i. Se a escavação ULTRAPASSAR as Dimensões indicadas no projecto ou nas 
alterações nele introduzidas com as tolerâncias admitidas em função da 
natureza dos terrenos, o empreiteiro será responsável pelos prejuízos daí 
resultantes, para a obra ou para as propriedades confinantes, devendo corrigir à 
sua custa as zonas escavadas em excesso, usando materiais e processos 
aprovados pelo Dono da Obra; 
 
j. A ENTIVAÇÃO e o ESCORAMENTO das escavações  serão estabelecidos de 
modo a impedir movimentos do terreno e a evitar acidentes às pessoas que 
circulam nas suas vizinhanças; 
 
k. O Empreiteiro deverá proceder à Evacuação das Águas das escavações 
durante a execução dos trabalhos; 
 



l. Quando necessário,  a superfície da escavação  deverá ser envolvida por 
dreno ou por VALAS que recolham as águas provenientes do exterior e as 
conduzam para local donde não possam retornar, nem prejudiquem os 
trabalhos; 
 
m. Afim de facilitar a drenagem, o fundo das valas e trincheiras para fundações 
terá uma Inclinação longitudinal de 2% a 5%; 
 
n. Quando a superfície do terreno resistente conduzir a inclinações superiores a 
5%, o fundo das valas e trincheiras será executado em DEGRAUS com altura 
inferior a 0,50m, não ultrapassando os limites de inclinação indicados; 
 
o. Quando as características do terreno o tornem particularmente sensível à 
acção da INTEMPÉRIE, os trabalhos de abertura dos caboucos, incluindo o 
acabamento do fundo e das superfícies laterais, serão faseados de forma a 
estar garantida a sua protecção até à execução das fundações; 
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p. Salvo indicação em contrário do Caderno de Encargos,  os trabalhos de 
escavação abaixo do NÍVEL FREÁTICO serão executados a seco, para o que o 
empreiteiro deverá recorrer a processos apropriados e aprovados pelo Dono da 
Obra. 
Consideram-se escavações a seco as que forem executadas sob uma camada 
de água inferior a 0,10m, e escavações debaixo de água as que são 
executadas sob uma camada de água superior a 0,10m; 
 
q. Nas escavações para ensoleiramento geral, os materiais encontrados no 
fundo e susceptíveis de constituírem PICOS de maior rigidez, tais como 
afloramentos de rochas e de fundações, deverão ser removidos. As 
BOLSADAS de natureza mais compressível que o conjunto do fundo da 
escavação, deverão ser substituídas por material de compressibilidade análoga 
à do restante terreno, de modo a obter-se um fundo de compressibilidade 
uniforme, à cota fixa no projecto; 
 
r. O DESMONTE e REMOÇÃO dos elementos de alvenaria ou betão, situados 
abaixo do nível do solo, até uma profundidade em que não prejudiquem a 
execução dos trabalhos previstos no projecto, considerando-se suficiente 0,30m 
abaixo da cota prevista (projecto definirá quando se pretender mais), 
exceptuando-se o case das fundações em que a demolição será total, 
assegurando-se o estabelecimento das novas fundações a partir de terreno 
firme. 
 
s. A APROVAÇÃO  dos trabalhos de escavação  deverá ser efectuada pelo 
Dono da Obra, após vistoria, para verificação de traçados, dimensões e 
acabamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.04MT.21. 
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TÍTULO04MT.--. MOVIMENTO DE TERRAS 
 
CAPÍTULO .2-. CABOUCOS / VALAS (Fundações + Infraestruturas) 
 
SUB.CAPº .22. REPOSIÇÃO DE TERRAS E ATERROS 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro cúbico, com base no projecto, correspondendo à diferença 
entre os volumes de escavação e os volumes dos elementos de construção, ou 
materiais, enterrados. 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere à reposição de terras para restabelecimento da cota geral do terreno, 
após execução dos trabalhos abaixo da cota do solo, bem como aos aterros 
necessários à edificação da obra, estando incluídos todos os trabalhos e 
fornecimentos necessários à sua boa execução, salientando-se os que abaixo 
se indicam: 
 
a. O vazamento de terras em escavações; 
 
b. O aterro com terras sobrantes ou de empréstimo; 
 
c. A compactação; 
 
d. A execução  e manutenção dos meios provisórios de acesso, segurança e 
sinalização. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. A REPOSIÇÃO do solo será efectuada por camadas de 0,15m (regadas se 
necessário), devidamente compactadas; 
 
b. Na envolvência e cobertura de CABOS e CANALIZAÇÕES o terreno será 
isento de pedras ou qualquer outro elemento que possa vir a danificar os 
elementos instalados; 
 
c. Os equipamentos de compactação não poderão, pelas suas características, 
causar danos aos trabalhos executados, ou em curso; 
 
d. Durante a execução dos trabalhos o Empreiteiro garantirá os meios de 
PROTECÇÃO e de SINALIZAÇÃO adequados, face às condições locais da 
obra, reconhecidamente suficientes e eficazes; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
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TÍTULO04MT.--. MOVIMENTO DE TERRAS 
 
CAPÍTULO .2-. CABOUCOS / VALAS (Fundações + Infraestruturas) 
 
SUB.CAPº .23. REMOÇÃO E TRANSPORTE 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro cúbico de terra escavada, ou do volume a aterrar, com base 
no projecto, com empolamento definido. 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refera à carga, transporte e descarga de solos não utilizáveis, por inadequação 
ou excesso, dos locais de extracção para vazadouro, bem como o fornecimento 
dos solos de empréstimo, estando incluídos todos os trabalhos e fornecimentos 
necessários à sua boa execução, salientando-se os que abaixo se indicam: 
 
a. A carga, transporte e descarga de terras; 
 
b. A selecção dos locais para vazadouro ou empréstimo; 
 
c. A instalação dos acessos provisórios necessários ao transporte de terras; 
 
d. A execução e manutenção dos meios provisórios de segurança e de 
sinalização. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. O EQUIPAMENTO a utilizar não deve, pela sua forma, dimensões ou peso, 
provocar danos às obras em curso ou às construções existentes; 
 
b. A PASSAGEM dos meios de transporte sobre os aterros executados em obra 
deve fazer-se, tanto quanto possível, usando percursos diferentes, por forma a 
uniformizar a sua compactação; 
 
c. As DESCARGAS devem ser efectuadas por forma a facilitar o espalhamento 
por camadas; 
 
d. As TERRAS DE EMPRÉSTIMO são previamente submetidas à aprovação do 
Dono da Obra; 
 
e. Durante a execução dos trabalhos o Empreiteiro garantirá os meios de 
PROTECÇÃO e de SINALIZAÇÃO adequados, face às condições locais de 
execução dos trabalhos, reconhecidamente suficientes e eficazes; 
 
f. Os danos causados nas vias públicas, ou quaisquer outras responsabilidades 
perante TERCEIROS, resultantes das operações de transporte, serão encargo 
do Empreiteiro; 
 
g. As indemnizações e serviços de VAZADOURO constituem encargo do 
Empreiteiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
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