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2 CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS  

 

2.1 Generalidades 

 

O Dono da Obra não considera como omissão a falta de referências a quaisquer trabalhos ou operações que sejam indispensáveis 

para a execução das obras, tal como se prevê no projeto e com os cuidados convenientes.   

Antes do início de qualquer trabalho, o empreiteiro deverá estudar o projeto e dar imediato conhecimento à fiscalização de qualquer 

erro de dimensionamento ou de contabilização que verifique no projeto, cabendo-lhe toda a responsabilidade pelas correções de 

diferenças que posteriormente se venham a verificar, mesmo que isso obrigue a demolir trabalho já executado.  

O empreiteiro deverá inteirar-se no local da obra e junto da fiscalização do volume e natureza dos trabalhos a executar, porquanto 

não serão atendidas quaisquer reclamações baseadas no desconhecimento da falta de previsão dos mesmos.  

Dever-se-á ainda contar com a execução dos trabalhos e fornecimentos, que, embora não explicitamente descritos neste Caderno 

de Encargos, sejam necessários ao bom acabamento da obra.  

Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverão ser executados com toda a solidez e perfeição, e de acordo com as 

melhores regras da arte de construir. Entre diversos processos de construção, que porventura possam ser aplicados, deve ser 

sempre escolhido aquele que conduz a maior garantia de duração e acabamento.  

Os materiais a empregar serão sempre de boa qualidade, deverão satisfazer as condições exigidas pelos fins a que se destinam e 

não poderão ser aplicados sem a prévia aprovação da fiscalização.  

Os materiais para os quais existam já especificações oficiais, deverão satisfazer taxativamente ao que nelas é fixado.  

O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente à aprovação da fiscalização amostras dos materiais a empregar acompanhados 

dos certificados de origem, ou da análise ou ensaios feitos em laboratórios oficiais, sempre que a fiscalização o julgue necessário, 

os quais, depois de aprovados, servirão de padrão.  

O empreiteiro deverá ter na obra o material topográfico necessário à implantação e verificação dos trabalhos.  

Cabe ao Adjudicatário submeter à aprovação da Fiscalização a localização do estaleiro necessário à execução dos trabalhos bem 

como de todos os acessos que tenham carácter provisório.  

O estaleiro a implantar, em conformidade com o tipo de obra a executar, deverá obedecer às normas estabelecidas em vigor. A 

degradação inerente à ocupação do estaleiro deve ser recuperada pelo empreiteiro, e à sua custa, assim que este for retirado.   

Constituem encargos do empreiteiro a instalação das canalizações para a condução da água para a obra, a sua ligação à conduta 

da rede de abastecimento público e bem assim o pagamento da água em todos os trabalhos da empreitada a eles ligados.  

 

 

2.2 Implantação das Obras 

 

O Adjudicatário deverá, antes do início dos trabalhos, estabelecer os eixos de referência, de acordo com os elementos contidos 

neste projeto; serão estes eixos que servirão de base para apoio e controle dos trabalhos de implantação das obras, leito e 

respetiva conduta e medição final.  

Ao Adjudicatário compete a implantação dos trabalhos a partir dessas referências nomeadamente:  

- Delimitar, com suficiente aproximação, a faixa de terreno ao longo da qual se irá proceder à abertura de valas e fundações; 

- Implantar no terreno o eixo das valas para assentamento das condutas; 

- Assinalar, na superfície do terreno, a presença de obstáculos subterrâneos conhecidos, que venham a interferir com os trabalhos - 

cabos elétricos e telefónicos, condutas de água e de gás, coletores de esgotos, drenos, aquedutos, etc; o Adjudicatário adotará as 
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medidas necessárias de proteção, no sentido de evitar repercussões nocivas sobre essas instalações e nos elementos de obra, já 

executados, ou em execução, e assumirá inteira responsabilidade pelos danos que ocasionar. 

 

 

2.3 Outras Disposições Gerais 

 

2.3.1 Obrigações Gerais do Adjudicatário até à Receção Provisória das Obras 

 

Cabe ao Adjudicatário , até à receção provisória, a conservação e manutenção em bom estado de todas as obras executadas, 

incluindo as condutas, os emissores de rega, as caixas e respetivos acessórios.  

Compete ao Adjudicatário o cumprimento das seguintes cláusulas:  

I  – Entregar ao dono da obra os catálogos de todos os materiais aplicados. 

II  – Formação do pessoal que futuramente ficará encarregue da manutenção da rega. 

III  – Fornecimento de todos os materiais em boas condições. 

IV  – Assegurar a execução dos trabalhos nas condições do presente caderno de encargos, e de um modo geral 

 segundo as melhores normas e princípios de construção.  

V  – Consultar a Fiscalização em todos os casos omissos ou duvidosos. 

VI  – Substituir os materiais considerados impróprios pela Fiscalização. 

VII  – Deixar o terreno limpo sem entulhos nem restos de materiais ou instalações. 

VIII  – Assumir toda a responsabilidade na obra, tomando a seu cargo todo o pessoal que empregar. 

IX  – Os trabalhos que constituem a obra deverão ser executados com perfeição e de acordo com o presente  caderno de 

encargos, desenhos de projeto e pormenores, variantes aprovadas, eventuais alterações, todos os acordos escritos e 

esclarecimentos que a rogo, podem ser escritos.  

X  – O Adjudicatário será responsável por todos os danos causados, no decorrer dos trabalhos, pelo seu pessoal ao dono da 

obra ou a terceiros, nomeadamente em canalizações existentes na zona de empreitada, incluindo  danos nos lancis, pavimentos e 

paredes, devendo o Adjudicatário mandar reparar com urgência e à sua custa os danos que por ventura ocorram.  

XI  – Quaisquer interrupções ou atrasos resultantes da não aceitação ou aprovação por parte da Fiscalização dos 

 trabalhos, serão da responsabilidade do Adjudicatário.  

XII  – Consideram-se parte integrante deste caderno de encargos, todas as normas dos regulamentos em vigor e que se 

aplicam aos trabalhos a executar. Deverá em particular o Adjudicatário, na organização de todos os trabalhos, atender às 

disposições do "Regulamento de Segurança no Trabalho de Construção Civil".  

XIII  – O Adjudicatário deverá entregar ao dono da obra, um auto de garantia de um ano, sobre os materiais a serem aplicados, 

após a conclusão da obra.   

 

2.3.2 Tolerância 

 

As obras obedecerão às tolerâncias especificadas no presente Caderno de Encargos, sendo realizadas pelo  

Adjudicatário, e à sua custa, quaisquer reparações que se venham a revelar necessárias para garantir que a construção final 

respeitará as referidas tolerâncias.  

 

2.3.3 Cadastro das Obras Executadas 
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O Adjudicatário fornecerá à Fiscalização o registo das obras que forem sendo executadas, contendo os desenhos de implantação e 

definitivos de construção bem como outros registos que possibilitem conhecer como se processou a construção. Deste cadastro 

deverão constar informações detalhadas sobre os trabalhos enterrados, nomeadamente condutas, caixas de visita, maciços de 

ancoragem, etc., com a sua localização devidamente referenciada e principais características.  

 

 

2.3.4 Ocupação do Sub-solo 

 

O Adjudicatário procurará informar-se de todas as ocupações do sub-solo, e tomará os cuidados necessários à sua não danificação, 

o que a acontecer representará encargo seu, seja de reparação, indemnização ou qualquer outro. Quando necessário o 

Adjudicatário procederá a relocalização das ocupações existentes na área dos trabalhos, submetendo à aprovação da Fiscalização 

o projeto dessas relocalizações.  

 

 

2.3.5 Sinalização e Guardas 

 

O Adjudicatário procederá à construção de guardas e à sinalização dos acessos provisórios, locais dos trabalhos, áreas de estaleiro 

e outras, por forma a prevenir acidentes, criar as melhores condições de circulação, obstar à danificação dos trabalhos já 

executados. A Fiscalização poderá determinar o reforço das guardas e da sinalização pelo Adjudicatário . Estes trabalhos não darão 

lugar a qualquer pagamento direto.  

 

 

3 MATERIAIS  

 

3.1 Disposições Comuns 

 

Todos os materiais necessários à obra serão diretamente adquiridos pelo Adjudicatário , sob sua responsabilidade e encargo, não 

podendo ser aplicados na obra sem a prévia autorização da Fiscalização. 

Dentro de um critério de equivalência de preços e qualidade, dar-se-á preferência a materiais e produtos da indústria nacional.  

Os materiais a utilizar serão todos da melhor qualidade e deverão obedecer ao seguinte:  

- Sendo nacionais, às normas portuguesas, documentos de homologação de laboratórios oficiais, regulamentos em vigor e 

especificações das presentes condições técnicas. 

- Sendo estrangeiros, às normas e regulamentos em vigor no país de origem, caso não haja normas nacionais 

aplicáveis.  

O Adjudicatário, quando autorizado pela Fiscalização, poderá empregar materiais diferentes dos previstos, se a solidez, 

estabilidade, duração e conservação da obra não forem prejudicadas e não houver alteração para mais no preço da empreitada.   

 

3.2 Receção e Verificação dos Materiais 

 

O Adjudicatário fará prova de que todos os materiais possuem as características de qualidade exigidas pelos regulamentos e 

normas oficiais em vigor à data de execução da empreitada, ainda que não expressamente referidos, e justif icará que a 

composição, o fabrico e os processos de aplicação são compatíveis com a respetiva finalidade.  
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Cumpre ao Adjudicatário fornecer, em qualquer ponto do Estaleiro e sem direito a retribuição, todas as amostras de materiais para 

ensaios laboratoriais que a Fiscalização pretenda efetuar.  

A aceitação e o controlo exercidos pela Fiscalização não reduzem a responsabilidade do Adjudicatário sobre os materiais utilizados.  

 

 

3.3 Rejeição de Materiais 

 

Os materiais que não tenham sido aceites pela Fiscalização serão rejeitados e considerados como não fornecidos, não podendo o 

Adjudicatário justificar atrasos por este motivo, nem adquirir direito a indemnizações.  

No prazo de três dias a contar da data da notificação da rejeição, deverá o Adjudicatário remover, por sua conta, os materiais 

rejeitados.  

No caso do Adjudicatário não remover os materiais rejeitados dentro daquele prazo, serão os materiais removidos pela Fiscalização 

e o encargo respetivo será levado a débito do Adjudicatário.  

 

 

3.4 Tubos de polietileno de alta densidade para rega 

 

3.4.1 Características Gerais 

 

As características gerais dos tubos e uniões são as fixadas nos respetivos de homologação. O material utilizado na fabricação dos 

tubos deverá ser o polietileno, com a conveniente proporção de antioxidante apropriado e 2 a 3% de negro de fumo uniformemente 

disperso; a sua a massa volúmica deverá ser igual ou superior a 0.94 Kg/cm2.  

a).  

Os tubos PEAD da rede de rega principal terão as juntas soldadas topo a topo, por método apropriado e indicado pelo fabricante, 

ou por meio de flanges de polietileno, nomeadamente para ligação aos acessórios e equipamento das caixas de visita, uma vez que 

todo os acessórios e equipamentos aí aplicados serão flangeados.  

As uniões dos tubos PEAD das redes de rega de sector serão executadas através de juntas raccord.  

 

3.4.2 Condições de receção 

 

Disposições gerais  

Somente serão aceites para instalação tubos e uniões homologadas por laboratório oficial e aprovadas pela Fiscalização.  

O fornecimento, transporte e armazenamento dos tubos deve ser realizado conforme as normas aplicáveis.  

A receção do material compete à Fiscalização e consta de: uma inspeção geral, da divisão do fornecimento em lotes, da colheita 

das amostras que serão enviadas para ensaio num laboratório oficial e da decisão de aceitação ou rejeição.  

As condições de receção são as definidas nesta especificação, ou as constantes nos documentos de homologação da tubagem, 

devidamente aprovadas pela Fiscalização.  

A apresentação dos documentos de homologação não dispensa a realização da inspeção e dos ensaios de receção.  

Inspeção geral  

A inspeção de carácter geral incidirá sobre todos os tubos e uniões, compreendendo a verificação de 5 características, que deverão 

cumprir o estabelecido nos documentos de homologação: o aspeto, a cor (preta, com listas longitudinais azuis), a opacidade, a 
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marcação dos elementos mínimos necessários à sua identificação (fabricante, material, diâmetro exterior nominal e pressão 

nominal) e as dimensões.  

As regras de decisão a respeitar serão as seguintes:  

- Os tubos que não satisfaçam qualquer das condições especificadas serão rejeitados; devendo o fornecedor substituí-los; 

- Caso se verifique que o comprimento total dos tubos rejeitados excede 30% do lote em causa, este será globalmente rejeitado. 

 

 

Ensaios de receção  

 

O fornecimento deve ser dividido em lotes com comprimento de 750 metros. Do mesmo lote só fazem parte tubos que sejam da 

mesma marca e classe de pressão.  

Quando o fornecimento for insuficiente para constituir um lote, pode a Fiscalização considerá-lo, apesar disso, como se de um lote 

se tratasse.  

A colheita de amostras é feita no local de entrega do fornecimento, na presença, pelo menos, da Fiscalização e Adjudicatário ou 

seus representantes.  

De cada lote retira-se ao acaso, um troço de tubo com comprimento de 6 metros.  

No caso de lotes mistos - constituídos por tubos de diferentes diâmetros - a amostra é composta por tubo de um só diâmetro. Esse 

diâmetro desse tubo deverá ser representativo do lote, isto é, deverá ser aquele que é fornecido com maior comprimento.  

A Fiscalização pode exigir ensaios para os diferentes tipos de uniões. Por cada tipo de uniões, colhem-se, do mesmo fornecimento 

3 uniões do maior dos diâmetros escolhidos para o ensaio de tubos fornecidos, as quais são montadas nas mesmas condições em 

que será feita a sua instalação, em troços de tubo de 0.30m de comprimento. No caso de uma das 3 uniões de cada tipo vir a 

satisfazer as condições exigidas, procede-se à colheita de uma 2ª amostra idêntica à primeira.  

Será exigida, no mínimo, a realização dos ensaios de resistência à pressão interna aos tubos.   

As regras de decisão a respeitar serão as seguintes:  

- A aceitação de um lote de tubos exige que a amostra dele colhida satisfaça todas as características definidas no Documento de 

Homologação, na parte respeitante a ensaios de recepção. 

- É condição suficiente para a rejeição de um fornecimento a não aceitação de um terço ou mais dos seus lotes. 

- No caso de uniões para as quais foi exigido o ensaio, a aceitação do fornecimento implica que todas as 3 uniões da amostra 

satisfaçam as condições estabelecidas ou que, não satisfazendo pelo menos uma delas, satisfaçam todas as outras 3 (2ª amostra) 

que por esse facto fore submetidas a ensaio. 

 

 

3.4.3 Normas 

 

Para a verificação das características dos tubos e uniões e para efeitos da realização dos ensaios previstos é aplicável o estipulado 

nos documentos de homologação e ainda as seguintes normas, ou equivalentes:  

Norma DIN 8074 - Tubos de polietileno de alta massa volúmica. Dimensões.  

Norma DIN 8075 - Tubos de polietileno de alta massa volúmica. Exigências gerais de qualidade.  

 

3.5 Uniões de Polipropileno para tubos de Polietileno de Alta Densidade 

3.5.1 Características gerais 
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As uniões de polipropileno para tubo de polietileno de alta densidade possuem o corpo e racord em polipropileno reforçado com 

fibras de vidro (PRFV), o casquilho cónico e anel de pressão em polixometileno e a junta tórica em neoprene.  

 

 

 

 

3.5.2 Condições de receção 

 

Disposições gerais  

 

A receção do material compete à Fiscalização e consta de uma inspeção geral e da eventual realização de ensaios, com vista à 

decisão de aceitação ou rejeição. As condições de receção são as definidas nesta especificação.  

Só poderão ser aplicadas as uniões que tenham a prévia aprovação da Fiscalização.  

 

Inspeção geral  

 

A inspeção de carácter geral incidirá sobre todas as uniões, compreendendo a verificação de 5 características, que deverão cumprir 

o estabelecido nos documentos de homologação: o aspeto, a cor, a opacidade, a marcação dos elementos mínimos necessários à 

sua identificação (fabricante, material, diâmetro(s) exterior(es) nominal e pressão nominal) e as dimensões.  

As regras de decisão a respeitar serão as seguintes:   

- As uniões que não satisfaçam qualquer das condições especificadas serão rejeitados; devendo o fornecedor substituí-los; 

- Caso se verifique que o número total de uniões rejeitadas excede 30% do lote em causa, este será globalmente rejeitado. 

 

Ensaios de receção  

 

A colheita de amostras é feita no local de entrega do fornecimento, na presença, pelo menos, da Fiscalização e Adjudicatário ou 

seus representantes.  

A Fiscalização pode exigir ensaios para os diferentes tipos de uniões. Para cada tipo de uniões sujeitas a ensaio, colhem-se, 3 

unidades do maior dos diâmetros de tubos fornecidos, as quais são montadas nas mesmas condições em que será feita a sua 

instalação, em troços de tubo de 0.30m de comprimento. No caso de uma das 3 uniões de cada tipo não vir a satisfazer as 

condições exigidas, procede-se à colheita de uma 2ª amostra idêntica à primeira.  

Será exigida, no mínimo, a realização dos ensaios de resistência à pressão interna aos tubos.  

As regras de decisão a respeitar serão as seguintes:  

- No caso de uniões para as quais foi exigido o ensaio, a aceitação do fornecimento implica que todas as 3 uniões da amostra 

satisfaçam as condições estabelecidas nas normas aplicáveis ou que, não satisfazendo pelo menos uma delas, satisfaçam todas as 

outras 3 (2ª amostra) que por esse facto forem submetidas a ensaio. 

 

3.5.3 Normas 

 

Para a verificação das características das uniões e para efeitos da realização dos ensaios previstos deverão ser consideradas, nas 

partes aplicáveis, as seguintes normas, ou equivalentes:  
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UNE 53405 - Uniões. Resistência à pressão interna  

UNE 53406 - Uniões. Resistência à pressão externa  

UNE 53408 - Uniões. Resistência à pressão de arrancamento.  

 

 

 

 

3.6 Tubos e acessórios de policloreto de vinilo - PVC (parede simples) 

 

3.6.1 Características Gerais 

 

As características gerais dos tubos e uniões são as fixadas nos respetivos documentos de homologação. Estes tubos destinam-se a 

canalizações de abastecimento de água. A fabricação deverá ser feita com o polímero policloreto de vinilo - PVC, misturado com 

aditivos, estabilizantes, pigmentos e sem plastificantes, obtendo-se os tubos por extrusão dessa mistura à temperatura conveniente.  

 

Os tubos devem estar dimensionados para a tensão de segurança tensão de segurança ( = 10 Mpa, a 20 C, pretendendo-se nesta 

empreitada o fornecimento de tubagem com classe de pressão de 1 Mpa.  

 

Os tubos são fornecidos em varas de 6 metros, com a extremidade moldada para execução da união a outro tubo, ou aos seus 

acessórios. Essas uniões deverão ser do tipo auto-blocante com anilha de estanquidade.   

 

 

3.6.2 Condições de receção 

 

Disposições gerais  

 

A inspeção de carácter geral ao fornecimento de tubos e acessórios cabe à fiscalização, a quem também compete a aprovação da 

sua divisão em lotes e recolha de amostras para ensaio. Os tubos devem satisfazer as condições de aspeto, comprimento, 

marcação (nome do fabricante, material e tipo, diâmetro exterior nominal e pressão nominal) e dimensões, conforme definidas no 

documento de homologação.  

 

Ensaios de receção  

 

As amostras colhidas nos lotes que foram previamente aprovados serão enviadas a um laboratório oficial, ou a laboratório aprovado 

pelo Instituto Português de Qualidade, de forma a que sejam sujeitas aos ensaios de verificação:  

- Resistência à pressão interior dos tubos, por meio de ensaio de curta duração, a 20ºC. Quando solicitado pela fiscalização, 

deverão ser verificadas as características relacionadas com a deformação longitudinal a quente¸ a resistência ao choque a 0ºC, a 

resistência à acetona e ao ácido sulfúrico. 

- Quando solicitado pela fiscalização, deverá ser verificada a resistência das uniões - as uniões destinadas a canalizações de água 

sob pressão devem resistir, durante uma hora, a uma pressão interior igual a 4.2 vezes a classe de pressão dos tubos, sem perda 

de estanquidade 

As regras de decisão a respeitar serão as seguintes:  
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- Os tubos que não satisfaçam qualquer das condições especificadas serão rejeitados; devendo o fornecedor substitui-los; 

- Caso se verifique que o comprimento total dos tubos rejeitados excede 30% do lote em causa, este será globalmente rejeitado. 

- No caso de uniões para as quais foi exigido o ensaio, a aceitação do fornecimento implica que todas as 3 uniões da amostra 

satisfaçam as condições estabelecidas nas normas aplicáveis ou que, não satisfazendo pelo menos uma delas, satisfaçam todas as 

outras 3 (2ª amostra) que por esse facto forem submetidas a ensaio. 

 

 

 

3.6.3 Normas 

 

Para a verificação das características dos tubos e uniões e para efeitos da realização dos ensaios previstos é aplicável o estipulado 

nos documentos de homologação e ainda as seguintes normas, ou equivalentes:  

NORMA NP 1487 - Tubos de policloreto de vinil não plastificado para canalizações de água e esgoto. Características e receção.  

 

 

 

4 EXECUÇÃO DOS TRABALHOS  

 

4.1 Escombreiras 

 

A Fiscalização indicará os locais que servirão para depósito dos produtos de escavação que não tiverem utilização nas obras, do 

estéril das pedreiras e, em geral, de todos os detritos da obra, sendo, no entanto, o plano definitivo elaborado pelo Adjudicatário e 

submetido à aprovação da Fiscalização antes de se iniciar a utilização dos locais.   

O lançamento do escombro deverá fazer-se por forma a que os produtos não venham a rolar pelas encostas ou serem arrastados 

pela água. Os caminhos e as estradas afetados serão imediatamente desobstruídos.  

O Adjudicatário deverá marcar por forma bem visível o pé de talude das escombreiras, que nunca deverá ultrapassar, e construirá, 

sempre que necessário, muros de espera e aquedutos de dimensões adequadas aos caudais a canalizar.  

Uma vez terminada a utilização de escombreiras, estes locais deverão ficar em boas condições de aspeto, drenagem, circulação e 

segurança.  

Todos os custos associados com os trabalhos que são objeto deste ponto deverão estar incluídos nos preços unitários indicados 

pelo Adjudicatário para outros trabalhos da Lista de Preços.  

 

 

4.2 Instalação de condutas das redes de rega 

 

4.2.1 Trabalhos preparatórios 

 

Ao iniciar a montagem das tubagens, o Adjudicatário deverá assegurar as seguintes condições:  

a) vala aberta e drenada (se for caso disso), com largura e profundidade adequada ao diâmetro da conduta e a natureza do terreno, 

leito regularizado e taludes estabilizados, tudo numa extensão não inferior a média diária de progressão da montagem,  

b) tubagens e acessórios de ligação, provenientes de lotes aprovados, empilhados ou alinhados paralelamente ao traçado da 

conduta, em quantidade pelo menos bastante para um dia de montagem, e  
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c) montadores e mão de obra auxiliar, equipamento, materiais e ferramentas de espécie adequada e em quantidade suficiente para 

que o assentamento, o nivelamento e os ensaios das condutas se possam realizar com eficiência e perfeição, sem interrupção e em 

bom ritmo.  

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Escavações 

 

As escavações e aterros deverão ser executados manual ou mecanicamente, utilizando-se nesse caso o equipamento mais 

adequado à dimensão da obra. As operações de abertura, assentamento, com leito de areia e aterro compactado serão pagas de 

acordo com as medições da proposta relativas ao respetivo item no mapa de quantidades.  

A instalação das condutas de rega deverá cumprir o traçado e os desenhos tipo apresentados no projeto de execução, que ilustram 

as diferentes situações previstas no projeto.  

No caso dos coletores e caleiras das redes de drenagem pluvial devem-se cumprir além da planta e secções tipo, também os perfis 

longitudinais.  

A escavação deverá cumprir, tanto quanto possível, as cotas indicadas nos desenhos. O material removido abaixo da cota de 

projeto deve ser substituído por areia ou terra arenosa.  

Sempre que seja prevista a abertura de valas próximas de árvores já existentes, admite-se que sejam efetuados desvios ao traçado 

de projeto, por forma a que seja guardada uma folga de 1 m entra a parede da vala e o tronco da árvore. Todos os desvios devem 

ser previamente aprovados pela Fiscalização.  

A escavação devem sempre desenvolver-se de forma que seja assegurado um perfeito escoamento superficial das águas.  

Se, no decorrer das escavações, for encontrada água nascente, ou de infiltração, tal facto deve de imediato ser considerado, no 

caso do projeto não prever a respetiva drenagem. A escavação deve, no entanto, ser mantida livre de água por intermédio de 

bombagem ou outro meio adequado.  

À medida que a escavação for progredindo, o Adjudicatário providenciará pela manutenção das serventias de peões e viaturas, 

colocando passagens ou passadiços nos locais mais adequados à transposição das valas durante os trabalhos.  

Todo o material escavado será amontoado de modo a não causar perigo às obras e a evitar a obstrução desnecessária de passeios 

ou caminhos. Bocas de incêndio, tampas de caixas de visita, válvulas e outros pontos de acesso a redes de serviços (redes de 

água, eletricidade, gás, telefones, esgotos, etc.) não serão obstruídos e manter-se-ão permanentemente acessíveis até à conclusão 

das obras.  

Serão tomadas as providências no sentido de manter desobstruídas as linhas de drenagem locais, em particular, os sumidouros e 

valetas.  

Os produtos impróprios para reaterro e os sobrantes ou excedentes das escavações serão carregados e transportados a depósito, 

sem prejuízos para terceiros. Os locais de espalhamento e depósito dos excedentes serão previamente propostos pelo 

Adjudicatário à consideração da Fiscalização.  

As entivações e escoramentos dos caboucos, quando se tornem necessários, deverão ser suficientemente resistentes para 

suportarem o impulso das terras ou outros esforços a que estejam submetidos.  

Toda as madeiras deverão ser retiradas, não podendo ficar incorporadas nos paramentos em contacto com a terra.  
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4.2.3 Fundação das tubagens 

 

Será atendido ao disposto nas peças escritas e desenhadas do projeto, ou, em caso de omissão, atender-se-á ao disposto na 

norma EN 1610 e respetivos anexos. O assentamento das tubagens exige previa autorização da Fiscalização, que só será dada 

depois de se constatar que as cotas da respetiva trincheira ou das obras de arte são as estabelecidas. Todas as reparações que 

venham posteriormente a tornar-se necessárias por virtude de assentamentos nos aterros efetuados serão de conta do 

Adjudicatário.  

 

Nas valas as tubagens deverão ficar uniformemente apoiadas no leito de assentamento, ao longo de toda a geratriz inferior, exceto 

nas secções transversais correspondentes as juntas de ligação, as quais ficarão a descoberto em todo o seu perímetro, até 

aprovação do ensaio de pressão interna. O fundo da vala deverá ser sempre compactado a, pelo menos, 95% do Proctor Normal, 

podendo a Fiscalização mandar executar à sua conta os ensaios de confirmação de compactação que julgue convenientes.  

 

 

4.2.4 Movimentação de tubos e sua colocação nas valas 

 

Tanto no armazém como nos locais de aplicação os tubos podem ser arrumados por empilhamento. Os tubos devem ser 

transportados, do estaleiro ou armazém para os locais de aplicação, em plataformas de reboque por trator, em camiões ou noutros 

veículos providos de boa suspensão e equipados com dormentes, coxins ou dispositivos de fixação equivalentes, apropriados ao 

seu perfeito acondicionamento durante a viagem.  

A carga e a descarga dos tubos nos veículos de transporte e a sua colocação em obras deverão fazer-se manual ou 

mecanicamente, consoante for menor ou maior o peso dos tubos e as condições de assentamento. Em qualquer dos casos serão 

manuseados cuidadosamente, com o auxílio de cordas, cintas ou correias de couro, ou ainda de garras suficientemente largas e 

protegidas com revestimento macio, por forma a evitarem-se danos nos tubos ou no seu revestimento, quando exista.   

Os tubos devem ser inspecionados antes de serem assentes em obra. Se apresentarem fendas, mossas, falhas e chochos ou 

outros defeitos, a Fiscalização poderá rejeitá-los e recusar a sua reparação para futura aplicação.  

No caso dos tubos de aço soldado com costura longitudinal, esta devera ficar no terço superior da conduta, de modo descontínuo, 

isto e, em posições desencontradas entre tubos adjacentes, alternando sucessivamente para um e outro lado da geratriz do 

extradorso.  

Serão tomadas as precauções para se evitarem que entrem nos tubos terras, pedras, madeiras e quaisquer outros corpos ou 

substâncias estranhas, procurando-se que o seu interior se mantenha limpo durante o transporte, manuseamento, colocação e 

montagem. Na suspensão diária dos trabalhos e sempre que se verifique uma interrupção no processo de assentamento da 

conduta, os topos livres dos tubos e dos acessórios já montados deverão ser tamponados e vedados, por dispositivos a aprovar 

pela Fiscalização, a fim de impedir a entrada de sujidade, detritos, corpos estranhos e água das valas.  

Se, não obstante todos os cuidados, aparecem na montagem tubos insuficientemente limpos no seu interior, a Fiscalização 

determinara ao Adjudicatário que antes de os aplicar, proceda a sua lavagem ou mesmo desinfeção, conforme o referido neste 

Caderno de Encargos.  

 

 

4.2.5 Assentamento de Condutas das Redes de Rega 
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Antes da abertura das valas o Adjudicatário marcará cuidadosamente o traçado das condutas ou troços de condutas, assinalando a 

posição de cada vértice ou nó.  

As valas serão, em regra, abertas até às profundidades indicadas nos perfis do projeto e aprofundadas o suficiente para 

comportarem a almofada de areia ou a fundação que a natureza do terreno requerer. Se o Adjudicatário levar as escavações a 

profundidades além das fixadas, competir-lhe-á, à sua conta, realizar os aterros necessários para dar às valas as dimensões 

especificadas, de acordo com o especificado caderno de encargos.  

Areia para assentamento da tubagem. Os tubos devem ser apoiados sobre uma camada de areia ou terra arenosa proveniente da 

escavação ou de empréstimo, isento de pedras, raízes, ou quaisquer detritos, com a espessura mínima definida nas peças 

desenhadas.  

 

A compactação da camada de fundação deverá ser superior a 95% da baridade máxima para o teor da humidade no ensaio de 

Proctor Normal.  

Nas juntas e acessórios da tubagem deverá garantir-se a mesma altura da camada de fundação.  

As curvas a executar na conduta, sem recurso a acessórios, não deverão nunca ultrapassar os valores definidos nas peças do 

Projeto, ou na sua omissão, os valores máximos recomendados pelo fabricante.  

Os tubos deverão ficar completamente assentes ao longo de toda a sua extensão no respetivo leito de assentamento, não sendo 

admissível o emprego de calços ou cunhas de qualquer material.  

No caso de condutas em PEAD da rede principal de rega a ligação entre os tubos e a acessórios que ocorrem fora das caixas, ou 

nós, será efetuada por soldadura topo. Essa operação deverá ser efetuada em conformidade com a Norma DIN 16392. 17  

No caso de condutas em PEAD das redes de rega dos sectores a ligação dos acessórios (uniões, reduções, joelhos e tês) será 

efetuada por aperto. As pontas do tubo deverão ser limadas e molhadas em água antes da inserção no acessório.  

No aperto da porca vedante apenas se deverá utilizar uma chave inglesa apropriada, nos diâmetros superiores a 1”.  

Nos casos dos acessórios com ligação roscada deverá ser utilizada fita teflon para melhor vedação.  

Os tubos deverão ficar completamente assentes ao longo de toda a sua extensão no respetivo leito de assentamento, não sendo 

admissível o emprego de calços ou cunhas de qualquer material.  

Todas as condutas ficarão munidas nos seus topos jusante de tampões roscados para facilitar operações de limpeza e eventual 

esvaziamento das mesmas.  

 

 

4.2.6 Aterros 

 

Após a colocação da tubagem e consequente aprovação pela Fiscalização, procede-se ao enchimento das valas que deve ser 

realizado por camadas a todo o comprimento do troço em questão:  

- Na 1ª camada é utilizada areia até 10 cm acima do extradorso. 

- Na 2ª camada e seguintes, é colocada terra da própria vala em camadas de 20 cm, bem apertadas entre si e contra as paredes 

das valas, com uso de pilões de peso não inferior a 15 Kg ; a camada superficial da vala deverá ser preenchida com terra vegetal 

numa espessura não inferior a 15 cm. 

O aterro das valas com aplicação de calçada, deverá ser colocada no inicio da última camada, uma fita sinalizadora.  

Nas que vão ser sujeitos à passagem de tráfego rodoviário, deverão receber uma camada de desgaste provisório com 10 a 15 cm 

de espessura, em saibro ou solos estabilizados mecanicamente e ser submetidos ao trânsito antes de pavimentados 

definitivamente, por um período de máximo de 30 dias, salvo indicação em contrário da Fiscalização.  
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4.2.7 Receção dos troços executados 

 

As inclinações e as cotas de soleira dos tubos serão executadas de acordo com os desenhos do projeto, sendo admitidas as 

tolerâncias de + 10% nas inclinações e + 3 cm nas cotas em troços não inferiores a 50 m. A verificação das inclinações e cotas será 

feita com as valas a descoberto.  

Todas as canalizações, antes de entrarem em serviço, serão sujeitas a provas, constituídas por ensaios, que asseguram a perfeição 

do trabalho de assentamento e ligação dos tubos. A descrição do processo de ensaio é feita nos itens seguintes.  

Com exceção da água, que será fornecida pelo Dono da Obra, tudo o mais que seja necessário para a realização dos ensaios, 

incluindo aparelhagem, equipamento e sua montagem, será de conta do Empreiteiro e sujeito à aprovação da Fiscalização.  

Os resultados dos ensaios constarão de relatório escrito a elaborar pelo Empreiteiro e a aprovar pelo Dono da Obra.  

 

 

4.2.8 Ensaios de condutas para escoamento em pressão 

 

4.2.8.1 Introdução 

 

Para uniformização dos conceitos a aplicar, na designação das pressões a utilizar para a realização dos ensaios, serão 

consideradas as seguintes definições:  

 

- Pressão Nominal (PN): designação de referência, dada pelo fabricante, para definir as classes de resistência de flanges e de 

algumas tubagens; 

 

- Pressão de Serviço (PS): pressão máxima de funcionamento em regime permanente para as condutas elevatórias e pressão 

hidrostática para as condutas gravíticas; 

 

- Pressão Máxima de Trabalho (PMT): pressão máxima de funcionamento em regime variável, incluindo a sobrepressão devida ao 

choque hidráulico, para condutas elevatórias e gravíticas; 

 

- Pressão de Ensaio Preliminar (PEP): pressão de ensaio em obra a aplicar à tubagem, depois de instalada, durante 24 horas; 

 

- Pressão de Ensaio Final (PEF): pressão máxima de ensaio em obra a aplicar à tubagem, depois da realização do ensaio 

preliminar, geralmente durante 1 hora. 

 

Os ensaios serão efetuados por secções individualizadas das canalizações ou por conjuntos de secções. O comprimento de cada 

troço de canalização submetido a ensaio deve ser fixado pela Fiscalização tendo em conta os condicionamentos locais.  

Cada troço a ensaiar deverá ser previamente ancorado por meio de maciços de amarração ou outros dispositivos de carácter 

provisório ou definitivo, de modo a evitar deslocamentos da canalização durante os ensaios.  

Não poderão efetuar-se os ensaios enquanto não decorreram 7 dias após a betonagem do último maciço de amarração do troço a 

ensaiar, no caso de se usar cimento Portland normal, ou 36 horas no caso de se usar cimento de presa rápida.  

Os ensaios serão realizados com as valas abertas, para melhor se poder detetar pela inspeção visual,  qualquer deficiência de 

execução das juntas ou nas paredes dos tubos.  
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Os tubos deverão ser parcialmente cobertos por montículos do material de aterro com altura de 0,30 m acima da geratriz superior 

para diâmetros até 200 mm e de 0,50 m para os diâmetros superiores. Todavia, a Fiscalização poderá permitir que os ensaios se 

realizem com as valas aterradas, mas com a zona das juntas a descoberto. Em qualquer dos casos, os aterros, maciços ou outros 

apoios deverão garantir que a pressão interior não cause nenhum deslocamento dos tubos.  

A secção de canalização a ensaiar deve ser cheia de água, a um débito suficientemente lento para assegurar uma expulsão total do 

ar. Deve, sempre que possível, introduzir-se a água no ponto mais baixo de secção de ensaio, aproveitando as descargas de fundo 

existente, ou deixando previsto dispositivos para o efeito.  

Durante o enchimento deve assegurar-se que todas as ventosas ou outros dispositivos de purga colocados nos pontos altos das 

canalizações estejam em funcionamento (verificar se todas as válvulas de seccionamento das ventosas ou dos dispositivos de 

purga estão abertas).  

 

O débito aproximado que se recomenda para o enchimento da canalização deve ser baseado numa velocidade de enchimento de 

0,05 m/s.  

O reservatório da bomba deve possuir um dispositivo de medição das quantidades de água de reajustamento para manter a 

pressão requerida.   

Deve dispor-se igualmente de um manómetro calibrado, ligado à canalização em ensaio (de preferência no seu ponto mais baixo), 

que permita leituras de pressão com uma precisão de 0,1 kgf/cm2. Como, em geral, os manómetros têm o seu máximo de 

sensibilidade aproximadamente ao meio da escala das graduações, recomenda-se que a escolha daquele aparelho seja de maneira 

que a leitura não tenha lugar na extremidade da escala.  

 

4.2.8.2 Ensaio Preliminar 

 

Após enchimento do troço a ensaiar, será aplicada a pressão de ensaio preliminar (PEP), devendo o troço em causa permanecer 

durante um período de 24 horas sob pressão estática igual ou inferior à sua pressão de serviço (PS), isto é, na secção de cota mais 

baixa do troço a ensaiar deve ter-se:  

 

PEP=PS  

 

Se, a seguir a uma eventual falha ou avaria, se perder uma parte ou totalidade da água, o processo de enchimento deve ser 

repetido após reparação da canalização.  

Se a canalização se encontrar parcialmente enterrada as partes visíveis devem ser inspecionadas visualmente após o período de 

24 horas.  

 

4.2.8.3 Ensaio Final  

Se, durante a inspeção visual, não forem detetadas fugas de água ou deslocamentos apreciáveis da canalização, o troço a ensaiar 

deve ser submetido à pressão de ensaio final (PEF). Durante a subida gradual da pressão entre o ensaio preliminar e o ensaio final, 

devem ser tomadas as precauções necessárias à evacuação do ar residual.  

 

A pressão de ensaio será 1,5 vezes a pressão máxima de serviço, com um mínimo de 4 kgf/cm2.  

No caso de tubos de fibrocimento, de ferro fundido, de ferro galvanizado, de PVC rígido ou de polietileno, as pressões de ensaio 

devem ser mantidas durante 1 hora.  
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No caso de tubos de betão, a pressão de ensaio deve ser reposta de hora a hora, medindo-se o volume de água bombada em cada 

operação. A duração do ensaio será de 48 horas, podendo ser suspensa ao fim de 6 horas se os volumes de água perdida na 

tubagem forem significativamente inferiores aos valores calculados pelas expressões a seguir indicadas.  

Considera-se que a canalização está satisfatoriamente assente se a quantidade de água necessária para repor a pressão no valor 

inicial for inferior ou igual ao valor dado pelas expressões:  

 

Tubos de PVC rígido e de polietileno  

 

Q= 20ND(PEF)½/100  Fórmula (2) 

 

 

 

 

onde:  

 

 Q = quantidade de água bombeada para repor o valor inicial da pressão de ensaio (em litros);  

 N = número de juntas;  

 D = diâmetro nominal da canalização (em metros);   

 PEF = pressão de ensaio final (em kgf/cm2).  

 

Depois de concluídos os ensaios de dois ou mais troços contíguos deverá o conjunto de troços ser submetido a um ensaio pelo 

menos a pressão não inferior à pressão de serviço para a qual as canalizações foram dimensionadas, para que as juntas entre cada 

um dos troços parciais possam ser sujeitas a ensaio. No caso dos tubos de betão esse ensaio deverá ter uma duração não inferior 

a duas horas.  

Quando a quantidade de água necessária para o ajuste da pressão de ensaio for superior à permitida, deverá procurar-se o defeito 

e remediá-lo, não podendo a canalização ser aprovada sem que noutro ensaio se obtenha, como resultado, uma fuga inferior ou 

igual à calculada pelas fórmulas (1) e (2), consoante os casos.  

Durante a realização dos ensaios, por razões de segurança, nenhum homem deve permanecer na vala enquanto se processa a 

subida de pressão.  

Após a subida de pressão, durante o período de ensaio, apenas o operador necessário à realização do mesmo pode permanecer 

na vala, evitando colocar-se junto a bocas de inspeção ou visita, obturadores, curvas ou tês.  

 

4.3 Instalação de pulverizadores 

 

A localização de pulverizadores deverá ser efetuada de acordo com o esquema de implantação apresentado no projeto. As 

alterações que sejam necessárias devido a obstáculos, devem ser estudadas e propostas pelo Adjudicatário à aprovação da 

Fiscalização.  

A instalação dos aparelhos de rega deve cumprir o desenho tipo apresentado:  

- Aparelho de rega deve ser montado numa derivação ao ramal do sector de rega, efectuado através de uma tomada em carga, 

munida de parafusos; 

- A derivação é feita através de um troço de tubo PEAD PN6, com um comprimento suficiente para que o pulverizador fique 

desviado do eixo da conduta do ramal cerca de 20cm; 
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4.4 Instalação de rega gota-a-gota 

 

Os tubos gota a gota deverão ser colocados, sempre que possível, ao longo das curvas de nível em formas que garantam o 

espaçamento de tubos de 50cm (tolerância de +-5cm). Cada troço de tubo gota-a-gota não deverá ter mais de 100m. Os tubos 

deverão ser grampados ao solo e deverão ser deixados com terra ou mulch por cima por forma a não serem visíveis.  

Nas árvores os tubos gota a gota deverão ser colocados em círculo conforme desenho.  

 

4.5 Caixas de válvulas 

As dimensões e características gerais são definidas no mapa de quantidades, devendo no entanto cumprir os seguintes critérios:  

- Fundo roto: devidamente compactado e revestido de gravilha (espessura mínima 0.15m); 

 

 

5.CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

5.1 Generalidades 

 

Os métodos e critérios a utilizar na realização das medições e respetivo pagamento, reger-se-ão pelo disposto nos artigos 202.º e 

seguintes do Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março e pelas cláusulas seguintes.  

Os trabalhos complementares, não especificados na Lista de Preços, tais como levantamentos, prospeções, piquetagens, 

desmontagens, montagens, ensaios e elaboração de desenhos de detalhe para execução, de definição de formas e de betão 

armado, são da responsabilidade do Adjudicatário, considerando-se os respetivos encargos incluídos nos preços unitários das 

rubricas constantes do Mapa de Quantidades anexo ao Processo de Concurso.  

Outros trabalhos ou fornecimentos não previstos no Mapa de Quantidades e que venham eventualmente a efetuar-se, terão os 

respetivos critérios de medição previamente acordados entre o Adjudicatário e a Fiscalização.  

O pagamento de trabalhos que, por virtude da apresentação de variantes, se encontrem adjudicados em regime de preço global, 

será feito em prestações variáveis em função das quantidades de trabalho executadas de acordo com os Artigos 17.º e 210.º do 

Decreto Lei n.º 59/99, de 2 de Março.  

 

 

5.2 Terraplenagens na rede principal de rega e redes de drenagem pluvial 

 

5.2.1 Escavações 

 

A medição para efeitos de pagamento das escavações, far-se-á (independentemente das normas definidas nas Especificações e 

das escavações reais a realizar), admitindo que os taludes são verticais, efetuando o produto da área ocupada em planta, pela 

profundidade das respetivas fundações.  

Aplicar-se-ão nas obras de construção civil, em geral, as unidades constantes dos Mapas de Trabalho, sendo adotados os critérios 

constantes das Regras de Medição do LNEC.  

No preço unitário da escavação, para além da escavação propriamente dita, conforme acaba de ser definida, estará incluída a 

elevação dos materiais escavados para a superfície do terreno, o seu depósito provisório no local de trabalho e, caso esses não 
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sejam reutilizados na obra, o seu transporte a depósito definitivo. No caso de não ser possível o depósito das terras que tenham no 

todo ou em parte, aproveitamento para aterro, será da conta do Adjudicatário a sua remoção para depósito provisório e o posterior 

transporte para aterro. No preço da escavação, qualquer que seja a natureza do material e níveis freáticos ocorrentes, consideram-

se incluídas as entivações e drenagens que forem necessárias.  

A medição para efeitos de pagamento das escavações em vala far-se-á (independentemente das normas definidas nas 

Especificações e das escavações reais a realizar) admitindo que os taludes são verticais e da seguinte maneira:  

 

a)     a largura das valas será a indicada nas peças desenhadas; 

b)     a altura da vala será igual ao valor definido no perfil longitudinal da conduta, adicionada da espessura do tubo e da altura da 

almofada de material granular definida nas peças desenhadas; e  

 

c)     nos preços unitários da escavação propriamente dita, conforme acaba de ser definida, estará incluída a elevação dos materiais 

escavados para a superfície do terreno adjacente à vala e o seu depósito provisório no local de trabalho; no caso de não ser 

possível o depósito no local de trabalho das terras que tenham no todo ou em parte aproveitamento para o aterro das valas, será da 

conta do Adjudicatário a sua remoção para depósito provisório e o posterior transporte para o aterro das valas. Incluem-se ainda 

nos preços unitários a carga e transporte a depósito definitivo, uma distância inferior a 25 km, dos materiais que não sejam 

utilizados em aterros na obra. 

No preço da escavação, qualquer que seja a natureza do material, consideram-se incluídas as entivações e as drenagens que 

forem necessárias, bem como as demolições e reconstruções de muros e serventias.  

Quaisquer dificuldades que sobrevenham ao decurso das escavações e que se prendam com a natureza dos solos ou com as 

condições de trabalho a enfrentar não darão ao Adjudicatário o direito a indemnização, pois considera-se que ele se inteirou 

devidamente daquelas circunstâncias, antes de elaborar a sua proposta.  

 

5.2.2 Aterros 

 

A medição para efeitos de pagamento do volume do aterro das valas será igual à diferença entre os volumes obtidos para as 

escavações definidas nos pontos anteriores e os volumes seguintes:  

a) o volume geométrico da respetiva obra; e  

b) o volume geométrico ocupado pela tubagem, calculado com base no diâmetro exterior do corpo do tubo, acrescido do volume 

geométrico ocupado pela camada de material de envolvimento e proteção da tubagem.  

 

Na eventualidade da falta de materiais adequados para a almofada de assentamento e proteção da tubagem ou para o aterro de 

enchimento das valas, estes terão de ser obtidos e transportados pelo Adjudicatário, considerando-se o seu pagamento incluído no 

preço do aterro.  

A medição e pagamento da almofada de material granular para apoio e envolvimento dos tubos far-se-á considerando o seu volume 

geométrico.  

Alguns produtos sobrantes da escavação serão espalhados no local da obra quando a Fiscalização assim o entender, sendo o 

restante transportado a vazadouro.  

A medição e pagamento dos produtos transportados a vazadouro será efetuada pelo volume geométrico das correspondentes 

escavações, sem atender a qualquer empolamento do terreno.  
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A medição dos produtos transportados a vazadouro também não será afetada de qualquer fator correspondente ao empolamento 

médio. Este deverá ser assim incluído no respetivo preço unitário.  

Os locais de vazadouro serão da inteira responsabilidade do Adjudicatário, e sujeitos à aprovação da Fiscalização.  

O Adjudicatário, independentemente dos critérios acima referidos, deverá no âmbito dos trabalhos da movimentação geral de terras, 

respeitar inteiramente as normas específicas emitidas por entidades com jurisdição na área dos trabalhos, sendo para efeito de 

quantificação de trabalhos e pagamentos respeitados os princípios acima estabelecidos.   

 

 

5.3 Terraplenagens nas redes de rega de sector 

 

As medições de terraplenagens associadas ao assentamento de condutas e acessórios das redes de rega de sector, serão 

efetuadas por metro linear de tubo medido nas plantas incluídas nas peças desenhadas do projecto.  

 

 

 

 

5.4 Tubagens, acessórios e equipamentos na rede principal de rega 

 

As medições dos tubos serão efetuadas por metro linear de tubo medido nas plantas incluídas nas peças desenhadas do projeto.  

Os acessórios das tubagens e os equipamentos serão medidos à unidade, conforme o respetivo mapa de medições.  

Excetuam-se desta regra de medição os acessórios e equipamentos incluídos em trabalhos compostos cuja descrição do item no 

mapa de quantidades o descrimine.  

 

 

5.5 Tubagens, acessórios e equipamentos nas redes de rega de sector 

 

As medições dos tubos serão efetuadas por metro linear de tubo medido nas plantas incluídas nas peças desenhadas do projeto.  

 

No preço de fornecimento e montagem de tubagem PEAD destas redes, consideram-se incluídos todos os acessórios 
em PPFV que forem necessários.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente projeto refere-se aos Arranjos Exteriores da Operação de Loteamento Municipal 

Mártir e Santo em Almodôvar e respetivas obras de urbanização. 

A proposta tem como área de intervenção um lote urbano que confina com outros dois lotes: o 

do centro de saúde de Almodôvar e o do antigo hospital, atualmente devoluto. 

Este projeto propõe a criação de espaços verdes de utilização coletiva de forma a obter uma 

solução integrada com a intervenção arquitetónica que irá ocorrer nesta área. 

 

 

2. ESPAÇOS VERDES 
 

Existem essencialmente duas grandes zonas verdes. 

Uma das áreas localiza-se em frente ao lote do equipamento de utilização coletiva, em toda a 

sua frente. Esta área foi desenhada de forma a criar um filtro entre a via mais movimentada e ao 

mesmo tempo ser uma extensão deste edifício, criando uma zona exterior de fruição dos 

utilizadores deste edifício assim como da população em geral. 

Num primeiro plano, após o estacionamento, é criada uma linha de árvores plantadas em 

caldeiras de desenho triangular resultante do estacionamento em espinha. As caldeiras serão 

revestidas com casca de pinho. 

Esta primeira linha de árvores permite o sombreamento dos veículos e passeio adjacente e cria 

uma barreira visual entre o edifício e o restante contexto urbano. 

Entre esta linha de árvores e a rua de maior movimento é criada uma grande área onde são 

plantadas árvores e arbustos e, na zona mais plana correspondente à esquina e posterior 

entrada do edifício de utilização coletiva, é criada uma área contida por um canteiro com árvores, 

com bancos, destinada à permanência dos utilizadores do espaço. 

É criada uma segunda zona verde no limite do lote, junto ao topo contrário do lote do 

equipamento. 

Nesta área é criada uma área de permanência ajardinada com bancos e árvores que permitem  

isolar mais a área do depósito de gás enterrado e bloquear a vista para a vedação deste último. 
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3. ESPÉCIES ARBÓREAS- PLANTAÇÕES 

 

Na área de intervenção existem algumas árvores plantadas que serão transplantadas e que, 

pelas suas características, serão utilizadas no projeto. As árvores a remover serão transportadas 

para local a definir pelo dono de obra. 

Na presente proposta optou-se pela escolha de espécies resistentes, adaptadas ao clima da 

região, com o fim de assegurar a sua adaptação e integração no espaço urbano com baixos 

custos de manutenção.  

As espécies arbóreas utilizadas são as seguintes: 

       Árvores em caldeira na zona de estacionamento: Celtis australis  

       Árvores em canteiro : Ceretonia siliqua 

                                          Melia azedarach 

                                        Olea europea subsp. europea 

        

As espécies arbustivas utilizadas são as seguintes: 

       Arbustos: Escalonia rubra 

                      Pennisetum durum 

                      Plumbago auriculata  

                      Rosmarinus officinalis  

       Casca de pinho: Calibre 2/2,5  

 

 

4. REDE DE REGA  
 

A rede de rega tem dois pontos de abastecimento, um em cada uma das áreas ajardinadas. 

Cada cabeçal de rega terá os equipamentos necessários para a programação do sistema de 

rega de forma sustentada e eficiente. Cada área está dividida por sectores, sendo a rega 

realizada essencialmente por sistema gota a gota 

 

  Lisboa, 12 de Janeiro de 2021 
 

Boaventura Afonso, Arq. Paisagista,  

APAP nº.602 
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Data 

20.Dezembro.2020 
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR DO PROJETO DE ARRANJOS 

EXTERIORES 

 

  

BOAVENTURA ARTUR VELA DE ORNELAS AFONSO, Arquitecto Paisagista, titular do Cartão 

de Cidadão n.º 10820810, contribuinte fiscal nº 199754497, com gabinete na Rua Mário Dionísio, 

n.º 2A, 1600-248 Lisboa, inscrito na Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas sob o 

n.º 602, declara para os devidos efeitos do disposto do nº. 1 do artigo 10º. do Decreto-Lei nº 

555/99, de 16 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de Setembro, 

que o Projecto de Arquitectura Paisagista de que é autor relativo à Operação de Loteamento 

Municipal Mártir e Santo em Almodôvar e respetivas Obras de Urbanização que foi requerido 

pela Câmara Municipal de Almodôvar, observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, 

designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção. 
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DECLARAÇÃO 
 

 

 

A Direção da Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas declara, para os devidos efeitos 

legais, que o/a Arquitecto/a Paisagista Boaventura Artur Vela de Ornelas Afonso está inscrito/a 

como Associado Efectivo nesta Associação Profissional, com o n.º 602, possuindo o nível de 

qualificação profissional de Arquitecto/a Paisagista.  

 

Mais declara que o/a Arquitecto/a Paisagista supra identificado/a possui a qualificação e a 

capacidade necessários para a elaboração de projectos de arquitectura paisagista, bem como para 

a prática dos actos próprios desta profissão (habilitações previstas no artigo 10º da Lei nº40/2015 – 

Projetos da Categoria III), encontrando-se a sua actividade coberta pelo Seguro de 

Responsabilidade Civil subscrito pela APAP junto da Seguradora Allianz Portugal, S.A., Apólice n.º 

203335642. 

 

Esta declaração destina-se a ser exibida no âmbito do Projecto de Arquitectura Paisagista referente 

à Operação de Loteamento Municipal Mártir e Santo e respectivas obras de Urbanização, localizada 

em Almodôvar, requerido pela Câmara Municipal de Almodôvar. 

 

.Por ser verdade se emite a presente declaração, que leva aposto o selo digital desta Associação. 

  

Lisboa, 11 de Janeiro de 2021 
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ASSOCIACAO 
PORTUGUESA 
DOS 
ARQUITECTOS 
PAISAGISTAS

Assinado de forma 
digital por 
ASSOCIACAO 
PORTUGUESA DOS 
ARQUITECTOS 
PAISAGISTAS 
Dados: 2021.01.11 
14:48:31 Z

Assinado por : BOAVENTURA ARTUR VELA DE
ORNELAS AFONSO
Num. de Identificação: BI108208109
Data: 2021.01.12 17:58:00+00'00'

mailto:apap@apap.pt
http://www.apap.pt/


 

 

7 

 

 

 
 

 

 

SRCP/2021 
 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 
 

 

 

A Direcção da Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas declara, para 

os devidos efeitos, que o/a Arquitecto/a Paisagista Boaventura Artur Vela de 

Ornelas Afonso está inscrito/a como membro nesta Associação Profissional com 

o n.º 602, em efectividade dos seus direitos, é aderente/segurado da Apólice n.º 

203335642 da Seguradora Allianz Portugal, com capital assegurado no valor de 

25.000€. 

 

Esta declaração é autenticada com o selo digital desta Associação e válida durante 

o Ano 2021. 

 

 

 
 

 

 

Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas 
 

 

ASSOCIACAO 
PORTUGUESA 
DOS 
ARQUITECTOS 
PAISAGISTAS

Assinado de forma 
digital por 
ASSOCIACAO 
PORTUGUESA DOS 
ARQUITECTOS 
PAISAGISTAS 
Dados: 2021.01.11 
14:50:44 Z

Assinado por : BOAVENTURA ARTUR VELA DE
ORNELAS AFONSO
Num. de Identificação: BI108208109
Data: 2021.01.12 17:58:55+00'00'



Responsabilidade Civil

Condições Contratuais

Apólice   Nº.

203335642

Allianz Portugal

Allianz

Responsabilidade Civil

LISBOA 4 Agosto 2020

APAP ASSOC PORTUGUESA ARQUITECTOS
PAISAGISTAS

AON PORTUGAL CORRETORES SEGUROS SA Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.

Caro(a) Cliente,

É com grande satisfação que verificamos que escolheu a Allianz como seu parceiro de seguros.

Nas páginas seguintes irá encontrar as Condições do Contrato de Seguro que celebrou. É muito
importante que as leia atentamente. Nelas poderá comprovar todas as vantagens e serviços que
criámos a pensar em si.

Nos termos legais, caso identifique a necessidade de alguma correção, esta deverá ser-nos
comunicada por escrito, no prazo máximo de 30 dias.

Aproveitamos para, mais uma vez, agradecer a confiança que em nós depositou.

Atentamente

Assinado por : BOAVENTURA ARTUR VELA DE
ORNELAS AFONSO
Num. de Identificação: BI108208109
Data: 2021.01.12 17:58:24+00'00'
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Parte I

CONDIÇÕES PARTICULARES
Capítulo I
Dados identificativos

Tomador
do seguro

APAP ASSOC PORTUGUESA ARQUITECTOS PAISAGISTAS
CC. MARQUÊS DE ABRANTES, 45, 2, DTO
1200-718 LISBOA
NIF 501821457

Nº Apólice e
duração

Nº Apólice:   203335642    Nº Suplemento 6
Em vigor desde as 00:00 horas de 01/08/2020 até às 24:00 horas de 31/07/2021.
A apólice é automática e anualmente renovável, a partir de 01/08/2021.
A partir da data de efeito deste suplemento as Condições da Apólice de Seguro
ficam substituídas integralmente pelas presentes Condições

Motivo da Alteração:                                                            Atualização condições 2020  

Mediador AON PORTUGAL CORRETORES SEGUROS SA     119  0023663   
AV LIBERDADE 249 2
1250-143 LISBOA
Tel: 210001000
csa@aon.pt

Segurado APAP ASSOC PORTUGUESA ARQUITECTOS PAISAGISTAS
CC. MARQUÊS DE ABRANTES, 45, 2, DTO
1200-718 LISBOA
NIF 501821457
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Declarações
Prévias

Obrigatórias

Ao conferir os dados e elementos constantes das presentes Condições Particulares,
o Tomador do seguroAderente e ou Pessoa Segura declaram expressamente e para
os legais efeitos, previstos em cada um dos regimes seguintes:

1. Regime legal da validade das Declarações iniciais: Que garante ter declarado
com exatidão todas as circunstâncias do seu conhecimento e relevantes para a
apreciação do risco pela Allianz Portugal, independentemente de lhe terem sido
questionadas; e declara nada ter omitido que possa induzir a Allianz Portugal em
erro, na apreciação do risco proposto, ainda que a proposta resulte das
declarações que transmitiu ao mediador e foram por este transcritas para os
écrans de subscrição, aceitando que, em caso de incumprimento doloso deste
compromisso, a Allianz Portugal, nos termos legais, invoque a anulação do
contrato, com possibilidade de retenção dos prémios pagos; ou que, em caso de
incumprimento negligente, possa optar entre propor uma alteração do contrato
e do respetivo prémio, ou fazer cessar o contrato, demonstrando que em caso
nenhum cobre os riscos relacionados com o risco omitido ou declarado
inexatamente.

2. Regime legal do Pagamento dos prémios: Que reconhece que, nos termos do
Regime Jurídico do Contrato de Seguro (aprovado pelo Decreto-Lei nº 2/2008,
de 16/Abril), a cobertura dos riscos depende do prévio pagamento dos prémios;
que a falta de pagamento do prémio ou fração, na data devida, impede a
prorrogação do contrato e implica a resolução automática nessa mesma data;
que a falta de pagamento de um prémio de montante variável ou de um prémio
adicional resultante de uma modificação do contrato fundada num agravamento
superveniente do risco, também implica a sua resolução automática; que o não
pagamento, até à data do vencimento, de um prémio adicional resultante de
uma modificação contratual, determina a ineficácia da alteração, subsistindo o
contrato com o âmbito e nas condições que vigoravam antes da pretendida
modificação, a menos que tal se revele impossível, caso em que se considera
resolvido na data do vencimento do prémio não pago.

3. Informações prévias: Que lhe foram dadas a conhecer pela Allianz, e previamen-
te à subscrição deste contrato, todas as informações legalmente obrigatórias,
bem como outras que tenha entendido como necessárias para que se pudesse
vincular.

A proteção da sua Privacidade é um compromisso e uma prioridade absoluta para a Allianz Portugal.
Esta é uma nota de informação resumida relativa ao tratamento de Dados Pessoais abaixo : como o
fazemos, que tipo de dados pessoais recolhemos e porquê e com que entidades os iremos partilhar.
Aconselhamos a que leia atentamente a informação detalhada disponível em  https://www.al-
lianz.pt/protecao-dados.
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INFORMAÇÃO BÁSICA SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS

Responsável Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.

Finalidade A subscrição e execução de um contrato de seguro.

Licitude do
tratamento

O tratamento dos dados é necessário para a execução do contrato de seguro
celebrado com o titular dos dados. No que se refere a dados pessoais relativos à
saúde (Categoria especial de dados) o consentimento expresso obtido do titular
legitima o tratamento.

Destinatários A cedência dos dados poderá ocorrer, no âmbito da execução deste contrato, a
prestadores de serviços, em especial Prestadores Clínicos (aplicável a seguros de
Saúde, Acidentes Pessoais, Acidentes de Trabalho e Vida), Autoridades e
Entidades Públicas, bem como no cumprimento de quaisquer obrigações Legais
e/ou Fiscais.

Direitos O titular dos dados pode exercer os seus direitos de acesso, retificação,
apagamento, limitação, portabilidade e oposição, conforme informação adicional.

Origem Para além dos dados recolhidos junto do titular, podemos aceder, recolher ou
confirmar dados pessoais em sites de Entidades Publicas ou privadas.

Informação
adicional

Pode consultar informação adicional e detalhada sobre a Proteção de Dados no
nosso website:
 https://www.allianz.pt/protecao-dados

O Titular dos dados facultou a seguinte informação:

. Dou o meu consentimento ao tratamento dos meus dados pessoais para fins de Marketing:
NÃO

. Dou o meu consentimento ao tratamento automatizado dos meus dados pessoais com vista à
definição de perfis.
NÃO

Risco Seguro Atividade: Arquitecto
Identificação do objeto do seguro:Arquitectos Paisagistas associados da Asso-
ciação                                

Outras
características

sobre o risco
Aderentes/segurados: Arquitectos Paisagistas associados da Associação
Portuguesa de Arquitectos Paisagistas.
.
Premio comercial anual por aderente: Eur 3,80.
Premio comercial anual minimo não estornável: Eur 1.873,40 (corresponde a
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493 arquitectos paisagistas)
.
Fraccionamento: anual
.
O tomador de seguro obriga-se a fornecer à Allianz Portugal até ao dia 15
de cada mês a listagem dos profissionais abrangidos pelo contrato, com a
respetiva data de entrada/saída da Associação.
Após este envio, a Allianz Portugal irá processar recibos mensais de
acerto, aplicando uma taxa pro-rata com base no prémio comercial anual
por arquiteto de 3,80 EUR.
O acerto só será emitido caso o seu valor seja superior ao valor mensal
do prémio comercial anual mínimo não estornável, isto é, superior a
156,12 EUR.
Na ausência de informação fica o segurado habilitado a emitir o recibo
continuado com base nos elementos mais recentes em seu poder.

Valores
Seguros,
limites e

franquias

 Garantia
Limite por

lesado
Limite por

sinistro
Limite por

período seguro

 Exploração 25.000 25.000 25.000
 Proprietário de Imóvel 25.000 25.000 25.000
 RC Profissional 25.000 25.000 25.000

 Garantia
Franquia

fixa
% Franquia
por sinistro

Franquia
mínima

Franquia
máxima

 Exploração - 10 125 -
 Proprietário de Imóvel - 10 125 -
 RC Profissional - 10 125 -

Limite
Máximo de

Responsabilida-
de Garantido

1. Por lesado:   25.000
2. Por sinistro:   25.000
3. Por anuidade ou período da Apólice:   25.000

Outras
Informações

Base de Calculo:   UNIDADES
Estimativa:   493,00
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Tendo este contrato uma base de cálculo variável, será na data de cada
renovação anual, sujeito a uma atualização automática de 3%.

Compete ao Segurado, até 30 dias após a renovação anual do contrato,
comunicar ao Segurador, caso o valor atualizado da base de cálculo não
corresponda á realidade.

Prémio Prémio  anual da apólice:  1.873,40€
(a este montante acresce o valor correspondente aos encargos e encargos legais)

Fracionamento de prémio: Anual Prémio -970,52€
Encargos 0,00€
Encargos Legais -87,35€

Total recibo -1.057,87€

Linhas de
Atendimento

A Allianz Portugal dispõe de um Centro de Contacto com Clientes, que funciona de
2ª a 6ª feira entre as 08:30 e as 19:00 horas.
Tem uma equipa vocacionada para o ajudar nas mais diversas situações:

. Informações sobre os seus seguros;

. Informações sobre os produtos Allianz;

. Apoio no preenchimento de formulários;

. Reclamações

Contacte-nos para:
Telefone: 213 165 300
(do estrangeiro) +351 213 165 300
Fax: (+351) 213 165 570
e-mail: info@allianz.pt.

Também nos pode contactar por correio, para:
Rua Andrade Corvo, 32.1069-014 Lisboa
Portugal

Provedor do Cliente:
. Por Correio: Rua Andrade Corvo, 19, 1069 - 014 Lisboa;
. Por e-mail: provedordocliente@allianz.pt;
. Por Telefax: 213 153 240; ou
. Por Telefone: 213 165 301.
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Capítulo II
Condições Especiais

Cláusula 1.ª Âmbito da Cobertura

1. A seguradora garante o pagamento
das indemnizações que legalmente
sejam exigíveis ao segurado, a titulo
de responsabilidade civil, por danos
patrimoniais e não patrimoniais dire-
tamente decorrentes de erro ou falta
profissional cometida no exercício da
sua actividade profissional indicada
na Parte I das Condições Particulares.
Este contrato garante ainda o paga-
mento das indemnizações que legal-
mente sejam exigíveis ao segurado, a
titulo de responsabilidade civil, por
danos patrimoniais e não patrimo-
niais directamente decorrentes de
erro ou falta profissional cometida
pelos seus empregados e colaborado-
res, quando ao seu serviço e sob as
suas ordens e responsabilidade, no
exercício das funções inerentes à
prática da actividade profissional indi-
cada na Parte I das Condições Particu-
lares.
Ficam excluídos do objecto deste
contrato, todos os trabalhos que o
segurado realize enquanto membro
de um Consórcio, Agrupamento de
Interesse Económico (A.I.E.) e Agrupa-
mento Complementar de Empresa
(A.C.E.) ou outras formas de asso-
ciação.

A Seguradora garante a responsabili-
dade civil pelos danos causados:

a) Por quaisquer materiais, incluindo
mercadorias e embalagens, equipa-
mentos utensílios e decorações, inte-

riores ou exteriores, incluindo
tabuletas ou outros objectos de identi-
ficação ou publicidade, existentes no
estabelecimento do Segurado.

b) Por operações de carga, descarga de
objectos e mercadorias necessárias ao
funcionamento normal da actividade
do segurado

c) Ficam igualmente garantidos, no
âmbito da responsabilidade civil
emergente do exercício da actividade
do Segurado, os danos causados pela
utilização de veículos, máquinas, apa-
relhos de elevação, empilhadores ou
outros, não sujeitos ao Seguro Obri-
gatório de Responsabilidade Civil Au-
tomóvel, quando utilizados dentro ou
fora da empresa.
Em relação aos veículos sujeitos ao
Seguro Obrigatório de Responsabili-
dade Civil Automóvel fica garantida a
responsabilidade civil decorrente das
operações de laboração

d) Na qualidade de proprietário ou lo-
catário do imóvel ocupado pelo esta-
belecimento onde se exerce a
actividade segura e que sejam causa-
dos por:
- Instalações de água, electricidade,
esgotos, iluminação e climatização;
- Elevadores, montacargas, escadas ou
tapetes rolantes;
- Incêndio ou explosão, desde que da
responsabilidade do segurado, ou pe-
las providências para combater os
efeitos respectivos.
Causados por trabalhos de reparação,
manutenção, transformação ou am-
pliação do imóvel cujo valor de obra
não exceda os 15.000 Eur.
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Cessação dos efeitos deste contrato:
Os efeitos do presente contrato ces-
sam automaticamente em caso de
suspensão ou exclusão do Segurado
de Ordem ou de outra associação, à
qual deva pertencer como condição
do exercício da sua actividade.

Cláusula 2.ª Exclusões

1. Ficam excluídos das garantias deste
contrato os danos por:

a) Actos para os quais o segurado, seus
empregados ou colaboradores, não
se encontrem devidamente habilita-
dos e/ou autorizados, de acordo
com as normas e regulamentos rela-
tivas ao exercício da profissão;

b) Actos que não sejam actos próprios
da actividade profissional segura,
tais como de promoção ou pro-
prietário da obra, empreiteiro, su-
bempreiteiro, fornecedor de
materiais;

c) Violação dolosa de deveres profis-
sionais e deontológicos previstos
em documento de auto regulação da
actividade profissional segura e nas
normas que regulam o exercício
desta actividade;

d) Infracção deliberada de normas ur-
banísticas ou incumprimento das
disposições sobre a concessão de
licenças de obras ou de regulamen-
tos municipais;

e) Actos praticados pelo Segurado ou
por quem este seja civilmente res-
ponsável com a conivência ou sob
coação do reclamante;

f) Escolha, por parte do Segurado, de
um método de execução de deter-
minado trabalho por ser menos one-
roso ou mais rápido sabendo ou

devendo saber que tal método com-
portava um risco para terceiros;

g) Violação deliberada das normas so-
bre segurança, higiene e saúde no
trabalho;

h) Reclamações de ordem financeira,
bem como as resultantes do atraso
ou paralisação de obras, quer sejam
atribuídas a atrasos na entrega quer
sejam de outra natureza, não rela-
cionada com actos ou omissões nas
tarefas da actividade segura;

i) Decorrentes da inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas
pelo segurado;

j) Erros ou omissões em tarefas da
actividade segura quando, no mo-
mento da sua aprovação pelo dono
da obra, se prove tenham sido ob-
jecto de reservas apresentadas por
escrito por entidades com funções
de controlo ou fiscalização, ou por
responsáveis técnicos envolvidos
nas obras;

k) Aumento ou diminuição de quanti-
dades de medições e/ou pressupos-
tos, decorrentes da passagem do
projecto pelas suas diversas fases e
que tenham como consequência,
variações nos custos inicialmente
previstos;

l) Alterações ou elaboração de novos
trabalhos, projectos, memórias des-
critivas, pareceres, estudos ou outra
documentação, bem como rectifi-
cações dos projectos iniciais quando
as mesmas tenham por objectivo
minimizar danos de qualquer natu-
reza sofridos pela obra em causa
e/ou evitar acidentes e/ou situações
de perigo;

m) Causados aos empregados, assala-
riados ou mandatários do Segurado
ou dos seus sócios e associados,
quando ao serviço de qualquer um
deles e/ou desde que tais danos
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resultem de acidente enquadrável
na legislação sobre Acidentes de
Trabalho ou de doença profissional;

n) Por responsabilidades assumidas
por contrato ou acordo, pelas quais
o Segurado não seria legalmente
responsável, bem como as resultan-
tes do não cumprimento de qual-
quer obrigação legal ou contratual
de efectuar e manter em vigor qual-
quer contrato de seguro;

o) Decorrentes de acidentes provoca-
dos por aeronaves ou por
embarcações marítimas, lacustres
ou fluviais;

p) Resultantes de indemnizações a
título de danos punitivos (punitive
damages), danos de vingança (vin-
dicative damages), danos exempla-
res (exemplary damages) e outros
semelhantes não reconhecidos no
ordenamento jurídico português;

q) Perdas financeiras puras entenden-
do-se como tal as perdas económi-
cas ou financeiras sem concorrência
de danos materiais e/ou corporais,
nomeadamente paralisação total ou
parcial da actividade, causados a
terceiros;

r) Causados ás e por entidades sub-
contratadas pelo Segurado;

s) Decorrente de reclamações basea-
das em projectos elaborados por
engenheiros, arquitectos e projec-
tistas fora do âmbito da empresa
segura;

t) As reclamações deduzidas fora do
território nacional com exclusão das
apresentadas perante o Tribunal de
Justiça da União Europeia, nem as
derivadas de actividades exercidas
no estrangeiro ainda que através de
mandatário ou outro tipo de repre-
sentante;

u) As reclamações por difamação, libe-
lo, calúnia, violação de qualquer

direito intelectual, nomeadamente
direitos de autor e direitos conexos,
direitos de propriedade industrial,
nome de domínio, titulo ou slogan,
bem como as reclamações por con-
corrência desleal, apropriação ilegal
de ideias e ainda por invasão de
privacidade, na forma tentada ou
consumada, em qualquer promoção,
publicidade, a núncio ou artigo, uti-
lizando imagem, som ou texto;

v) As reclamações por violação de sigi-
lo profissional e ainda pelo acesso
ou utilização indevida de dados pes-
soais ou de programas ou dados
informáticos;

w) As reclamações por roubo, furto ou
desfalque, bem como por infidelida-
de dos trabalhadores, assalariados,
colaboradores ou mandatários do
segurado e bem assim daqueles por
quem este seja civilmente res-
ponsável;

x) As reclamações resultantes da perda
ou extravio de valores monetários,
objectos preciosos ou outros bens
ou valores confiados ao segurado ou
aos seus sócios, associados, empre-
gados, colaboradores, mandatários,
auxiliares ou àqueles por quem o
segurado seja civilmente res-
ponsável;

y) Resultantes ou baseados, directa ou
indirectamente, na aplicação de
quaisquer impostos, taxas, fianças,
multas, coimas ou outros encargos
de idêntica natureza ainda que re-
sultantes de alegada falta de di-
ligências do Segurado;

z) Resultantes de qualquer forma de
poluição, contaminação e/ou infil-
tração bem como quaisquer danos
causados ao meio ambiente;

aa) Resultantes de perda ou extravio de
desenhos, projectos ou outros docu-
mentos confiados ao Segurado ou
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aos seus sócios, associados, empre-
gados, colaboradores, mandatários,
auxiliares ou àqueles por quem o
segurado seja civilmente res-
ponsável;

ab) Por responsabilidade que nos ter-
mos legais ou regulamentares, deva
ser objecto de seguro obrigatório,
nomeadamente o previsto na Lei
31/2009 de.3 de Julho, alterada pela
Lei 40/2015 de 01 de Junho;

ac) Discordância quanto à escolha do
trabalho realizado ou instalações ou
por valorização errada das con-
dições do mercado;

ad) Decorrentes de projectos e/ou tra-
balhos relacionados com
aeroportos, metropolitano, marinas,
e barragens;

ae) Causados pelo uso ou armazena-
mento de quaisquer substâncias ex-
plosivas;

af) Decorrentes de falta e/ou deficiente
assistência técnica, revisão, repa-
ração ou manutenção dos equipa-
mentos utilizados pelo Segurado;

ag) Causados pelo mau estado do
edifício nomeadamente as respei-
tantes à conservação e manutenção
do edifício ou fracção;

ah) Causados aos veículos e respectivos
conteúdos, que se encontrem reco-
lhidos em garagem do edifício;

ai) Causados pela utilização dos eleva-
dores, montacargas, escadas e
tapetes rolantes durante períodos
interditos pelos serviços de ins-
pecção e/ou manutenção;

aj) Decorrentes de excesso de carga ou
de lotação dos elevadores, monta-
cargas, escadas e tapetes rolantes;

ak) Decorrentes de actos ou omissões
imputáveis aos utentes dos elevado-
res, montacargas, escadas e tapetes
rolantes;

al) Resultantes de Responsabilidade Ci-

vil na qualidade de Entidade Empre-
gadora (Responsabilidade Civil
Patronal);

am)Decorrentes da actividade de avalia-
dor de fundos imobiliários;

2. Este contrato não garante trabalhos
de fiscalização de obras ou projectos
em que o segurado tenha intervindo
como parte activa em qualquer fase
anterior, de consulta ou elaboração
dos mesmos projectos.

3. Ficam absolutamente excluídos das
garantias deste contrato os danos:

a) Decorrentes de actos ou omissões
dolosas do Segurado ou de pessoas
por quem este seja civilmente res-
ponsável ou das pessoas cuja res-
ponsabilidade seja garantida por
esta Apólice, bem como os actos ou
omissões que constituem violação
dolosa de normas ou regulamentos
e quaisquer multas ou coimas. En-
tende-se por acto doloso, todo o
acto intencional praticado com o
intuito de produzir dano ou com
representação da possibilidade des-
se resultado;

b) Decorrentes de acidentes provoca-
dos por veículos que, nos termos da
legislação em vigor,sejam obrigados
a seguro;

c) Decorrentes, directa ou indirecta-
mente, de explosão, libertação de
calor ou radiação, provenientes de
cisão ou fusão de átomos ou radio-
actividade e ainda os decorrentes da
aceleração artificial de partículas,
bem como os danos resultantes da
acção de campos electromagnéti-
cos;

d) Causados aos sócios, associados, ad-
ministradores, gerentes, agentes e
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legais representantes da pessoa co-
lectiva cuja responsabilidade se ga-
ranta;

e) Causados a quaisquer pessoas cuja
responsabilidade esteja garantida
por este contrato, bem como ao
cônjuge casado ou à pessoa que viva
em união de facto com o Segurado,
ascendentes e descendentes, adop-
tados e tutelados, ou pessoas que
com eles coabitem ou vivam a seu
cargo;

f) Causados por quem acuse consumo
de estupefacientes ou outras drogas
ou produtos tóxicos fora de pres-
crição médica, ou por quem apre-
sente taxa de alcoolemia superior a
0.5 gramas de alcoól por litro de
sangue ou por quem se encontre em
estado de demência;

g) Decorrentes directa ou indirecta-
mente de amianto/asbestos;

h) Decorrentes de guerra, invasão, lei
marcial, revolução, rebelião, insur-
reição, motins, comoção civil, sabo-
tagem, terrorismo, vandalismo,
confiscação, requisição e destruição
causada por ordem do governo ou
quaisquer autoridades públicas ou
locais, bem como assaltos, incêndio
ou explosão decorrentes destes ac-
tos;

i) A título de responsabilidade crimi-
nal, contra-ordenacional ou
disciplinar bem como quaisquer
despesas em processo disciplinar,
criminal ou contra-ordenacional;

j) Decorrentes de Responsabilidade Ci-
vil Decenal;

k) Resultantes de Responsabilidade de
Administradores, directores, geren-
tes e membros dos órgãos de fiscali-
zação da empresa segura por erros
de gestão (D&O);

l) Decorrentes da utilização de produ-
tos com implicações zooquímicas,

nomeadamente, aditivos com carac-
terísticas de toxidade potencial ou
acção modificadora profunda sobre
as estruturas orgânicas ou funcio-
nais dos animais, aditivos de
carácter medicamentoso ou para
estimular a produção;

m) Directa ou indirectamente resultan-
tes de BSE ou TSE ( Encefalopatia
Espongiforme ) ou suas variantes;

n) Directa ou indirectamente resultan-
tes de MTBE (Methyl Tertiary Butyl
Ether);

o) Directa ou indirectamente resultan-
tes dos seguintes poluentes orgâni-
cos: aldrin, chlordan, DDT, Dioxin,
Dieldrin, Endrin, Furan, Heptachlor,
Hexachlorbenzen, Mirex, PCBs, To-
xaphen.);

p) Danos genéticos ou enfermidades
genéticas ou hereditárias;

q) Causados por organismos genetica-
mente modificados;

r) Decorrente de produtos ou proces-
sos relacionados com tabaco;

s) Resultantes de sílica ou de qualquer
produto ou componente seu deriva-
do.

t) Resultantes de quaisquer recla-
mações, perdas, custos e despesas
que tenham origem, directa ou indi-
rectamente, da existência, inalação
ou exposição a qualquer fungo/fun-
gos ou esporos;

u) Resultantes de quaisquer recla-
mações, perdas, custos e despesas
que decorram directa ou indirecta-
mente, de qualquer tipo de tinta à
base de chumbo, quer seja resultan-
te de exposição, contaminação, ab-
sorção, ingestão ou inalação.

v) Indemnizações fixadas a título de
danos punitivos (punitive dama-
ges), danos de vingança (vindicati-
ve damages), danos exemplares
(exemplary damages) e outras de
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características semelhantes.

Cláusula 3.ª Sinistros e Indemnizações

Sinistros

Para efeitos do presente contrato qual-
quer ocorrência ou série de ocorrências
directamente resultantes da mesma causa
ou condição serão consideradas como
apenas um sinistro independentemente
do número de lesados ou entidades que
sofram danos corporais ou materiais. A
data a considerar para efeitos de sinistro é
a do dia correspondente ao da primeira
ocorrência. Assim, a morte, a lesão ou
qualquer dano corporal a várias pessoas
com origem no mesmo produto ou com-
ponente igual, ainda que em vários produ-
tos, considera-se como um só sinistro.

Indemnizações

A importância máxima, de
responsabilidade do Segurado, pela qual
responde este contrato é a corresponden-
te ao limite máximo de Responsabilidade

garantido por Anuidade ou Período da
apólice, estabelecido no Capítulo I. Assim,
a soma das indemnizações ou quaisquer
outros custos accionados serão suporta-
dos pela AZP até esse limite, independen-
temente do número de lesados num
sinistro.

Cláusula 4.ª Âmbito Geográfico

Portugal
As garantias da presente apólice apenas
têm validade em relação a danos causa-
dos a terceiros em território português.

Cláusula 5.ª Sanções Económicas

Esta apólice não proporciona qualquer
cobertura ou benefício para qualquer
negócio ou atividade, se a cobertura, o
benefício, o negócio subjacente, ou a
atividade violarem qualquer lei ou regula-
mento de Sanções da ONU, da União
Europeia ou qualquer outra lei ou regula-
mento que preveja Sanções Económicas
ou Comerciais.
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Parte II

CONDIÇÕES GERAIS

Artigo Preliminar

1. Entre a Companhia de Seguros Al-
lianz Portugal, S.A., adiante designa-
da por segurador, e o tomador do
seguro mencionado nas Condições
Particulares, estabelece-se um contra-
to de seguro que se regula pelas
presentes Condições Gerais, e pelas
Condições Particulares, e ainda, se
contratadas, pelas Condições Espe-
ciais.

2. A individualização do presente contra-
to é efetuada nas Condições
Particulares, com, entre outros, a
identificação das partes e do respetivo
domicílio, os dados do segurado, os
dados do representante do segurador
para efeito dos sinistros, e a determi-
nação do prémio ou a fórmula do
respetivo cálculo.

3. As Condições Especiais preveem a
cobertura de outros riscos e ou garan-
tias, além dos previstos nas presentes
Condições Gerais e carecem de ser
especificamente identificadas nas
Condições Particulares.

4. Compõem ainda o presente contrato,
além das Condições previstas nos
números anteriores (e que consti-
tuem a Apólice), as mensagens publi-
citárias concretas e objetivas que
contrariem cláusulas da Apólice, salvo
se estas forem mais favoráveis ao
tomador do seguro, ao segurado ou
ao terceiro lesado.

5. Não se aplica o previsto no número
anterior relativamente às mensagens
publicitárias cujo fim de emissão te-

nha ocorrido há mais de um ano em
relação à celebração do contrato, ou
quando as próprias mensagens fixem
um período de vigência e o contrato
tenha sido celebrado fora desse
período.

6. A Allianz Portugal garante ao Toma-
dor de Seguro, Segurado e demais
partes contratantes que o presente
Contrato obedece a todos os
princípios, direitos e obrigações le-
gais, decorrentes da legislação
aplicável aos contratos de seguro,
mesmo que tal não decorra expressa-
mente do descrito neste Contrato de
seguro.

CAPÍTULO I
Definições

Artº 1º Definições

Para efeitos do presente contrato enten-
de-se por:
1) Apólice, conjunto de Condições iden-

tificado no artigo anterior e na qual é
formalizado o contrato de seguro ce-
lebrado;

2) Segurador, a entidade legalmente au-
torizada a exercer a atividade
Seguradora, adiante designada, abre-
viadamente, por Allianz Portugal,e
que subscreve, com o Tomador de
Seguro o presente contrato;

3) Tomador do seguro, a pessoa ou
entidade que contrata com o segura-
dor, sendo responsável pelo paga-
mento do prémio;
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4) Segurado, a pessoa ou entidade,
identificada nas Condições Particula-
res,que pode coincidir ou não com o
Tomador de Seguro,e que é titular do
interesse seguro;

5) Terceiro, aquele que, em conse-
quência de um sinistro coberto por
este contrato, sofra um dano sus-
cetível de, nos termos da lei civil e
desta Apólice, ser reparado ou indem-
nizado;

6) Sinistro, a verificação total ou parcial
do evento que desencadeia o aciona-
mento da cobertura do risco prevista
no contrato, considerando-se como
um único sinistro o evento ou série de
eventos resultantes de uma mesma
causa;

7) Lesão Corporal: Ofensa que afete, não
só a saúde física, como também a
própria sanidade mental, provocando
um dano;

8) Lesão Material: Ofensa que afete
qualquer coisa móvel, imóvel, ou ani-
mal, provocando um dano;

9) Dano Patrimonial:Prejuízo que, sen-
do suscetível de avaliação pecuniária,
deve ser reparado ou indemnizado;

10) Dano Não Patrimonial: Prejuízo que,
não sendo suscetível de avaliação
pecuniária, deve, no entanto, ser com-
pensado através de uma obrigação
pecuniária;

11) Franquia, valor da regularização do
sinistro nos termos do contrato de
seguro que não fica a cargo do segu-
rador.

12) Prémio: Custo teórico médio das co-
berturas do contrato, acrescido de
outros custos, nomeadamente de
aquisição e de administração do con-
trato, bem como de gestão e de
cobrança;

13) Prémio Total: Prémio bruto acrescido
das cargas fiscais e parafiscais e que
corresponde ao preço pago pelo To-

mador de Seguro à Allianz Portugal
pela contratação do seguro.

CAPÍTULO II
Declaração do risco, inicial e
superveniente

Artº 2º Dever de declaração inicial do
risco

1. O tomador do seguro ou o segurado
está obrigado, antes da celebração
do contrato, a declarar com exa-
tidão todas as circunstâncias que
conheça e razoavelmente deva ter
por significativas para a apreciação
do risco pelo segurador.

2. O disposto no número anterior é
igualmente aplicável a cir-
cunstâncias cuja menção não seja
solicitada em questionário eventual-
mente fornecido pelo segurador
para o efeito.

3. O segurador que tenha aceitado o
contrato, salvo havendo dolo do
tomador do seguro ou do segurado
com o propósito de obter uma van-
tagem, não pode prevalecer-se:
a. Da omissão de resposta a per-

gunta do questionário;
b. De resposta imprecisa a questão

formulada em termos demasia-
do genéricos;

c. De incoerência ou contradição
evidente nas respostas ao ques-
tionário;

d. De facto que o seu representan-
te, aquando da celebração do
contrato, saiba ser inexato ou,
tendo sido omitido, conheça;

e. De circunstâncias conhecidas do
segurador, em especial quando
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são públicas e notórias.

4. O segurador, antes da celebração do
contrato, deve esclarecer o eventual
tomador do seguro ou o segurado
acerca do dever referido no n.º 1,
bem como do regime do seu incum-
primento, sob pena de incorrer em
responsabilidade civil, nos termos
gerais.

Artº 3º Incumprimento doloso do dever
de declaração inicial do risco

1. Em caso de incumprimento doloso
do dever referido no n.º 1 da cláusu-
la anterior, o contrato é anulável
mediante declaração enviada pelo
segurador ao tomador do seguro.

2. Não tendo ocorrido sinistro, a decla-
ração referida no número anterior
deve ser enviada no prazo de três
meses a contar do conhecimento
daquele incumprimento.

3. O segurador não está obrigado a
cobrir o sinistro que ocorra antes de
ter tido conhecimento do incumpri-
mento doloso referido no n.º 1 ou no
decurso do prazo previsto no
número anterior, seguindo-se o re-
gime geral da anulabilidade.

4. O segurador tem direito ao prémio
devido até ao final do prazo referido
no n.º 2, salvo se tiver concorrido
dolo ou negligência grosseira do
segurador ou do seu representante.

5. Em caso de dolo do tomador do
seguro ou do segurado com o
propósito de obter uma vantagem, o
prémio é devido até ao termo do
contrato.

Artº 4º Incumprimento negligente do
dever de declaração inicial do risco

1. Em caso de incumprimento com
negligência do dever referido no n.º
1 do artigo 2º, o segurador pode,
mediante declaração a enviar ao
tomador do seguro, no prazo de três
meses a contar do seu conhecimen-
to:
a. Propor uma alteração do contra-

to, fixando um prazo, não
inferior a 14 dias, para o envio
da aceitação ou, caso a admita,
da contraproposta;

b. Fazer cessar o contrato, de-
monstrando que, em caso al-
gum, celebra contratos para a
cobertura de riscos relacionados
com o facto omitido ou declara-
do inexatamente.

2. O contrato cessa os seus efeitos 30
dias após o envio da declaração de
cessação ou 20 dias após a receção
pelo tomador do seguro da proposta
de alteração, caso este nada respon-
da ou a rejeite.

3. No caso referido no número ante-
rior, o prémio é devolvido pro rata
temporis atendendo à cobertura ha-
vida.

4. Se, antes da cessação ou da alte-
ração do contrato, ocorrer um
sinistro cuja verificação ou conse-
quências tenham sido influenciadas
por facto relativamente ao qual te-
nha havido omissões ou inexatidões
negligentes:
a. O segurador cobre o sinistro na

proporção da diferença entre o
prémio pago e o prémio que
seria devido, caso, aquando da
celebração do contrato, tivesse
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conhecido o facto omitido ou
declarado inexatamente;

b. O segurador, demonstrando
que, em caso algum, teria cele-
brado o contrato se tivesse co-
nhecido o facto omitido ou
declarado inexatamente, não
cobre o sinistro e fica apenas
vinculado à devolução do
prémio.

Artº 5º Agravamento do risco

1. O tomador do seguro ou o segurado
tem o dever de, durante a execução
do contrato, no prazo de 14 dias a
contar do conhecimento do facto,
comunicar ao segurador todas as
circunstâncias que agravem o risco,
desde que estas, caso fossem conhe-
cidas pelo segurador aquando da
celebração do contrato, tivessem
podido influir na decisão de contra-
tar ou nas condições do contrato.

2. No prazo de 30 dias a contar do
momento em que tenha conheci-
mento do agravamento do risco, o
segurador pode:
a. Apresentar ao tomador do segu-

ro proposta de modificação do
contrato, que este deve aceitar
ou recusar em igual prazo, findo
o qual se entende aprovada a
modificação proposta;

b. Resolver o contrato, demons-
trando que, em caso algum, ce-
lebra contratos que cubram
riscos com as características re-
sultantes desse agravamento do
risco.

3. O contrato prevê o prazo razoável
de dilação da eficácia da declaração
de resolução do contrato.

Artº 6º Sinistro e agravamento do risco

1. Se antes da cessação ou da alteração
do contrato nos termos previstos na
cláusula anterior ocorrer o sinistro
cuja verificação ou consequência te-
nha sido influenciada pelo agrava-
mento do risco, o segurador:
a. Cobre o risco, efetuando a

prestação convencionada, se o
agravamento tiver sido correta e
tempestivamente comunicado
antes do sinistro ou antes de
decorrido o prazo previsto no
n.º 1 artigo anterior;

b. Cobre parcialmente o risco, re-
duzindo-se a sua prestação na
proporção entre o prémio efeti-
vamente cobrado e aquele que
seria devido em função das reais
circunstâncias do risco, se o
agravamento não tiver sido cor-
reta e tempestivamente comu-
nicado antes do sinistro;

c. Pode recusar a cobertura em
caso de comportamento doloso
do tomador do seguro ou do
segurado com o propósito de
obter uma vantagem, mantendo
direito aos prémios vencidos.

2. Na situação prevista nas alíneas a) e
b) do número anterior, sendo o
agravamento do risco resultante de
facto do tomador do seguro ou do
segurado, o segurador não está ob-
rigado ao pagamento da prestação
se demonstrar que, em caso algum,
celebra contratos que cubram riscos
com as características resultantes
desse agravamento do risco.

CAPÍTULO III
Pagamento e alteração dos
prémios
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Artº 7º Vencimento dos prémios

1. Salvo convenção em contrário, o
prémio inicial, ou a primeira fração
deste, é devido na data da celebração
do contrato.

2. As frações seguintes do prémio inicial,
o prémio de anuidades subsequentes
e as sucessivas frações deste são
devidos nas datas estabelecidas no
contrato.

3. A parte do prémio de montante
variável relativa a acerto do valor e,
quando seja o caso, a parte do prémio
correspondente a alterações ao con-
trato são devidas nas datas indicadas
nos respetivos avisos.

Artº 8º Cobertura

A cobertura dos riscos depende do prévio
pagamento do prémio.

Artº 9º Aviso de pagamento dos
prémios

1. Na vigência do contrato, o segurador
deve avisar por escrito o tomador do
seguro do montante a pagar, assim
como da forma e do lugar de paga-
mento, com uma antecedência
mínima de 30 dias em relação à data
em que se vence o prémio, ou frações
deste.

2. Do aviso devem constar, de modo
legível, as consequências da falta de
pagamento do prémio ou de sua
fração.

3. Nos contratos de seguro em que seja
convencionado o pagamento do
prémio em frações de periodicidade
igual ou inferior a três meses e em

cuja documentação contratual se indi-
quem as datas de vencimento das
sucessivas frações do prémio e os
respetivos valores a pagar, bem como
as consequências do seu não paga-
mento, o segurador pode optar por
não enviar o aviso referido no n.º 1,
cabendo-lhe, nesse caso, a prova da
emissão, da aceitação e do envio ao
tomador do seguro da documentação
contratual referida neste número.

Artº 10º Falta de pagamento dos
prémios

1. A falta de pagamento do prémio
inicial, ou da primeira fração deste,
na data do vencimento, determina a
resolução automática do contrato a
partir da data da sua celebração.

2. A falta de pagamento do prémio de
anuidades subsequentes, ou da pri-
meira fração deste, na data do ven-
cimento, impede a prorrogação do
contrato.

3. A falta de pagamento determina a
resolução automática do contrato
na data do vencimento de:
a. Uma fração do prémio no decur-

so de uma anuidade;
b. Um prémio de acerto ou parte

de um prémio de montante
variável;

c. Um prémio adicional resultante
de uma modificação do contrato
fundada num agravamento su-
perveniente do risco.

4. O não pagamento, até à data do
vencimento, de um prémio adicional
resultante de uma modificação con-
tratual determina a ineficácia da
alteração, subsistindo o contrato
com o âmbito e nas condições que



Apólice  203335642

Allianz Responsabilidade Civil
Página  19  de  28

Original para o Cliente

vigoravam antes da pretendida mo-
dificação, a menos que a sub-
sistência do contrato se revele
impossível, caso em que se conside-
ra resolvido na data do vencimento
do prémio não pago.

Artº 11º Ajustamento do Prémio

Não havendo alteração no risco, qualquer
ajustamento ou alteração do prémio,
aplicável ao contrato, apenas poderá efe-
tuar-se no vencimento anual seguinte.

CAPÍTULO IV
Início de efeitos, duração e
vicissitudes do contrato

Artº 12º Início da cobertura e de efeitos

1. O dia e hora do início da cobertura dos
riscos são indicados no contrato, aten-
dendo ao previsto no artigo 8º.

2. O fixado no número anterior é igual-
mente aplicável ao início de efeitos do
contrato, caso distinto do início da
cobertura dos riscos.

Artº 13º Duração

1. O contrato indica a sua duração,
podendo ser por um período certo e
determinado (seguro temporário)
ou por um ano prorrogável por
novos períodos de um ano.

2. Os efeitos do contrato cessam às 24
horas do último dia do seu prazo.

3. A prorrogação prevista no n.º 1 não
se efetua se qualquer das partes
denunciar o contrato com 30 dias de
antecedência mínima em relação à

data da prorrogação ou se o toma-
dor do seguro não proceder ao
pagamento do prémio.

Artº 14º Resolução do contrato

1. O contrato pode ser resolvido pelas
partes a todo o tempo, havendo
justa causa, mediante correio regis-
tado.

2. A Allianz Portugal pode invocar, a
todo o momento, a ocorrência de
uma sucessão de sinistros na anui-
dade, como causa determinante
para a resolução do contrato, decla-
rando-o por escrito e no prazo de 30
dias após o pagamento ou recusa de
pagamento do sinistro. Presume-se
que há sucessão de sinistros quando
ocorram dois ou mais sinistros no
decurso da anuidade.

3. O montante do prémio a devolver ao
tomador do seguro em caso de
cessação antecipada do contrato é
calculado proporcionalmente ao
período de tempo que decorreria da
data da cessação da cobertura até
ao vencimento do contrato, salvo
previsão de cálculo diverso pelas
partes em função de razão
atendível, como seja a garantia de
separação técnica entre a tarifação
dos seguros anuais e a dos seguros
temporários.

4. A resolução do contrato produz os
seus efeitos às 24 horas do dia em
que seja eficaz.

5. Sempre que o tomador do seguro
não coincida com o segurado, o
segurador deve avisar o segurado
da resolução do contrato logo que
possível, no máximo até 20 dias
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após a não renovação ou a reso-
lução.

6. O contrato prevê o prazo razoável
de dilação da eficácia da declaração
de resolução do contrato.

CAPÍTULO V
Prestação principal do segura-
dor

Artº 15º Limites da prestação

1. A responsabilidade do segurador é
sempre limitada à importância
máxima fixada nas Condições Parti-
culares da Apólice, seja qual for o
número de pessoas lesadas por um
sinistro.

2. Salvo convenção em contrário, esta-
belecida nas Condições Particulares:
a. Quando a indemnização atri-

buída aos lesados for igual ou
exceder o capital seguro, o se-
gurador não responde pelas
despesas judiciais;

b. Quando a indemnização atri-
buída aos lesados for inferior, o
segurador responde pela indem-
nização e pelas mesmas despe-
sas até ao limite do capital
seguro.

3. Quando a indemnização devida ao
lesado consistir numa renda, o Se-
gurador afetará à constituição da
respetiva provisão matemática a
parte disponível do limite de res-
ponsabilidade segura, de acordo
com as bases técnicas utilizadas
para o seguro de rendas vitalícias
imediatas do ramo "Vida".

4. Após a ocorrência de um sinistro, o
valor seguro ficará, no período de
vigência desta apólice, automatica-
mente reduzido do montante cor-
respondente às indemnizações
pagas, assistindo ao Tomador de
Seguro a faculdade de reconstituir o
limite de responsabilidade seguro,
pagando o prémio suplementar cor-
respondente.

5. No ato de pagamento de qualquer
prestação ao abrigo das garantias
do contrato, o Segurador poderá
proceder ao prévio desconto da
franquia, bem como de quaisquer
quantias que lhe forem devidas pelo
Tomador de Seguro e relacionadas
com o mesmo contrato, incluindo as
frações de prémio que eventual-
mente faltarem para integral paga-
mento do prémio da anuidade em
curso.

Artº 16º Franquia

Mediante convenção expressa e constante
das Condições Particulares, pode ficar a
cargo do tomador do seguro ou do segu-
rado uma parte da indemnização devida a
terceiros, a título de Franquia.

Artº 17º Insuficiência do capital

1. Se existirem vários lesados pelo mes-
mo sinistro com direito a indemni-
zações que, na sua globalidade,
excedam o montante do capital segu-
ro, os direitos dos lesados contra o
segurador reduzem-se proporcional-
mente até à concorrência daquele
montante.

2. O segurador que, de boa-fé e por
desconhecimento de outras pre-
tensões, efetuar o pagamento de in-
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demnizações de valor superior ao que
resultar do disposto no número ante-
rior, fica liberado para com os outros
lesados pelo que exceder o capital
seguro.

Artº 18º Pluralidade de seguros

1. Quando um mesmo risco relativo ao
mesmo interesse e por idêntico
período esteja seguro por vários segu-
radores o tomador do seguro ou o
segurado deve informar dessa cir-
cunstância o segurador, logo que
tome conhecimento da sua verifi-
cação, bem como aquando da partici-
pação do sinistro.

2. A omissão fraudulenta da informação
referida no número anterior exonera
o segurador da respetiva prestação.

3. O sinistro verificado no âmbito dos
contratos referidos no n.º 1 é indem-
nizado por qualquer dos seguradores,
à escolha do segurado, dentro dos
limites da respetiva obrigação.

4. O previsto no n.º 2 não é oponível
pelo segurador ao lesado.

CAPÍTULO VI
Obrigações e direitos das par-
tes

Artº 19º Obrigações do tomador do
seguro e do segurado

1. Em caso de sinistro coberto pelo
presente contrato, o tomador do se-
guro ou o segurado obrigam-se:
a. A comunicar tal facto, por escri-

to, ao segurador, no mais curto
prazo de tempo possível, nunca

superior a 8 dias a contar do dia
da ocorrência ou do dia em que
tenha conhecimento da mesma,
explicitando as suas cir-
cunstâncias, causas eventuais e
consequências;

b. A tomar as medidas ao seu alcan-
ce no sentido de prevenir ou
limitar as consequências do sinis-
tro;

c. A prestar ao segurador as infor-
mações relevantes que este
solicite relativas ao sinistro e às
suas consequências;

d. A não prejudicar o direito de
sub-rogação do segurador nos di-
reitos do segurado contra o tercei-
ro responsável pelo sinistro,
decorrente da cobertura do sinis-
tro por aquele.

e. Dar conhecimento aos lesados da
existência do presente seguro, in-
dicando-lhes o número da
Apólice, e informá-los que de-
verão dirigir a sua reclamação de
indemnização, por escrito, ao Se-
gurador;

f. Dar pronto conhecimento ao Se-
gurador de quaisquer citações ou
notificações judiciais que receba,
em consequência do sinistro;

g. Não remover ou alterar, nem con-
sentir que sejam removidos ou
alterados, quaisquer vestígios do
sinistro, sem acordo prévio do
Segurador;

h. Cumprir as prescrições de segu-
rança que sejam impostas pela
lei, regulamentos legais ou
cláusulas deste contrato.

2. O incumprimento do previsto nas
alíneas a) a c) do número anterior
determina, salvo o previsto no
número seguinte:



Apólice  203335642

Allianz Responsabilidade Civil
Página  22  de  28

Original para o Cliente

a. A redução da prestação do segu-
rador atendendo ao dano que o
incumprimento lhe cause;

b. A perda da cobertura se for doloso
e tiver determinado dano signifi-
cativo para o segurador.

3. O disposto no número anterior não
é oponível pelo segurador ao lesado.

4. No caso do incumprimento do previs-
to na alínea a) do n.º 1, a sanção
prevista no n.º 2 não é aplicável
quando o segurador tiver conheci-
mento do sinistro por outro meio
durante os 8 dias previstos nessa
alínea, ou o obrigado prove que não
poderia razoavelmente ter procedido
à comunicação devida em momento
anterior àquele em que o fez.

5. O incumprimento do previsto na
alínea d) do nº. 1 determina a respon-
sabilidade do incumpridor até ao limi-
te da indemnização paga pelo
segurador.

6. Sob pena de responderem por perdas
e danos, o Segurado e/ou o Tomador
de Seguro não poderão:

a. Abonar extrajudicialmente a in-
demnização reclamada sem auto-
rização escrita do Segurador,
formular ofertas, tomar compro-
missos ou praticar algum ato ten-
dente a reconhecer a
responsabilidade do Segurador, a
fixar a natureza e valor da indem-
nização ou que, de qualquer for-
ma, estabeleça ou signifique a sua
responsabilidade;

b. Dar conselhos e assistência,
adiantar dinheiro, por conta, em

nome ou sob a responsabilidade
do Segurador, sem a sua expressa
autorização;

c. Dar ocasião, por omissão ou ne-
gligência, a sentença favorável a
terceiro;

d. Subtrair, sonegar, ocultar ou alie-
nar os salvados;

e. Exagerar, usando de má fé, o
montante dos prejuízos ou indicar
coisas falsamente atingidas pelo
sinistro;

f. Usar de fraude, simulação, falsi-
dade, ou outros meios dolosos,
bem como de documentos falsos,
para justificar a sua reclamação.

Artº 20º Obrigação de reembolso pelo
segurador das despesas havidas com o
afastamento e mitigação do sinistro

1. O segurador paga ao tomador do
seguro ou ao segurado as despesas
efetuadas em cumprimento do dever
fixado na alínea b) do n.º 1 da
cláusula anterior, desde que razoáveis
e proporcionadas, ainda que os meios
empregados se revelem ineficazes.

2. As despesas indicadas no número
anterior devem ser pagas pelo segu-
rador antecipadamente à data da re-
gularização do sinistro, quando o
tomador do seguro ou o segurado
exija o reembolso, as circunstâncias o
não impeçam e o sinistro esteja co-
berto pelo seguro.

3. O valor devido pelo segurador nos
termos do n.º 1 é deduzido ao mon-
tante do capital seguro disponível,
salvo se corresponder a despesas efe-
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tuadas em cumprimento de determi-
nações concretas do segurador ou a
sua cobertura autónoma resultar do
contrato.

Artº 21º Defesa jurídica

1. O segurador pode intervir em qual-
quer processo judicial ou administra-
tivo em que se discuta a obrigação de
indemnizar cujo risco seja objeto do
contrato, suportando os custos daí
decorrentes.

2. O segurado deve prestar ao segurador
toda a informação que razoavelmente
lhe seja exigida e abster-se de agravar
a posição substantiva ou processual
do segurador.

3. Quando o segurado e o lesado tive-
rem contratado um seguro com o
mesmo segurador ou existindo qual-
quer outro conflito de interesses, o
segurador deve dar a conhecer aos
interessados tal circunstância.

4. No caso previsto no número anterior,
o segurado, frustrada a resolução do
litígio por acordo, pode confiar a sua
defesa a quem entender, assumindo o
segurador, salvo convenção em
contrário, os custos daí decorrentes
proporcionais à diferença entre o va-
lor proposto pelo segurador e aquele
que o segurado obtenha.

5. São inoponíveis ao segurador que não
tenha dado o seu consentimento tan-
to o reconhecimento, por parte do
segurado, do direito do lesado como o
pagamento da indemnização que a
este seja efetuado.

Artº 22º Obrigações do segurador

1. O segurador substitui o segurado na
regularização amigável ou litigiosa de
qualquer sinistro que, ao abrigo do
presente contrato, ocorra durante o
período de vigência do mesmo, supor-
tando, até ao limite do capital seguro,
as despesas, incluindo as judiciais,
decorrentes da regularização, e sujei-
tando-se, para o efeito, à ação direta
de terceiros lesados ou respetivos
herdeiros.

2. As averiguações e peritagens ne-
cessárias ao reconhecimento do sinis-
tro e à avaliação dos danos, devem ser
efetuadas pelo segurador com a ade-
quada prontidão e diligência, sob
pena de responder por perdas e da-
nos.

3. O segurador deve pagar a indemni-
zação, ou autorizar a reparação do
dano, logo que concluídas as investi-
gações e peritagens necessárias ao
reconhecimento da responsabilidade
do segurado e à fixação do montante
dos danos.

4. Decorridos 30 dias das conclusões
previstas no número anterior sem que
haja sido paga a indemnização ou
autorizada a reparação do dano, por
causa não justificada ou que seja
imputável ao segurador, são devidos
juros à taxa legal em vigor sobre,
respetivamente, o montante daquela
ou o preço médio a valores de merca-
do da reparação do dano.

Artº 23º Direito de regresso do segura-
dor

1. Satisfeita a indemnização, o
segurador tem direito de regresso,
relativamente à quantia despendida,
contra o tomador do seguro ou o
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segurado, por:
a. Atos ou omissões dolosas respeti-

vas, ou de pessoas por quem o
tomador do seguro ou o segurado
seja civilmente responsável;

b. Incumprimento do previsto nas
alíneas a) a c) do artigo 19º.

2. O previsto no número anterior é
também aplicável contra o tomador
do seguro ou o segurado que tenha
lesado dolosamente o segurador após
o sinistro.

Artº 24º Sub-rogação

O Segurador, uma vez paga a indemni-
zação, fica sub-rogado até à concorrência
da quantia indemnizada, em todos os
direitos, ações e recursos do Segurado
contra os terceiros responsáveis pelo sinis-
tro, obrigando-se o Segurado a praticar o
que necessário for para efetivar esses
direitos.

CAPÍTULO VII
Disposições diversas

Artº 25º Intervenção de mediador de
seguros

1. Nenhum mediador de seguros se pre-
sume autorizado a, em nome do
segurador, celebrar ou extinguir con-
tratos de seguro, a contrair ou alterar
as obrigações deles emergentes ou a
validar declarações adicionais, salvo o
disposto nos números seguintes.

2. Pode celebrar contratos de seguro,
contrair ou alterar as obrigações deles
emergentes ou validar declarações
adicionais, em nome do segurador, o
mediador de seguros ao qual o segu-
rador tenha conferido, por escrito, os

necessários poderes.

3. Não obstante a carência de poderes
específicos para o efeito da parte do
mediador de seguros, o seguro consi-
dera-se eficaz quando existam razões
ponderosas, objetivamente aprecia-
das, tendo em conta as circunstâncias
do caso, que justifiquem a confiança
do tomador do seguro de boa-fé na
legitimidade do mediador, desde que
o segurador tenha igualmente contri-
buído para fundar a confiança do
tomador do seguro.

Artº 26º Formação do Contrato e suas
Alterações

1. Servem de base ao contrato as decla-
rações prestadas pelo Tomador de
Seguro e pelo Segurado, quando não
coincidam na mesma pessoa, na Pro-
posta de seguro.

2. O Contrato considera-se aceite, em
condições normais, sempre que de-
corridos 14 dias após a receção da
respetiva proposta de seguro, sem
que a Allianz Portugal tenha notifica-
do o Tomador de Seguro das con-
dições específicas de aceitação,
recusa, ou da necessidade de recolher
elementos adicionais que considere
essenciais à avaliação do risco;

3. Para efeitos do disposto na alínea
anterior, têm-se como rececionadas
pela Allianz Portugal, as propostas
que, comprovadamente, tenham
dado entrada na sua Sede Social ou
numa das suas Delegações ou Es-
critórios Comerciais.

Artº 27º Comunicações e notificações
entre as partes

1. As comunicações ou notificações do
tomador do seguro ou do segurado
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previstas nesta Apólice consideram-se
válidas e eficazes caso sejam efetua-
das para a sede social do segurador
ou da sucursal, consoante o caso.

2. São igualmente válidas e plenamente
eficazes as comunicações ou notifi-
cações feitas, nos termos do número
anterior, para o endereço do repre-
sentante do segurador não estabeleci-
do em Portugal, relativamente a
sinistros abrangidos por esta Apólice.

3. As comunicações previstas no presen-
te contrato devem revestir forma es-
crita ou ser prestadas por outro meio
de que fique registo duradouro.

4. O segurador só está obrigado a enviar
as comunicações previstas no presen-
te contrato se o destinatário das mes-
mas estiver devidamente identificado
no contrato, considerando-se valida-
mente efetuadas se remetidas para o
respetivo endereço constante da
Apólice.

Artº 28º Outras disposições

À(s) cobertura(s) facultativa(s) subscri-
ta(s) são aplicáveis todas as demais dispo-
sições previstas nas Condições Gerais, não
alteradas pela(s) coberturas facultativas.

Artº 29º Lei aplicável, Interpretação,
reclamações e arbitragem

1. A lei aplicável a este contrato é a lei

portuguesa.

2. Em caso de dúvida na interpretação
de qualquer disposição da Apólice,
prevalece o sentido mais favorável ao
Tomador do Seguro e/ou ao Segura-
do.

3. Podem ser apresentadas reclamações
no âmbito do presente contrato aos
serviços do segurador identificados no
contrato e, bem assim, ao Instituto de
Seguros de Portugal (www.isp.pt).

4. Nos litígios surgidos ao abrigo deste
contrato pode haver recurso à arbitra-
gem, a efetuar nos termos da lei.

Artº 30º Sigilo e Proteção dos Dados
Pessoais

A Allianz Portugal, através dos seus repre-
sentantes, funcionários, agentes ou cola-
boradores, garante o rigoroso
cumprimento da Lei de Proteção dos
Dados Pessoais e guarda segredo de todas
as informações de que tenha tomado
conhecimento no âmbito da celebração
ou da execução de um contrato de seguro,
ainda que o contrato não se tenha cele-
brado, seja inválido ou tenha cessado.

Artº 31º Foro

O foro competente para dirimir os litígios
emergentes deste contrato é o fixado na
lei civil.
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Elaborado em LISBOA  a 4 Agosto 2020

Aceitamos o Contrato em todos os
seus termos e condições,

Companhia de Seguros Allianz
Portugal, S.A.
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O seu mediador de seguros na Allianz

AON PORTUGAL CORRETORES SEGUROS SA

Mediador.    607155481/3

AV LIBERDADE 249 2
1250-143 LISBOA
Tel: 210001000

csa@aon.pt

www.allianz.pt

Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.

Rua Andrade Corvo,  32

1069-014   Lisboa

Telefone +351 213 165 300

Telefax +351 213 165 570

e-mail:   info@allianz.pt

Capital Social   € 39.545.400

CRC Lisboa   2 977

Pessoa Coletiva  500 069 514
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