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INTRODUÇÃO  

O presente documento pretende descrever e justificar a solução idealizada para a 

Requalificação Paisagística da área circundante ao Km.0 da Estrada Nacional N. º2, em 

Chaves, no âmbito do concurso público de procedimento nº2375/2021.  Este resulta da 

necessidade de inovar um marco histórico em Portugal, que atualmente se encontra em 

estado avançado de degradação, de modo que o local possa ser contemplado e ofereça 

segurança, uma vez que se trata de uma zona com circulação de automóveis pesados e 

pessoas.  

 ENQUADRAMENTO   

O objeto de intervenção localiza-se na zona da Madalena, em Chaves, no Km. 0 da 

Estrada Nacional N. º2, que atravessa Portugal de Norte a Sul. Trata-se de um espaço 

público destinado ao tráfego de automóveis e pessoas, em confronto paisagístico direto 

com a cidade.  

 

Figura 1- Localização da área a intervencionar 
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A zona alvo da intervenção tem área aproximada de 1275,00 m2, e é caracterizada por 

um encontro de vias, em pavimento betuminoso, organizadas por uma rotunda e três 

separadores, constituídos por pavimento em cubo de granito 11x11 cm e lancil em 

betão.  Nos arruamentos, ainda existem três passadeiras.  

Atualmente, o objeto de intervenção que é destinado à circulação de automóveis e 

pessoas, não oferece qualquer enquadramento paisagístico que valorize o marco 

histórico, que se localiza ao centro da rotunda, além de não proporcionar conforto e 

segurança suficiente para o deslocamento pedonal.  

PROPOSTA  

A presente proposta tem como objeto o cumprimento integral das indicações do Termo 

de Referência e seus respetivos documentos anexos, de forma a apresentar uma solução 

arquitetónica que proporcione qualidade estética e articulação e coerência da estrutura 

funcional.  

O principal intuito do projeto proposto é proporcionar enquadramento paisagístico de 

modo a valorizar o marco histórico, e ao mesmo tempo proporcionar conforto e 

segurança aos utilizadores da via.  

Para isso, a ideia concebida, tem como objetivo fazer sobressair o marco da estrada 

nacional 2 já existente, que oferece valor patrimonial a paisagem. O marco estará 

elevado sobre uma escultura de granito, apoiada a um monumento com base de betão 

e revestimento em pedra, que faz referência ao traçado da Estrada Nacional N.º 2 e 

também à cidade de Chaves e suas principais atracções históricas e turisticas, 

nomeadamente à ponte romana, ao castelo e às termas. 

O monumento em formato oval, terá uma altura de 60cm que decairá ao longo de sua 

extensão até a uma altura de 20cm. A estrutura de betão será revestida em granito com 

acabamento bujardado a pico fino e terá gravado sobre a pedra o mapa de Portugal, 

fazendo referência ao traçado da N2 que atravessa Portugal, o marco do quilometro 0 e 

o mapa do Município de Chaves, fazendo referência aos principais pontos históricos da 

cidade. Estas peças serão realçadas por focos de luz que saem da base de apoio do 

marco em aço corten em direção às gravuras na pedra. Na parte frontal do monumento, 



 3 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA | Requalificação e Valorização Paisagística do Km.0 da Estrada Nacional N. º2 

sobre o betão, serão fixadas letras recortadas em aço corten, com as palavras “CHAVES- 

KM- 0” que serão iluminadas com recurso a fita led embutida no pavimento. 

A rotunda e os separadores mantêm praticamente o seu posicionamento de origem, 

porém, agora, com dimensões ligeiramente maiores de forma a trazer simetria e 

organização às vias. Sendo assim, estas peças serão reconstruídas em betão, com lancil 

de 2 cm e serão revestidas COLORPAV a base de areia de quartzo na cor bege. Esta 

solução foi pensada considerando a segurança dos veículos que transitam na área. 

 Sabendo que um dos principais condicionalismos desta proposta se prende ao 

ordenamento de circulação de automóveis e pessoas, e de modo a proporcionar um 

acesso seguro ao monumento que será localizado ao centro da rotunda, propõem-se 

que toda a zona envolvente seja sobre-elevada, com recurso a uma camada de desgaste 

adicional. 

NOTA CONCLUSIVA 

Conclui-se que proposta visa promover com excelência os objetivos do concurso, e sua 

formulação levou em consideração a manutenção da memória e cultura locais, além da 

segurança e conforto dos utilizadores destes espaços, tornando-se viável a sua 

aplicação.  
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P.01
PORMENORES DE PAVIMENTAÇÃO
Faixa de rodagem em Betuminoso

Terreno compactado 

5

2 a 3%

Emulsão betuminosa C60 B3 (Colagem) 

Emulsão betuminosa C50 BF4 (Rega de impregnação)

1 432

1
2
3
4
5

planta

Camada granular ABGE 0/32mm, e=40cm

Regularização em mistura betuminosa densa - AC 16 bin 35/50, e= 8 cm

Camada de desgaste em betão betuminoso - AC 14 surf 35/50 (BB), e=5cm

corte escala: 1/20

P.02

PORMENORES DE PAVIMENTAÇÃO
Pavimento tátil de superfiície
pitonada

planta

1 2 3 4 5 6 7

Terreno compactado 

1
2
3
4
5
6
7

Camada de desgaste em betão betuminoso - AC 14 surf 35/50 (BB), e=5cm

Emulsão betuminosa C60 B3 (Colagem) 

Camada granular ABGE 0/32mm, e=40cm

Guia embutida de granito amarelo, bujardado a pico fino 20x15 cm 

Pavimento táctil de superfície pitonada, 200x200x80 mm

Caixa de areia, e= 4cm

Massame de betão, e=15 cm

escala: 1/20corte

P.06

PORMENORES ESCULTURA CENTRAL Granito
cinza tipo Pedras Salgadas

P.07

P.07

PORMENOR GRAVURAS DESENHADAS NA
PEÇA

MUNICÍPIO DE CHA
VES
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PORMENORES DE PAVIMENTAÇÃO
Pavimento microcubo 5x5

planta

Terreno compactado 

5 6 71 2 3 4
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Camada de desgaste em betão betuminoso - AC 14 surf 35/50 (BB), e=5cm

Emulsão betuminosa C60 B3 (Colagem) 

Camada granular ABGE 0/32mm, e=40cm

Guia embutida de granito amarelo, bujardado a pico fino 20x15 cm 

Pavimento em microcubo de granito, 5x5x5 cm

Caixa de areia e traço seco de cimento 1:3

Massame de betão, e=15 cm

escala: 1/20corte

P.04

PORMENORES DE PAVIMENTAÇÃO
Pavimento em Colorpav

planta

Terreno compactado 

3 4 521

1
2
3
4
5

Camada de desgaste em betão betuminoso - AC 14 surf 35/50 (BB), e=5cm

Emulsão betuminosa C60 B3 (Colagem) 

Camada granular ABGE 0/32mm, e=40cm

Revestimento superficial tipo Colorpav c/ inertes de quartzo e poliuretano

Guia embutida de granito amarelo, bujardado a pico fino 20x15 cm 

escala: 1/20corte

P.05
PORMENORES DE PAVIMENTAÇÃO

planta

1 2 3

Terreno compactado 

4 5 6

1
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4
5
6

Camada de desgaste em betão betuminoso - AC 14 surf 35/50 (BB), e=5cm

Emulsão betuminosa C60 B3 (Colagem) 

Guia de granito amarelo, bujardado a pico fino 20x20 cm  

Pavimento em microcubo de granito, 5x5x5 cm

Caixa de areia e traço seco de cimento 1:3

Massame de betão, e=15 cm

escala: 1/20corte
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CUSTO ESTIMADO DA OBRA 

CODIGO DESIGNAÇÃO UN QUANTIDADE 
PREÇO 

UNITÁRIO 
PREÇO 
TOTAL 

1 DEMOLIÇÕES         

1.1 
Demolições de passeios e lancis existentes, incluindo 
transporte dos produtos resultantes da demolição ao 
vazadouro. 

m2 334,90 15,00 € 5 023,50 € 

1.2 
Demolição de pavimentos da rotunda e lancis 
existentes, incluindo transporte dos produtos 
resultantes da demolição ao vazadouro. 

m2 175,70 15,00 € 2 635,50 € 

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS E ESTRUTURAS         

2.1 
Movimentação de terras para implantação da estrutura 
central. 

m3 35,14 20,00 € 702,80 € 

2.2 
Execução de estrutura central da rotunda em betão 
armado. 

m3 10,10 450,00 € 4 545,00 € 

3 PAVIMENTOS         

3.1 
Execução de camada de desgaste com 5 cm, em 
pavimento betuminoso AC 14 surf 35/50 (BB), sobre 
pavimento existente. 

m2 1229,55 12,00 € 14 754,60 € 

3.2 
Execução de pavimento em microcubo em granito 
amarelo, Pedras Salgadas, incluindo espalhamento e 
compactação de tout-venant com 15cm. 

m2 482,10 25,00 € 12 052,50 € 

3.3 
Fornecimento e aplicação acabamento para pavimentos 
exteriores, na cor bege, tipo COLORPAV ou equivalente. 

m2 92,40 40,00 € 3 696,00 € 

4 SINALIZAÇÃO         

4.1 Recolação da Sinalização Vertical Informativa. vg 1,00 500,00 € 500,00 € 

4.2 
Fornecimento e colocação de nova sinalização 
horizontal. 

un 8,00 200,00 € 1 600,00 € 

4.3 Pintura de Sinalização Horizontal. vg 1,00 1 000,00 € 1 000,00 € 

5 CANTARIAS         

5.1 
Execução de escultura central da rotunda em granito 
cinza, tipo Pedras Salgadas. 

vg 1,00 4 500,00 € 4 500,00 € 

6 SERRALHARIAS         

6.1 
Fornecimento e aplicação de Lettering na escultura 
central da rotunda, em aço corten. 

vg 1,00 3 500,00 € 3 500,00 € 

6 ILUMINAÇÃO          

6.1 
Fornecimento e aplicação de iluminação da estrutura 
central, com focos embutidos e fita led. 

vg 1,00 1 500,00 € 1 500,00 € 

62 
Fornecimento e aplicação de postes de iluminação 
idênticos aos existentes na Rua Cândido Sotto Mayor. 

un 6,00 750,00 € 4 500,00 € 

 TOTAL 60 509,90 € 

 


