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assunto Reconstrução da Plataforma EM313 – ALDEIAS

parecer O concelho de Armamar, marcadamente agrícola para além desta ligação ao Douro, o Concelho de Armamar
apresenta um aspecto distintivo que o diferencia do espaço territorial em que se insere – a cultura da maça. 

Armamar apresenta desta forma uma característica muito própria que permite uma diferenciação clara do ponto
de vista económico, que é o facto de existirem dois tipos de exploração agrícola, que embora claramente distintos,
permitem o equilíbrio de todo o território Concelhio, onde se verifica a necessidade de valorizar economicamente
as acessibilidades dos espaços de baixa densidade e diversificação da actividade económica do território.

A pretensão tem como objetivo primordial a reconstrução da plataforma da EM313 (antiga EN313) com a maior
urgência possível, salvaguardando a livre circulação rodoviária, tendo em conta a importância da mesma para a
economia do concelho de Armamar, derivado dos eventos meteorológicos excecionais verificados nos passados
meses de Janeiro e Fevereiro do presente ano.

 Perante as actuais exigências em que somos confrontados diariamente, ao nível das acessibilidades ao eixo central
rodoviário (A24), derivado do exponencial crescimento do concelho de Armamar ao nível da actividade sócio
económica, despontado pelo elevado tecido empresarial privado que têm vindo a optar pelo nosso concelho, devido
à nossa localização geográfica estratégica, alertamos para a importância desta intervenção.

A quase totalidade dos nossos produtores fazem mercados no Norte (Porto, Braga, Penafiel…), não tendo qualquer
circuito alternativo. Por outro lado, tememos que as grandes empresas como Horto-Verin, E.Leclerc e Frutas
Bela, responsável pela exportação de 30% da produção do concelho, procurem outros mercados dados a grande
dificuldade nos acessos a 

Armamar enquanto terra de emoções e estando no coração do Alto Douro Vinhateiro – Património Mundial da
Unesco, também somos procurados pela beleza natural da nossa terra e pela qualidade das nossas gentes.

A pretensão consiste na Reconstrução da Plataforma da EM313, na freguesia de Aldeias e concelho de Armamar.

A localização da plataforma em causa faz parte integrante da EM313 (antiga EN313), sito no lugar da Quinta da
Raposeira.

A intervenção em causa, pretende criar uma plataforma de suporte da EM313 (muro em betão armado) incluindo
a pavimentação da mesma (betuminoso), tratamento das águas pluviais existentes em paralelo com o aqueduto já
executado e proporcionar melhores condições na circulação pedonal entre freguesias (percurso pedonal).

 
Os trabalhos a desenvolver no local decompõem-se no seguinte:

1. Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo baldeação, carga e transporte de terras a vazadouro
a cargo do adjudicatário, abertura de caboucos para fundação de sapatas, vigas de fundação, tal como a
execução de aterro em camadas de 30 cm, com terras de empréstimo ( saibros ), devidamente regadas
e compactadas com cilindro vibrador.

2. Execução de muro de suporte em betão armado C25/30, armadura em aço A500 NR, incluído fundações
em betão C25/30, transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem,
incluindo o betão de limpeza C16/20, executar impermeabilização composta por pintura asfáltica,
colocação de camada de brita 25/40ou gravilha/argamassa com 0,40m de altura, tal como a manta drenante
tipo CORDRAIN 1100x10 e colocação de tubo em PVC corrugado perfurado de dupla parede com
diametro 160, tipo WAVIM ou equivalente.

3. Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,06 m de espessura, após cilindramento,
incluindo rega de colagem nas zonas a aplicar o betão betuminoso, incluindo a aplicação de camada de
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base em base material granular britado de granulometria extensa com 0,20m e camada de regularização
em mistura betuminosa (binder) com 0,06 m de espessura.

4. Fornecimento e assentamento de cubos de granito TIPO "Amarelo Real", de primeira escolha, com 0,11
x 0,11 x 0,11 metros, assentes sobre camada de areia grossa com 0,10 metros de espessura, incluindo
refechamento de juntas com traço seco de cimento e areia média, sua compactação, em zonas pedonais a
pavimentar, incluindo agregado britado de granulometria extensa, "tout-venant" incluindo o fornecimento,
espalhamento, regularização e compactação com o grau especificado, numa espessura de 0,30 metros.

5. Fornecimento e assentamento de lancil, em betão, com 0,15 metros de largura e 0,25 m de altura
(comprimento variado entre 1,00 e 1,20 metros), incluindo Betão de Limpeza e a betonilha B20, com
a espessura de 0,15 m.

6. Execução de valeta de águas pluviais em betão C16/20 ao longo de toda a zona a intervir de forma a
convergir no aqueduto já existente no local.

7. Execução e aplicação de guarda em ferro metalizado e pintado a cor cinza com a altura de 0,90 m ao
longo do percurso pedonal.

 Perante o descrito e à urgência da mesma deixo á Consideração de Superior, a decisão de se proceder á
cabimentação da verba (Proposta – 110.000,00 euros s/IVA) e consequente abertura do procedimento em
conformidade com o Código da Contratação Pública da pretensão.

Nos termos da regra geral de escolha do procedimento (prevista no artigo 17.º do CCP) e do valor máximo do
benefício económico que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar (nos termos da
alínea a) do artigo 19.º do CCP), propõe-se a adoção de um ajuste direto para o presente procedimento, convidando
uma ou várias entidades a apresentar proposta.

     Também, torna-se pois necessário, que a DADS, se prenuncie no que concerne à existência de fundos disponíveis
à presente data, assim como da existência de dotação orçamental na respetiva rúbrica, procedendo à cabimentação
do valor para o presente ano, emitindo assim, uma informação de cabimento.

     Para condução do procedimento deixo à consideração superior a designação do júri, tal como a designação das
empresas a convidar a apresentar proposta tendo em conta o descritivo de trabalhos (em anexo):

      Estando ciente do referido anteriormente e, considerando a necessidade da intervenção
urbanística, o órgão, no uso de competência própria toma a decisão de contratar, nos termos do n.º 1
do artigo 36.º do CCP, conjugado com o disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de
Junho e do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, e ulteriores alterações.
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Perante o conteúdo da presente informação, deixo à consideração superior a decisão da mesma
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