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TIPO 
DOCUMENTAL 

Definição 
Mostrar graficamente um traçado de estrada ou obra de arte, 
estabelecer o seu modo de execução, descrever e medir as obras 
e respectivo orçamento 

Caracteres 
externos 

Classe: Textual, gráfico 

Suporte: Papel, papel almasso azul, tela 

Formato: Não normalizado 

ENTIDADE 
PRODUTORA 

 Direcção Geral de Obras Públicas e Minas 

DESTINATÁRIO 
 Direcção Geral de Obras Públicas e Minas, empreiteiros e 

fornecedores 

LEGISLAÇÃO 

 Circular de 1 de Dezembro de 1851 

Circular de 18 de Janeiro de 1860 

Portaria de 24 de Abril de 1860 

Portaria de 8 de Março de 1861 

Circular de 16 de Março de 1861 

Carta de Lei de 15 de Julho de 1862 

Portaria de 28 de Abril de 1887 

Decreto de 27 de Maio de 1911 

TRÂMITE 
DOCUMENTAL 

 De acordo com a Circular de 1851, pretende-se adoptar um tipo 

regulador na representação topográfica dos projectos, pelo que 

são estipuladas várias tarefas e documentos para levar a cabo a 

sua execução. Assim, prevê-se o:   

a. Reconhecimento geral do terreno e escolha do traçado, em 

que se determina a directriz geral da estrada 

b. Projecto ou representação topográfica que, por sua vez, 

consiste na apresentação: 

 da planta do terreno, segundo escalas 
determinadas e com indicação dos pontos 
em que são tomados os perfis transversais, as 
dimensões das tangentes, raios das curvas, a 
direcção de cada perfil transversal  através da 
colocação das iniciais R ou D (rampa ou 
descida) 

 nivelamento ou perfil longitudinal 
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 nivelamentos ou perfis transversais 

 perfis gerais da estrada  

 projecto de pontes, aquedutos a construir 
que compreendem a apresentação das 
seguintes peças: planta, corte horizontal, 
elevação geral, corte longitudinal e corte 
transversal 

c. Orçamento, que compreende 

 Descrição e detalhe de construção das obras 
a executar, especificando a sua natureza, 
quantidade e dimensões expressamente 
designadas, tais como, muros de sustentação 
e guardas, aterros, escavações, calçadas, 
empedramentos, etc., acompanhada do mapa 
demonstrativo do cálculo dos volumes, 
escavações e aterros 

 Análise dos preços  

 Orçamento do detalhe estimativo das 
despesas, o qual deve este ser formado a 
partir do valor das obras a executar, tanto em 
mão-de-obra como em materiais e 
transportes. Devem acompanhar o orçamento 
mapas demonstrativos da importância da 
escavação e transporte de terras, dos aterros, 
das pontes, dos aquedutos, dos muros de 
sustentação e guardas, etc.  

A Portaria de 24 de Abril de 1860 apresenta um programa de 

estudos feito pelo Conselho de Obras Públicas, cujo objectivo é 

aperfeiçoar o método seguido na elaboração de projectos. 

Assim, os estudos são compostos por três espécies: 

reconhecimento corográfico, ante-projecto e projecto definitivo.   

a. O Reconhecimento corográfico 

b. Ante-projecto – com o fim de definir as diferentes obras 

necessárias à execução do traçado e estimar o grosso das 

despesas 

c. Projecto definitivo – apura dados estabelecidos no anterior 

A apresentação destes elementos divide-se em peças 

desenhadas e peças escritas. Assim, o reconhecimento 

corográfico, sendo uma representação gráfica, deve conter uma 

carta corográfica e um perfil longitudinal em escalas 

determinadas para o efeito. As peças escritas passam pela 
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apresentação de uma memória cujo conteúdo deve incidir: 

 nos dados estatísticos que se julgarem 
necessários sobre a população, comércio, 
indústria do território, caminhos existentes e 
pontos que se pretendem comunicar com a 
nova estrada 

 na indicação geral das obras a efectuar 

 na comparação do custo dos diversos 
traçados que se estudarem 

O ante-projecto deve conter, na parte dos desenhos, a planta 

geral, o perfil longitudinal, os perfis transversais e os desenhos 

tipos das obras de arte, de acordo com escalas definidas para 

cada um. Na parte escrita, é solicitada a apresentação de uma 

memória do traçado, acompanhada por: 

a. Mapas dos alinhamentos, trainéis e obras de arte  

b. Medições das terraplenagens e demais obras 

c. Estimativa das despesas divididas nos seguintes capítulos:  

 Estudos 

 Expropriações 

 Terraplenagens 

 Pavimento da estrada 

 Obras acessórias 

 Obras de arte 

 Administração e fiscalização 

Para a apresentação do projecto definitivo são exigidos os 

desenhos já referidos para o ante-projecto, acrescentando-se a 

planta parcelar para as expropriações. Quanto à parte escrita, 

surge com maior detalhe os elementos que são exigidos. Assim, 

a memória deve ser composta em capítulos relativos a: 

 Descrição geral do traçado em planta e perfil 
(onde entram os mapas dos alinhamentos e trainéis) 

 Pavimento da estrada 

 Obras acessórias 

 Obras de arte 

 Indicação dos lugares de extracção dos 
materiais, modo de extracção e transporte 

 Modo de execução dos aterros e escavações e 
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demais obras 

 Natureza e qualidade dos materiais, sua 
recepção e emprego 

 Condições gerais e particulares das empreitadas 

As medições dividem-se nos seguintes capítulos: 

 Terraplenagens 

 Pavimento da estrada 

 Obras acessórias 

 Obras de arte 

 Expropriações 

Por fim a série de preços, compõe-se dos seguintes capítulos: 

 Preços elementares, que incluem os jornais, 
materiais e transportes 

 Os preços compostos  

A planta parcelar deve indicar o concelho, a freguesia, o nome 

do proprietário e/ou arrendatário, a área do terreno a expropriar 

e o género de cultura que se encontra.  

A partir de 1861, passa a ser exigido que os projectos de 

estradas sejam acompanhados pelos respectivos cadernos de 

encargos. Nesta data, através do estabelecimento de cláusulas e 

condições gerais de empreitadas, é dito que o empreiteiro deve 

executar a obra de acordo com o projecto, o caderno de 

encargos patente durante o concurso e as instruções que 

receber do engenheiro encarregado da obra. Para o efeito, 

receberá cópias autênticas daquelas peças. É também dito que o 

empreiteiro tem obrigação de se conformar com as alterações 

que se reconhecerem necessárias no projecto e lhe forem 

ordenadas por escrito pelo engenheiro director da obra, mas 

não poderá, sob pretexto algum, fazer por seu próprio arbítrio a 

mais leve alteração nos projectos, nem nas condições impostas 

pelos respectivos cadernos de encargos.  

Na Carta de Lei de 1862, o artigo 14.º refere que a aprovação de 

um projecto definitivo de estrada deverá ser sempre feita por 

portaria publicada no Diário de Lisboa, sobre consulta do 

Conselho das Obras Públicas e ouvido o respectivo inspector. 
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Em 1887, é referido que no prazo máximo de 30 dias a contar do 

dia em que se fizer a entrega ao empreiteiro da cópia do 

projecto e do caderno de encargos, deverá o mesmo empreiteiro 

apresentar por escrito, ao engenheiro director quaisquer 

reclamações que se oferece assinalar sobre erros de medição ou 

de cálculo contidos naquelas peças.  

Pelo Decreto de 1911, fica estabelecido que poderão deixar de ir 

ao Conselho Superior de Obras Públicas e Minas, os projectos de 

obras de custo não superior a 800$000 réis. Fica porém 

salvaguardado que no caso de ser necessário um orçamento 

suplementar, este será submetido à apreciação do Conselho.  

CONTEÚDO  Assuntos: tipo de obra a executar, condições técnicas, materiais 

e financeiras que devem presidir à sua execução 


