
 

Sede: Rua José Falcão, 613, 4400-192 Santa Marinha, V. N. de Gaia | 223 744 477 

Atelier: Rua do Breyner, 72, 4050-124, Porto | 224 042 590 

empatia@empatia.mail.pt | www.empatia.pt | f/empatiaarqueologia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA 
 

 

 

 

TRABALHOS A EXECUTAR: Acompanhamento arqueológico 

PROJECTO: Saneamento Vilar de Mouros 
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1. Objecto 

A empreitada a realizar insere-se em zona da cidade formalmente condicionada do ponto de vista arqueológico. A 

intervenção foi condicionada ao acompanhamento arqueológico até ao dia 30 de Agosto 

Apresenta-se, assim, uma proposta para os trabalhos em causa. 

 

2. Trabalhos a realizar e metodologia 

2.1. Acompanhamento arqueológico 

O acompanhamento das obras a realizar far-se-á com a presença dos arqueólogos, sempre que os trabalhos tenham 

afectação do subsolo e movimentação de terras. Os trabalhos de arqueologia consistirão no acompanhamento do 

desenrolar das obras, na recolha e tratamento de materiais arqueológicos, na caracterização da estratigrafia e na 

identificação e registo de eventuais estruturas, e decorrerão durante todo o tempo em que a obra implique afectação 

do subsolo até à rocha natural ou à cota de obra definida. 

2.2. O acompanhamento será devidamente registado em suporte fotográfico, pelo prazo de duração da intervenção. 

2.3. O espólio arqueológico resultante da intervenção será tratado em gabinete apropriado por técnicos 

especializados nesta área. Após triagem, lavagem e etiquetagem, serão as peças (devidamente ensacadas e 

armazenadas em contentores adequados) entregues para depósito em local a designar pela Tutela. 

2.4. Os registos serão devidamente organizados (com referenciação individual e legendagem do material fotográfico 

produzido). 

2.5. Relatórios, tratamento do espólio e organização dos registos da intervenção 

De acordo com as disposições legais e normas em vigor, os trabalhos referidos incluem a elaboração dos respectivos 

relatórios técnico-científicos, o tratamento e acondicionamento do espólio recolhido e a organização dos registos de 

intervenção com vista ao seu arquivo. 

 

3. Prazos 

O acompanhamento decorrerá enquanto se verificarem os trabalhos descritos no ponto 2.1. 
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4. Composição da equipa 

O acompanhamento será efectuado por um Arqueólogo. A equipa poderá ser reforçada, na eventualidade dos 

trabalhos assim o exigirem. 

 

5. Relatórios 

5.1. Será elaborado um Relatório no prazo de 180 dias após a conclusão dos trabalhos a elas respeitantes. 

5.2. Serão entregues cópias dos relatórios à Tutela e ao Dono da Obra. 

 

6. Licenciamento dos Trabalhos 

Após adjudicação dos trabalhos, será submetido o pedido de autorização para a intervenção arqueológica junto das 

entidades competentes, segundo as normas que regem a actividade arqueológica (Dec. Lei 164/2014, de 4 de 

Novembro). 

 

7. Início dos trabalhos 

Os trabalhos terão início após a recepção das autorizações da Tutela. 

 

ORÇAMENTO 

Acompanhamento arqueológico até o dia 30 de Agosto 

• 12.500€ (doze mil e quinhentos euros) a dividir entre os meses de acompanhamento (2) 

• Nota: a estes valores acresce IVA à taxa em vigor. 
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Serviços incluídos 

• Esta verba contempla o acompanhamento arqueológico efectuado por 1 arqueólogo (acompanhamento do 

desenrolar das obras, recolha de materiais arqueológicos, caracterização da estratigrafia e identificação e registo 

de eventuais estruturas), o levantamento fotográfico (material e perecíveis), o tratamento do espólio arqueológico 

recolhido, submissão do PATA e a elaboração do relatório do acompanhamento.  

Condições de pagamento 

• Os trabalhos realizados serão facturados mensalmente ou com o fim dos trabalhos (no caso dos 

acompanhamentos durarem menos de um mês).  

• As facturas deverão ser pagas até um máximo de 30 dias. 

 

Validade da Proposta 

Esta proposta considera-se válida para um período de 60 dias. 

 

 

Vila Nova de Gaia, 3 de Julho de 2020 

 

 

 


