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CONDIÇÕES GERAIS 

 

- As prescrições técnicas deste Caderno de Encargos dizem respeito à empreitada de obras de beneficiação do edifício da Direcção 

de Finanças de Faro, e serão entendidas de acordo com os desenhos do Projecto e as indicações da Fiscalização. 

- Compete ao Empreiteiro e é da sua responsabilidade planear e coordenar os trabalhos das diversas especialidades previstos em 

cada projecto apresentado a concurso de modo a que resulte sempre exequível a solução arquitectónica em todas as suas 

componentes. 

- Compete ao Empreiteiro proceder ao reconhecimento do local e das condições de realização dos trabalhos no cumprimento das 

respectivas especificações técnicas, analisando a disponibilidade de instalação de estaleiro e outras necessidades. 

- É da responsabilidade do adjudicatário tomar todas as providências, na selecção de processos construtivos, na programação 

horária, e em toda a sua actuação na execução da empreitada, para que fique cumprido em toda a sua extensão o Regulamento 

Geral do Ruído. 

- O licenciamento e/ou autorização de ocupações de via pública ou outros que o adjudicatário entenda como necessários no decurso 

da empreitada, decorrerão por sua conta, quer no tocante às providencias de expediente junto das entidades licenciadoras quer ao 

pagamento das respectivas taxas. 

- O adjudicatário é responsável pela constituição das facilidades necessárias à execução da empreitada, em cada momento. 

- Os trabalhos serão programados, no tempo e no espaço; dessa programação será dado conhecimento atempadamente à 

Fiscalização que indicará então o modo como o adjudicatário deverá proceder em ordem a causar a menor perturbação aos serviços. 
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CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

- Disposições Gerais 

Os trabalhos deverão ser executados com toda a solidez e perfeição, de acordo com as melhores regras da arte de construir. 

Os materiais a empregar na obra serão de 1ª qualidade, deverão satisfazer as condições exigidas pelos fins a que se destinam, 

permitindo a realização de acabamentos perfeitos e duráveis e não poderão ser aplicados sem prévia aprovação da Fiscalização. 

Os materiais para os quais existam já especificações aprovadas por entidades oficiais deverão satisfazer expressamente o que nelas 

for fixado. 

O Empreiteiro, quando autorizado por escrito pela Fiscalização e de acordo com o Projectista, poderá empregar materiais diversos 

dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duração e conservação da obra não forem prejudicados e não houver aumento 

nos respectivos preços da proposta aprovada. 

- Correcção a trabalhos executados 

À Fiscalização é atribuído o direito de exigir, em qualquer momento ao longo da obra, uma correcção dos trabalhos e mesmo a sua 

suspensão se tal for considerado necessário por razões de ordem técnica, por não estarem a ser executadas nas melhores condições 

ou de acordo com as obrigações assumidas pelo Empreiteiro, devendo este efectuar por sua conta a revisão e rectificação dos 

trabalhos considerados deficientes. 

- Amostras de materiais 

O Empreiteiro obriga-se a apresentar previamente à Fiscalização, amostras dos materiais a empregar, acompanhadas de certificados 

de origem e de análises ou ensaios feitos em laboratório oficial, quando tal lhe for exigido, os quais depois de aprovados servirão de 

padrão. 

A Fiscalização reserva-se o direito de durante a execução dos trabalhos, e sempre que o entender, tomar novas amostras e mandar 

proceder de sua conta às análises, ensaios e provas em Laboratórios oficiais, e bem assim promover as diligências necessárias para 

verificar se se mantêm as características. 

O Empreiteiro obriga-se a ceder gratuitamente as amostras de materiais para efeitos de ensaios e a facilitar a colheita das mesmas. 

As amostras serão sempre tomadas em duplicado e levarão as indicações necessárias à sua identificação. 

O disposto neste artigo não diminui a responsabilidade que cabe ao empreiteiro na execução da obra e cumprimento dos prazos 

aprovados. 

- Depósitos de material e transporte 

O empreiteiro deverá ter sempre em depósito as quantidades de material necessárias para garantir a continuidade dos trabalhos. 

Os materiais deverão ser arrumados em lotes que se distingam facilmente e sem possibilidade de mistura. 

De um modo geral, e não sendo fornecidas ou admitidas expressamente pela Fiscalização outras orientações, cada tipo de material 

ou produto deverá ser armazenado em local apropriado, bem identificado (com a sua designação bem aparente), defendido de 
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choques (sendo caso disso) e da acção directa dos agentes exteriores, e por forma a não se misturar com outros materiais ou 

substâncias que lhe sejam prejudiciais. 

Todo o transporte de materiais destinados à obra deve ser feito com segurança de pessoas e bens, havendo o particular cuidado de 

evitar que os materiais acabados ou elementos de construção sejam danificados ou prejudicados nas suas propriedades. 

- Materiais não aprovados 

Todos os materiais que não satisfaçam as condições estabelecidas serão rejeitados e não poderão ser aplicados. No prazo de três 

dias a contar do da notificação da rejeição, deverá o Empreiteiro remover, por sua conta, esses materiais para fora da zona das 

obras. 

Se não fizer a remoção no prazo marcado, será esta mandada efectuar pela Fiscalização e por conta do Empreiteiro, que não terá o 

direito a qualquer indemnização pelo extravio ou outra aplicação que seja dada aos materiais removidos. 

- Limpeza, Segurança e Sinalização da Obra 

O Empreiteiro deve manter a obra limpa, tanto no interior como no exterior do edifício.  

O Empreiteiro deve providenciar a sinalização da obra, identificando os sectores principais com tabuletas de orientação, com dizeres 

que se mantenham legíveis a alguma distância, com chamadas de atenção especiais a locais perigosos. 

- Documentação técnica aplicável 

Aos trabalhos que são objecto desta empreitada, é aplicável a legislação e regulamentação técnica portuguesa com eles 

relacionados, bem assim como todas as normas e regulamentos estrangeiros mencionados nas peças do projecto ou neste Caderno 

de Encargos.  

- Programação dos trabalhos 

A empreitada decorrerá com os serviços em funcionamento, implicando que aqueles trabalhos decorrerão fora das horas normais dos 

serviços e sem interrupção do normal funcionamento dos serviços. 

Os trabalhos serão programados de modo a que possam ser constituídas divisórias eficazes de separação entre áreas a 

intervencionar e áreas ocupadas pelos serviços em funcionamento, sem interromper os percursos fundamentais dos diversos grupos 

de utentes no edifício. 

Os trabalhos serão programados de modo a que não ocorram quebras de fornecimento de corrente eléctrica e/ou de comunicações 

durante o horário de expediente. 

- Estaleiro 
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O adjudicatário poderá gerir como espaço de estaleiro, os compartimentos incluídos na área de intervenção, sempre na condição de 

reposição integral de revestimentos e acabamentos actualmente existentes. 

A gestão do estaleiro será enquadrada em todos os aspectos relativos ao seu funcionamento nas Condições Gerais da empreitada; 

qualquer excepção, nomeadamente no que respeita a cargas e descargas ou preparação de trabalhos no interior desses espaços de 

estaleiro, deverá ser expressamente autorizada pelo responsável do Serviço, transcrevendo-se no Livro de Obra ou protocolo a ele 

anexo; 

É da responsabilidade do adjudicatário a gestão do estaleiro de modo a não provocar situações de perigo ou incómodo maior para os 

utentes em geral, nomeadamente no que respeita a armazenamento de gases, produtos com cheiros mais activos, etc. 

- Demolições e Levantamentos em geral 

Todos os produtos de demolições serão retirados da obra no próprio dia em que ocorram os trabalhos respectivos, ou serão 

depositados em local de estaleiro fechado, e de modo a não causarem perturbação ao funcionamento dos serviços ou incómodo à 

vizinhança em geral (cheiros; poeiras; ocupação de via pública; etc.) 

Será em todos os casos dado conhecimento à Fiscalização do local de depósito dos produtos de demolições / levantamentos. 

Em todos os trabalhos de demolição e/ou levantamento serão previstas separações entre as áreas a intervir e as áreas em que 

continuam a desenvolver-se as actividades próprias do Serviço, divisórias provisórias ou por outro meio, de modo a não causar 

incómodo aos utentes dos serviços ou causar prejuízo a bens e equipamentos dos serviços. 

Em todos os trabalhos de demolição e/ou levantamento, e na respectiva medição, estão incluídos todos os empolamentos. 
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MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

O edifício onde se instala a Direcção de Finanças de Faro, de construção tradicional, com paredes exteriores e mestras em alvenaria 

de pedra, com pavimentos com estrutura de madeira e telhados em madeira e telha de canudo, tem vindo a ser alvo de manutenção 

pontual, dirigida a determinadas áreas do edifício, orientadas pela sua ocupação. 

Actualmente a Direcção de Finanças ocupa também uma parte do edifício contíguo do ex-governo civil de Faro, que foi já 

anteriormente sujeito a obras de conservação, não estando incluído nesta empreitada. 

Este tipo de intervenção, dirigida à resolução imediata de deficiências sentidas pelos serviços, tem assegurado o funcionamento dos 

serviços instalados, embora limitada no que diz respeito à conservação do edifício como um todo, sendo evidentes numerosas 

carências, designadamente de impermeabilização do edifício, causando danos estruturais e de desgaste de revestimentos, que 

acentuam a sua degradação e que condicionam a ocupação, reflectindo-se no bem estar e desempenho dos funcionários. 

A intervenção que agora se propõe, pela sua dimensão e profundidade, pretende beneficiar o edifício de uma forma global, tendo 

como objectivo conferir às instalações da DF de Faro condições de trabalho mais dignas e funcionais, garantindo simultaneamente a 

sua conservação. 

Será assegurada, prioritariamente, a sua impermeabilização, de paredes exteriores, de telhados, de clarabóias e terraços, e de vãos 

exteriores, completando no interior com a pintura geral de paredes e tectos e substituição de pavimentos degradados. 

Serão também alvo de beneficiação as instalações sanitárias, com a remodelação integral de duas, localizadas no piso 2. 

Também se pretende nesta intervenção, reforçar a segurança contra o risco de incêndio, criando compartimentos de fogo, com a 

introdução de portas corta-fogo, definir caminhos de fuga e melhorar os sistemas de detecção e sinalização. 

Esta intervenção será realizada mantendo os serviços instalados em funcionamento. 

 

INTERVENÇÃO 

Relativamente às coberturas, a obra compreende a renovação integral dos telhados 1 a 5, 7, 8, 12 e 13, com o levantamento das 

telhas e ripado existente, verificação e limpeza da estrutura, e aplicação de subtelha, novo ripado e novo telhado, em telha de canudo 

idêntica à existente. 

Os telhados 3, 4 e 5 serão reunidos numa única cobertura, de quatro águas, de construção tradicional idêntica à existente, prevendo-

se a sua elevação com a execução de paredes periféricas com cerca de 0,50m de altura para atingir a cota dos telhados adjacentes. 

Os restantes telhados serão revistos, com a substituição de telhas partidas e o reposicionamento de telhas deslocadas. 

Prevê-se também a manutenção de todas as caleiras, com pintura impermeabilizante ou aplicação de tela onde necessário. 

As clarabóias existentes apresentam-se bastante degradadas e serão substituídas por novas, conforme peças desenhadas, assim 

como o alpendre sobre a área de circulação do Pátio 3 (Bombeiros). O pavimento desta área será também renovado, prevendo-se o 

seu nivelamento e um novo revestimento, de tijoleira rústica. 
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Os terraços serão impermeabilizados com pintura impermeabilizante. 

As paredes exteriores serão integralmente pintadas, com prévio tratamento de superfícies deterioradas com picagem, reboco e 

aplicação de massas de barramento pré-doseadas de cimento, cal e areia. Incluem-se as paredes das empenas, platibandas e 

muretes. 

As paredes interiores e tectos serão igualmente pintados, com tratamento pontual de superfícies que apresentem salitres ou rachas, 

particularmente nas áreas de arquivo dos Pisos 0 e 1. 

Os pavimentos em madeira que se apresentam degradados serão renovados, com reparação pontual ou substituição total. 

As instalações sanitárias 2.29 e 2.30 serão remodeladas, com uma nova compartimentação, revestimentos e louças sanitárias. 

No Saguão existente no piso2 o pavimento será impermeabilizado, com o cuidado de realizar uma pendente para canalização de 

águas até ao esgoto existente, e será substituído o envidraçado fixo que ilumina o arquivo do piso 1 por um caixilho do tipo “Naco”, 

semelhante aos existentes, permitindo a ventilação natural destes espaços. 

Os vãos exteriores em madeira serão pintados, prevendo-se a substituição de vãos muito degradados por novos, a realizar em PVC 

com vidro duplo. 

Em pontos estratégicos serão instaladas portas com características corta-fogo CF60, designadamente no acesso do piso 0 ao piso 1, 

e nos pisos 1 e 2, delimitando compartimentos de fogo de modo a confinar nestas áreas eventuais incêndios, evitando o risco de 

propagação a todo o edifício. 

Nos vãos de janela prevê-se a montagem de estores interiores de rolo, em polyester e PVC, com comando por corrente, do tipo 

“Represtor-Sombroll”, ou equivalente. 

Em todas as instalações sanitárias serão revistos os seus equipamentos, incluindo louças sanitárias e torneiras, de modo a assegurar 

o seu bom funcionamento, bem como se prevê uma limpeza geral. 

Não se prevê intervir nas áreas do edifício do ex-Governo Civil, que foram recentemente beneficiadas, excepto na sala 0.6 para 

reparação do lambrim de azulejo pintado. 

Também não se prevê intervir na sala 2.26, vestíbulo 2.25 e I.S. 27, uma vez que se encontram em boas condições. 
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CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS 

 

1 – ESTALEIRO 

1 1– MONTAGEM DE ESTALEIRO 

1.1.1 - Nos termos do Dec. Lei nº 273/03, de 29 de Outubro e transposição para o direito interno da Directiva nº 92/57/CEE, do 

Conselho de 24 de Junho, compreende a montagem, construção, manutenção, exploração, desmontagem e demolição do estaleiro. 

Critério de medição: vg. 

1.1.2 – Gestão de resíduos 

Em todas as operações de gestão de resíduos resultantes da empreitada será cumprido em toda a extensão o Decreto-Lei nº 46/2008 

de 12 de Março e particularmente no que respeita ao respectivo transporte será cumprido o disposto na Portaria nº 417/2008 de 11 de 

Junho. 

Das guias de transporte será feita cópia para anexar ao Livro de Obra. 

a) Inclui carga, descarga e transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de levantamentos e demolições no âmbito da 

empreitada. 

b) Inclui o tratamento de resíduos resultantes da empreitada, sendo que em todas as operações de gestão desses resíduos será 

cumprido em toda a extensão o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e particularmente no que respeita ao respectivo transporte 

será cumprido o disposto na Portaria nº 417/2008 de 11 de Junho. Das guias de transporte será feita cópia para anexar ao Livro de 

Obra. 

Critério de medição: vg. 

1.1.3 - Limpeza da Obra 

Compreende todos os trabalhos de limpeza e higienização final da zona de intervenção, em condições de utilização imediata pelo 

Dono da Obra incluindo os compartimentos onde foram executados os trabalhos, de ordem pontual ou generalizados, em 

compartimentos e nos respectivos acessos e compreende nomeadamente: 

- limpeza mecânica, por aspiração de pavimentos em toda a área; 

- lavagem com água e produtos de limpeza adequados em todas as zonas revestidas a mosaicos, pedra, vinil, etc. 

A limpeza final corresponde à fase final da entrega dos trabalhos; poderá acontecer ocasionalmente em relação a um ou outro 

compartimento, se aí se verificar também o fim dos trabalhos incluídos na empreitada, e sempre com o acordo da Fiscalização.  

Critério de medição: vg. 
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1.1.4 - Movimentação de mobiliário e equipamento existente na área de intervenção, com o cuidado necessário para que não haja 

deterioração dos mesmos, para área a designar em obra, sendo da responsabilidade do empreiteiro qualquer estrago ocorrido, 

incluindo todos os trabalhos acessórios. 

Critério de medição: vg. 

1.2 – ANDAIMES 

1.2.1 – Fornecimento e montagem de andaimes 

Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes, em paredes exteriores das fachadas, incluindo guarda  corpos, rodapés, 

escadas de acesso interiores com alçapão e redes plásticas de proteção, pelo tempo necessário à execução dos trabalhos previstos, 

bem como a  elaboração do plano de ocupação da via pública, o respectivo licenciamento municipal e obtenção de alvará de 

ocupação de via pública, incluindo o pagamento das respectivas taxas. 

Critério de medição: vg. 

1.2.2 – Fornecimento e montagem de plataformas de trabalho 

Fornecimento, montagem e desmontagem de plataformas de trabalho móveis para pés-direitos de 3 e 7 metros, escadas de acesso e 

plásticos de protecção para trabalhos interiores. 

Critério de medição: vg. 

2 – DEMOLIÇÕES, DESMONTES E PICAGENS 

Todos os produtos das demolições deverão ser retiradas de imediato da obra, e transportados a vazadouro autorizado e do qual será 

dado conhecimento à Fiscalização. 

Em todas as demolições, o preço inclui a carga e o respectivo transporte a vazadouro, e inclui todos os empolamentos aplicáveis. 

Em todas as demolições, de paredes, pavimentos, etc., haverá o cuidado necessário e suficiente à preservação de infra-estruturas 

embebidas e a recuperar. 

2.1 – Desmonte de telhados. 

Desmontagem de telhados a substituir (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 13), telhas e ripado, telas e zincos, carga e transporte a vazadouro. 

Refere-se este artigo a todos os trabalhos de desmontagem integral e sucessiva de telhas e acessórios cerâmicos, zincos e telas de 

impermeabilização e ripado, e a sua carga e transporte a vazadouro. Inclui-se neste artigo o fornecimento e montagem de oleados 

para total e eficaz protecção dos interiores do edifício de eventual pluviosidade que ocorra durante os trabalhos. 

Critério de medição: m2. 

2.2 – Desmonte de alpendres. 
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Desmontagem integral de alpendres a renovar na circulação exterior do piso 2 (Pátio 3), incluindo chapas translúcidas e estrutura, 

carga e transporte a vazadouro. 

Critério de medição: m2. 

2.3 – Desmonte de clarabóias. 

Desmontagem integral das clarabóias a substituir, incluindo chapas translúcidas e estrutura, algerozes e tubos de queda, carga e 

transporte a vazadouro. 

Critério de medição: m2. 

2.4 – Desmonte de portas e janelas. 

Desmonte de portas e janelas a substituir (aros e folhas), incluindo preparação do vão para receber novo caixilho, carga e transporte 

a vazadouro. (Vão Pe1.13; Vãos J2.1 a J2.15; Vãos J2.31 a J2.34; Vãos J2.43 e J2.44; Vãos J2.47 a J2.50)  

Critério de medição: m2. 

2.5 – Desmonte de envidraçado. 

Desmontagem do envidraçado fixo J1.18, no saguão do piso 1, e gradeamento, carga e transporte a vazadouro, com preparação do 

vão com picagem pontual e reboco para receber nova soleira e caixilho, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. 

Refere-se este artigo a todos os trabalhos de desmonte do envidraçado fixo existente, com caixilharia de ferro e vidro aramado, bem 

como o gradeamento adjacente, carga e transporte a vazadouro, incluindo a preparação do vão com picagem pontual e reboco para 

receber a nova soleira e caixilho, com todos os materiais e trabalhos necessários. 

Critério de medição: vg. 

2.6 – Picagem parcial de paredes exteriores. 

Picagem parcial das paredes exteriores para remoção de rebocos deteriorados e tintas soltas, carga e transporte a vazadouro. 

Critério de medição: m2. 

2.7 – Picagem parcial de empenas, platibandas e muretes. 

Picagem parcial das paredes exteriores de todas as empenas para remoção de rebocos deteriorados e tintas soltas, incluindo áreas 

em platibandas e muretes, carga e transporte a vazadouro. 

Critério de medição: m2. 

2.8 – Levantamento do pavimento de mosaico. 
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Levantamento, sem aproveitamento, de todo o pavimento em mosaico cerâmico, e betonilha de assentamento, do corredor adjacente 

ao pátio 3 (Bombeiros) do Piso 2, carga e transporte a vazadouro. 

Critério de medição: m2. 

2.9 – Demolição de placas de gesso cartonado. 

Demolição de placas de gesso cartonado deteriorado em paredes interiores no arquivo dos pisos térreos, carga e transporte a 

vazadouro. 

Critério de medição: m2. 

2.10 – Picagem parcial de paredes interiores e tectos. 

Picagem parcial de paredes interiores e tectos para remoção de rebocos degradados, carga e transporte a vazadouro.  

Critério de medição: m2. 

2.11 – Demolição de louças sanitárias. 

Demolição de todas as louças sanitárias das I.S. 2.29 e 2.30, sanitas lavatórios e urinol, bem como da pia existente no compartimento 

2.28, com o tamponamento das redes de águas e esgotos, carga e transporte a vazadouro. 

Critério de medição: vg. 

2.12 – Demolição de parede de alvenaria. 

Demolição de parede de alvenaria de 0,10m de espessura na I.S. 2.29, com 3,8m de altura, incluindo porta, aros e guarnições, carga 

e transporte a vazadouro. 

Critério de medição: ml. 

2.13 – Demolição de mosaico cerâmico. 

Demolição de todo o pavimento em mosaico cerâmico, das I.S. do Piso 2, 2.29 e 2,30, carga e transporte a vazadouro. 

Critério de medição: m2. 

2.14 – Demolição de revestimento de azulejos. 

Demolição do revestimento de azulejos das I.S. do Piso 2. 2.29 e 2.30, carga e transporte a vazadouro. 

Critério de medição: m2. 

2.15 – Levantamento de parquet de madeira. 

Levantamento de todo o pavimento em parquet de madeira e rodapé, carga e transporte a vazadouro. 
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Critério de medição: m2. 

2.16 – Levantamento de azulejos decorativos. 

Levantamento parcial, com cuidado especial para não quebrarem, dos azulejos decorativos existentes que se encontrem destacados 

da parede de suporte, para posterior reaproveitamento, com depósito temporário em estaleiro. 

Critério de medição: m2. 

3 – CARPINTARIAS 

3.1 – Revisão da estrutura dos telhados. 

Revisão da estrutura existente de madeira dos telhados a intervir (asnas, madres, varas, etc.), incluindo limpeza geral, reparação e 

reforço de elementos danificados com empalmes ou novos elementos idênticos aos existentes. 

Critério de medição: m2. 

3.2 – Fornecimento e montagem de estrutura de telhado. 

Fornecimento e montagem de estrutura de madeira para o novo telhado conjunto 3, 4 e 5, de quatro águas, incluindo vigamento, 
asnas, madres, escoras, varas e ripado, em pinho tratado com produto xilófago, com todos os trabalhos e materiais de preparação da 
base de assentamento, incluindo a execução de alteamento em 0,50m das paredes periféricas, em alvenaria de tijolo de 0,20 (32m), 
e lintel de coroamento, no alinhamento das existentes, rebocadas interior e exteriormente.
 

Critério de medição: m2. 

3.3 – Fornecimento e pintura de vãos de porta exteriores. 

Fornecimento e pintura de todos os vãos de porta exteriores em madeira existentes, com lixagem, barramento integral nas demãos 

necessárias, e pintura com subcapa e duas demãos de tinta de esmalte, com substituição de vidros partidos, e de ferragens 

danificadas por novas equivalentes, e afinação de abertura de modo a garantir o seu perfeito funcionamento, incluindo todos os 

materiais e trabalhos necessários. 

Critério de medição: m2. 

3.4 – Fornecimento e pintura de vãos de janela. 

Fornecimento e pintura de todos os vãos de janela exteriores em madeira existentes, de peito e de sacada, incluindo lixagem, 

barramento integral nas demãos necessárias, e pintura com subcapa e duas demãos de tinta de esmalte, com substituição de vidros 

partidos, e de ferragens danificadas, dobradiças e fechos de cremona, e afinação de abertura de modo a garantir o seu perfeito 

funcionamento, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. 

Critério de medição: m2. 

3.5 – Fornecimento e aplicação de guarnições de madeira. 
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Fornecimento e aplicação de complemento de guarnição em falta no enxalço do vão de porta interior, entre a sala 2.04 e 2.07, a 

executar em madeira de pinho com perfil idêntico ao existente, com pintura de toda a guarnição a tinta de esmalte brilhante, incluindo 

todos os trabalhos e materiais necessários.  

Critério de medição: ml. 

4. – SERRALHARIAS 

4.1 – Fornecimento e montagem de portas CF. 

Fornecimento e montagem de portas metálicas com características de corta-fogo CF60, do tipo "Dierre New Idra", ou equivalente, 

incluindo aros, com fechadura, puxadores de asa e mola superior, com adaptação dos respectivos vãos, com folhas de 0,80x2,00m. 

(Entrada 0.23; Circulação 1.35; Circulação 2.19; Corredor 2.42) 

Critério de medição: un. 

4.2 – Fornecimento e montagem de vãos de portas. 

Fornecimento e montagem de vão de porta exterior em PVC, de duas folhas, com vidro duplo (6/14/4), ferragens, fechadura e 

puxadores do sistema, com fixações por parafusos em aço inox e vedação do vão com silicone na envolvente do vão pelo exterior e 

interior, conforme mapa de vãos, incluindo todos os trabalhos e materiais de preparação e remates do vão. 

Critério de medição: un. 

4.3 – Fornecimento e montagem de vãos de janelas. 

Fornecimento e montagem de vãos exteriores de janela em PVC, com vidro duplo (6/14/4), e movimento de abertura oscilobatente, 

incluindo peitoris nas janelas de peito, ferragens, fechaduras e puxadores do sistema, com fixações por parafusos em aço inox e 

vedação do vão com silicone na envolvente do vão pelo exterior e interior, conforme peças desenhadas e conforme prescrição do 

fabricante, com todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução (Vãos J2.1 a J2.15; Vãos J2.31 a J2.34; Vãos J2.43 e 

J2.44; Vãos J2.47 a J2.50)  

Critério de medição: un. 

4.4 – Fornecimento e montagem de vão exterior de persianas de vidro. 

Fornecimento e montagem de janela em vão exterior, de persianas de vidro de abertura regulável, do tipo "naco", em estrutura de 

alumínio termolacado branco, incluindo o fornecimento de peitoril de cantaria, para assentamento do vão, com as dimensões de 

0,70mx0,92m (Vão J1.18). 

Critério de medição: un. 

4.5 – Fornecimento e montagem de grelhas para ventilação das coberturas. 
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Fornecimento e montagem de grelhas para ventilação das coberturas em alumínio termolacado com rede interior, com as dimensões 

adaptadas aos vãos (0,30x0,30m e 0,50x0,50m). 

Critério de medição: un. 

4.6 – Fornecimento e reparação de portão de ferro. 

Fornecimento e reparação de portão de ferro no Pátio 3 de acesso aos Bombeiros, com lixagem, soldadura da chapa de almofada à 

estrutura e pintura integral da folha e aro com tinta de esmalte do tipo "Cin cinofer forja", ou equivalente, incluindo substituição da 

fechadura. 

Critério de medição: un. 

4.7 – Fornecimento e montagem de vidros aramados. 

Fornecimento e montagem de 3 vidros aramados incolores de 6mm, com 0,90x0,55m no envidraçado de alumínio do Piso 2, no Pátio 

3, área 2.24, em substituição dos existentes, com todos os trabalhos e materiais necessários, incluindo novas borrachas de vedação, 

carga e transporte a vazadouro. 

Critério de medição: vg. 

5 – ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES 

5.1 – Fornecimento e aplicação de pintura impermeabilizante. 

Fornecimento e aplicação de pintura impermeabilizante do tipo "Matesica Gumasil", ou equivalente, incluindo a base das paredes 

confinantes até uma altura de 0,25m, com preparação da base com limpeza a jacto de água a alta pressão e preenchimento de juntas 

com argamassa cimentícia do tipo "Matesica Selant", ou equivalente, em terraços, com todos os trabalhos e materiais necessários a 

uma boa execução.  

Critério de medição: m2. 

6 – COBERTURAS 

6.1 – Fornecimento e montagem de telhado novo. 

Fornecimento e montagem de telhado novo constituído por painéis de cobertura do tipo onduline, incluindo acessórios (fitas para 

cumeeiras e para beirados), de ripado em madeira, e telha de barro vermelho de canudo (45x20/15), com grampos em "S" em inox, 

incluindo telhões e tamancos, telhas de beirado, telas para cumeeiras e demais acessórios, com todos os trabalhos e materiais 

necessários à sua boa execução. 

Critério de medição: m2. 

6.2 – Revisão integral de telhados. 



 

 

 
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

15 / 65 

 

Revisão integral dos restantes telhados incluindo substituição de todas as telhas partidas por telhas idênticas e o 
reposicionamento de telhas deslocadas com aplicação de grampos nos telhados mais inclinados, acima de 30% de 
inclinação. 

Critério de medição: m2. 

6.3 – Revisão de caleiras e algerozes. 

Revisão de caleiras e algerozes existentes com limpeza integral, com a reparação de todos os troços que apresentem danos, com 

fornecimento e aplicação de novas folhas de zinco soldadas ou telas impermeabilizantes, conforme o existente. 

Critério de medição: ml. 

6.4 – Fornecimento e montagem de capeamentos de muretes. 

Fornecimento e montagem de capeamentos de muretes em chapa de zinco quinada, incluindo elementos de fixação. 

Critério de medição: ml. 

6.5 – Fornecimento e montagem de alpendre. 

Fornecimento e montagem de alpendre no corredor exterior do piso 1, a executar conforme pormenores, em estrutura de ferro 

metalizado e pintado a esmalte, e chapas translúcidas de policarbonato alveolar de 16mm de espessura com protecção UV, incluindo 

algerozes e tubos de queda para recolha de águas pluviais. 

Critério de medição: m2. 

6.6 – Fornecimento e montagem de clarabóia 1 e 3. 

Fornecimento e montagem de clarabóias constituídas por painéis de policarbonato alveolar de 16mm, do tipo "Plexicril – perfil 

grecado", ou de características equivalentes, incluindo estruturas de apoio em ferro galvanizado pintado a esmalte, fixadas nas 

paredes adjacentes, caleiras com ligação à rede de esgotos e elementos acessórios em chapa lacada para remate nas paredes de 

encosto e larós, a executar conforme peças desenhadas. Na clarabóia 1 inclui execução de alteamento das paredes laterais em 

alvenaria de tijolo (2,5m2+2m2), no alinhamento das existentes, rebocadas, conforme peças desenhadas. 

Critério de medição: m2. 

6.7 – Fornecimento e montagem de clarabóia 2. 

Fornecimento e montagem de clarabóia sobre o Saguão do Piso 2, constituídas por painéis sanduíche de chapas de aço perfiladas 

isotérmicas de lã de rocha de 50mm de espessura, do tipo "Alaço CTelha 1000" ou equivalente, cor Ral 8004, e chapas e de 

policarbonato alveolar de 16mm, do tipo "Plexicril grecado", ou de características equivalentes, incluindo estruturas de apoio em ferro 

galvanizado pintado a esmalte, fixado nas paredes adjacentes com encastramento, caleira e tubo de queda com ligação à rede de 

esgotos e elementos acessórios em chapa lacada para remate nas paredes de encosto, e topos dos painéis, a executar conforme 

peças desenhadas. 
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. 

Critério de medição: m2. 

6.8 – Fornecimento e montagem de vidros aramados na clarabóia 4. 

Fornecimento e montagem de vidros aramados incolores de 6mm na clarabóia 4, com prévio tratamento da estrutura, com lixagem, 

aplicação de pintura de metalização, primário e duas demãos de tinta de esmalte sintético brilhante, com os ajustamentos 

necessários àquela montagem, soldadura de bites anti deslizamento dos vidros e fornecimento e aplicação de novos bites de fixação 

dos vidros em cantoneira de ferro metalizada e pintada, e remate periférico do murete em chapa de zinco, incluindo todos os 

trabalhos e materiais necessários. 

Critério de medição: m2. 

7 – PAREDES E TECTOS 

7.1 – Reparação de paredes exteriores. 

Nas paredes exteriores, reparação de todas as áreas danificadas na fachada principal, com fornecimento e aplicação de reboco e 

massas de barramento pré-doseadas de cimento, cal e areia.  

Critério de medição: m2. 

7.2 – Reparação de empenas, platibandas e muretes. 

Nas paredes exteriores, reparação de todas as áreas danificadas de todas as empenas, incluindo áreas em platibandas e muretes, 

com fornecimento e aplicação de reboco e massas de barramento pré-doseadas de cimento, cal e areia.  

Critério de medição: m2. 

7.3 – Reparação de paredes interiores. 

Nas paredes interiores, reparação de áreas picadas, em pisos térreos e pontualmente nos pisos superiores, com fornecimento e 

aplicação de reboco e massas de barramento pré-doseadas de cimento, cal e areia. 

Critério de medição: m2. 

7.4 – Fornecimento e aplicação de azulejo. 

Fornecimento e aplicação de azulejo branco 0,20mx0,20m, até à altura de 2,00m, incluindo todos os trabalhos e materiais 

necessários à sua execução. (I.S. 29 e 30) 

Critério de medição: m2. 
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7.5 – Fornecimento e montagem de parede divisória em resina fenólica. 

Fornecimento e montagem de uma parede divisória, em resina fenólica, com uma porta de 0,60m, a 0,15m do chão e 2,10m de altura, 

e um separador fixo à parede com as dimensões de 0,70x1,00m, incluindo todos os acessórios e outros materiais necessários à sua 

execução. 

Critério de medição: m2. 

7.6 – Fornecimento e montagem de peitoril em cantaria. 

Fornecimento e montagem de peitoril em cantaria para a janela J1.18, em calcário da região, com as dimensões de 70cm de 

comprimento, 15cm de largura e 10cm de altura, com um rebaixo de 1cm para batente do caixilho, assente com argamassa de 

cimento, incluindo todos os trabalhos de preparação e acabamento do vão com reboco de cimento e areia. 

Critério de medição: m2. 

7.7 – Aplicação de azulejos. 

Aplicação dos azulejos desmontados no piso 0 com argamassa de assentamento de cimento cola do tipo "SikaCeram" ou 

equivalente, incluindo preparação da superfície e fornecimento de todos os materiais necessários, conforme os existentes e 

barramento das juntas. (Sala 0.06) 

Critério de medição: m2. 

7.8 – Fornecimento e montagem de tecto falso. 

Fornecimento e montagem de tecto falso de gesso cartonado hidrófugo, liso, suspenso em estrutura metálica de aço galvanizado, 

incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom acabamento. 

Critério de medição: m2. 

8 – PAVIMENTOS 

8.1 – Fornecimento e aplicação de tijoleira de barro. 

Fornecimento e aplicação no corredor exterior anexo ao pátio dos bombeiros de pavimento em tijoleira de barro 
cozido, 0,30mx0,30m, assente com argamassa de cimento, sobre betonilha de argila expandida, impermeabilizada com 
lâmina impermeabilizante, dessolidarizante e difusora de vapor de água de polietileno de 3 mm de espessura e com 
pendentes para drenagem, incluindo rodapé do mesmo material com 0,7m de altura, a execução de fechamento de 
juntas e todos os trabalhos e materiais necessários. 

Critério de medição: m2. 

8.2 – Reparação de pavimentos de soalho de madeira. 
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Reparação de pavimentos de madeira, incluindo substituição de tábuas de soalho e vigamento apodrecido por material idêntico, 

designadamente junto aos vãos exteriores de sacada, afagamento e aspiração, e aplicação de três demãos de verniz aquoso 

monocomponente do tipo "Cin.Durocin WB", ou equivalente, nas condições recomendadas pelo fabricante. 

Critério de medição: m2. 

8.3 – Fornecimento e aplicação de pavimento flutuante. 

Fornecimento a aplicação de pavimento flutuante laminado em réguas de madeira com encaixe longitudinal do tipo "Tarkket" com 

superfície em carvalho, sobre espuma acústica de 3mm, incluindo a preparação do pavimento existente com aplicação de argamassa 

autonivelante com 5mm de espessura, do tipo "Weber CT-C30-F5" ou equivalente. 

Critério de medição: m2. 

8.4 – Fornecimento e aplicação de rodapé 

Fornecimento e aplicação de rodapé em MDF, com as dimensões de 70mmx10mm, aplicado por colagem, com acabamento de 

pintura de esmalte, com todos os trabalhos e materiais necessários. 

Critério de medição: ml. 

8.5 – Fornecimento e aplicação de mosaico de grés porcelânico. 

Fornecimento e aplicação de mosaico de grês porcelânico, 30x30, de cor lisa, em instalações sanitárias do piso 2 (29 e 30), com 

todos os trabalhos e materiais necessários. 

Critério de medição: m2. 

9 – PINTURAS 

9.1 – Fornecimento e execução de pinturas exteriores. 

Fornecimento e execução de pintura integral das fachadas exteriores, principal e posterior, dos pátios e empenas, com tintas aquosas 

do tipo "Cin cinoxano mineral", ou de qualidade equivalente, nas demãos necessárias a um bom recobrimento, montagem e 

desmontagem de andaimes ou plataformas elevatórias, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução. 

As áreas consideradas em medições contemplam as paredes intercaladas das instalações dos Bombeiros da fachada principal uma 

vez que se trata de uma frente única, e exceptuam a fachada principal do edifício do ex-Governo Civil de Faro. 

Critério de medição: m2. 

9.2 – Fornecimento e execução de pinturas de paredes interiores. 

Fornecimento e execução de pintura em paredes interiores com 1 demão de primário tipo "Cin-EP/GC 300" ou equivalente, 2 demãos 

de tinta aquosa acetinada tipo "Cin-Vinylsilk" ou equivalente, na cor branca, incluindo lixagem e tapamento de pequenas fissuras em 
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paredes existentes, montagem e desmontagem de andaimes ou plataformas elevatórias e demais trabalhos complementares para 

uma boa execução. 

Critério de medição: m2. 

9.3 – Fornecimento e execução de pinturas em tectos. 

Fornecimento e execução de pintura em tectos interiores com 1 demão de primário tipo "Cin-EP/GC 300" ou equivalente, 2 demãos 

de tinta aquosa acetinada tipo "Cin-Vinylsilk" ou equivalente, na cor branca, incluindo lixagem e tapamento de pequenas fissuras em 

paredes existentes, montagem e desmontagem de andaimes ou plataformas elevatórias e demais trabalhos complementares para 

uma boa execução. 

Critério de medição: m2. 

9.4 – Fornecimento e pintura de rodapés. 

Fornecimento e pintura de rodapés em madeira com lixagem de tintas velhas, aplicação de subcapa do tipo "Cin-Polyprep 410" ou 

equivalente e pintura com duas demãos de esmalte acrílico aquoso do tipo "Cin-Sintecin", ou equivalente, com acabamento brilhante, 

na cor a definir pela fiscalização, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários. 

Critério de medição: m2. 

10 – REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS 

10.1 – REDE DE ÁGUAS 

10.1.1 – Rede. 

Fornecimento e montagem exterior de rede de água fria em tubo inox com as características descritas nas C.T.E., incluindo todos os 

acessórios de ligação e fixação, com os seguintes calibres: 

- DN28, DN20 e DN15. 

A rede de distribuição interior de água fria será constituída por tubagens de aço inoxidável austenítico de alta liga (CrNiMo) do tipo 

AISI 316 e acessórios metálicos de pressão (”press fitting”). 

Refere-se este artigo a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) – A instalação à vista e eventual abertura e o respectivo tapamento de roços, bem como atravessamentos em elementos de betão 

armado. 

b) – Na rede de água deverão ser usados tubos de aço inoxidável austenítico AISI 316 (W. nº1.4401) para água fria sob pressão. Os 

tubos de aço inoxidável deverão ser apropriados para aplicação de acessórios de compressão, tipo “press-fitting”. 
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Os tubos e os acessórios, assim como o sistema “press-fitting” deverão obedecer a especificações técnicas de fabrico certificadas de 

modo a assegurar a conformidade com as exigências normativas em vigor, devendo essa certificação ser efectuada por uma entidade 

acreditada pelo Instituto Português de Acreditação (Despacho nº 1726/2006 – 2ª série) ou entidade aprovada no estado membro onde 

tiverem sido fabricadas. Tendo em atenção as boas regras de construção, deverão ser cumpridos todos os requisitos expostos nas 

normas europeias e nos documentos de certificação/homologação e indicações do fabricante. 

c) – Os dispositivos de fixação da tubagem à vista. 

d) – Todos os acessórios e todas as ligações a torneiras deverão estar em conformidade com as características indicadas nas 

respectivas normas e ser acompanhados de certificação. 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo destacam-se as seguintes: 

a) – Os tubos deverão observar a classificação europeia de reacção ao fogo A1, cujos traçados e diâmetros serão os indicados no 

projecto para água sob pressão e do melhor fabrico. 

b) – Os tubos e acessórios serão polidos e recristalizados para garantir uma baixa rugosidade, uma superfície uniformemente 

estanque e uma impermeabilidade a longo prazo. 

c) – O conteúdo do molibdénio dos tubos deverá ser entre 2,2 e 2,5% para aumentar a sua resistência à corrosão. 

d) – A união dos acessórios à tubagem será através do método por compressão e deformação da junta tórica CIIR em borracha 

butílica que deverá cumprir os requisitos do DVGW-W 270, no que diz respeito à inocuidade microbiológica (por ex. legionelas) e com 

garantia de total estanquidade e resistência à tracção. 

e) – Para atenuar os fenómenos de corrosão deverão ser utilizadas válvulas de material de nobreza igual ou tão próxima quanto 

possível das do material das tubagens ou serem aplicadas juntas dieléctricas. 

f) – A tubagem à vista será fixada por meio de pontos fixos com acessórios apropriados, braçadeiras de chapa zincada e interior de 

borracha, afastadas de acordo com as distâncias preconizadas em desenhos e respeitando a documentação do fabricante quanto à 

técnica de instalação. 

g) – As tubagens deverão ser mantidas limpas e sem qualquer deterioração / deformação causada durante o armazenamento e o seu 

transporte. 

h) – Na execução das instalações deverão ser usadas ferramentas adequadas para trabalhar o aço inoxidável e utilizada a máquina 

certificada pelo fabricante. O corte do tubo deverá ser sempre efectuado a frio e feito com o disco da máquina de corte (corta tubos) a 

90º, com lâminas/discos de carboneto e com elevadas rotações (não utilizar serras arrefecidas a óleo, discos abrasivos, ou corte a 

maçarico). Após o corte dever-se-á rebarbar cuidadosamente o interior e exterior das extremidades dos tubos, para evitar qualquer 

dano nas juntas tóricas ao introduzir o tubo para dentro do acessório de prensar. De eventuais deformações ocorridas durante a 

operação de corte, o tubo deverá ser calibrado com a ferramenta adequada. Previamente deverá ser verificada se a junta tórica é a 

adequada e se está em boas condições e limpa. 

i) – Devem ser sempre consultadas as indicações dos fabricantes e respeitadas as gamas de aplicabilidade dos materiais. 

j) – A tubagem deverá ser ensaiada por processo apropriado e a submeter à aprovação da Fiscalização a uma pressão pelo menos 

dupla da pressão de serviço, não se podendo proceder ao seu tapamento, total ou parcial, antes da obtenção de bons resultados 

neste ensaio. 

Critério de medição: ml 
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10.1.2 – Válvulas de seccionamento 

Fornecimento de montagem de válvulas de seccionamento com as características descritas nas C.T.E, incluindo todos os acessórios 

de ligação e fixação e com os seguintes calibres: 

- DN28 e DN20. 

Refere-se este artigo a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) – O fornecimento e assentamento da torneira, que deve ser certificada de modo a assegurar a conformidade com as exigências 

normativas em vigor, devendo essa certificação ser efectuada por uma entidade acreditada pelo Instituto Português de Acreditação 

(Despacho nº 1726/2006 – 2ª série) ou entidade aprovada no estado membro onde tiver sido fabricada. Tendo em atenção as boas 

regras de construção, deverão ser cumpridos todos os requisitos expostos nas normas europeias e nos documentos de 

certificação/homologação e indicações do fabricante. 

b) – A ligação da torneira ao ramal de abastecimento. 

c) – Os trabalhos complementares necessários. 

Condições técnicas 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo destacam-se as seguintes: 

a) – A torneira será de obturador de disco, de latão, com manípulo cromado. 

b) – A torneira será colocada nos locais indicados nos desenhos e terá o diâmetro da tubagem em que se insere. 

c) – O manípulo terá uma seta indicando a posição do fuso. 

d) – A altura da torneira será indicada em cada caso pela Fiscalização. 

e) – A montagem da torneira na tubagem será efectuada de modo a que a sua retirada e substituição, em caso de avaria, seja 

possível sem elevados trabalhos de construção civil. 

Critério de medição: unidade. 

10.1.3 – Torneira monocomando 

Fornecimento e montagem de torneira monocomando com cartucho cerâmico cromada de serviço com bica roscada, conforme 

representação em peças desenhadas, incluindo acessórios e equipamentos necessários ao seu bom funcionamento (na I.S., sobre a 

pia de despejos). 

Refere-se este artigo a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) – O fornecimento e assentamento da torneira, que deve ser certificada de modo a assegurar a conformidade com as exigências 

normativas em vigor, devendo essa certificação ser efectuada por uma entidade acreditada pelo Instituto Português de Acreditação 

(Despacho nº 1726/2006 – 2ª série) ou entidade aprovada no estado membro onde tiver sido fabricada. Tendo em atenção as boas 
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regras de construção, deverão ser cumpridos todos os requisitos expostos nas normas europeias e nos documentos de 

certificação/homologação e indicações do fabricante. 

b) – A ligação da torneira ao ramal de abastecimento. 

c) – Os trabalhos complementares necessários. 

Critério de medição: unidade. 

10.1.4 – Torneiras monocomando de lavatório 

Fornecimento e montagem de torneira de lavatório monocomando cromada do tipo “Zenite, modelo Engenho ref.ª 57450”, ou 

equivalente, com todos os acessórios, remates e ligações para o seu perfeito funcionamento. 

Refere-se este artigo a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, conforme condições do 

artigo anterior. 

Critério de medição: unidade. 

10.1.5 – Ensaios 

Execução dos ensaios hidráulicos descriminados nas C.T.E. 

As canalizações serão submetidas aos ensaios de: 

a) - Continuidade, com tubagem instalada não tapada; 

b) - De estanquicidade, para a pressão fixada; 

c) - Global e de equilibragem. 

Depois da tubagem e das válvulas instaladas, a rede de águas deverá ser submetida a ensaios hidráulicos comprovativos da sua 

resistência e da sua estanquicidade. 

As instalações serão submetidas durante 24 horas a um ensaio de pressão hidráulica de 10Kg/cm2, devendo para o efeito, obturar-se 

todos os pontos extremos das canalizações. 

A bomba para a prova hidráulica, munida de manómetro, será colocada o mais próximo possível do ponto de menor cota do troço a 

ensaiar. 

Elevada a pressão interna da canalização do valor P da pressão de prova, considerar-se-á que a canalização está satisfatoriamente 

assente quando o manómetro não acuse, em meia hora, descida superior a: 

( P/5 ) 1/2 

Concluídos todos os trabalhos de montagem e em data a definir pela Fiscalização da Obra, colocar-se-ão em funcionamento, durante 

6 dias, as redes de águas, para verificação do comportamento das instalações. 
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Critério de medição: unidade. 

10.2 – REDE DE ESGOTOS 

10.2.1 – Tubo de PVC 

Fornecimento e montagem de tubo de PVC rígido incluindo todos os elementos de ligação em ângulo para a realização do projecto, 

com os seguintes calibres: 

- DN40, DN50 e DN110. 

Refere-se este artigo a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) – O fornecimento e assentamento de tubagem de PVC rígido. 

b) – O fornecimento e assentamento de grampos em ferro metalizado para fixação da tubagem à vista. 

c) – O fornecimento e assentamento de todos os acessórios e uniões e todas as ligações a aparelhos de utilização, sifões, caixas de 

visita, caixa de mudança de direcção, respiro dos tubos de ventilação dos esgotos, etc. 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo destacam-se as seguintes: 

a) – A tubagem da classe PN 0,4 MPa a empregar será nos diâmetros indicados no projecto, de policloreto de vinilo não plastificado 

(P.V.C. rígido), e deve ser certificada de modo a assegurar a conformidade com as exigências normativas em vigor, devendo essa 

certificação ser efectuada por uma entidade acreditada pelo Instituto Português de Acreditação (Despacho nº 1726/2006 – 2ª série) 

ou entidade aprovada no estado membro onde tiverem sido fabricadas. Tendo em atenção as boas regras de construção, deverão ser 

cumpridos todos os requisitos expostos nas normas europeias e nos documentos de certificação/homologação e indicações do 

fabricante. 

b) – A tubagem seguirá nas paredes e pavimentos em roços tapados com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, e será 

colocada de modo a que os seus troços fiquem bem alinhados. 

c) – De forma a ficar bem alinhada e bem fixa às paredes e tectos, a tubagem colocada junto a tectos ou paredes será fixada por 

meio de grampos de fixação de ferro metalizado a zinco. 

A sua colocação deve atender aos movimentos térmicos de dilatação e contracção e respectivas variações de comprimento. Assim, 

recomenda-se a utilização de braçadeiras de fixação, bem apertadas, colocadas nas cabeças de acoplamento, imediatamente abaixo 

da sede do retentor, criando assim um ponto fixo e, braçadeiras de passagem, normalmente a meio vão, não fortemente apertadas, 

de modo a permitirem as variações de comprimento dos tubos, garantindo o alinhamento das tubagens. 

d) – As uniões de tubos topo a topo e em derivação utilizando peças acessórias deverão ser sempre executadas depois de 

mergulhadas em água quente, fazendo-se o aperto entre as peças por meio de braçadeiras metálicas metalizadas a zinco. 

e) – A execução das curvas deverá revestir-se de cuidados especiais, a fim de evitar a degradação do material por oxidação, 

recomendando-se na sua execução a utilização de um maçarico com jacto de azoto ou imersão do tubo a encurvar, em água quente. 

Na zona a encurvar, antes de se executarem as curvas, o tubo deverá ser cheio com areia previamente aquecida. Não será aceite a 

execução de curvas, ligações ou outros trabalhos por acção directa da chama sobre a tubagem. 
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f) – As tubagens de ventilação das prumadas subirão 0,20 m acima das coberturas. A sua ligação à impermeabilização das 

coberturas será realizada por meio de camisa exterior terminada na base por disco com 0,15 m de aba colado entre lâminas de 

impermeabilização, tipo "Sika" ou equivalente e dobrando para o interior do tubo no topo superior, tudo em zinco nº 12. 

g) – Antes do tapamento da tubagem, esta deverá ser ensaiada por processo apropriado a submeter á aprovação da Fiscalização. 

h) – As tubagens que ficarem à vista deverão ser acabadas com pintura a tinta de esmalte com duas demãos. 

Critério de medição: metro linear de tubagem aplicada, de acordo com os diâmetros indicados nas alíneas do mapa de medições. 

10.2.2 – Caixa de pavimento 

Fornecimento e montagem de caixa de pavimento em PVC. 

Refere-se este artigo a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) – O fornecimento e colocação da caixa com a respectiva tampa roscável de latão cromado. 

b) – A ligação da caixa à tubagem de esgotos. 

c) – Os cortes e remates necessários. 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo destacam-se as seguintes: 

a) – A caixa será cilíndrica de P.V.C. rígido, devendo a tampa ser de latão cromado e de enroscar no corpo da caixa. 

b) – As dimensões da caixa serão compatíveis com as tubagens que nela concorrem e que dela saem. 

c) – A tampa da caixa ficará à face do pavimento limpo e deverá vedar completamente de líquidos ou cheiros. 

Critério de medição: unidade, assente e ligada à rede de esgotos. 

10.3 – CONSTRUÇÃO CIVIL ASSOCIADA 

10.3.1 - Execução dos trabalhos de construção civil associados e descriminados nas C.T.E. 

10.3.1.1 – Desmonte de tubagem 

Execução de desmonte e remoção de tubagens existentes que impeçam o assentamento da nova tubagem, incluindo desactivação 

de tubagem e a sua colocação em local a designar pela fiscalização, bem como reparações ou transformações necessárias da rede 

que se mantém em serviço, tapamento de roços e a sua remoção do local da obra de acordo com Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição. 

Refere-se este artigo a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução, nomeadamente: 

a) – Abertura de roços para acessibilidade à rede existente. 

b) – Desmonte do troço de rede existente indispensável à instalação da nova rede. 
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c) – Tamponagem da rede existente não utilizada. 

d) – Tapamento dos roços. 

Critério de medição: vg. 

10.3.1.2 – Abertura de roços 

Execução de abertura e tapamento de roços no pavimento para a passagem de esgoto e montagem de caixa de pavimento, bem 

como a furação da laje do pavimento para a passagem da tubagem de esgoto para o tecto do piso inferior e respectivos remates de 

acabamento, incluindo rebaixamento da saída do esgoto na parede, com todos os trabalhos e materiais necessários a um bom 

acabamento. 

Refere-se este artigo a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se os seguintes: 

a) – A abertura e o tapamento de roços e atravessamentos em elementos de betão armado. 

Critério de medição: vg. 

11 – EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 

11.1 – Louças sanitárias. 

Fornecimento, montagem de louça sanitária de cor branca, incluindo todos os trabalhos, fornecimentos necessários a um perfeito 

acabamento, tudo de acordo com as Peças Escritas, Mapa de Acabamentos, Plantas de Arquitectura e Plantas de Águas e Esgotos. 

11.1.1 – Lavatórios. 

Fornecimento e montagem de lavatório de porcelana branca suspenso tipo “Roca Khroma 600x480”, ou equivalente, com torneira 

monocomando cromado do tipo “Zenite, modelo Engenho ref.ª 57450”, ou equivalente, com todos os acessórios, remates e ligações 

para o seu perfeito funcionamento, conforme peças escritas e plantas de arquitectura. 

Refere-se este artigo ao fornecimento e montagem de louça sanitária de faiança branca, incluindo poleias e perfis em inox, fixações 

por chumbadouros devidamente embebidos na parede, fixação da bacia através de parafusos, vedação periférica em silicone incolor, 

válvula de descarga e corrente em latão cromado todos os trabalhos, fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de 

acordo com as peças escritas, plantas de arquitectura e plantas de águas e esgotos. 

Critério de medição: un. 

11.1.2 – Sifões de garrafa 

Fornecimento e montagem de sifão de garrafa redondo, acabamento cromado tipo "Sanitana" ou equivalente, incluindo tubo cromado 

de ligação ao esgoto, espelhos, e todos os acessórios e materiais necessários para o seu perfeito funcionamento. 
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Refere-se este artigo a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e aplicação, salientando-se de entre os 

trabalhos e fornecimentos a efectuar, os que abaixo se indicam: 

a) – O fornecimento e o assentamento do sifão de garrafa com tubo de ligação e florão. 

b) – A ligação ao esgoto e ao lavatório. 

c) – Os cortes e remates necessários. 

Entre as várias condições a que deve obedecer o trabalho indicado neste artigo mencionam-se, como merecendo referência especial, 

as seguintes: 

a) – O sifão de garrafa será do tipo “Sanitana” ou de qualidade equivalente, de latão cromado. 

b) – O tubo de ligação e o florão serão cromados. 

c) – As juntas de ligação deverão observar uma estanquidade perfeita. 

d) – O sifão deverá ser assente de modo a ficar rigorosamente vertical. 

Critério de medição: unidade, assente e ligada à rede de esgotos. 

11.1.3 – Urinol em porcelana. 

Fornecimento e montagem de urinol em porcelana branca do tipo "Sanindusa Ria", ou equivalente, com entrada vertical, incluindo 

sifão de garrafa cromado e fluxómetro vertical com botão superior e válvula de segurança, incluindo todos os materiais e trabalhos 

necessários. 

Critério de medição: unidade, assente e ligada à rede de esgotos. 

11.1.4 - Sanitas 

Fornecimento e montagem de sanita em porcelana branca compacta tipo "Sanindusa look dc", ou equivalente, com descarga dual, 

tampo de sanita em termodur com queda amortecida do mesmo modelo, com todos os acessórios, remates e ligações para o seu 

perfeito funcionamento, conforme Mapa de Acabamentos e Plantas de Arquitectura. 

Refere-se este artigo ao fornecimento e montagem de sanitas compactas D/C com fixação, apoiadas no pavimento, incluindo fixações 

ao pavimento através de parafusos em latão cromado, roscados ao pavimento através de buchas de plástico, vedação periférica em 

silicone incolor, ligação ao esgoto por canhão de PVC rígido, bem como todos os acessórios necessários, de cor branca, incluindo 

todos os trabalhos, fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas, mapa de 

acabamentos, e desenhos do projecto. Inclui o fornecimento e assentamento de tampo em duroplast do modelo da sanita, incluindo 

todas as fixações necessárias. Tudo devidamente executado de acordo com especificações do fabricante e conforme peças 

desenhadas. 

Critério de medição: un. 

11.2 – Acessórios de I.S. 
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Fornecimento e colocação de acessórios em aço inox satinado para Instalações Sanitárias incluindo todos os trabalhos e peças 

necessárias à sua montagem e correto funcionamento, conforme recomendações do fornecedor, e desenhos de arquitectura. 

11.2.1 – Porta-piaçabas 

Fornecimento e colocação de porta piaçabas de formato cilíndrico em inox satinado AISI 430, com tampa, tipo “Senda-Delabie 4051S” 

ou equivalente, fixados na parede junto às sanitas, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares, tudo 

executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. 

Refere-se este artigo ao fornecimento e assentamento de porta-piaçabas de parede em aço inox (AISI 304), incluindo todas as 

fixações necessárias com buchas e parafusos de aço inox. Tudo devidamente executado de acordo com especificações do fabricante 

e conforme peças desenhadas. 

Critério de medição: un. 

11.2.2 – Dispensador de sabão 

Fornecimento e assentamento de dispensador de sabão líquido em inox satinado AISI 304, de 1,0 L, antivandalismo, com fechadura, 

com botão soft-touch e anti bloqueio, do tipo “Senda-Delabie ref. 510582” ou equivalente, colocado junto aos lavatórios, incluindo 

todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares, tudo executado de acordo com as peças desenhadas e descrição do 

caderno de encargos. 

Refere-se este artigo ao fornecimento e assentamento de dispensador de sabão em aço inox (AISI 304), incluindo todas as fixações 

necessárias à parede com buchas e parafusos de aço inox. Tudo devidamente executado de acordo com especificações do 

fabricante e conforme peças desenhadas. 

Critério de medição: un. 

11.2.3 – Dispensador de toalhetes de papel 

Fornecimento e assentamento de dispensador de toalhetes de papel em inox AISI 304 de 1 mm de espessura, satinado, porta 

basculante p/ enchimento e ranhura p/ visualização de nível, com fechadura, tipo “Senda-Delabie ref.0011120000”, ou equivalente, 

colocados junto aos lavatórios, incluindo todos os trabalhos e materiais acessórios e complementares, tudo executado de acordo com 

as peças desenhadas e descrição do Caderno de Encargos. 

Refere-se este artigo ao fornecimento e assentamento de dispensador de toalhetes de papel em aço inox (AISI 304), incluindo todas 

as fixações necessárias à parede com buchas e parafusos de aço inox. Tudo devidamente executado de acordo com especificações 

do fabricante e conforme peças desenhadas. 

Critério de medição: un. 

11.2.4 – Porta-rolos de papel higiénico 
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Fornecimento e montagem de porta-rolos de papel higiénico em aço inox satinado AISI 304, para rolo de 400m, com tampa 

monobloco com visor e chave de segurança, do tipo "Senda-Delabie ref. 2912" ou equivalente (diâmetro de 305mm, profundidade 

135mm). 

Refere-se este artigo ao fornecimento e assentamento de porta rolo de papel higiénico de tambor, em aço inox (AISI 304), incluindo 

todas as fixações necessárias à parede com buchas e parafusos de aço inox. Tudo devidamente executado de acordo com 

especificações do fabricante e conforme peças desenhadas. 

Critério de medição: un. 

11.2.5 – Balde de 12 litros 

Fornecimento de balde com pedal em aço inox satinado AISI 340, satinado, de 12 litros. 

Critério de medição: un. 

11.2.6 – Papeleira de 25 litros 

Fornecimento de papeleira em aço inox satinado AISI 304, com as dimensões de 155x355x460mm, do tipo “Senda-Delabie ref.ª. 

510461S", ou de qualidade equivalente, de 25 litros de capacidade. 

Critério de medição: un. 

12 - DIVERSOS 

12.1 - Revisão geral das instalações sanitárias 2.47 e 2.48, incluindo substituição ou reparação de torneiras e válvulas de segurança 

danificadas, assegurando o seu normal funcionamento.  

Critério de medição: vg. 

12.2 - Fornecimento e montagem de tampos de sanita em termodur adequado ao modelo da sanita existente nas I.S. 2.47 e 2.48. 

Critério de medição: un. 

12.3 - Fornecimento de espelho encastrado assente em parede da Instalação Sanitária à face do revestimento cerâmico, de 

dimensões 0,60mx0,80m e espessura de 6mm, incluindo fixações, isolamento no tardoz e todos os trabalhos complementares, 

conforme Mapa de Acabamentos e desenhos de Arquitectura. 

Critério de medição: un. 

12.4 - Fornecimento e montagem de estores interiores de rolo, em polyester e PVC, com comando por corrente, do tipo "Represtor-

Sombroll", ou equivalente. 

Critério de medição: m2. 
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13 - INSTALAÇÃO ELÉCTRICA 

13.1 - MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

O presente projecto refere-se à remodelação das instalações eléctricas, ao nível da iluminação do Arquivo e da sinalização de 

emergência de todo o Edifício, e dotar as instalações de um Sistema Automático de Detecção de Incêndios, da Direcção de Finanças 

de Faro.  

A restante rede eléctrica está em condições razoáveis e não precisará de intervenção significativa. 

O Sistema Automático de Detecção de Incêndios a implementar será de acordo com as seguintes características. 

13.1.1 - DETECÇÃO DE INCÊNDIOS 

13.1.1.1 - GENERALIDADES 

Com o fim de diminuir os riscos provenientes de um incêndio estão previstas instalações de detecção automática de alarme de 

incêndio no edifício, empregando adequada central de detecção e alarme automático de incêndio, do tipo digital endereçável, e 

detectores, sirenes e botões de alarme apropriados: 

O sistema proposto baseia-se no princípio da detecção de incêndios analógica (endereçável), objectivamente pelas razões seguintes: 

− Área de implantação e número de níveis (pisos) do edifício; 

− Simplicidade e flexibilidade de instalação do sistema; 

− Máxima garantia na continuidade de serviço do sistema; 

− Imunidade da rede a interferências exteriores com minimização de falsos alarmes; 

− Facilidade de operação (estado, alarme e avaria) e integração do sistema. 

13.1.1.2 - NORMAS E REGULAMENTOS 

Na definição dos critérios do projecto, foram observadas as prescrições da Legislação Nacional, e na falta destas, recorreu-se a 

diversa Normalização Internacional, como se indica a seguir: 

- NACIONAL 

* Decreto-lei 239186 de Agosto de 1996. 

* Regras técnicas do Instituto de Seguros de Portugal. 

* Regulamentos diversos relativos a edificações recebendo público, e aos vários tipos de instalações técnicas. 
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- ESTRANGEIRAS 

* Nacional Fire Protection Association (NFPA) 

* Comite European de Normalization (CEN) 

* British Standards (BS) 

13.1.1.3 - CONCEPÇÃO DO SISTEMA 

A estrutura do sistema tem por base a central, localizada no pólo técnico, a partir da qual se agrupam todos os componentes através 

de loop’s. 

Dada a horizontalidade do sistema de detecção de incêndios no que diz respeito à sua influência com diferentes especialidades, será 

compromisso obrigatório averiguar as necessidades associadas à implantação do sistema e fornecer todas as indicações úteis à 

definição e execução dos diferentes trabalhos de apoio. 

No estabelecimento do sistema utilizam-se parcialmente infra-estruturas já contempladas nos estudos de instalações eléctricas ou de 

telecomunicações, pelo que a consulta dos mesmos constitui uma necessidade (ver desenhos de caminhos de cabos, calhas e 

condutas). 

13.1.1.4 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

Após a deflagração de um incêndio, a actuação de um detector manual (botão) ou automático desencadeará de imediato o alarme 

local na central, que se pode considerar restrito no âmbito da organização de segurança se se destinar a prevenir o pessoal da 

segurança para a utilização dos meios de intervenção imediata. 

Na ausência de pessoal afecto à segurança, qualquer actuação de um dispositivo detector deverá activar o procedimento de alarme 

geral, ao qual se deve iniciar a evacuação do(s) edifício(s). 

Nos edifícios dotados de meios humanos afectos à segurança, entre os alarmes restrito e geral será estabelecido um período de 

espera, de modo a permitir a actuação conforme definido no âmbito do plano de emergência. A central sinalizará permanentemente o 

estado de funcionamento, dando início à temporização de reconhecimento ou confirmação quando houver reacções dos detectores 

automáticos, ou actuando de imediato quando forem accionados botões de alarme manual. 

As ordens programadas, em caso de alarme, englobam os seguintes procedimentos de segurança: 

− Actuação da bobina do corte geral de energia eléctrica (excepto equipamentos de segurança); 

− Actuação da bobina de corte geral de AVAC; 

− Comando de fecho dos registos corta-fogo; 

− Libertação de dispositivos de retenção de portas corta-fogo; 

− Comando de equipamentos mecânicos de desenfumagem; 

− Transmissão de alerta aos serviços de intervenção e combate. 
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Os comandos de “aceitação do alarme”, de “anulação do alarme local” e de “accionamento do alarme geral” só poderão ser actuados 

directamente na central. As sinalizações na central manter-se-ão enquanto as causas não forem extintas. 

Os alarmes de avarias serão sinalizados acústica e visualmente na central, de forma idêntica aos alarmes de fogo, embora sem 

desencadear alarmes de evacuação. Em caso de simultaneidade, os alarmes de fogo serão sempre prioritários. 

13.1.1.5 - COMPONENTES DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO 

13.1.1.5.1 - Central de Detecção de Incêndios 

O sistema de detecção de incêndios será composto por uma central ligada aos dispositivos periféricos tais como detectores, unidades 

de monitorização e controlo e dispositivos de sinalização óptica e acústica, localizados nas áreas a proteger. 

A central deverá monitorizar continuamente o estado analógico de todos os dispositivos sensores e iniciar acções, quando ocorrer 

uma condição de alarme de fogo. A unidade de controlo central deverá tomar todas as decisões respeitantes ao estado do sistema 

resultantes da informação recebida de cada dispositivo periférico. 

A operação e configuração do sistema deverão ser efectuadas a partir do teclado da central bem como a partir do “software” 

específico. Futuras alterações deverão ser permitidas realizar pelas mesmas vias. Em caso de falha total de energia, esta 

configuração deverá ser mantida, sem recurso ao uso de baterias (memória não volátil). 

A central deverá possuir um painel frontal integrando LEDs indicadores, teclado de controlo e operação, um “visor LCD” retro 

iluminado e um JOG DIAL. O “visor LCD” em conjunto com os LEDs de zona correspondentes, informarão sobre todos os eventos 

ocorridos no sistema. 

A central deverá assegurar a comunicação com os repetidores, com os computadores, com o software de configuração e 

computadores com o software gráfico, modems, dispositivos de conversão de fibra óptica, interfaces TCP/IP. 

A central deverá possibilitar a instalação em sistema “stand-alone” ou como parte integrante de um sistema em rede. 

O sistema deverá dispor de fonte de alimentação com carregador de baterias seladas do tipo seco, de forma a possibilitar uma 

autonomia mínima de 72h. Esta fonte deverá ainda de ser completamente monitorizada sob condições de avaria, falha de rede (230 

Vac), bateria descarregada e bateria desligada.  

Deverá indicar automaticamente alarmes de fogo assim como, erros ou falhas. O sistema deverá de ter sido desenvolvido para que a 

operação do utilizador tenha que ser mínima. As condições de alarme e avaria deverão ser claras e inequívocas, não deixando 

qualquer dúvida ao utilizador. A ocorrência de uma situação de alarme ou avaria causará toda a informação relevante a ser indicada 

nos indicadores luminosos e acústicos da central, sem que para o efeito exista qualquer intervenção do utilizador. 

A ocorrência de alarme ou avaria, ou ainda a operação do utilizador não deverão ser a causa de qualquer inibição ou atraso na 

recepção de novos alarmes. Caso se proceda à inibição de uma zona ou se efectue um teste ao sistema, este deverá de ser 

prontamente mostrado no painel frontal de forma a indicar o funcionamento anormal do equipamento e o sistema deverá manter-se 

disponível para monitorizar qualquer situação de alarme e avaria (curto circuito ou circuito aberto).  

Todo o seu manuseamento deverá ser fácil e intuitivo. 

Concepção 
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Deverá ser construída com um plástico especial, por forma a permitir pintar a sua caixa com a cor mais adequada ao ambiente onde 

se aplica. As suas formas deverão ser suaves e possuir um interface intuitivo com o utilizador. Os controlos principais, deverão ser 

discretos, e estar claramente indicados, devendo ainda possuir um Jog Dial. 

Programação através do painel frontal 

Deverá ser efectuada através do interface de utilizador, que deverá composto por Soft Keys e um Jog Dial, em conjunto com um visor 

LCD de fácil leitura. Deverá ter todas as funcionalidades do Auto Configurador, abarcando as necessidades das instalações típicas. 

Deverá possuir um método que permita uma mudança incremental muito rápida, nas configurações de pontos e zonas, para locais 

específicos. 

Programação através de PC 

Deverá ser possível a programação por PC através de um ambiente gráfico, com configuração drag-and-drop  A programação 

efectuada por PC também poderá ser efectuada off-line, sendo depois carregada numa memória USB que ligará posteriormente à 

central. 

Configuração e parametrização simples 

Terá no mínimo as seguintes funcionalidades  

- Fácil configuração de cartas e módulos opcionais 

- Programação incremental automática 

- Programação off-line através de memória USB 

- Possibilidade de voltar ao update anterior (undo) 

- Identificação de falhas ao nível do dispositivo 

- Sirenes de loop 

Compensação Automática de sensibilidade 

A central deverá, ajustar continuamente o nível ideal de disparo de alarme, às condições ambientais ondecada detector está 

instalado. Para proporcionar uma redução efectiva de falsos alarmes, evitando todos os incómodos a eles associados, e garantindo 

uma confiança total no sistema. 

Níveis de acesso 

O acesso ao sistema será protegido por códigos de acesso de acordo com o estabelecido nas Normas Europeias EN54. Os códigos 

de acesso serão usados para prevenir o acesso não autorizado à programação e menus de controlo da central.  

A central deverá ser dotada de microprocessador, que deverá assegurar o máximo de fiabilidade e segurança das seguintes funções: 

 Alimentação dos circuitos de detecção, de comandos e alarmes; 

 Recepção e tratamento dos sinais provenientes dos dispositivos inseridos nos circuitos de detecção; 
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 Actuação do circuito de alarme; 

 Prioridade dos sinais de alarme de fogo relativamente aos sinais de avaria; 

 Possibilidade de isolar zonas de alarme; 

 Alarmes de avaria sinalizados acústica e visualmente e devidamente identificados, de forma idêntica à situação de alarme 

de incêndio; 

 Resposta a uma condição de alarme confirmado não superior a 1 segundo. 

Monitorização 

 A central deverá ser capaz de monitorizar continuamente o seguinte: 

 Falha de alimentação da rede (230 Vac) 

 Falha de alimentação auxiliar de 24 VDC 

 Circuito de sonoros em aberto 

 Circuito de sonoros em curto-circuito 

 Bateria baixa 

 Falha de alimentação da bateria 

 Impressora desligada 

 Falha de comunicação 

 Falha de terra 

 Verificação da memória E²PROM 

Capacidade 

A expansão ou adição de uma rede será efectuada por módulos do tipo “plug-in” que deverão ser automaticamente configurados pelo 

sistema. 

A central deverá ser capaz de controlar um, dois ou quatro anéis. Cada anel deverá ser capaz de suportar 128 dispositivos 

endereçáveis. Estes dispositivos poderão ser interfaces de controlo, de monitorização, de entradas / saídas, botoneiras manuais, 

sirenes endereçáveis. 

Os anéis poderão ser configurados de duas formas: abertos terminando no último endereço (Classe B), ou fechados com retorno à 

central (Classe A). Ambas as configurações deverão permitir derivações ou ramificações. Cada anel será constituído por um cabo de 

dois condutores. 

O cabo do anel deverá somente ser dedicado à alimentação, e a transportar os dados da comunicação de e para os dispositivos. 
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Não deverá existir uma ordem de endereçamento dos dispositivos. Os dispositivos deverão ser endereçados de acordo com as 

necessidades da instalação. A central não deverá usar o sistema de endereçamento por “software”. Todos os dispositivos dos anéis 

deverão ser programados manualmente pelo instalador. A central deverá possuir a capacidade de confirmar a ordem da instalação 

dos dispositivos do anel durante o reconhecimento e em simultâneo dar prioridade a qualquer dispositivo que mostre tendência para 

condição de alarme. 

13.1.1.5.2 - Tipos de dispositivos 

A central deverá suportar os seguintes dispositivos: 

 Detectores de Fumos: 

 Detectores de calor: 

 Módulos de controlo e monitorização: 

 Botoneiras manuais de alarme 

 Módulos de Entrada / Sadia: Para monitorização e comando de sinais  

Todos os módulos deverão possuir uma capacidade de resposta inferior a 2 segundos. 

Auto configurador 

Deverá possuir um auto configurador de modo a guiar o instalador para obter uma parametrização mais eficaz do sistema e de uma 

forma mais rápida. Deverá, através de poucos e simples comandos efectuados no painel frontal, identificar correctamente todos os 

dispositivos, coloca-los nas zonas e aplicar as obrigatoriedades técnicas específicas de cada país. Deverá reconhecer e proteger as 

parametrizações previamente instaladas, efectuado apenas as mudanças incrementais na configuração. 

Estado dos dispositivos 

A central deverá efectuar uma “poll” a todos os dispositivos do sistema num tempo inferior a 2 segundos. O valor analógico lido em 

cada verificação, será armazenado em memória. O estado de cada dispositivo, após a “poll” será acedido pela central. A central 

indicará as seguintes condições: 

 Alarme 

 Pré-alarme 

 Falha: 

 De comunicação indicada por “Sem resposta do dispositivo” no LCD 

 Do tipo de dispositivo diferente do programado indicado por “ Tipo Errado” no LCD 

 Normal 

Verificação de alarme 



 

 

 
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

35 / 65 

 

A central deverá possuir métodos para a eliminação de ocorrências de falsos alarmes. O tempo de resposta dos alarmes de fogo 

deverá estar de acordo com os parâmetros da EN54 Parte 2. Sob qualquer condição o tempo de reacção de qualquer dispositivo 

deverá ser inferior a 2 segundos. 

Monitorização do anel 

A central deverá monitorizar continuamente os anéis contra curto-circuito, circuito aberto e remoção física dos dispositivos. Falhas 

desta natureza deverão ser sinalizadas óptica e acusticamente, de acordo com o período de tempo especificado na EN54 Parte 2. 

Alocação em memória 

A central deverá permitir alocação em memória suficiente para todas as aplicações. Não deverá necessitar de módulos de expansão 

de memória. 

Sinalização e avisos 

Os alarmes de fogo e avisos de falhas deverão ser sinalizados óptica e acusticamente na central. Todos os indicadores ópticos 

deverão ser por LED´s, de acordo com a descrição seguinte: 

 Vermelhos 

 Alarmes de fogo 

 Sinal de alarme ao equipamento de transmissão aos bombeiros 

 Sinais para controlo de equipamento automático de protecção de fogo 

 Amarelos 

 Avisos de falhas 

 Condições de inibição 

 Zonas em  teste 

 Sinal de falha ao equipamento de transmissão 

 Verdes 

 Operação correcta da alimentação e do microprocessador 

Os sinais acústicos de fogo e falha serão diferenciados, de acordo com o seguinte: 

 Fogo - Tom contínuo 

 Falha - Tom intermitente 

Sinalização do painel frontal 
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Todos os indicadores ópticos do painel frontal estarão de acordo com o especificado na EN54 Parte 2. O painel frontal da central 

possuirá no mínimo os seguintes indicadores: 

 Indicadores gerais 

 Em serviço 

 Fogo geral 

 Falha geral 

 Inibição geral 

 Teste geral 

 Falha fora de serviço 

 Falha de alimentação 

 Falha de sistema 

 Falha de terra 

 Indicadores de controlo 

 Silenciar Besouro 

 Evacuação 

 Indicadores de sonoros 

 Sonoros activos 

 Sonoros silenciados 

 Retardo activo 

 Falha / Inibição 

 Indicadores de relés 

 Inibido 

A central deverá apresentar no painel frontal as indicações ópticas do estado de 20 zonas: alarme, falha, inibição e teste. 

Visor 

O visor deverá ser do tipo LCD gráfico com dimensões que garantam uma boa visibilidade, devendo mostrar os eventos e 

notificações através de ícones reconhecíveis. 



 

 

 
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS  

 DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

 

 

 

 

37 / 65 

 

Operação 

O painel frontal deverá possuir no mínimo, um Jog Dial e teclas de controlo: 

 Teclado alfanumérico com “scroll” e teclas de direcção 

 Silenciar besouro 

 Reposição (Reset) 

 Activar sonoros 

 Silenciar sonoros 

 Evacuação 

Deverá possuir ainda teclas de operação, com a funcionalidade, soft key, onde a funcionalidade de cada tecla é adaptada ao menu 

escolhido pelo Jog Dial. 

Saídas gerais 

A central deverá dispor, no mínimo, das seguintes saídas: 

 Relé de fogo geral 

 Relé de falha geral 

 Dois relés supervisionados de sirenes 

Todos os relés deverão estar dimensionados para 1A @ 30 VDC 

Saídas programáveis 

No mínimo de 2 saídas programáveis de relé deverão equipar internamente a central. Estas saídas poderão ser programados como 

saídas de zona em fogo ou normalmente como saídas livres. A programação destas saídas deverá ser possível a partir de qualquer 

dispositivo endereçável do anel. 

Portas de comunicação 

A central deverá possuir as seguintes portas de comunicação: 

 Porta USB 

 Porta série RS232 dedicada à configuração, exploração gráfica, impressora ou modem externos 

 Interface IP 

Entradas programáveis 

Deverá ser possível programar entradas e saídas a partir das seguintes origens: 
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 Entradas da central 

 Relés da central 

 Módulos de entrada / saída 

 Entradas / saídas entre centrais através da rede 

13.1.1.5.3 - Impressoras 

Deverá ser possível ligar uma impressora externa à central, através da porta série RS232. A impressora poderá ser definida como 

impressora de eventos ou de relatórios. 

13.1.1.5.4 - Rede 

Deverá ser possível configurar até 32 centrais e/ou painéis repetidores em rede, via IP. Deverá permitir a remoção ou inserção de um 

elemento na rede, com a finalidade de expansão do sistema. 

A rede deverá usar um protocolo standard assegurando que os dados que nela circulam não serão corrompidos. 

Deverá ser ainda permitir: 

 Programar entradas / saídas entre as diversas centrais 

 Possibilidade de manutenção remota 

 Porta RS232 para ligação dos pacotes de “software” gráfico, dos sistemas de gestão integrada de edifícios e de modems 

 Painéis repetidores globais 

13.1.1.5.5 - Painéis Repetidores 

Deverá estar disponível um painel repetidor / emulador de aparência idêntica à central, disponibilizando todos os dados de informação 

em visor LCD, assim como todas as sinalizações e comandos da central. Poderá centralizar todas as informações da rede, 

sinalização e controlo, assumindo-se como painel repetidor / emulador global. 

Características técnicas: 

Alimentação   

Tensão de Alimentação  230 / 110 VAC (+10% / -15%) 

Frequência  50 / 60 Hz (±5%) 

Corrente  Nom. 0.6 / 1.3 A, Max. 1.5 / 3.15 A 

Fusível  2 / 4 A 

Tipo de cabo  3 x 1.5 mm² (fase, neutro, terra) 
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Baterias Max.  2 x 12V/18Ah (utilizar os cabos fornecidos) 

Saídas   

Programável com supervisão  4, 750mA / 19.5-28VDC (24VDC nominal) 

Fogo Geral + Avaria supervisionada  2, 350mA / 19.5-28VDC (24 VDC nominal)  

Fogo Geral + Relé de Avaria  2 

Aux  1 c/ repos., 500mA / 19.5-28VDC (24VDC nominal) 

Tipo de cabo Recomendado  1 par 1.5mm² torçado 

Resistência Fim de Linha  15kohm 

Entradas  

Programável  2  

Tipo de cabo Recomendado  1 par 1.5mm² torçado  

Resistência Fim de Linha  15kohm 

Carga máxima  150 mA 

Anéis  

Saídas  2, 250mA / 29VDC (29VDC a 36VDC) 

Comprimento de cabo  56ohm / 1μF max. 4 km  

Tipo de cabo Recomendado  1 par 1.5mm² torçado  

Expansibilidade Sim, mais 2 anéis  

Condições ambientais 

 

Temperatura de armazenamento  -10°C a +50 °C 

Temperatura de operação  -8°C a +42 °C  

Humidade relativa  max. 95 % (sem condensação)  

Mecânicas   

Tamanho (L x P x A)  449.6 x 171.2 x 550 mm 

Peso  7.4 kg (sem baterias) 
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Cor RAL7035 

Entrada de Cabos (Topo/Fundo/Traseira)                          18 (20mm) / 2 (20mm) / 

2 placa removíveis 

 

Índice de Protecção (IP)  IP30: apenas para uso no interior  

13.1.1.5.6 - Elementos de Detecção 

Os sensores (ou detectores) endereçáveis de tecnologia digital são do tipo baixo perfil, adequados a cada área a vigiar, seguindo as 

peças desenhadas. As bases de montagem dos sensores serão universais e comuns a toda a gama para facilitar as operações de 

ligação, de colocação e remoção e de manutenção no próprio local de instalação. Mesmo com os sensores removidos, manualmente 

deverá ser possível assegurar a continuidade do loop na base. 

Todos os sensores endereçáveis incorporarão um indicador que será visível ao nível do solo. O indicador pulsará para indicar que 

estão em comunicação e acenderão permanentemente quando em alarme. Poderá ser possível programar o indicador para não 

pulsar durante o estado normal. 

O endereço exclusivo (código) de cada sensor poderá ser programado na base off-line aquando da sua colocação ou on-line pelo 

loop, permitindo manter o endereço inalterável independentemente das vezes que o sensor for substituído. 

Os sensores devem incorporar uma saída para operação remota de um sinalizador ou outra unidade, com uma limitação de corrente 

de 4mA, através de ligação na base. 

Para além da comunicação em alarme e teste, as rotinas automáticas de auto-diagnóstico, com a correspondente sinalização local e 

remota de falhas, obedecerão à norma EN54 parte 5 e 7. 

Detectores 

Neste caso usar-se-ão Detectores Ópticos de Fumos e Termo volumétricos. 

Serão utilizados dois condutores para interligação dos sensores á central de detecção, possuindo capacidade de funcionamento 

satisfatório a 24V, tendo uma tolerância de funcionamento entre 17Vdc e 28 Vdc. Os sensores não devem ser polarizados. O seu 

consumo em repouso não deverá exceder os 200 A. 

Um LED indicador vermelho deve estar incorporado no sensor, tornando-se activo perante condições de alarme pré estabelecidas. 

Este indicador poderá ser operado remotamente a partir da própria central. Cada sensor poderá tem incorporado um display de 7 

segmentos providenciando informação extra enviada pela central de detecção. 

Cada sensor deve possuir uma saída que possibilite a instalação e comando remoto de um sinalizador, ou unidade similar com uma 

limitação de corrente de 4mA. Esta saída poderá ser operada a partir da própria central e independente do sensor. 

As bases devem ser standard e separadas dos sensores. A remoção dos sensores, torna-se mais rápida para serviços de 

manutenção. As bases não devem possuir componentes electrónicos. 

A transmissão de dados de e para o painel de controlo, será efectuada a partir dos sensores, via modulo de comunicação, 

incorporado no sensor e aplicado pelo seu fabricante, formando parte integrante do sensor. 
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Os sensores devem ser fornecidos totalmente testados e calibrados. 

O endereço único de cada sensor será efectuado, através de comutadores rotativos existentes em cada unidade endereçável. 

Os comutadores rotativos permitiram a configuração numérica do endereço sem utilização de tabelas de conversão binárias ou 

hexadecimais. 

A base deve possuir capacidade de inserção de uma etiqueta, identificativa do endereço do sensor, devendo esta ficar exterior e 

visível quando o sensor se encontra aplicado. 

Os sensores devem possibilitar a efectivação de testes remotos a partir do painel, pela transmissão de um código de teste ao sensor 

endereçado. Resulta assim que um sensor operacional transmite um sinal de valor analógico em excesso sobre o valor recomendado 

para uma condição de alarme. O painel reconhecerá este sinal como um sinal de teste e não um sinal de alarme. 

Todos os sensores devem utilizar tecnologias de ponta tais como ASIC e SMD. 

Uma caixa terminal deve ser fornecida para continuidade da blindagem do cabo. 

O protocolo de comunicação deve comprovar a sua integridade e possuir no mínimo 4-bit de verificação de erro "Cyclic Redundancy 

Check". 

Os sensores ópticos de fumo são apropriados para efectuarem a detecção de fumos visíveis, tais como os provenientes de fogos de 

combustão lenta, incluindo a combustão de PVC.  

Devem basear-se no principio da dispersão de luz, utilizando uma fonte LED luminosa pulsada interna e um sensor fotoeléctrico. 

A construção do sensor e da base deve ser em plástico ABS auto extinguível de cor branco mate. Todos os circuitos devem estar 

devidamente protegidos contra humidade e fungos. Os pontos de entrada de fumo devem estar protegidos contra a entrada de pó e 

insectos por rede anti corrosiva resistente. Os sensores devem estar desobstruídos quando instalados, possuindo dimensões que não 

excedem 50 X 100 mm de diâmetro máximo, incluindo a base de montagem. 

Os sensores devem ter capacidade para protecção de uma área de 100m² a uma altura máxima de 11m. A sua instalação e fixação 

deve ser de acordo com as regras standard nacionais. 

A acumulação de sujidade ou contaminações similares na câmara fotoeléctrica, deve gerar por alteração gradual, uma saída de sinal 

no sensor. O painel de controle deverá ser capaz de monitorizar esta pequena alteração em sinal, e ao nível compensação pré-

determinado sinalizar a exigência de manutenção. 

Deve ser possível efectuar a manutenção de um sensor contaminado, no local da instalação. O sensor deve estar equipado com uma 

câmara óptica intermutável. 

13.1.1.5.7 - Detectores Manuais 

Os botões de alarme manual terão de satisfazer as exigências da EN54 parte 11. 

A caixa dos botões deve ser fabricada em material plástico auto-extinguivel, de cor vermelha, resistente a solicitações mecânicas. 

Devem permitir montagem à face ou embebidas 
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Devem ser concebidos para serem actuados por quebra de vidro frontal, anti – estilhaço 

Devem possuir inscrições claras para quem os operar, seja através de ícones ou texto em português. 

Deverão possuir uma chave de teste, de modo a permitir o teste sem a necessidade de quebrar o vidro. 

13.1.1.5.8 - Sirenes Electrónicas Interiores 

As sirenes são endereçáveis, com vários tons de toque e de baixo consumo, autoalimentadas pelo loop de comunicações, não 

necessitando de alimentação auxiliar. 

As sirenes poderão ser activadas ou desactivadas e seleccionar o tom desejado por programação estabelecida na UCS. 

13.1.1.5.9 - Sirenes Exteriores com Strob 

As sirenes de exterior com flash combinam em simultâneo as funções de sinalização sonora e luminosa, sendo alimentadas por fonte 

externa ou directamente a partir da central. 

Após a deflagração de um incêndio, a actuação de um detector manual (botão) ou automático desencadeará de imediato o alarme 

local na central, que se pode considerar restrito no âmbito da organização de segurança se se destinar a prevenir o pessoal da 

segurança para a utilização dos meios de intervenção imediata. 

Na ausência de pessoal afecto à segurança, qualquer actuação de um dispositivo detector deverá activar o procedimento de alarme 

geral, ao qual se deve iniciar a evacuação do(s) edifício(s). 

Nos edifícios dotados de meios humanos afectos à segurança, entre os alarmes restrito e geral será estabelecido um período de 

espera, de modo a permitir a actuação conforme definido no âmbito do plano de emergência. A central sinalizará permanentemente o 

estado de funcionamento, dando início à temporização de reconhecimento ou confirmação quando houver reacções dos detectores 

automáticos, ou actuando de imediato quando forem accionados botões de alarme manual. 

As ordens programadas, em caso de alarme, englobam os seguintes procedimentos de segurança: 

− Actuação da bobina do corte geral de energia eléctrica (excepto equipamentos de segurança); 

− Actuação da bobina de corte geral de AVAC; 

− Comando de fecho dos registos corta-fogo; 

− Libertação de dispositivos de retenção de portas corta-fogo; 

− Comando de equipamentos mecânicos de desenfumagem; 

− Transmissão de alerta aos serviços de intervenção e combate. 

Os comandos de “aceitação do alarme”, de “anulação do alarme local” e de “accionamento do alarme geral” só poderão ser actuados 

directamente na central. As sinalizações na central manter-se-ão enquanto as causas não forem extintas. 
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Os alarmes de avarias serão sinalizados acústica e visualmente na central, de forma idêntica aos alarmes de fogo, embora sem 

desencadear alarmes de evacuação. Em caso de simultaneidade, os alarmes de fogo serão sempre prioritários. 

13.1.2 - ENSAIOS GERAIS 

Durante a montagem, concluída a obra e na recepção provisória, serão realizados os ensaios e verificações que o técnico da DSIE 

entender necessárias.  

Para o efeito, o adjudicatário deverá dispor de aparelhagem de medição apropriada e de pessoal competente para as leituras a efec-

tuar, e terá de proceder a todas as alterações e regulações necessárias até se obterem os resultados pretendidos. 

Os principais ensaios e verificações a realizar serão as seguintes: 

 Resistência ao isolamento 

 Rigidez dieléctrica; 

 Protecção contra sobreintensidades e sobrecargas; 

 Protecção contra contactos indirectos, incluindo a medição da resistência de terra e massas; 

 Possibilidade de desenfiamento e enfiamento de condutores isolados ou cabos em tubos ou condutores; 

 Colocação em carga de toda a instalação; 

 Verificação do equilíbrio das fases; 

 Verificação do funcionamento de toda a aparelhagem de comando; 

 Níveis de iluminação artificial; 

 Ausência de ruídos provenientes dos balastros e de tremura das lâmpadas; 

 Testes aos cabos da rede de informática e / ou estruturada feita pelos técnicos da DSI; 

 Ensaios gerais de bom funcionamento. 

13.2 - CADERNO DE ENCARGOS DAS I.E. 

13.2.1 - CONDIÇÕES TÉCNICAS 

13.2.1.1 – TUBAGEM 

13.2.1.1.1 – Os tubos e acessórios destinados à protecção mecânica dos condutores e cabos serão de material 

isolante dos seguintes tipos: VD para montagem saliente. 

13.2.1.2 – CALHAS TÉCNICAS 
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13.2.1.2.1 - As caixas serão em material isolante, termoplásticas moldadas numa só peça. 

13.2.1.2.2 – As caixas serão equipadas com ligadores rápidos ou placas de terminais de aperto mecânico. 

13.2.1.2.3 – As caixas para montagem saliente serão estanques com junta de borracha. 

13.2.1.2.4 – Calha técnica de cor branca com 20x12,5 mm. 

13.2.1.3 – CONDUTORES E CABOS 

13.2.1.3.1 – Os cabos XV a aplicar serão abraçadeiras, quer quando instalados sobre tectos falsos, quer quando á vista. 

13.2.1.4 – APARELHAGEM  

13.2.1.4.1 - Todas as tomadas a instalar serão do tipo schuko 2P+T 16A/250V estanques.  

13.2.1.4.2 - As tomadas e restante aparelhagem a instalar, serão da série Plexo da Legrand ou equivalentes. 

13.2.1.5 – ILUMINAÇÃO 

13.2.1.5.1 – Todos os equipamentos de comando (interruptores, comutadores de lustre, comutadores de escada, etc.) serão da série 

Plexo da Legrand ou equivalentes. 

13.2.1.5 2 – Os aparelhos de iluminação de emergência serão ligados na caixa de derivação do circuito de iluminação mais próximo, 

ou numa caixa de derivação a criar no circuito de alimentação da iluminação local. 

13.2.1.5.3 - Serão fornecidos e montados novos aparelhos de iluminação, com as seguintes características: 

A1 – Aparelho de iluminação de LED para montagem individual saliente, estanque, com corpo executado em policarbonato, junta 

vedante, para garantir estanquidade, clips de fecho do difusor em inox. Difusor em policarbonato. 10,1 W de potência, 1350 lm, 4000 

K. IP 65, vida útil de 60.000h, com as seguintes dimensões: 680x105x95 mm. Modelo de Referência MHPLP-I da EEE ou equivalente. 

A2 – Aparelho de iluminação de LED para montagem individual saliente, estanque, com corpo executado em policarbonato, junta 

vedante, para garantir estanquidade, clips de fecho do difusor em inox. Difusor em policarbonato. 20,1 W de potência, 2670 lm, 4000 

K. IP 65, vida útil de 60.000h, com as seguintes dimensões: 1288x105x95 mm. Modelo de Referência MHPLP-I da EEE ou 

equivalente. 

A3 – Aparelho de iluminação de LED para montagem individual saliente, estanque, com corpo executado em policarbonato, junta 

vedante, para garantir estanquidade, clips de fecho do difusor em inox. Difusor em policarbonato. 25,2 W de potência, 3300 lm, 4000 

K. IP 65, vida útil de 60.000h, com as seguintes dimensões: 1576x105x95 mm. Modelo de Referência MHPLP-I da EEE ou 

equivalente. 

A4 - Projector exterior com tecnologia LED, com corpo executado em alumínio fundido, vidro temperado, óptica simétrica, com 40 W 

de potência, 4000 K, IP 65, IK 08, vida útil de 50.000h. Modelo de Referência: CoreLine Tempo LED ou equivalente. 

A5 – Aparelho de iluminação de LED para montagem individual saliente, tipo Uplight, com corpo executado em chapa de aço macio 

com tratamento anticorrosivo. Corpo com termolacagem electroestática em resina epóxi-poliéster de cor branca, com 
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aditivo contra o envelhecimento provocado pela radiação UV. Vidro temperado. 14 W de potência, 1680 lm, 4000 K. IP 20, 

vida útil de 50.000h, com as seguintes dimensões: 635x150x80 mm. Modelo de Referência IW3LV da EEE ou equivalente. 

B1 - Aparelho de iluminação emergência de led, com 2 W de potência. Com corpo em policabornato branco e tampa em policabornato 

transparente, mantida. Equipado com kit de emergência (3h), com baterias de Ni-Cd 3,6V, com autoteste. Montagem saliente em 

parede. Alimentação 230 V, 50 Hz, com classe II de isolamento. Grau de protecção IP 22. Pictograma incluído. Tipo Tiger Led da 

AWEX ou equivalente. 

B2 - Aparelho de iluminação emergência de led, com 2 W de potência. Com corpo em policabornato branco, tampa em policabornato 

transparente, e bandeira em acrílico tansparente, mantida. Equipado com kit de emergência (3h), com baterias de Ni-Cd 3,6V, com 

autoteste. Montagem saliente ou embutida no tecto. Alimentação 230 V, 50 Hz, com classe II de isolamento. Grau de protecção IP 22. 

Pictograma incluído. Tipo Tiger P Led da AWEX ou equivalente.  

13.2.1.6 – QUADROS ELÉCTRICOS 

13.2.1.6.1 - Manutenção dos quadros eléctricos existentes com reaperto dos bornes e ligações existentes, limpeza, c/ substituição 

dos equipamentos que se encontrarem danificados. 

 

13.2.1.7 - SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO  

 

13.2.1.7.1 – Fornecimento e montagem de um Sistema Automático de Detecção de Incêndio, com as características definidas na 

memória descritiva e justificativa, sendo a cablagem de interligação dos diversos componentes do Sistema, do tipo JE-H(St)H Bl 

FE180/E90 com 4x1mm². 

13.2.1.7.2 - O módulo de comando a fornecer irá efectuar o comando do elevador, quando existir um alarme de incêndio, enviando o 
elevador para o piso 0. Neste item estão incluídos todos os trabalhos e equipamentos necessários para este efeito. 

14 - AVAC 

OBJECTIVOS 

Os objectivos do presente Projecto de Execução, relativo à Direção de Finanças de Faro, são: 

1. definir o sistema de Ar Condicionado(avac) que vai ser instalado nas salas nº 2.36, 2.37 e 2.38 do piso dois; levar a cabo o 

desmantelamento das unidades avariadas e das respectivas instalações mecânicas e eléctricas, para que sejam 

transportadas para vazadouro, com o cumprimento de todos os procedimentos legais no âmbito da legislação em vigor, e em 

particular o DL152/2005 e Portaria 335/97, devendo ser elaborada declaração de abate contendo lista com referência, modelo 

e número de série das unidades (anexo I) a entregar ao dono da obra, a qual deverá ser assinada e validada com carimbo ou 

selo branco da entidade que proceder ao abate do equipamento, para posterior devolução ao proprietário do equipamento. 

2. a beneficiação do sistema avac existente nas salas 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 e 2.14; 

3. e a beneficiação dos sistemas de ventilação existentes no edifício. 

Desta forma, e relativo ao ponto 1 dos objectivos: 
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Existem algumas unidades de ar condicionado instaladas que não estão a funcionar actualmente e como tal não satisfazem 

as condições de conforto dos utilizadores das referidas salas. O tempo de vida das instalações já foi ultrapassado, as marcas 

já não se comercializam (pelo que não é possível proceder à reparação das mesmas, (por falta de peças de substituição), 

usa-se indevidamente o fluido R22, cuja manipulação está proibida desde Janeiro de 2015. Desta forma é necessário que as 

mesmas sejam substituídas por um sistema avac, novo. 

Neste contexto, é necessário proceder-se à substituição destes sistemas avac por forma a proporcionar conforto térmico aos 

utilizadores (utentes e funcionários). 

As Instalações constantes no presente Projecto foram assim concebidas tendo em conta a arquitectura actual do edifício. 

Foi também considerada toda a regulamentação em vigor, as regras da boa arte e soluções técnicas, económicas e energeticamente 

eficientes, tendo em conta a fiabilidade e as características dos vários espaços do Edifício, ainda que este não seja alvo de 

Procedimento de Licenciamento, pelas suas características e pelo facto de se tratar de um Edifício existente. 

Nas páginas seguintes irão ser especificados os parâmetros definidores do Projecto e a concepção das instalações projectadas. 

No caso de serem montadas unidades em locais onde não existam as infra-estruturas relativas às instalações mecânicas e eléctricas, 

estes trabalhos farão parte integrante do presente fornecimento, bem como todos os meios necessários para o efeito; 

Relativamente ao ponto 2 dos objectivos: 

Torna-se necessário levar a cabo a beneficiação dos sistemas avac existentes. 

Relativamente ao ponto 3 dos objectivos: 

Torna-se necessário levar a cabo a beneficiação dos sistemas de ventilação existentes. 

Todos os trabalhos de instalação eléctrica e de construção civil, onde se incluem os meios de elevação inerentes ao presente 

fornecimento bem como a respectiva montagem devem ser previstos e serão por conta do adjudicatário, incluindo as necessárias 

autorizações junto de câmaras ou outras entidades omissas neste documento, para a utilização de equipamentos elevatórios (caso 

sejam necessários). Neste contexto será sempre dado conhecimento à Fiscalização, para que esta autorize os respectivos trabalhos. 

Dadas as características dos edifícios, aconselha-se a que os concorrentes à execução desta obra visitem os locais para terem uma 

ideia correcta da sua dimensão e características. 

Os trabalhos deverão ser executados de acordo com as peças escritas e as boas regras de execução de trabalhos desta natureza, de 

modo que esta instalação seja entregue completa e pronta a funcionar nas melhores condições. 

Os trabalhos devem ser devidamente programados e faseados de modo que não prejudique o funcionamento normal das salas de 

trabalho e devem ser sempre autorizados pela Fiscalização. 

DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES A ADOPTAR 

A solução considerada para a instalação de avac teve em conta tratar os espaços em termos de climatização, com soluções 

técnico/económicas dentro dos parâmetros e condições de exploração adequados, da arquitectura definida para os mesmos e o fim a 

que as instalações se destinam. 
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Climatização 

Na opção por sistema tipo VRV, o sistema de gestão poderá posteriormente funcionar interligando os diversos sistemas numa única 

central, pelo que deverão ter um protocolo "aberto" e de fácil comunicação de informações, comandos e avarias reportadas a uma 

única estação. 

O sistema do tipo VRV tem recuperação de calor, permitindo dispor simultaneamente de Arrefecimento e Aquecimento por Espaço. 

Foram considerados sistemas independentes por Piso e por zona significativa; permitem combinar várias Unidades Interiores com 

Aquecimento e Arrefecimento em simultâneo com uma única Unidade exterior, através um único circuito frigorífico a dois tubos entre 

a Unidade Exterior e as caixas de controlo. 

O controlo das condições interiores será feito através de equipamentos de controlo fornecido com as Unidades, com sensores de 

temperatura colocados nas Unidades Evaporadoras, prevendo-se um controle individualizado por cada Unidade Evaporadora. 

As ligações hidráulicas entre as Unidades Interiores e Exteriores desenvolvem-se em courettes e no tecto falso das zonas comuns de 

cada espaço em calha técnica. Na área técnica ou no exterior, esta calha técnica deverá ser fechada e pintada à cor indicada pela 

Fiscalização. 

As Unidades serão fixas ao tecto real através de varões roscados de forma a garantir a sua verticalidade. 

A tubagem de esgoto de condensados das unidades evaporadoras deverá ligar às prumadas de esgoto de lavatórios, pluviais ou 

outras, para as quais não haja perigo de passagem de cheiros. Contudo as unidades interiores têm bombas de condensados 

incluídas. 

Comando e Controlo das Instalações 

Para o comando e controlo da Instalação de Ventilação e Ar Condicionado que vai ser instalada considerou-se um quadro eléctrico 

por piso, que alimentem os equipamentos de climatização de cada piso. 

As unidades Interiores/Evaporadoras serão alimentadas a partir do respectivo Quadro Eléctrico do Piso, o que está considerado na 

presente empreitada. 

São da responsabilidade do empreiteiro de AVAC todas as interligações eléctricas entre o Quadro e os equipamentos de 

Climatização e Ventilação, assim como os registos corta-fogo e cablagem de controlo, comando e protecções das instalações. No 

caso de não existirem protecções nos quadros, devem ser instaladas, para a boa execução da instalação de avac para que a mesma 

fique em funcionamento. 

Construção civil 

Estão incluídos nesta empreitada todos os trabalhos de construção civil inerentes à presente empreitada e que estejam ou não 

descritos nas CTE e que sejam necessários à boa execução da instalação de avac para que a mesma fique em funcionamento. 

Todos os trabalhos serão realizados dentro das boas regras da especialidade e de acordo com a legislação em vigor sobre a matéria. 

Instalação eléctrica 

Estão incluídos nesta empreitada todos os trabalhos de electricidade inerentes à presente empreitada nomeadamente, a alimentação 

eléctrica às unidades e respectivas protecções eléctricas. 
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Todos os trabalhos de electricidade realizados, serão sempre executados dentro das boas regras impostas pela técnica da 

especialidade, e tendo em conta o Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica em vigor. 

A alimentação será feita em corrente alternada de 380/220V,50Hz.  

Todos os circuitos de alimentação eléctrica às unidades serão providos de protecção contra sobrecargas e sobreintensidades. 

Ensaios 

O procedimento dos ensaios e operações de recepção, para todas as instalações constantes deste projecto de instalação avac para 

diversos serviços, deve permitir a verificação do bom funcionamento das unidades, bem como, de que estes satisfazem todas as 

normas e regras sobre esta matéria. 

Para que o equipamento seja aceite pela Fiscalização da Obra é necessário que os resultados obtidos nos ensaios se aproximem, 

tanto quanto possível, dos valores do projecto.  

Antes da recepção provisória, proceder-se-á ao ensaio das instalações, sendo da conta do empreiteiro todas as despesas que as 

experiências venham a acarretar. 

Serão postas a funcionar as unidades e verificados os órgãos de segurança para cuja actuação seja possível criar condições 

anormais de funcionamento. 

Será verificado o funcionamento de todo o equipamento em geral. 

Serão medidos os caudais das grelhas e difusores, sendo o sistema regulado até se obterem os valores de conforto. 

Na instalação eléctrica a parte de avac será ensaiada as suas funcionalidades e resposta das protecções. 

Serão realizados todos os ensaios indispensáveis à fiscalização para avaliação da capacidade efectiva da instalação, 

nomeadamente: 

Ensaios de Ventiladores, etc; 

Medição do caudal de ar em grelhas e difusores, etc. (insuflação, recirculação, extracção); 

Registos de temperaturas e humidades relativas no interior das Instalações a climatizar e no exterior, para diferentes estações do 

ano; 

Protecções eléctricas dos equipamentos e sua devida correcção, se necessária; 

Determinação do grau de isolamento eléctrico de cada uma das instalações avac e sua devida correcção, se necessária; 

Registo de pressão em tubagens; 

Medição do consumo eléctrico dos equipamentos; 

Medição dos níveis de ruído no interior das instalações; 

Ensaio geral da instalação a funcionar em pleno, especialmente durante cada uma das estações (Verão e Inverno). 

Todos os encargos inerentes a estes trabalhos, assim como a aparelhagem de medida necessária, serão da responsabilidade do 

Adjudicatário. 

Caso se verifiquem condições de funcionamento anormais, deverão ser feitas as necessárias reparações de modo a se obterem os 

resultados desejados. 
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Garantia e assistência técnica 

O adjudicatário para todas as instalações constantes deste projecto de instalação avac obriga-se pelo prazo de dois anos, contado da 

data da recepção provisória, a reparar, afinar, ou substituir qualquer peça ou peças, órgão ou órgãos, nos quais se reconheçam 

defeitos de construção ou de montagem. 

O adjudicatário obriga-se ainda, durante o mesmo prazo, a prestar gratuitamente serviços de assistência às instalações, serviços de 

conservação de toda a aparelhagem, assim como o atendimento de reclamações de mau funcionamento. 

Cumpre ao adjudicatário também fornecer e colocar em local bem visível, um quadro de instruções que permita ao pessoal uma boa 

condução do sistema a instalar, bem como a manutenção de todo o equipamento de que é objecto este fornecimento. Sendo 

condições necessárias para o pagamento, o adjudicatário obriga-se a fornecer, após a realização dos trabalhos, uma relação com as 

características do equipamento instalado e do removido, para além das guias de envio para centro de recolha de equipamento 

eléctrico e electrónico, bem como as telas finais (em formato electrónico do tipo autocad v2010, acrobat reader e/ou Word) contendo 

a localização do equipamento instalado, o traçado das redes de fluido e de condensados e os diagramas eléctricos integrados em 

plantas existentes. 

Notas importantes 

Não serão admitidas reclamações baseadas no desconhecimento do edifício, pelo que os concorrentes devem visitá-lo, para se 

inteirarem das condições. 

Os concorrentes, na elaboração da sua proposta, devem ter em atenção, que se pretende que a obra seja executada sem prejudicar 

o normal funcionamento das instalações pelo que devem ter em conta que alguns trabalhos deverão ser feitos fora das horas normais 

de expediente. Neste sentido a limpeza diária da obra é fundamental e obrigatória. 

Competirá ao adjudicatário a construção e levantamento de andaimes ou outros meios elevatórios se necessário, reservando-se à 

fiscalização o direito de os rejeitar, em obediência às normas de segurança. 

Os materiais e utensílios a aplicar ou a utilizar na obra, deverão ser arrumados de forma a não ocuparem os espaços necessários ao 

normal funcionamento dos serviços.  

A implementação do faseamento da obra deve contemplar os meios necessários para a execução desta instalação, são da 

responsabilidade integral do empreiteiro, deve resolver as deficiências encontradas sem qualquer custo para o dono de obra e deve 

ser mantido enquanto se mantiver a execução da instalação. O adjudicatário obriga-se a realizar todos os trabalhos de acordo com as 

boas regras de execução de trabalhos desta natureza, cumprindo todas as instruções que lhe forem dadas pela fiscalização da 

Direcção de Serviços de Instalações e Equipamentos da AT, adiante designada por Fiscalização/Dono de Obra. 

Todos os materiais a utilizar na presente instalação, deverão ser da melhor qualidade e perfeitamente adequados aos fins que se 

destinam. 

Os concorrentes devem ser claros nas suas propostas a apresentar, detalhando concretamente o tipo, a marca e a origem de todos 

os equipamentos e acessórios que constituem o equipamento, que deve ser suportado com recurso aos catálogos em português, dos 

equipamentos propostos, em qualidade e quantidade aos indicados e referências a fornecer. 

O adjudicatário obriga-se a prestar instruções, aos utilizadores do sistema avac. 
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Não serão admitidos quaisquer valores de erros e omissões ou trabalhos a mais, baseados no desconhecimento do edifício ou das 

condições do mesmo que eventualmente dificultem a montagem dos equipamentos, nomeadamente a colocação das máquinas 

exteriores ou qualquer outra (passagem de condutas, etc.). 

No caso deste serviço que possui tectos falsos, o encaminhamento das instalações mecânicas e eléctricas é preferencialmente 

conduzida por estes. Assim deve ter-se em atenção que os tectos, bem como as luminárias que forem removidas para permitir a 

passagem das referidas instalações devem, após os mesmos estarem regularizados, ser repostas em condições de funcionamento. 

Consideram-se que os trabalhos de construção civil necessários para executar estes trabalhos estão incluídos neste fornecimento. 

CADERNO DE ENCARGOS DE AVAC 

OBJECTIVO 

É objectivo do presente Caderno de Encargos estabelecer as condições gerais e especiais a que deverão obedecer o fornecimento e 

os trabalhos inerentes à Instalação de avac que vai ser instalada no SF. 

CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS DE AVAC 

Obrigações do Adjudicatário 

A presente prestação de serviços compreende o fornecimento, montagem e colocação em funcionamento do equipamento e materiais 

inerentes às instalações, objectivo deste Projecto, quer sejam citados nas Peças Desenhadas e Escritas, quer sejam omissas numas 

e outras, mas necessários ao bom funcionamento das Instalações. 

As diversas instalações de avac a fornecer, montar e colocar em funcionamento, deverão ser executadas segundo as mais apertadas 

normas de boa técnica, de acordo com este Caderno de Encargos e Peças Desenhadas que o acompanham, dele fazendo parte 

integrante. 

No trabalho de desmantelamento de sistemas de climatização a que se encontram instalados, deverão ser acauteladas todas as 

medidas de segurança para o efeito e previstas pela Lei em vigor, sendo a sua implementação da responsabilidade do adjudicatário, 

bem como de quaisquer acidentes que possam a vir a ocorrer. 

No trabalho de desmantelamento de sistemas de climatização a que se encontram instalados, são da responsabilidade do 

adjudicatário todos os meios necessários a utilizar para o efeito, nomeadamente gruas ou outros meios de elevação, bem como as 

respectivas autorizações junto das entidades competentes para o efeito. 

São ainda da responsabilidade do adjudicatário: 

- Nos locais onde estão instaladas as unidades exteriores que sejam para desmantelar, terão os mesmos de ser regularizados 

do ponto de vista de construção civil (impermeabilizações de terraços, isolamento, pintura total da divisão, reposição de 

azulejo, ou outras que se encontram omissas, mas que sejam necessárias), quer se trate de terraços, paredes, tectos reais ou 

falsos, janelas, vidros, caixilharias em ferro, alumínio ou de outro material; 

- Nos locais onde estão instaladas as unidades interiores que sejam para desmantelar, terão os mesmos de ser regularizados 

do ponto de vista da construção civil (impermeabilizações de terraços, isolamento, pintura total da divisão, reposição de 

azulejo, ou outras que se encontram omissas, mas que sejam necessárias), quer se trate de paredes, tectos reais ou falsos, 

janelas, vidros, caixilharias em ferro, alumínio ou de outro material; 
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- Caso seja necessário efectuar a deslocação temporária de quaisquer sistemas de avac (com a inclusão das respectivas 

instalações mecânica, aeráulica e eléctrica e as respectivas fixações), do local onde os mesmos se encontram a funcionar nas 

devidas condições, a mesma terá de ser acautelada por forma de quando voltar a ser reposta, se efectue o seu arranque de 

forma a permitir o seu funcionamento nas devidas condições. Para o efeito, todos os trabalhos inerentes a esta execução 

(deslocação e reposição) é da responsabilidade do adjudicatário. Na execução destes trabalhos (deslocação e reposição), os 

materiais empregues devem ser pelo menos de qualidade igual ou superior ao existente, decorrendo sempre a sua aplicação 

da aprovação da Fiscalização. Todos os custos relativos à necessidade da realização destes trabalhos, mesmo que os 

mesmos se encontrem omissos em todas as peças do procedimento em causa, são da responsabilidade do adjudicatário. 

Quando for efectuada a sua reposição, deve obedecer a condições tais que permitam o seu arranque e a sua colocação em 

funcionamento. Do ponto de vista da construção civil, no decorrer da execução destes trabalhos de avac (deslocação e 

reposição), deve procurar-se efectuar a regularização dos ditos locais do ponto de vista de construção civil 

(impermeabilizações de terraços, isolamento, pintura total da divisão, reposição de azulejo, ou outras que se encontram 

omissas, mas que sejam necessárias), quer se trate de paredes, tectos reais ou falsos, janelas, vidros, caixilharias em ferro, 

alumínio ou de outro material, bem como os trabalhos de electricidade que sejam considerados necessários; 

- A reposição destes sistemas avac que foram previamente deslocados pode, contudo, não corresponder à sua posição inicial, 

e ser efectuada noutros locais desde que beneficiem o seu funcionamento, se mantenham as condições de conforto dos 

utilizadores dos espaços que climatizavam e se regularizem os mesmos espaços do ponto de vista de construção civil 

(impermeabilizações de terraços, isolamento, pintura total da divisão, reposição de azulejo, ou outras que se encontram 

omissas, mas que sejam necessárias) e de electricidade; 

- A elaboração do levantamento das unidades constituintes dos sistemas avac conduz à entrega da lista destas ao Dono de 

Obra. 

CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS DE AVAC 

ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS 

Neste capítulo irão definir-se os equipamentos para instalar e que compõem o projecto indicando-se as suas principais 

características. 

Salienta-se a necessidade de apresentação dos respectivos certificados e/ou homologação, para todos os equipamentos e materiais 

a instalar, em Língua Portuguesa. 

É objecto deste estudo, o desmantelamento dos sistemas de climatização (existentes) 

O equipamento a fornecer, montar e na sua colocação em funcionamento deverá ter um nível de ruído mínimo de modo a não 

incomodar os utentes dos diversos locais. 

Todo o equipamento deverá ser montado tendo em atenção a não transmissão de vibrações quer à estrutura do edifício, quer às 

condutas e tubagem. 

O nível de ruído nos locais ventilados e condicionados devido às Instalações de Ventilação e Ar Condicionado, deverá ser medido 

entre 1m e 1,75m de altura acima do solo dos locais e a uma distância mínima horizontal de 1m de qualquer boca e quando todas as 

instalações estiverem em funcionamento. 
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Pretende-se assim, substituir as unidades existentes nas salas 2.36, 2.37 e 2.38 do piso 2, por unidades novas, mais eficientes e 

mais económicas, beneficiar o sistema avac existentes nas salas 2.6, 2. 7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12 e 2.14, e beneficiar os sistemas de 

ventilação existentes em todo o edifício. 

Características do sistema avac a instalar: 

Fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado de tipo expansão directa de produção centralizada, de Volume de 

Refrigerante Variável (V.R.V.) e Temperatura de evaporação Variável, do tipo inverter, Bomba de Calor. Este sistema possui: 

- Controlo individual por unidade; 

- Fluido frigorígeno R410A. 

Na solução prevista, para a climatização das zonas consideradas prevê-se que possam advir os seguintes efeitos: 

- Poupança de energia; 

- Funcionamento constante e regular da unidade condensadora; 

- Ausência de paragens e arranques sucessivos; 

- Possibilidade de regulação autónoma e independente da temperatura das zonas consideradas; 

- Possibilidade de conexão, através de interface, a controlar para monitorização, controle e gestão. 

Todas as unidades interiores serão fornecidas e instaladas com bomba de condensados. 

14.1 - Desmantelamento dos equipamentos avac, unidades interiores e exteriores, das salas 2.36, 2.37 e 2.38, conforme o disposto 

nas Condições Técnicas Especiais (CTE). Deve ser emitida declaração comprovativa da entrega dos sistemas avac e enviada para a 

Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos (DSIE), conforme o disposto no Dec-Lei nº 56/2011 de 21 de Abril. Inclui o 

transporte a vazadouro dos equipamentos desmantelados. 

Critério de medição: vg 

14.2 - Desmantelamento dos equipamentos avac, 5 unidades exteriores monosplit instaladas no pátio 1, a indicar pela fiscalização, 

conforme o disposto nas Condições Técnicas Especiais (CTE). Deve ser emitida declaração comprovativa da entrega dos sistemas 

avac e enviada para a Direção de Serviços de Instalações e Equipamentos (DSIE), conforme o disposto no Dec-Lei nº 56/2011 de 21 

de Abril. Inclui o transporte a vazadouro dos equipamentos desmantelados. 

Critério de medição: vg 

14.3 - Unidade condensadora – UE00 

Será do tipo expansão directa de produção centralizada, de Volume de Refrigerante Variável (V.R.V.) e Temperatura de evaporação 

Variável, do tipo INVERTER, Bomba de Calor, própria para a montagem no exterior. É dotada de permutador de fluido refrigerante/ar 

em tubo de cobre alhetado a alumínio com tratamento cromático de protecção anti corrosão, equipado com um ventilador axial de 

descarga vertical, directamente acoplado a motor eléctrico de velocidade variável e com pressão estática disponível de 80 Pa na 

versão standard. 
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Deverá estar equipada com um ou mais compressor do tipo hermético Scroll, de velocidade variável através de controlo do tipo 

inverter, e dotada de sistema de recolha de óleo de forma a possibilitar a sua correcta lubrificação em qualquer regime de 

funcionamento. 

O sistema de variação de velocidade do compressor será realizado pelo método de variação de frequência (Sistema Inverter), 

concebido em total conformidade com as Normas Europeias de Segurança e Interferências Eléctricas (89/392/EEC e 73/23/EEC). 

A unidade deverá ser concebida em concordância com a directiva ROHS (2002/95/CE) relativa à restrição de substâncias nocivas 

em equipamentos eléctricos e electrónicos, não contendo chumbo, cádmio, crómio hexavalente, mercúrio, bifenil polibrominado e 

difenileter polibrominado. 

O comprimento máximo da tubagem frigorífica entre a unidade exterior e a unidade interior mais afastada deverá ser inferior a 165 

metros. 

Para protecção e controlo esta unidade está equipada com sistema de arranque progressivo dos compressores, o que evita picos de 

arranque, temporizador de arranque dos compressores, pressostato de alta pressão, protecção térmica dos compressores e 

ventiladores, controlo do fluido frigorigéneo R410a por meio de válvula de expansão electrónica e controlo das pressões de 

aspiração e descarga, em função do seu regime de funcionamento. Todas as ligações de tubagem no seu interior serão soldadas. 

As ligações à tubagem de distribuição de refrigerante serão igualmente soldadas. A potência das unidades interiores a ligar à 

unidade exterior deve estar situada entre os 50% e os 130% da sua capacidade nominal. 

Está preparada para funcionar, em termos standard, em arrefecimento de -5,0ºC a +43,0ºC DB e em aquecimento de +15,5ºC a -

20,0ºC WB de temperatura do ar exterior. Tem possibilidade de funções de diagnóstico de avarias, de auto-carga, de avaliação e 

registo da carga de gás existente na instalação e registo de histórico de funcionamento dos últimos 5 minutos. Em caso de avaria de 

qualquer compressor (unidade com 2 ou mais compressores), permite a continuidade de funcionamento com os restantes 

compressores sinalizando o respectivo código de avaria. Após 8 horas de funcionamento o equipamento deixará de funcionar, sendo 

possível, através da activação de um botão na placa de controlo, a colocação em funcionamento por um período máximo de 8 horas, 

ao fim das quais desligar-se-á até que se proceda à correcção da anomalia verificada ou se pressione novamente o botão na placa 

de controlo. 

A envolvente desta unidade é construída em chapa de aço galvanizada, devidamente tratada e pintada em estufa e dotada de 

grelhas de protecção dos ventiladores. 

Características principais da unidade condensadora a instalar para servir o piso 2 (para condições standard Eurovent): 

Capacidade de Aquecimento [kW] 33,5 

Capacidade de Arrefecimento [kW] 33,5 

EER (1) 3,73 

EER (2) certificação Eurovent 4,14 

COP (3) 4,31 

COP (4) certificação Eurovent 5,08 

ESEER (Modo Automático) 6,96 

Index Máximo de ligação de unidades interiores 390 

Caudal de ar Arrefecimento Nom. [m3/min] 185 
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N.º de ventiladores 1 

N.º de compressores 1 

Dimensões [mm] (altura*largura*profundidade) 1685*930*765 

Peso [kg] 268 

Pressão sonora [db(A)] 61 

Alimentação eléctrica [Hz] 400V/3F/50Hz 

Corrente total máx [A] 32 

Gás refrigerante R410a 

Número de evaporadoras a ligar 6 

Tabela III.7: Características da unidade condensadora a instalar em local a combinar com a Fiscalização   

Fonte: da autora 

Critério de medição: un. 

14.4 - Unidades evaporadoras – UI10, UI11 e a UII4 de tipo consola 

As unidades são para serem instaladas nas salas nº 2.36 e 2.38. A construção é do tipo Vertical, com móvel envolvente, para 

montagem vertical sobre o pavimento, dotadas de permutador Fluido Refrigerante/Ar em tubo de cobre alhetado a alumínio, 

optimizado para funcionar com o gás R410a. Possuem ventiladores do tipo centrífugo, acoplados a motor eléctrico de duas 

velocidades de funcionamento, electricamente protegido. São dotadas de filtro de ar do tipo lavável e grelha de insuflação de 

orientação ajustável. 

O controle deste tipo de unidades é feito por microprocessador do tipo P.I.D. (Proporcional, Integral e Derivativo), actuando sobre 

válvula electrónica de expansão, de controlo linear de passagem de fluído refrigerante, entre os 40 % e 100 % da sua abertura. Para 

o posicionamento da válvula, esta unidade é dotada de várias sondas de temperatura que lhe permite responder individualmente às 

solicitações térmicas do ambiente onde está instalada, informando a unidade exterior do seu posicionamento para que aquela se 

ajuste às necessidades térmicas da instalação. O controle anteriormente referido comunica também com o comando remoto desta 

unidade, providenciando informações sobre o seu estado de funcionamento e fazendo um auto- diagnóstico de avarias, de forma a 

facilitar as intervenções de manutenção preventiva, actuando também sobre o dispositivo automático de variação da direcção do ar 

insuflado (Auto-Swing), facilitando a sua fixação na posição pretendida. 

O comando remoto (por cabo) permite controlar e visualizar as seguintes funções: 

- On / Off; 

- Modo de funcionamento; 

- Selecção de temperatura; 

- Selecção da velocidade de ventilação; 

- Programação horária do período de funcionamento; 

- Sinalização do modo de funcionamento e horas. 

Características principais das unidades evaporadoras a instalar para servir o piso um (para condições standard Eurovent): 
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Capacidade de Aquecimento [kW] 4,0 

Capacidade de Arrefecimento [kW] 3,6 

Caudal de ar-Mínimo/Máximo [m3/min] 360/480 

Potência absorvida [kW] 0,090 

Dimensões [mm]  600*1140*232 

Peso [kg] 32 

Pressão sonora [db(A)] 35 

Alimentação eléctrica [Hz] Monofásica/230V / 1 F / 50 

Ligações das tubagens 
Líquido [mm]  6,4 

Gás [mm] 12,7 

Gás refrigerante R410a 

Unidades a instalar 2 

Unidade condensadora a conectar UE10 

Tabela I.8: Características das unidades evaporadoras a instalar em local a combinar com a Fiscalização   

Fonte: da autora 

Critério de medição: un. 

14.5 - Unidades evaporadoras – UI12, UI13 de tipo consola 

As unidades são para serem instaladas na sala 2.37. A construção é do tipo Vertical, com móvel envolvente, para montagem vertical 

sobre o pavimento, dotadas de permutador Fluido Refrigerante/Ar em tubo de cobre alhetado a alumínio, optimizado para funcionar 

com o gás R410a. Possui ventiladores do tipo centrífugo, acoplados a motor eléctrico de duas velocidades de funcionamento, 

electricamente protegido. É dotada de filtro de ar do tipo lavável e grelha de insuflação de orientação ajustável. 

O controlo deste tipo de unidades é feito por microprocessador do tipo P.I.D. (Proporcional, Integral e Derivativo), actuando sobre 

válvula electrónica de expansão, de controlo linear de passagem de fluido refrigerante, entre os 40 % e 100 % da sua abertura. Para 

o posicionamento da válvula, esta unidade é dotada de várias sondas de temperatura que lhe permite responder individualmente às 

solicitações térmicas do ambiente onde está instalada, informando a unidade exterior do seu posicionamento para que aquela se 

ajuste às necessidades térmicas da instalação. O controle anteriormente referido comunica também com o comando remoto desta 

unidade, providenciando informações sobre o seu estado de funcionamento e fazendo um auto- diagnóstico de avarias, de forma a 

facilitar as intervenções de manutenção preventiva, actuando também sobre o dispositivo automático de variação da direcção do ar 

insuflado (Auto-Swing), facilitando a sua fixação na posição pretendida. 

O comando remoto (por cabo) permite controlar e visualizar as seguintes funções: 

- On / Off; 

- Modo de funcionamento; 

- Selecção de temperatura; 
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- Selecção da velocidade de ventilação; 

- Programação horária do período de funcionamento; 

- Sinalização do modo de funcionamento e horas. 

Características principais das unidades evaporadoras a instalar para servir o piso um (para condições standard Eurovent): 

Capacidade de Aquecimento [kW] 8,0 

Capacidade de Arrefecimento [kW] 7,1 

Caudal de ar-aquecimento [m3/min] 720/960 

Potência absorvida [kW] 0,110 

Dimensões [mm]  600*1420*232 

Peso [kg] 38 

Pressão sonora [db(A)] 40 

Alimentação eléctrica [Hz] Monofásica/230V / 1 F / 50 

Ligações das tubagens 
Líquido [mm]  9,5 

Gás [mm] 15,9 

Gás refrigerante R410a 

Unidades a instalar 2 

Unidade condensadora a conectar UE10 

Tabela III.9: Características da unidade evaporadora a instalar em local a combinar com a Fiscalização   

Fonte: da autora 

Critério de medição: un 

14.6 - Caixa recuperadora 

A caixa recuperadora é do tipo de volume de refrigerante variável, para ligação a unidades exteriores. É dotada de diversas válvulas e 

sondas de temperatura que, em conjugação com as informações recebidas das respectivas unidades interiores, por ela servidas, 

determinará o seu ciclo de funcionamento e posicionará a unidade exterior no regime de funcionamento adequado. 

Todos os componentes anteriormente referidos, especialmente concebidos para funcionarem com o gás ecológico. 

Todos os componentes anteriormente referidos, especialmente concebidos para funcionarem com o gás ecológico R410a, são 

encerrados em caixa de chapa de aço galvanizado, com isolamento interior, de forma a evitar o aparecimento de condensações. É 

igualmente dotada de suportes de fixação bem como caixa eléctrica para ligações de potência, comando e controle. 

Esta caixa recuperadora é própria para intercalar nas tubagens de distribuição de fluído frigorigéneo, por ligações abocardadas, 

providas de uma entrada, a três tubos, provenientes da unidade exterior e de uma saída, a dois tubos, para alimentação das 

respectivas unidades interiores. As principais características são: 

CR 1  
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Nº de distribuições  6 

N.º máximo de unidades interiores 40 

N.º máximo de unidades interiores por distribuição 6 

Índice de capacidade máximo máx. 750 

Índice de capacidade máximo por distribuição máx. 140 

Dimensões (Comp x Larg x Alt) 430 x 580 x 298 mm 

Peso 26 kg 

Alimentação eléctrica Monofásica: 230V / 1 F / 50 Hz 

Ligações de Rede de Tubagem entre Unidade Exterior e Caixa BS: 

Liquido ɸ12,7 mm 

Gás ɸ 28,6 mm 

Gás de descarga ɸ 19,1 mm 

Ligações de Tubagem entre Caixa BS e Rede de Tubagem para Unidades Interiores: 

Liquido ɸ 9,5 mm 

Gás ɸ 15,9 mm 

Quantidade …………………………………………………………..………………………1 

Critério de medição: un 

14.7 - Circuitos frigoríficos 

O fluido térmico (R410A) será distribuído através de rede de tubagem de cobre desidratado (Cu) com os diâmetros apropriados para 

ligação da unidade evaporadora à condensadora. Esta rede é isolada com espuma elastómera, de nova geração, de acordo com a 

normativa vigente. As uniões abocardadas e as soldaduras devem ser igualmente isoladas. O isolamento térmico deve ser flexível, 

resistente ao vapor e de baixa condutibilidade térmica. O isolamento não deverá ser exposto ao sol, nem durante nem depois da 

montagem.  

Nos troços exteriores, o circuito deverá ser protegido com calha para assim evitar a degradação do isolante pelos agentes 

atmosféricos. Nos troços do interior caso estejam á vista terão de ser tapados com calha técnica e no tecto falso terão de seguir em 

esteira metálica. 

As uniões ou derivações frigoríficas serão fornecidas pelo fabricante e para as instalar, dever-se-á seguir escrupulosamente o 

processo indicado no manual técnico. 

A tubagem de circulação de fluido frigorígeno entre os condensadores e os evaporadores deverá ser em cobre rígido, electrolítico. A 

ligação de troços entre si será feita com soldadura a prata. 

As uniões abocardadas e as soldaduras devem ser igualmente isoladas. Como precaução, não é conveniente realizar o isolamento 

destes pontos até que se execute o teste de fugas, comprovando assim a sua estanquidade. 

Para o presente projecto foi considerado o fluido refrigerante R410A, possuindo este um O.D.P nulo (Potencial de Destruição da 

Camada de Ozono). 

Dever-se-á realizar vácuo antes de efectuar a carga final de refrigerante, de forma a garantir que não exista humidade na instalação. 
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A tubagem de cobre terá o diâmetro e espessura recomendada pelo fabricante. 

Deverá também o adjudicatário confirmar o diâmetro das tubagens conforme a indicação do fabricante. 

A tubagem frigorífica corre em calha técnica para que não se veja a tubagem. Deve inda incluir-se a fixação deste sistema com a 

inclusão em calha de PVC do tio “Canalsplit” com os diâmetros 6,35mm, 9,5 e 12,7mm. 

No caso de derivações frigoríficas, as uniões ou derivações frigoríficas são fornecidas pelo fabricante e para as instalar, dever-se-á 

seguir escrupulosamente o processo indicado no manual técnico. As derivações devem ser colocadas na posição horizontal ou na 

posição vertical.  

A distribuição das derivações deverá ser aprovada pelo fabricante. Desta forma evita-se a ocorrência de problemas na instalação tal 

como o deficiente retorno de gás refrigerante ao compressor. 

Critério de medição: ml. 

14.8 - Rede de condensados 

A rede de condensados deve ser executada em tubo rígido PVC e com todos os acessórios necessários a uma boa qualidade e 

fiabilidade da instalação, nomeadamente; a ligação entre tubo e acessório será feita por meio de anilha em neoprene que permitirá 

manter o ajuste a pequenas dilatações e/ou eventuais desvios. Estes acessórios são do mesmo material da rede. 

A instalação deverá ter pendentes adequadas de forma a permitir o bom escoamento dos condensados, a sua inclinação não deverá 

ser inferior a 2% e deverá ser ligada aos tubos de queda de águas pluviais. No caso de não ser possível, devem ser devidamente 

rematadas à qualidade do material circundante e ser encaminhadas até ao exterior em tubo inoxidável a sair imediatamente abaixo do 

soco da janela com um comprimento do tamanho da largura do soco e efectuado em corte aproximado de 45º. Estes trabalhos devem 

ser sempre previamente acordados com a Fiscalização de forma a que, do ponto de vista de construção civil, fiquem os locais que 

são atravessados, regularizados com a concordância da Fiscalização. Pode ainda ser possível encaminhar a drenagem dos 

condensados destas unidades para o exterior para o sifão das instalações sanitárias existentes ao lado do gabinete a climatizar. 

O instalador deverá efectuar todos os trabalhos com material de acordo com as normas em vigor para as redes de águas residuais e 

as regras da boa especialidade. 

Na unidade interior o tubo de condensados irá dentro de calha técnica e na unidade exterior terá de ser efectuado o encaminhamento 

do tubo para local a designar pela fiscalização. Contudo pode ser opção da Fiscalização, a utilização de esteira apropriada e com 

tampa, para condução desta instalação ou outros materiais que não são aqui mencionados. Os locais por onde passe a rede de 

condensados é previsto a pintura completa do local ou/e a reposição de azulejos ou/e de mosaicos ou/ e a reposição de tecto falso 

ou/e de divisórias, nunca em qualidade inferior aos existentes ou de outras reposições que são aqui omissas neste item. Todos estes 

trabalhos terão sempre que ter a concordância da Fiscalização. 

O caminho dos condensados das salas 37 e 38 são encaminhados para escoamento existente a nível do piso 1, os da sala 36 são 

encaminhados para o escoamento existente conforme indicação nos desenhos. 

Critério de medição: ml. 
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14.9 - Quadro e alimentação eléctrica  

Fornecimento e montagem QE AVAC relativo ao sistema UE00 para alimentação, protecção, controle e comando da instalação de 

climatização, incluindo relógio temporizador de controlo das unidades e contador de energia eléctrica de acordo com a legislação em 

vigor. Inclui ainda o fornecimento e montagem da alimentação do QE existente mais próximo ao QE de AVAC. Inclui ainda o 

fornecimento de tela final do quadro eléctrico, de 3 exemplares em papel e bolsa transparente para acondicionamento na porta do 

quadro pelo interior. 

A alimentação eléctrica será efectuada a 380V. O disjuntor da UE nova deverá ser de 32 A. 

A alimentação eléctrica das unidades exteriores é independente da alimentação eléctrica das unidades interiores.  

Tanto as unidades exteriores como as interiores devem ser protegidas através de disjuntores. Os consumos de cada unidade 

constante deste projecto estão indicados no manual técnico do equipamento. 

O quadro novo a construir será encastrado em local a designar pela fiscalização, metálico, do tipo armário, pintado com duas demãos 

de primário e anticorrosivo.  

Critério de medição: vg 

14.10 - Instalação eléctrica e de comando 

Fornecimento e montagem de instalação eléctrica de alimentação e comando entre o quadro eléctrico de AVAC e os diversos 

equipamentos da instalação de climatização. 

O acesso a todos os componentes para manobra e manutenção deverá ser apenas pela parte frontal. 

A distribuição da aparelhagem no quadro deverá ser criteriosa e simétrica. 

A entrada dos cabos deverá ser realizada por meio de bucins ou boquilhas com contraporcas, de acordo com a canalização. 

Todos os circuitos de saída ligarão a uma régua de terminais convenientemente dimensionados e identificados. 

Todas as saídas deverão ser identificadas por etiquetas de trafolite gravadas com designação a indicar pela Fiscalização. 

O quadro deverá ser dotado de barramento de terra devidamente identificado ao qual serão ligados os condutores de protecção da 

instalação e da massa do quadro. 

Todas as partes metálicas devem ser protegidas por tratamento anti-corrosivo, incluindo parafusos e demais acessórios, que serão 

sempre cadmiados ou de material não oxidável. A cor final será a indicada pela Fiscalização. 

Todos os circuitos auxiliares serão executados por condutor flexível, na secção mínima de 2,5 mm2, correndo em calha plástica e 

identificados em ambas as extremidades. 

Todos os circuitos que encaminhem informação para o exterior do quadro fá-lo-ão por intermédio de placas de bornes providas de 

identificação. 

Prevê-se o fornecimento e a montagem de calha técnica “Canalsplit”, e de poleias, caso sejam necessárias aplicar. 

Critério de medição: vg 
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14.11 - Trabalhos de construção civil 

Farão parte da empreitada todos os trabalhos de construção civil necessários à execução das instalações e montagem dos 

equipamentos e redes mecânicas, nomeadamente: 

- levantamento e reposição de tectos falsos, para o encaminhamento das instalações mecânicas e eléctrica e instalação de unidades 

de ar condicionado e ventilação, as vezes que forem necessárias para repor o normal funcionamento das respectivas instalações e 

sempre com a concordância da Fiscalização; 

- abertura e tapamento de roços; 

- atravessamento de paredes e lajes ou clarabóias; 

- reposição de rebocos e pinturas; 

- reposição de luminárias e detectores de incêndio; 

- execução de poleias e calhas técnicas para assentamento de tubagens; 

- execução de estrutura metálica de forma suportar o peso das máquinas (unidades exteriores e interiores); 

- ligação dos equipamentos às caixas de esgoto mais próximas e respectivas sifonagens; 

- meios de elevação para colocação das unidades (interiores ou exteriores); 

- substituição de materiais de cozinha ou de instalações sanitárias, nomeadamente azulejos ou mosaicos, e respectiva regularização 

para que as instalações funcionem normalmente, ou de outros materiais que aqui se encontram omissos. Os materiais empregues 

devem ser sempre de igual qualidade aos existentes, caso não seja possível serão escolhidos de qualidade superior, e sempre com a 

concordância da Fiscalização;  

- no caso de reposição de vidros nas caixilharias existentes devem os mesmos ser repostos sempre em qualidade igual ou superior 

ao já instalado e devem ser validados pela Fiscalização; 

- no caso de substituição de vidros nas divisórias existentes nas salas devido ao desmantelamento das vent-axias, os vidros novos a 

fornecer, nunca  deverão ser de qualidade inferior aos existentes antes da substituição e serão sempre sujeitos à validação da 

Fiscalização; 

- no caso de danificação das divisórias existentes, devem as mesmas serem reparadas/substituídas sempre em qualidade igual ou 

superior ao já instalado e devem ser validadas pela Fiscalização; 

- no caso de danificação da caixilharia existente, deve a mesma ser reparada segundo indicações a fornecer pela fiscalização e 

mantendo sempre a qualidade ou se não for possível, que seja de qualidade superior ao já instalado. Todos estes trabalhos devem 

ser validados pela Fiscalização; 

- privilegia-se a utilização de esteira metálica para condução da instalação avac (mecânica e/ou a eléctrica), com inclusão de todos os 

acessórios. Caso já exista esteira metálica, a empregue deve ser igual ou de qualidade superior, e sofrer a aprovação da fiscalização. 

Fazem ainda parte desta empreitada todos os trabalhos de construção civil assinalados, assim como aqueles que após a montagem 

do equipamento sejam necessários ao bom acabamento e à estética das zonas afectadas pela instalação, ou outros que surjam no 

decorrer da empreitada e que neste CE não se encontrem previstos. 

Critério de medição: un = vg 
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14.12 - Etiquetagem e identificação de equipamentos 

Todos os equipamentos deverão ser perfeitamente identificáveis através de placas em trafolite preta, localizadas em locais de fácil 

acesso e onde haja suficiente luz natural ou artificial para a sua correcta visualização. 

Nas condutas de ar serão marcados os sentidos dos fluídos e o ponto de afinação dos registos. 

Nas tubagens deverão ser colocadas setas indicadoras do sentido dos fluxos e as suas distintas utilizações através de código de 

cores, de acordo com a NP 182. 

As canalizações eléctricas deverão ser devidamente identificadas de acordo com as normas em vigor. 

Critério de medição: vg. 

14.13 - Telas Finais 

Fornecimento de telas finais após a realização dos trabalhos, bem como uma relação com as características do equipamento 

instalado, integradas em planta existente e em suporte informático. 

Critério de medição: un. 

14.14 - Ensaios 

Os ensaios e verificação deverão ser realizados de acordo com o Anexo XIV do Regulamento de Sistemas Energéticos de 

Climatização em Edifícios, Decreto Lei 79/2006. 

Antes da recepção provisória, proceder-se-á ao ensaio das instalações, sendo da conta do empreiteiro todas as despesas que as 

experiências venham a acarretar. 

Serão postas a funcionar as unidades e verificados os órgãos de segurança para cuja actuação seja possível criar condições 

anormais de funcionamento. 

Será verificado o funcionamento de todo o equipamento em geral. 

Serão medidos os caudais das grelhas e difusores, sendo o sistema regulado até se obterem os valores de conforto. 

Na instalação eléctrica a parte de AVAC será ensaiada as suas funcionalidades e resposta das protecções. 

Serão realizados todos os ensaios indispensáveis à fiscalização para avaliação da capacidade efectiva da instalação. 

Critério de medição: vg 

14.15 - Garantia e assistência técnica 

O adjudicatário obriga-se pelo prazo de dois anos, contado da data da recepção provisória, a reparar, afinar, ou substituir qualquer 

peça ou peças, órgão ou órgãos, nos quais se reconheçam defeitos de construção ou de montagem, como o definido pela Legislação 

em vigor. 

Toda a peça ou material substituído a coberto desta garantia terá uma nova garantia a contar da data em que foi feita a substituição. 

Cumpre ao adjudicatário fornecer e colocar em local bem visível, um quadro de instruções que permita ao pessoal uma boa condução 

do sistema a instalar, bem como a manutenção de todo o equipamento de que é objecto deste fornecimento. 
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Critério de medição: vg 

NOTA : A proposta deve contemplar todas as operações necessárias a um perfeito acabamento do conjunto, devendo o proponente 

confirmar todas as dimensões em obra bem como as medições apresentadas neste mapa e certificar-se das reais condições para 

realização da empreitada no local. 

14.16 - Regularização do estado das instalações eléctricas 

Deverá ser efectuado o fornecimento e execução de verificação do estado de todas as protecções eléctricas nos quadros de AVAC, 

com a substituição de elementos deteriorados, de modo a permitir o perfeito funcionamento dos respectivos sistemas. 

Critério de medição: vg 

14.17 – Tratamento das caixas dos quadros eléctricos. 

Deve ser efectuado a reparação de 2 caixas dos quadros eléctricos, incluindo o lixamento de ferrugens e pintura contra a corrosão. 

Critério de medição: vg 

14.18 - Revisão da drenagem dos condensados. 

Devem ser revistos os sistemas de drenagem avac do edifício, com substituição de tubagem em PVC, bem como de todos os 

acessórios necessários, em casos de deterioração, mantendo a inclinação mínima de 2%. 

Verificação das redes de drenagem dos condensados incluindo a verificação das ligações entre tubo e acessórios de modo a manter-

se o ajuste e desta forma a estanquicidade da rede sobretudo nas zonas de pequena dilatação e/ou eventuais desalinhamentos. 

Ensaio geral de todas as instalações de condensados dos sistemas avac do edifício, de modo a permitir o perfeito funcionamento dos 

respectivos sistemas. 

Critério de medição: vg 

14.19 - Revisão da instalação mecânica  

Devem também ser revistas e efectuar a substituição de isolamento em casos de deterioração do mesmo, o qual deve ser flexível, 

resistente à difusão de vapor de água e de baixa condutibilidade térmica, de modo a permitir o perfeito funcionamento dos respectivos 

sistemas. Verificação das ramificações de tubagem. O isolamento deve ser refeito (em caso de deterioração) em conquilha de 

espuma de elastomérica à base de borracha sintética de cor preta. Deve também verificar-se o estado das uniões. 

Critério de medição: vg 
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14.20 - Tratamento e prevenção da corrosão de componentes metálicos de todas as estruturas de apoio às unidades exteriores de 
avac. 

A fim de tratar os pontos de corrosão já existentes nas estruturas metálicas de apoio das unidades de avac, em terraços e pátios, 

deve ser efectuada a preparação das superfícies, segundo o disposto na Norma EN ISO 12944 e tendo em conta a durabilidade 

média (de 5 a 15 anos).  

Deverá contemplar o fornecimento e execução de tratamento e prevenção da corrosão das estruturas em ferro de apoio à unidades 

exteriores de AVAC, incluindo lixamento e pintura com tinta de esmalte do tipo "CIN-Forja" ou equivalente. 

 

Critério de medição: un. 

 

14.21 - Arranque e colocação em funcionamento dos sistemas avac revistos. 

Deve ser verificado o funcionamento de todo o equipamento avac revisto. Serão postos a funcionar as unidades de avac e verificados 

os órgãos de segurança para cuja actuação seja possível criar condições anormais de funcionamento. Devem ser medidos os caudais 

das grelhas, difusores e bocas de aspiração, sendo os sistemas regulados até à obtenção de valores e conforto previstos pela 

ASHRAEE. Além dos caudais devem ser medidos:  

- as velocidades do ar nas grelhas e difusores de insuflação e retorno; 

- a temperatura do ar em vários locais a indicar pela Fiscalização, à altura de 1,60m do pavimento; 

- medição do nível de ruído. 

A resposta do sistema avac será testada, nomeadamente por medição das condições térmicas interiores e exteriores. 

Todos os equipamentos de comando, protecção e controlo deverão ser verificados por acção dos respectivos interruptores. 

A instalação eléctrica, a parte de avac será ensaiada as suas funcionalidades e a resposta das respectivas protecções. 

Serão realizados todos os ensaios indispensáveis à Fiscalização para avaliar da capacidade efectiva da instalação. 

Dos ensaios deve ser dada à Fiscalização, folhas registo, onde foram descritas de modo pormenorizado todas as acções aqui 

enumeradas anteriormente. 

Por fim deve ser efectuado o arranque e a colocação em funcionamento dos sistemas avac das referidas salas 

Critério de medição: vg 

14.22 – Fornecimento de ventiladores. 

Fornecimento e montagem de ventiladores de janela nos Arquivos, em substituição dos existentes, equivalentes em potência e 

dimensões, incluindo a sua adaptação à janela com substituição do vidro onde se aplica, conforme o disposto no CTE. 

Critério de medição: un. 

14.23 – Fornecimento de sistema de ventilação de extracção. 

Fornecimento e montagem de um sistema de ventilação de extracção a instalar sobre o tecto falso das I.S. 2.29 e 2.30, composto por 

um ventilador com a potência de extracção de 50m3/hora, incluindo acessórios de fixação, grelhas de extracção a instalar no tecto 
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falso, e respectivas condutas de ligação entre o ventilador e as grelhas, com secção devidamente adaptada, incluindo todos os 

trabalhos e materiais necessários à sua boa execução e funcionamento, conforme o disposto no CTE. 

Critério de medição: vg. 

14.24 – Higienização e limpeza de ventiladores. 

Fornecimento e execução de higienização e limpeza de ventiladores de extracção e de insuflação existentes, a indicar pela 

fiscalização, incluindo a desinfecção, a calibragem das pás e substituição das respectivas correias de modo a garantir o seu perfeito 

funcionamento. 

Critério de medição: un. 

14.25 - Fornecimento e instalação de grelhas de porta nas zonas de arquivo 

Fornecimento e montagem de conjuntos de grelhas em alumínio de lâminas fixas, de duas faces, com as dimensões de 300x150mm, 

em portas existentes nas zonas de arquivo, com todos os trabalhos e materiais necessários, conforme o disposto no CTE. 

A cor destas grelhas é definida pela Fiscalização.  

Critério de medição: un 

14.26 – Fornecimento e substituição de troços de condutas de secção rectangular. 

No caso de substituições de troços de condutas em mau estado de secção rectangular, deve ser dado conhecimento e com o acordo 

da Fiscalização. Neste contexto nos respectivos troços em mau estado, devem ser os mesmos fornecidos e instalados nos 

respectivos locais e o material destes deve ser em chapa galvanizada isolada, incluindo as quedas, recuperações e/ou mudanças de 

direcções no cruzamento de condutas e vigas. Inclui-se neste contexto ainda o fornecimento e a instalação de todas as fixações e 

acessórios necessários ao bom funcionamento daquelas. 

Critério de medição: vg 

14.27 - Substituição de troços de condutas de tipo spiro 

No caso de substituições de troços de condutas em mau estado de tipo spiro, deve ser dado conhecimento e com o acordo da 

Fiscalização. Neste contexto nos respectivos troços em mau estado, devem ser os mesmos fornecidos e instalados nos respectivos 

locais e o material destes deve ser em chapa galvanizada isolada, incluindo as quedas, recuperações e/ou mudanças de direcções no 

cruzamento de condutas e vigas. Inclui-se neste contexto ainda o fornecimento e a instalação de todas as fixações e acessórios 

necessários ao bom funcionamento daquelas. 

Critério de medição: vg 
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14.28 - Substituição de isolamento de condutas de secção rectangular 

No caso de substituições de isolamento em troços de condutas em mau estado de secção rectangular, deve ser dado conhecimento à 

Fiscalização. Este isolamento deve ser em lã de vidro feltro/Isoair a aprovar pela Fiscalização. 

Critério de medição: vg 

14.29 - Substituição de isolamento de condutas de tipo spiro. 

No caso de substituições de troços de condutas em mau estado de tipo spiro, deve ser dado conhecimento e com o acordo da 

Fiscalização. Neste contexto nos respectivos troços em mau estado, estes devem ser fornecidos e instalados em chapa galvanizada 

do mesmo tipo, não isolados, incluindo as quedas, recuperações e/ou mudanças de direcções no cruzamento de condutas e vigas e 

todas as fixações e acessórios necessários ao bom funcionamento. 

Critério de medição: vg 


