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Nota de Abertura

A garantia de acesso crescente a serviços de qualidade que promovam a satisfação das necessidades dos cidadãos é um compromisso claramente
assumido pelo presente Governo. Neste sentido, o reforço da coesão nacional, a igualdade de oportunidades, o bem-estar e a melhoria das condições
de vida, são factores determinantes para a construção de uma sociedade moderna, justa, cuja participação e responsabilidade dos cidadãos são
fundamentais para o exercício de uma cidadania plena e activa.
É neste contexto que a preocupação ao nível da qualificação dos equipamentos sociais surge, sendo tempo de os ajustar às novas exigências, aliando
as questões da equidade e universalidade das suas respostas, não só às questões de gestão eficaz e eficiente dos recursos, mas também no que
respeita à gestão da qualidade e segurança dos seus edificados.
Garantir a existência de um conjunto de requisitos para a construção de novos equipamentos sociais e para a adaptação dos existentes é o objectivo
que agora se pretende concretizar, através das Recomendações Técnicas para Equipamentos Sociais desenvolvidas pelo ISS, I.P. que aqui se apresentam.
Estas Recomendações Técnicas constituem-se como um instrumento de referência e de trabalho, dotado de critérios orientadores e metodológicos
e níveis de exigência mais elevados para os edificados das respostas sociais.
A partir de agora passa a estar disponível um instrumento que assegura, não apenas o respeito pelas directivas comunitárias em matéria de edificado,
mas também a sua utilização única, para todas as respostas sociais, respeitando os princípios gerais de garantia da qualidade.

Idália Salvador Serrão Moniz
Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação
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I

GENERALIDADES

I.1

DEFINIÇÕES GERAIS
1RkPELWRGRSUHVHQWHGRFXPHQWRDSOLFDPVHDVGHÀQLo}HVVHJXLQWHV

I.2

-

Estabelecimento / Equipamento – unidade de apoio social onde se exercem as actividades operacionais, administrativas e logísticas que lhe são
próprias, abrangendo os edifícios e demais instalações, os logradouros e as outras áreas de terreno situadas no interior do prédio, incluindo o
estacionamento privativo;

-

Lar de Infância e Juventude (LIJ) – Resposta social, desenvolvida em equipamento, destinada ao acolhimento de crianças e jovens em situação de perigo,
de duração superior a 6 meses, com base na aplicação de medida de promoção e protecção [24];

-

Criança e jovem em acolhimento – pessoa com idade até aos 18 anos (excepcionalmente até aos 21 anos, se solicitar a continuação da intervenção iniciada
antes de atingir os 18 anos), em situação de perigo, cuja medida de promoção e protecção determine um acolhimento de duração superior a seis meses;

-

Cliente – pessoa ou entidade que solicita os serviços de um LIJ;

-

Serviço – conjunto de actividades e tarefas prestadas pelo LIJ, levadas a cabo pelo mesmo e postas à disposição das crianças e jovens em acolhimento.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO DAS RTES
As Recomendações Técnicas aplicam-se a novos estabelecimentos (a instalar em edifícios construídos de raiz ou em edifícios adaptados para o efeito) e
a estabelecimentos existentes (em funcionamento ou com licenciamento aprovado à data de publicação das presentes Recomendações). Ao Instituto da
Segurança Social, I.P. compete promover a aplicação das RTES.

I.3

ESTRUTURA DO DOCUMENTO
O presente documento está estruturado em sete partes distintas e anexos, a saber:
 3DUWH,*(1(5$/,'$'(6RQGHVHDSUHVHQWDPDVGHÀQLo}HVJHUDLVQHFHVViULDVjFRPSUHHQVmRGRGRFXPHQWRFULWpULRVGHLQWHUSUHWDomRHDHVWUXWXUDGR
próprio documento; esta parte inclui também informação sobre o âmbito de aplicação das Recomendações;
-

Parte II - LOCALIZAÇÃO E INSERÇÃO URBANA, onde se abordam aspectos da disciplina urbanística e do ordenamento do território e se inclui informação
sobre os critérios de localização dos estabelecimentos, exigências de acessibilidade e mobilidade, de segurança e de outras infra-estruturas urbanas,
assim como critérios de interpretação e aplicação das disposições apresentadas e aspectos administrativos que lhes estão subjacentes;

 3DUWH,,,352*5$0$(63$&,2)81&,21$/RQGHVHGHÀQHPRVREMHFWLYRVGHIXQFLRQDPHQWRGRHVWDEHOHFLPHQWRDVXDFDSDFLGDGHHRVLQGLFDGRUHVGH
SHVVRDOQHFHVViULRjSUHVWDomRGRVVHUYLoRVSURSRVWRVHVHLQFOXLLQIRUPDomRVREUHDFDUDFWHUL]DomRGRHGLÀFDGRDVIXQo}HVHDFWLYLGDGHVDGHVHQYROYHU
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HRVUHVSHFWLYRVHVSDoRVHFRPSDUWLPHQWRVDVQHFHVVLGDGHVHVSHFLÀFDVGHHTXLSDPHQWRHPRELOLiULRHRVFULWpULRVGHGLPHQVLRQDPHQWRGRVHVSDoRVH
compartimentos, tendo em especial atenção a acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada;
-

Parte IV - SEGURANÇA, SALUBRIDADE E CONFORTO, onde se inclui informação sobre segurança estrutural, ao incêndio, contra intrusão e na utilização,
assim como estanquidade à água, qualidade do ar interior e conforto higrotérmico, acústico e visual;

-

Parte V - CONSTRUÇÃO, onde se inclui informação sobre os elementos primários e secundários da construção e respectivos revestimentos;

-

Parte VI - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS, onde se inclui informação sobre abastecimento e distribuição de água, drenagem de águas residuais, recolha
de resíduos sólidos, ventilação e evacuação de produtos da combustão e climatização;

-

Parte VII – ECONOMIA, DURABILIDADE E MANUTENÇÃO, onde se abordam princípios gerais sobre economia, durabilidade e manutenção.

 $1(;26RQGHVHLQFOXHPÀFKDVGHVtQWHVHVREUHRSURJUDPDHVSDFLRIXQFLRQDO $QH[R HOHPHQWRVSDUDDHODERUDomRGHXPPDQXDOGHPDQXWHQomRH
utilização (Anexo 2) e recomendações complementares de segurança ao incêndio (Anexos 3).
$RORQJRGRWH[WRVmRDSUHVHQWDGDVUHIHUrQFLDVHQWUHSDUrQWHVHVUHFWRVTXHUHPHWHPSDUDDELEOLRJUDÀDTXHQRFDVRGDVSDUWHV,,H,,,VXUJHDJUXSDGDQR
ÀQDOGDVUHVSHFWLYDVSDUWHVHQRFDVRGDVSDUWHV,9D9,,VXUJHQRÀQDOGRVUHVSHFWLYRVFDStWXORV ,9,9,9HWF 
I.4

CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO
Sobre a parte II – Localização e inserção urbana
A parte dedicada à localização e inserção urbana dos equipamentos sociais contém um conjunto de recomendações técnicas que devem ser entendidas como
directrizes ou normas orientadoras, ou seja, como normas destituídas de carácter vinculativo.
O carácter orientador das recomendações habilita as entidades chamadas a intervir na escolha de terrenos destinados a equipamentos sociais com um
instrumento técnico que permite fundamentar tecnicamente as suas decisões – aspecto relevado pelo vigente sistema de gestão territorial1 –, sem,
contudo, inviabilizar liminarmente soluções que, apesar de menos perfeitas, se revelam como as mais adequadas às circunstâncias locais e à eventual
exiguidade dos meios disponíveis para a sua concretização.
$ÁH[LELOLGDGHQDDSOLFDomRGDVUHFRPHQGDo}HVXUEDQtVWLFDVDTXLSURSRVWDVpREYLDPHQWHOLPLWDGDSHODGLVFLSOLQDFRQVDJUDGDQDOHLJHUDOQRVUHJXODPHQWRV
especiais de âmbito nacional ou regional e, em particular, nos regulamentos dos planos municipais de ordenamento do território e nos regulamentos
PXQLFLSDLVGHXUEDQL]DomRHHGLÀFDomR
Sabido que os regulamentos municipais são frequentemente omissos em matéria de localização e inserção urbana dos equipamentos colectivos, as recomendações
DGLDQWHIRUPXODGDVSHUÀODPVHFRPRSRVVtYHLVQRUPDVGHFDUiFWHUVXSOHWLYRFDSD]HVGHVXSHUDUHYHQWXDLVRPLVV}HVGHUHJXODPHQWRVORFDLVGHVLJQDGDPHQWH

(1) Ver o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial e, em especial, as disposições sobre o fundamento técnico desses instrumentos, contidas no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 380/98, de 22 de Setembro.
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quando estes se revelem pouco exigentes em matéria de enquadramento urbanístico das instalações destinadas a grupos sociais mais ou menos vulneráveis.
A hipótese de conferir às recomendações um carácter manifestamente vinculativo, no caso da ausência ou do silêncio dos regulamentos municipais aplicáveis,
tem razão de ser, mas deverá ser equacionada em termos de futuro, em função do desenvolvimento que o Governo vier a dar ao Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território (PNPOT), o instrumento de cúpula do sistema de gestão territorial recentemente aprovado pela Assembleia da República1.
Com efeito, é ao PNPOT que compete estabelecer as directrizes que enquadram os planos municipais de ordenamento do território, quando estes se
SURS}HPGHÀQLURVSDUkPHWURVDREVHUYDUQRGLPHQVLRQDPHQWRGDViUHDVGHVWLQDGDVjLPSODQWDomRGHHTXLSDPHQWRVGHXWLOL]DomRFROHFWLYD2.
1R FDVR GRV HTXLSDPHQWRV GH VHJXUDQoD VRFLDO D JpQHVH GRV SDUkPHWURV SDUD R VHX GLPHQVLRQDPHQWR EHP FRPR D À[DomR GH RXWURV FULWpULRV SDUD D
sua avaliação em termos qualitativos, certamente resultará da passagem à prática de seguinte medida considerada prioritária pelo PNPOT: “reforçar o
desenvolvimento das Redes Sociais, através da consolidação e alargamento das parcerias a nível local e do aprofundamento da abordagem estratégica,
articulando-as, nomeadamente, com os instrumentos de gestão territorial (2007-2013)” 3.
As presentes recomendações urbanísticas constituem, por assim dizer, uma tentativa de antecipação das directrizes a que se refere o PNPOT, obviamente
destituídas da dignidade que só lhes poderá ser conferida com a plena e cabal integração dessas mesmas recomendações no sistema de gestão territorial.
Terminologia utilizada
$WHUPLQRORJLDXWLOL]DGDQDUHGDFomRGDVHVSHFLÀFDo}HVGDV5HFRPHQGDo}HV7pFQLFDVWHPRVHJXLQWHVLJQLÀFDGR
a)

“deve/devem”LPSOLFDDVDWLVIDomRREULJDWyULDGHXPDHVSHFLÀFDomRHUHIHUHVHDFRQGLomRPtQLPD

b)

“pode/podem” apresenta uma opção ou alternativa aceitável;

c)

“é recomendável”LQWURGX]XPDHVSHFLÀFDomRDFRQVHOKiYHO

d)

“caso/se”LQWURGX]XPDHVSHFLÀFDomRDFXPSULUTXDQGRVHYHULÀFDXPDGHWHUPLQDGDFRQGLomR

&RPSRVLomRGDSiJLQDHDSUHVHQWDomRGDVHVSHFLÀFDo}HV
$SiJLQDHVWiRUJDQL]DGDHPGXDVFROXQDVXPDSDUDDSUHVHQWDomRGDVHVSHFLÀFDo}HVDSOLFiYHLVDQRYRVHVWDEHOHFLPHQWRV FROXQDHVTXHUGD HRXWUDSDUD
DSUHVHQWDomR GDV HVSHFLÀFDo}HV DSOLFiYHLV D HVWDEHOHFLPHQWRV H[LVWHQWHV FROXQD GLUHLWD  3DUD IDFLOLWDU D OHLWXUD H SHUPLWLU XPD DQiOLVH FRPSDUDWLYD
HYLWRXVHDUHSHWLomRGHHVSHFLÀFDo}HVLJXDLVQDVGXDVFROXQDV1HVWHFDVRDVHVSHFLÀFDo}HVHPTXHVWmRVmRDSHQDVDSUHVHQWDGDVQDFROXQDHVTXHUGDHDV
respectivas manchas de texto são marcadas com traços verticais e setas a indicar que se aplicam igualmente a estabelecimentos existentes (coluna direita).
7RGDVDVHVSHFLÀFDo}HVVmRQXPHUDGDVjHVTXHUGDGDSiJLQD$ÀJXUDTXHVHVHJXHLOXVWUDDRUJDQL]DomRGDSiJLQD
(1) Ver a Lei n.º 58/2007, de 4 de Setembro, que aprova o «Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território», Diário da República, 1.ª Série, n.º 170, de 4 de Setembro de 2007, pp. 6126-6181 (ver ainda as declarações de
UHFWLÀFDomRQ$GHGH6HWHPEURHQ$GHGH1RYHPEUR HPHVSHFLDORSRQWRGHGLFDGRjPHGLGDSULRULWiULD©'LQDPL]DUUHGHVGHHTXLSDPHQWRVFROHFWLYRVHSURJUDPDVSDUDUHVSRQGHUFRPHÀFiFLDjV
necessidades dos diferentes grupos sociais e das famílias, promovendo a integração dos grupos mais vulneráveis face à pobreza e à exclusão social e garantindo a segurança a todos os cidadãos», p. 6171.
 9HURUHJLPHMXUtGLFRGDXUEDQL]DomRHGDHGLÀFDomRHHPHVSHFLDODVGLVSRVLo}HVVREUHDFHGrQFLDGHWHUUHQRVSDUDHVSDoRVYHUGHVHGHXWLOL]DomRFROHFWLYDLQIUDHVWUXWXUDVHHTXLSDPHQWRVFRQWLGDVQRVDUWLJRHGR
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho).
(3) Ver Lei n.º58/2007, de 4 de Setembro, Diário da República referenciado na nota 2, p. 6171.
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(VSHFLÀFDo}HVFRPXQVD
estabelecimentos novos
e existentes

(VSHFLÀFDo}HVGLIHUHQWHVSDUD
para estabelecimentos novos
e existentes
(VSHFLÀFDomRDSOLFiYHODSHQDV
a estabelecimentos existentes
(VSHFLÀFDomRDSOLFiYHO
apenas a novos
estabelecimentos
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número

Novos Estabelecimentos

II.

LOCALIZAÇÃO E INSERÇÃO URBANA

II. 1

DISCIPLINA URBANÍSTICA E DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

II.1.1

A criação de estabelecimentos de apoio social da iniciativa de entidades
públicas, ou da iniciativa de instituições particulares de solidariedade
social, ao abrigo de acordos de cooperação com os serviços competentes
da Segurança Social, deve ser efectuada nos termos do disposto no artigo
37.º do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de Março [1].

II.1.2

A criação de estabelecimentos de apoio social da iniciativa de entidades
privadas que visam a prestação de serviços em contexto exclusivo de
mercado não é condicionada à correspondência em necessidades sociais
ORFDLV SUHYLDPHQWH LGHQWLÀFDGDV PDV GHYH VHU DFRPSDQKDGD GH XPD
GHVFULomR VXFLQWD GDV FRQGLo}HV ORFDLV H GRV UHÁH[RV GD FULDomR GR
estabelecimento sobre a oferta e a procura local dos serviços a que o
estabelecimento irá dar resposta.

II.1.3

A instalação, o funcionamento e a manutenção dos estabelecimentos de
apoio social, qualquer que seja a sua entidade promotora ou gestora,
devem ainda observar os seguintes critérios gerais de disciplina urbanística:

Estabelecimentos Existentes

Os estabelecimentos de apoio social de entidades públicas ou de instituições
particulares de solidariedade, quando geridos ao abrigo de acordos de
cooperação com os serviços competentes da Segurança Social, devem
respeitar a organização do território e satisfazer as necessidades sociais
LGHQWLÀFDGDV QRV LQVWUXPHQWRV GH JHVWmR WHUULWRULDO H QRV SURJUDPDV GH
acção territorial.

o

D  &RQIRUPLGDGH FRP D FODVVLÀFDomR H D TXDOLÀFDomR GR VROR
estabelecida pelos PMOT (Planos Municipais de Ordenamento do
Território) em vigor para a área territorial em que se localizam;
b) Conformidade com os regulamentos municipais de urbanização
HGHHGLÀFDomRHPYLJRU
F  &RQIRUPLGDGH FRP RV SDUkPHWURV GH XVR H HGLÀFDELOLGDGH
estabelecidos em alvará de licença de loteamento, quando
aplicável.
II.1.4

Os prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio social
GHYHP WHU R VHX HVWDWXWR MXUtGLFRDGPLQLVWUDWLYR GHÀQLGR H DV VXDV
estremas univocamente materializadas no terreno à data de emissão
do alvará de licenciamento.

Os prédios ocupados por estabelecimentos de apoio social devem ter o seu
HVWDWXWRMXUtGLFRDGPLQLVWUDWLYRGHÀQLGRHDVVXDVHVWUHPDVXQLYRFDPHQWH
materializadas no terreno.
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número

Novos Estabelecimentos

II. 2

CRITÉRIOS DE LOCALIZAÇÃO

II.2.1

Os prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio social, ou
SRUHVWHVRFXSDGRVGHYHPHVWDUORFDOL]DGRVHPVRORTXDOLÀFDGRSRU3027
para qualquer dos seguintes usos:

Estabelecimentos Existentes

o

a) Residencial;
b) Equipamentos colectivos (públicos ou privados);
c) Mistos, compreende todos ou alguns dos usos referidos nas
alíneas anteriores.
II.2.2

Nas áreas referidas no número anterior, são critérios preferenciais de
localização:
D  $FHQWUDOLGDGHUHODWLYDPHQWHjiUHDGHLQÁXrQFLDjHVWUXWXUD
activa do território e aos percursos quotidianos das populações
que servem;
E  $ H[LVWrQFLD QD VXD ]RQD GH YL]LQKDQoD GH RXWURV
estabelecimentos de apoio social e de saúde, existentes ou
SUHYLVWRVVXVFHSWtYHLVGHSURSRUFLRQDUDSDUWLOKDDLQWHJUDomR
ou complementaridades na realização de actividades e de
funções logísticas e de apoio especializado;
F  $H[LVWrQFLDQDVXD]RQDGHYL]LQKDQoDGHSDUTXHVXUEDQRV
jardins públicos e outros espaços urbanos ou naturais
susceptíveis de proporcionar áreas de passeio, recreio e lazer
ao ar livre aos residentes do estabelecimento de apoio social;
d) A existência, na sua zona de proximidade, de outras
organizações comunitárias, públicas ou privadas, que permitam
a participação dos utentes dos estabelecimentos de apoio social
nas suas actividades;
e) A existência, na sua zona de proximidade, de pontos nodais e
interfaces de transportes públicos;

o
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f)

A boa acessibilidade rodoviária geral, sem prejuízo do disposto
nos números II.2.6 e II.3.2 destas Recomendações;

g) A proximidade de outros equipamentos urbanos de natureza
cultural, desportiva e comercial.

o

II.2.3

A localização ou a permanência de estabelecimentos de apoio social não é
DGPLVVtYHOHPiUHDVTXDOLÀFDGDVHP3027SDUDRXVRLQGXVWULDO

II.2.4

Os prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio social,
ou por estes ocupados, devem respeitar os afastamentos mínimos
UHODWLYDPHQWH D FHPLWpULRV H D HVWDEHOHFLPHQWRV FODVVLÀFDGRV FRPR
LQVDOXEUHVLQFyPRGRVWy[LFRVRXSHULJRVRVÀ[DGRVQRV3027RVTXDLVHP
qualquer caso, não devem ser inferiores a 200 m.

o

II.2.5

A localização ou a permanência de estabelecimentos de apoio social não é
admissível em prédios com localização adjacente a:

o

D  /LQKDV GH iJXD SHUPDQHQWHV RX WHPSRUiULDV FXMDV PDUJHQV
não se encontrem consolidadas;
E  /LQKDVGHiJXDSHUPDQHQWHVRXWHPSRUiULDVTXHWUDQVSRUWHP
águas residuais não tratadas;
c) Terrenos alagadiços ou de nível freático elevado, favorecendo
a formação de neblinas e nevoeiros e condições de elevada
KXPLGDGHQRVROR
d) Terrenos que evidenciem más condições de estabilidade,
nomeadamente:

- Em razão da sua estrutura geológica ou da sua natureza
geotécnica, bem como do escoamento das águas
VXSHUÀFLDLVHVXEWHUUkQHDV

- Em razão da ocorrência de declives muito acentuados
ou taludes, naturais ou de escavação, susceptíveis de
LQVWDELOL]DomRSRUFDXVDVQDWXUDLVRXSRUDFomRKXPDQD
II.2.6

Os prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio social não
podem ainda ter localização:
a) Adjacente a vias principais e vias rápidas urbanas, a vias das

A permanência de estabelecimentos de apoio social não é admissível em prédios
VLWXDGRVQDYL]LQKDQoDGHORFDLVFRPSURYDGDPHQWHSHULJRVRVSDUDDFLUFXODomR
rodoviária e pedonal, designadamente dos pontos negros georeferenciados na
Base de Dados Rodoviária do Instituto das Estradas de Portugal.
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redes rodoviárias nacional e a vias da rede ferroviária nacional;
b) Que implique o atravessamento de nível de qualquer destes
tipos de vias por parte dos clientes do estabelecimento, nos
percursos pedonais que ligam o acesso principal do prédio às
áreas de estacionamento reservado na via pública a que se
refere o número II.3.15.
II. 3

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE

II.3.1

Os prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio social
devem ser sempre servidos por via pública, a qual se deve encontrar em
pleno e normal funcionamento à data de emissão do alvará de licenciamento.

Os prédios ocupados por estabelecimentos de apoio social devem ser
sempre servidos por via pública em adequado e normal funcionamento.

II.3.2

A via pública a que se refere o número anterior deve ser uma via de
acesso local ou uma via distribuidora local. Excepcionalmente, no caso
GHSRYRDo}HVGHGLPHQVmRLQIHULRUDKDELWDQWHVSRGHWDPEpPVHU
uma via distribuidora.

A via pública a que se refere o número anterior pode ser uma via de acesso
local, uma via distribuidora local ou uma via distribuidora.

II.3.3

Os prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio social
devem ser servidos por, pelo menos, uma carreira regular de transportes
públicos com paragem situada na sua zona de proximidade, quando
localizados em área urbana dotada desses serviços.

Os prédios ocupados por estabelecimentos de apoio social devem ser
servidos por, pelo menos, uma carreira regular de transportes públicos
com paragem situada na sua zona de proximidade, quando localizados em
área urbana dotada desses serviços.

II.3.4

Quando os prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio
social, ou por estes ocupados, se localizarem em áreas urbanas não
dotadas de carreiras regulares de transportes públicos ou fora das áreas
urbanas, a entidade promotora ou gestora deve demonstrar as condições
de acessibilidade dos utilizadores.

II.3.5

Nos casos em que as condições de acessibilidade referidas no número
anterior forem manifestamente inadequadas, as entidades promotoras
ou gestoras dos estabelecimentos de apoio social devem assegurar a
existência dos meios de transporte necessários ao regular funcionamento
desses estabelecimentos.

II.3.6

A via pública referida no número II.3.1 deve compreender áreas destinadas
à circulação de veículos motorizados e áreas destinadas à circulação
pedonal, devidamente pavimentadas e dotadas de iluminação pública e

o

o

o
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das demais características técnicas necessárias para assegurar, de forma
permanente, a circulação de veículos e pessoas em boas condições de
funcionalidade e segurança, atentas as intensidades de tráfego motorizado
e pedonal ocorrentes no local.
II.3.7

2V SDVVHLRV H FDPLQKRV SHGRQDLV VLWXDGRV QD ]RQD GH YL]LQKDQoD GRV
prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio social, ou
SRUHVWHVRFXSDGRVGHYHPREHGHFHUjVQRUPDVWpFQLFDVSDUDPHOKRULDGD
acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada, constantes do
anexo ao Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto.

II.3.8

Quando o acesso ao interior dos edifícios onde se encontram instalados
os estabelecimentos de apoio social for realizado directamente a partir
da via pública, devem ainda ser satisfeitos os requisitos estabelecidos na
parte III das presentes Recomendações.

II.3.9

$VYLDVS~EOLFDVVLWXDGDVQD]RQDGHYL]LQKDQoDGRVSUpGLRVGHVWLQDGRVj
instalação de estabelecimentos de apoio social, ou por estes ocupados,
devem ainda ser dotadas de características técnicas e dispositivos
acrescidos de sinalização, conforto e segurança, activa e passiva, que
privilegiem a sua utilização pedonal, em particular no que respeita à
iluminação pública, ao assinalamento, marcação, protecção e controlo
das passagens de peões, à largura e protecção exterior dos passeios,
à drenagem e revestimento dos pavimentos e à dotação de mobiliário
urbano permitindo pausas para repouso nos percursos a pé.

II.3.10

As vias públicas referidas no número anterior, bem como os dispositivos de
sinalização e segurança nelas instalados, devem ser objecto de cuidados
acrescidos de gestão, conservação e reparação por parte da autarquia da
respectiva jurisdição.

II.3.11

Os prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio social,
ou por estes ocupados, devem ser dotados de estacionamento privativo,
que compreenderá uma área para viaturas próprias e uma área para
cargas e descargas.

II.3.12

O dimensionamento das áreas de estacionamento referidas no número
anterior deve observar o disposto em PMOT em vigor para a área de
localização do prédio.

II.3.13

1D DXVrQFLD GH HVSHFLÀFDomR GRV SDUkPHWURV GH GLPHQVLRQDPHQWR GDV
áreas de estacionamento em PMOT em vigor, aplicam-se supletivamente
os valores mínimos indicados no quadro seguinte:

o

o

o

o

o

o
o
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Viaturas
próprias

Cargas e
descargas

1 lugar

1 lugar

Nota – Dimensões lineares nominais do lugar de estacionamento: 5,0 m x 2,5 m, acrescido
de uma faixa de acesso lateral, com uma largura mínima não inferior a 1 metro

II.3.14

Quando as necessidades de estacionamento, dimensionadas nos termos
dos números anteriores, não puderem ser satisfeitas, no todo ou em parte,
no interior dos prédios destinados à instalação dos estabelecimentos de
apoio social, ou por estes ocupados, essa função deve ser assegurada
na sua zona adjacente, através da previsão expressa de lugares de
estacionamento reservado na via pública ou em parque público.

II.3.15

Cabe ao município da jurisdição do prédio, em coordenação com a
entidade promotora ou gestora do equipamento social e com os serviços
competentes da Segurança Social, executar ou mandar executar as
obras e instalar os dispositivos e medidas a que se referem os números
anteriores e cobrar para o efeito as taxas previstas na lei.

II. 4

OUTRAS INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS URBANOS

II.4.1

Os prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio social,
ou por estes ocupados, devem ser servidos por sistemas públicos de
DEDVWHFLPHQWRGHiJXDGHGUHQDJHPGHiJXDVUHVLGXDLVGHUHFROKDGH
UHVtGXRVVyOLGRVXUEDQRVHGHFRPXQLFDo}HVWHOHIyQLFDVGHUHGHÀ[DRV
quais se devem encontrar em funcionamento normal à data de emissão do
alvará de licença de estabelecimento.

II.4.2

No caso de não ser fundadamente possível cumprir adequadamente o disposto
no número anterior, admite-se o recurso a soluções alternativas, desde que
devidamente licenciadas e monitorizadas pelas entidades competentes.

II.4.3

Os espaços privados e o percurso público de acesso principal ao equipamento
de apoio social devem encontrar-se completamente construídos e
em funcionamento normal à data de entrada em funcionamento do
estabelecimento.

o

o

o

o
o
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II. 5

SEGURANÇA E CONFORTO

II.5.1

Os prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio
social devem cumprir os requisitos de distância máxima ao quartel
de bombeiros, acessibilidade local pelas viaturas de bombeiros e
disponibilidade de água para extinção de incêndios, estabelecidos no
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição
de Água e de Drenagem de Águas Residuais, aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto.

II.5.2

Se o estabelecimento de apoio social se encontrar integrado em edifícios
RX FRQMXQWRV HGLÀFDGRV GHVWLQDGRV D XVRV GLVWLQWRV GR UHVLGHQFLDO VmR
cumulativamente aplicáveis os requisitos de distância máxima ao quartel
de bombeiros e de acessibilidade a viaturas de bombeiros estabelecidos
QRV5HJXODPHQWRVGH6HJXUDQoDFRQWUD,QFrQGLRHVSHFtÀFRVGHVVHVXVRV
aplicando-se o critério do nível exigencial mais elevado.

II.5.3

Se o prédio ocupado pelo estabelecimento de apoio social se encontrar
localizado em centro urbano antigo, são ainda cumulativamente aplicáveis
as disposições relativas às condições para intervenção dos bombeiros
previstas nos art.º 21º a 25º das Medidas Cautelares de Segurança Contra
Risco de Incêndio em Centros Urbanos Antigos, aprovadas pelo Decreto-Lei
n.º 426/89, de 26 de Dezembro.

II.5.4

Para efeitos de aplicação do disposto no Regulamento Geral do Ruído,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, as zonas
adjacentes a prédios destinados à instalação de estabelecimentos de
DSRLRVRFLDORXSRUHVWHVRFXSDGRVGHYHPVHUFODVVLÀFDGDVFRPR´]RQDV
sensíveis”1VDOYRPRWLYRGHYLGDPHQWHSRQGHUDGRHMXVWLÀFDGRQR3027
RXQRPDSDGHUXtGRTXHSURFHGHjUHIHULGDFODVVLÀFDomR

II.5.5

Na proximidade do estabelecimento de apoio social devem ser observados
os valores limite e as margens de tolerância para as concentrações de
SROXHQWHVQRDUDPELHQWHÀ[DGRVQRVWHUPRVGRDUWGR'HFUHWR/HL
n.º 111/2002, de 16 de Abril, devendo o seu cumprimento ser demonstrado
através da apresentação de valores de medição actualizados, provenientes
das acções de avaliação realizadas pela entidade regional competente,
RX GH PHGLo}HV UHDOL]DGDV FRP HVVD ÀQDOLGDGH HVSHFtÀFD SRU HQWLGDGH
FHUWLÀFDGD SDUD R HIHLWR GH DFRUGR FRP RV FULWpULRV HVWDEHOHFLGRV QRV
termos do art.º 7.º do mesmo diploma.

o

o

1 ©=RQDVHQVtYHOªDiUHDGHÀQLGDHP3027FRPRYRFDFLRQDGDSDUDXVRKDELWDFLRQDORXSDUDHVFRODVKRVSLWDLVRXVLPLODUHVRXHVSDoRVGHOD]HUH[LVWHQWHVRXSUHYLVWRVSRGHQGRFRQWHUSHTXHQDVXQLGDGHVGHFRPpUFLRHGHVHUYLoRVGHVWLQDGDV
a servir a população local, tais como cafés e outros estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio tradicional, sem funcionamento no período nocturno.
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II.5.6

Nas zonas ou localidades que constam das listas a que se refere o art.º
 GR 'HFUHWR/HL Q  GH  GH -XOKR D ORFDOL]DomR GRV
estabelecimentos de apoio social será sempre objecto de parecer prévio
da entidade regional responsável pela observância dos valores limite
de poluição do ar ambiente e condicionada à adopção das medidas de
SUHYHQomRHFRQWURORTXHSRUHODIRUHPÀ[DGDV

II.5.7

Em zonas ou localidades em que existam estabelecimentos ou se
GHVHQYROYDP DFWLYLGDGHV TXH FRQVWLWXDP IRQWHV SRQWXDLV VLJQLÀFDWLYDV
de emissão de poluentes atmosféricos, como tal referenciadas no
inventário regional a que se refere o art.º 8º/2 do Decreto-Lei n.º
 GH  GH$EULO RX VHMDP FDXVD LGHQWLÀFDGD GH PDXV FKHLURV
permanentes ou temporários, os prédios destinados à instalação dos
estabelecimentos de apoio social, ou por estes ocupados, devem ainda
satisfazer os seguintes critérios de localização:

Estabelecimentos Existentes

a) No caso de fontes de emissão de poluentes atmosféricos,
estarem delas afastados de uma distância superior à distância
de diluição estabelecida na regulamentação aplicável para os
tipos de poluentes e valores de emissão em causa;
E  1RFDVRGHIRQWHVFDXVDGRUDVGHPDXVFKHLURVHVWDUHPVLWXDGRV
fora do quadrante do vento dominante, determinado com base
nos dados do Atlas do Ambiente, do Instituto do Ambiente.
II.5.8

Os prédios destinados à instalação dos estabelecimentos de apoio social,
RXSRUHVWHVRFXSDGRVGHYHPWHURULHQWDomRJHRJUiÀFDFRPSDWtYHOFRPD
satisfação dos requisitos de exposição solar dos edifícios e dos logradouros
destas Recomendações, tendo em consideração o seu declive médio, as
obstruções existentes na sua envolvente, bem como as obstruções que
YLUmR D RFRUUHU QHVVD HQYROYHQWH SRU IRUoD GH GLUHLWRV GH HGLÀFDomR
previstos em PMOT em vigor ou já constituídos por alvará de loteamento
ou alvará de licença de construção válida.

II.5.9

Os prédios destinados à instalação de estabelecimentos de apoio social não
GHYHPHVWDUVLWXDGRVQRWRGRRXHPTXDOTXHUSDUWHVHMDHVWDHGLÀFDGDRX
QmRVREOLQKDVGHWUDQVSRUWHGHHQHUJLDHOpFWULFDGHDOWDHPpGLDWHQVmR
ou sobre condutas de adução de água ou de transporte de líquidos ou gases
combustíveis, bem como no interior das respectivas áreas de protecção.

o

Os estabelecimentos de apoio social não devem permanecer instalados
HPSUpGLRVVLWXDGRVQRWRGRRXHPTXDOTXHUSDUWHVHMDHVWDHGLÀFDGDRX
QmRVREOLQKDVGHWUDQVSRUWHGHHQHUJLDHOpFWULFDGHDOWDHPpGLDWHQVmR
ou sobre condutas de adução de água ou de transporte de líquidos ou gases
combustíveis, bem como no interior das respectivas áreas de protecção.
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II.5.10

Cabe à entidade promotora ou gestora fazer a demonstração de que
o local de implantação do estabelecimento satisfaz as exigências
estabelecidas nos números anteriores em matéria de segurança contra
incêndio, exposição ao ruído, qualidade do ar exterior e exposição solar.

II.6

CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO

II.6.1

Para efeitos de interpretação e aplicação do disposto nos números
anteriores, deve entender-se por:

o

o

a) Promotor (do estabelecimento/equipamento) – a pessoa, singular
ou colectiva, pública ou privada, que pretende explorar, explora
RXSRVVXLRHVWDEHOHFLPHQWRGHDSRLRVRFLDORXHPTXHPWHQKDP
sido delegados poderes determinantes sobre o funcionamento do
estabelecimento, nos termos da legislação aplicável.
II.6.2

Para efeitos de interpretação e aplicação do disposto nos números
anteriores, deve entender-se por:

o

a) Zona adjacente – a fracção de território envolvente do prédio
destinado à instalação do equipamento social, até uma distância
QmR VXSHULRU D  PHWURV PHGLGD HP OLQKD UHFWD D SDUWLU GH
qualquer dos limites do prédio;
E  =RQDGHYL]LQKDQoD RXVLPSOHVPHQWHYL]LQKDQoD ²DIUDFomR
de território envolvente do prédio destinado à instalação do
equipamento social, até uma distância não superior a 200
metros, medida em percurso efectivo no terreno, a partir do
ponto de acesso principal ao prédio;
c) Zona de proximidade (ou simplesmente proximidade) – a fracção
de território envolvente do prédio destinado à instalação do
equipamento social, até uma distância não superior a 400
metros, medida em percurso efectivo no terreno, a partir do
ponto de acesso principal ao prédio.
II.6.3

Para efeitos de interpretação e aplicação do disposto nos números
anteriores, deve ainda entender-se por:
a) Uso do solo – a actividade ou actividades que têm ou podem ter
lugar numa dada fracção delimitada do território;
b) Prédio –

uma unidade fundiária, material e juridicamente

o
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constituída, que é destinada por PMOT ou por autorização
DGPLQLVWUDWLYD j HGLÀFDomR H XVR XUEDQRV 4XDQGR FRQVWLWXtGD
através de uma operação de loteamento urbano tem a designação
particular de lote;
c) Via principal – uma via estruturante do conjunto do aglomerado
urbano, que liga várias áreas urbanas entre si e/ou canaliza o
tráfego de atravessamento, quer interno, quer do exterior;
d) Via distribuidora – via estruturante de uma área urbana, com
funções de repartição do tráfego proveniente das vias principais;
e) Via distribuidora local – uma via estruturante das unidades
morfológicas ou funcionais em que se divide o tecido urbano no
interior de uma área urbana, que articula várias vias de acesso
local;
f)

Via de acesso local – a unidade básica da trama viária que
RUJDQL]DRWHFLGRXUEDQR&RUUHVSRQGHDRFRQFHLWRGH´UXDµH
serve directamente os prédios e os edifícios e os espaços públicos
GHUHFUHLRHOD]HUQDVXDYL]LQKDQoD

g) Funcionamento normal – a condição de utilização de uma
infraestrutura, serviço ou espaço urbano, de acordo com os
critérios técnicos que orientaram a sua concepção e realização,
excluídos os períodos de manutenção e reparação que sejam
necessários ao longo da sua vida útil.
II.7

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

II.7.1

A fundamentação a que se refere o número II.1.1 ou a descrição sucinta a
que se refere o número II.1.2 é da responsabilidade da entidade promotora
ou gestora do estabelecimento, devendo constar do respectivo pedido de
licenciamento, quando for o caso.

II.7.2

A apreciação do cumprimento dos critérios estabelecidos nos números II.1.1,
II.2.1, II.2.3 a II.3.3, II.3.5 a II.3.8, II.4.2 e II.5.9, será objecto de parecer
emitido pelos serviços técnicos municipais da autarquia da jurisdição do
prédio destinado à instalação do estabelecimento de apoio social.

o

o
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II.7.3

A apreciação do cumprimento dos critérios estabelecidos no número
II.4.1 será objecto de pareceres emitidos pela entidade gestora de cada
uma das infraestruturas e serviços urbanos referenciados.

II.7.4

A apreciação do cumprimento dos critérios estabelecidos nos números
II.5.1 a II.5.5 será objecto de parecer emitido pelo serviço municipal
de protecção civil da autarquia da jurisdição do prédio destinado à
instalação do estabelecimento de apoio social ou pelo Serviço Nacional
de Bombeiros e Protecção Civil, consoante for determinado na lei para
o tipo e situação do estabelecimento.

II.7.5

A localização dos estabelecimentos de apoio social nas condições previstas
no número II.5.6 será objecto de parecer emitido pela entidade regional
responsável pela observância dos valores limite de poluição do ar ambiente.

II.7.6

A emissão dos pareceres previstos nos números anteriores determina
ainda a obrigação de atempada comunicação dos serviços competentes
da Segurança Social, da ocorrência de qualquer alteração das condições
urbanísticas e ambientais do local, em moldes que sejam susceptíveis
de pôr em causa, de forma temporária ou permanente, o cumprimento
dos critérios objecto de cada parecer.

II.7.7

A eventual localização do prédio destinado à instalação do estabelecimento
GH DSRLR VRFLDO HP iUHD FODVVLÀFDGD HP 3027 SDUD R XVR LQGXVWULDO QDV
condições previstas no número II.2.3, terá carácter excepcional e a sua
DXWRUL]DomR DGPLQLVWUDWLYD VHUi VHPSUH MXVWLÀFDGD H H[SUHVVDPHQWH
FRQGLFLRQDGD QR DOYDUi j YHULÀFDomR SHULyGLFD GD HIHFWLYD VDWLVIDomR
dos parâmetros ambientais e de segurança estabelecidos nas presentes
Recomendações.

II.8
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o
o

o
o

o

o
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[10] DECRETO REGULAMENTAR n.º 23/95, de 23 de Agosto – Aprova o
Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição
de Águas e de Drenagem de Águas Residuais.
[11] DECRETO-LEI n.º 64/90, de 21 de Fevereiro – Aprova o Regulamento
de Segurança contra Incêndio em Edifícios de Habitação.
[12] DECRETO-LEI n.º 426/89, de 26 de Dezembro – Aprova Medidas
Cautelares de Segurança Contra Risco de Incêndio em Centros
Urbanos Antigos.
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>@ '(&5(72/(, Q  GH  GH -XQKR ² (VWDEHOHFH UHJUDV
relativas à localização de edifícios escolares.
[14] CAMPOS, V. - Normas Técnicas para Projecto de Urbanização. Lisboa:
LNEC, 1993.
[15] GONÇALVES, F. - Disposições Legais Aplicáveis ao Projecto e à
([HFXomR GH 2EUD /LVERD  /1(&  ,QIRUPDomR &LHQWtÀFD H
Técnica de Legislação de Urbanismo e Construção LUC 7).
[16] WORLD HEALTH ORGANIZATION – Air Quality Guidelines for Europe.
QG(G&RSHQKDJHQ:+25HJLRQDO3XEOLFDWLRQV (XURSHDQ
Series No 91).
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III.

PROGRAMA ESPÁCIO-FUNCIONAL

III. 1

OBJECTIVOS DE FUNCIONAMENTO

III.1.1

O Lar de Infância e Juventude (LIJ) destina-se ao acolhimento de
crianças/jovens em perigo, considerando-se que se encontram nessa
situação quando, por exemplo, estão abandonadas ou vivem entregues a
si próprias, sofrem de maus tratos físicos ou psíquicos ou são vítimas de
abusos sexuais.

o

,,,

O acolhimento institucional de crianças/jovens em perigo é uma das
medidas de promoção e protecção previstas na Lei de Protecção de
Crianças e Jovens em Perigo [1]; visa afastá-las do perigo em que se
encontram, colocando-as ao cuidado de uma entidade que disponha de
instalações e de equipa técnica adequadas à satisfação das necessidades
das crianças/jovens em acolhimento, proporcionando-lhes condições que
permitam a sua educação, bem-estar e desenvolvimento integral.

o

III.1.3

O LIJ deve possuir condições para o acolhimento das crianças/jovens em
ambiente tão semelhante quanto possível ao de uma habitação familiar
e proporcionar uma correcta inserção na comunidade através da sua
integração nas estruturas locais, nomeadamente no que se refere a
HGXFDomRIRUPDomRSURÀVVLRQDOVD~GHGHVSRUWRHWHPSRVOLYUHV

,,,

6mRREMHFWLYRVHVSHFtÀFRVGR/,->@
a) Assegurar alojamento;
b) Garantir a satisfação das necessidades básicas das crianças/
jovens e promover o seu desenvolvimento global, em condições
tão aproximadas quanto possível das de uma estrutura familiar;
c) Assegurar os meios necessários ao seu desenvolvimento pessoal
H j IRUPDomR HVFRODU H SURÀVVLRQDO HP FRRSHUDomR FRP D
IDPtOLD D HVFROD DV HVWUXWXUDV GH IRUPDomR SURÀVVLRQDO H D
comunidade, promovendo o acompanhamento terapêutico;
d) Promover, sempre que possível, a sua integração na família e na
comunidade de origem, ou noutra medida em meio natural de

Estabelecimentos Existentes

o

o
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vida, em articulação com as entidades competentes em matéria
de infância e juventude, as comissões de protecção de crianças
e jovens e os tribunais, com vista à sua gradual autonomização.
III.1.5

Para a concretização dos objectivos referidos anteriormente, o LIJ deve
JDUDQWLUHSURSRUFLRQDUjVFULDQoDVMRYHQVHPDFROKLPHQWR

o

a) A prestação de todos os cuidados adequados à satisfação das
suas necessidades, tendo em vista a promoção e manutenção
da autonomia e independência;
b) Uma alimentação adequada, atendendo, na medida do
possível, a hábitos alimentares e a gostos pessoais e cumprindo
as prescrições médicas;
c) Uma qualidade de vida que compatibilize a vivência em comum
com o respeito pela individualidade e privacidade de cada um;
d) A realização de actividades de animação sociocultural,
recreativa e ocupacional que visem contribuir para um clima
de relacionamento saudável entre as crianças/jovens e para a
manutenção das suas capacidades físicas e psíquicas;
e) Um ambiente calmo, confortável e humanizado;
f)

Os serviços domésticos necessários ao bem-estar das crianças/
jovens e destinados, nomeadamente, à higiene do ambiente,
ao serviço de refeições e ao tratamento de roupas;

g) Proporcionar uma dinâmica de intervenção multidisciplinar
H LQVWLWXFLRQDO TXH JDUDQWD D GHÀQLomR H FRQFUHWL]DomR GH
projectos de vida adequados a cada caso.
III.1.6

2IXQFLRQDPHQWRGR/,-GHYHIRPHQWDU
a) A convivência social, através do relacionamento entre as
crianças/jovens em acolhimento e destes com os familiares e
amigos, com o pessoal do LIJ e com a comunidade, de acordo
com as suas necessidades e interesses;

o
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b) A participação dos familiares no apoio à criança/jovem em
acolhimento, desde que este apoio contribua para um maior
bem-estar e equilíbrio psico-afectivo.
III.1.7

$VHVSHFLÀFDo}HVGRVVHUYLoRVDSUHVWDUGHYHPVHPSUHWHUHPFRQWDRV
requisitos legais e regulamentares em vigor, nomeadamente os relativos
à segurança, higiene e saúde.

,,,

DESTINATÁRIOS

,,,

O Lar de Infância e Juventude (LIJ) destina-se ao acolhimento de
crianças e jovens em perigo com idades compreendidas entre os 0 e
os 18 anos.

,,,

Nos termos da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo [1], o
acolhimento pode manter-se até a criança/jovem atingir os 18 anos, com
HYHQWXDOSURORQJDPHQWRDWpDRVDQRVVHRMRYHPVROLFLWDUDPDQXWHQomR
da situação iniciada antes dos 18 anos.

III. 3

CAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO

III.3.1

O LIJ deve possuir uma capacidade adequada, tendo em vista a prestação
de um atendimento correcto e individualizado, com as consequências
EHQpÀFDV TXH GDt DGYrP SDUD DV FULDQoDVMRYHQV HP DFROKLPHQWR $
FDSDFLGDGHGR/,-GHYHVHUHVWDEHOHFLGDHPIXQomR

o

o
o

o

a) Das necessidades da população que serve;
b) De factores económicos (custo de obras de construção,
reconstrução, ampliação e/ou alteração, custo de
apetrechamento, custo de exploração);
c) Da qualidade do serviço proporcionado às crianças/jovens em
acolhimento.
,,,

III.3.3

$FDSDFLGDGHPtQLPDGR/,-pGHFULDQoDVMRYHQVHDPi[LPDpGH
crianças/jovens, distribuídos por unidades espacialmente individualizadas,
adiante designadas por Unidades Funcionais.
8QLGDGH)XQFLRQDOpRFRQMXQWRGHHVSDoRVHFRPSDUWLPHQWRVÀVLFDPHQWH o
agrupados e devidamente apetrechados, que permite proporcionar às
crianças/jovens ambientes confortáveis e humanizados, onde se assegura o
alojamento, a alimentação, a higiene pessoal e o convívio.

A capacidade máxima do LIJ é de 30 crianças/jovens, distribuídos por unidades
espacialmente individualizadas, adiante designadas por Unidades Funcionais.
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III

A Unidade Funcional deve fomentar uma vivência próxima da familiar. O LIJ
pode integrar uma ou várias Unidades Funcionais, estabelecidas em função
GDVFDUDFWHUtVWLFDVGRHGLÀFDGRGRQ~PHURWRWDOGHFULDQoDVMRYHQVHGDV
capacidades mínima e máxima permitidas.

III.3.5

A capacidade máxima da Unidade Funcional é de 15 crianças/jovens.

Estabelecimentos Existentes

o

o

III.3.6

III.3.7

LIJ em funcionamento que não cumpram o estabelecido nos números
anteriores devem adaptar-se às capacidades exigidas num prazo a
estabelecer pelos serviços competentes da Segurança Social (através,
por exemplo, da não aceitação de mais crianças/jovens até atingirem os
máximos permitidos).
Sem prejuízo do estabelecido pelos serviços competentes da Segurança
Social, para efeitos da programação do estabelecimento estima-se
que o LIJ disponha, para um referencial de 30 crianças/jovens, do
VHJXLQWHSHVVRDO

o

a) Um Técnico de Serviço Social;
b) Um Psicólogo;
c) Dois Educadores Sociais;
d) Catorze Ajudantes de Acção Educativa;
e) Um Cozinheiro;
f)

Três Ajudantes de Serviços Gerais.

,,,

CARACTERIZAÇÃO DO EDIFICADO

,,,

Os equipamentos sociais devem ser concebidos, construídos e
explorados de modo a assegurar condições de acessibilidade e de
utilização ao maior número possível de pessoas, de forma autónoma,
confortável e segura, independentemente da sua idade, estatura, grau
de mobilidade ou capacidade de percepção.

,,,

$R/,-DSOLFDVHDOHJLVODomRHPYLJRUQRPHDGDPHQWHRGHÀQLGRSDUDRV

o

o
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edifícios de habitação na legislação sobre acessibilidade a pessoa com
PRELOLGDGHFRQGLFLRQDGD>@HRGLVSRVWRQDVHVSHFLÀFDo}HVFRQVWDQWHV
dos números seguintes.
,,,

O LIJ pode funcionar em edifício individual ou em edifício partilhado.
&DVR D LQVWDODomR GR /,- VH YHULÀTXH HP SDUWH GH HGLItFLR GHYH VHU
salvaguardada a independência das áreas afectas ao seu normal
funcionamento. Para todos os efeitos, o LIJ é o local de habitação
das crianças e jovens durante o período em que se encontram em
acolhimento, pelo que deve dispor de condições físicas que propiciem
um ambiente tão aproximado quanto possível do da vida em família.

,,,

O LIJ, quer em edifício individual quer em edifício partilhado, deve
REHGHFHUjVVHJXLQWHVFRQGLo}HV

o

o

a) Ter localização que permita a aproximação de veículos;
b) Ter acesso(s) controlado(s), à semelhança do(s) das habitações
familiares de modo a criar um ambiente de segurança e
privacidade e não ser possível alguém entrar e aceder ao
interior sem ser visto;
c) Não adoptar medidas de segurança que impliquem limitações à
liberdade das crianças/jovens ou restrinjam a sua mobilidade e
sociabilidade
d) Dispor de um conjunto de espaços privados nucleares semelhantes
DRVGDVKDELWDo}HV VDODVTXDUWRVFR]LQKDHWF FRQÀQDGRSRU
uma envolvente que o separa do ambiente exterior.
,,,

É recomendável que os espaços privados nucleares do LIJ tenham
ORFDOL]DomRDWpDRSLVR DQGDU 3DUDDOpPGRVHVSDoRVQXFOHDUHV
RHGLÀFDGRTXHVHUYHGHVXSRUWHDRIXQFLRQDPHQWRGR/,-SRGHLQFOXLU

o

a) Espaços em sótão ou em cave, desde que não sejam destinados
a alojamento de crianças/jovens;
E  (VSDoRV SHULIpULFRV j HQYROYHQWH TXH FRQÀQD RV HVSDoRV
privados nucleares, tais como corpos anexos, quintais, jardins,
telheiros, etc., que podem ser destinados ao desenvolvimento
de actividades por parte das crianças/jovens.
,,,

Deve existir pelo menos um percurso acessível desde a via pública

Deve existir pelo menos um percurso acessível desde a via pública até

31

número

,,,

Novos Estabelecimentos

Estabelecimentos Existentes

até à porta de entrada/saída principal do LIJ, passando ou não por
espaços comuns do edifício; o percurso acessível deve coincidir com
o percurso dos restantes utilizadores do LIJ.

à porta de entrada/saída do LIJ, passando ou não por espaços comuns
do edifício; o percurso acessível pode não coincidir integralmente com o
percurso dos restantes utilizadores, nomeadamente o acesso ao edifício
pode fazer-se por um local alternativo à entrada/saída principal.

Para efeitos de interpretação do número anterior, considera-se percurso
acessível um conjunto de espaços de comunicação devidamente
dimensionados e articulados entre si por forma a facilitar a deslocação
de pessoas com mobilidade condicionada, nomeadamente aquelas que se
deslocam em cadeira de rodas. Na concepção dos percursos deve ser dada
HVSHFLDODWHQomRDRVVHJXLQWHVDVSHFWRV

o

a) Zonas de permanência;
b) Alcance;
c) Largura e altura livres;
d) Zonas de manobra;
e) Objectos salientes;
f)

Pisos e seus revestimentos;

g) Ressaltos no piso;
h) Portas;
i)

Comandos e controlos;

j)

Corrimãos e barras de apoio.

,,,

No percurso acessível, é recomendável que não existam mudanças de
nível; a existirem, devem ser vencidas por rampas, ascensores ou
plataformas elevatórias.

III

$FRQFHSomRFRQVWUXomRDOWHUDomRDPSOLDomRRXUHFRQVWUXomRGRHGLÀFDGR
que serve de suporte ao LIJ deve permitir a adaptação e a polivalência dos
HVSDoRVTXHRFRPS}HPSRWHQFLDQGRDÁH[LELOLGDGHHDDGDSWDELOLGDGHHP

o
o
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resposta à evolução da população que servem ou à alteração do objectivo
que esteve na sua origem (ver III.8 – Adaptabilidade do espaço).
III.5

ESPAÇOS E COMPARTIMENTOS

III.5.1

O LIJ deve ser composto por áreas funcionais que constituem a sua
estrutura orgânica, entendendo-se por área funcional o conjunto de
espaços e compartimentos necessários para desempenhar as funções a que
se destinam, devidamente articuladas entre si por forma a possibilitar o
seu bom funcionamento. Os espaços e compartimentos que integram cada
área funcional têm uma interligação forte entre si e a sua localização
GHYHWHUHPDWHQomRRVFULWpULRVGHÀQLGRVQRSUHVHQWHFDStWXOR

III

Para além do disposto no presente capítulo, os espaços e compartimentos
devem respeitar os critérios de dimensionamento apresentados em III.7 e
DVH[LJrQFLDVGHVHJXUDQoDVDOXEULGDGHHFRQIRUWRGHÀQLGDVHP,9

III.5.3

O LIJ deve compreender os espaços e compartimentos correspondentes às
VHJXLQWHViUHDVIXQFLRQDLV

o

o
o

a) ACESSOS E CIRCULAÇÕES (ver III.5.5);
b) APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO (ver III.5.6);
c) CONVÍVIO E ACTIVIDADES (ver III.5.7);
d) REFEIÇÕES (ver III.5.8);
H  $/2-$0(172 YHU,,, 
f)

PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES (ver III.5.10);

g) TRATAMENTO DE ROUPA (ver III.5.11);
K  $5580$d®2$55(&$'$d®2 YHU,,, 
i)
III

APOIO AO PESSOAL (ver III.5.13).

$V 8QLGDGHV )XQFLRQDLV D TXH VH UHIHUHP RV Q~PHURV ,,, D ,,,
devem ser autónomas no que se refere Convívio e Actividades, Refeições
e Alojamento. As restantes Áreas Funcionais podem ser partilhadas, nas
FRQGLo}HVHVSHFLÀFDGDVQRVQ~PHURVVHJXLQWHV

o
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III.5.5

ACESSOS E CIRCULAÇÕES

III.5.5.1

Os Acessos e Circulações destinam-se prioritariamente à entrada/saída
das crianças/jovens em acolhimento, à recepção das respectivas famílias
e amigos, ao abastecimento do estabelecimento e à deslocação entre os
compartimentos do LIJ.

III

Esta área inclui a Entrada Principal e/ou a Entrada de cada Unidade
Funcional e os espaços de circulação/comunicação, horizontais ou
verticais. É recomendável que inclua uma Entrada de Serviço.

III.5.5.3

$(QWUDGD3ULQFLSDOGHYHGLVSRUGHHVSDoROLYUHVXÀFLHQWHSDUDSHUPLWLUD
circulação e o fácil encaminhamento das pessoas para o interior/exterior
do LIJ. Caso a Entrada Principal comunique directamente com o exterior
do edifício, junto da porta exterior deve existir uma área coberta para
proteger as pessoas de condições climatéricas adversas.

III.5.

Cada Unidade Funcional deve dispor de uma Entrada de uso exclusivo.

III.5.5.5

No interior, o espaço da Entrada da Unidade Funcional deve ser demarcado
dos compartimentos habitáveis (p.e., sala de estar ou sala de refeições),
sendo recomendável que constitua um compartimento autónomo para
garantir o isolamento visual e acústico (Vestíbulo/Hall de entrada).

III.5.5.6

'HYHH[LVWLUSHORPHQRVXPSHUFXUVRDFHVVtYHO YHU,,,H,,, HQWUH
a porta da Entrada Principal do LIJ e/ou a Entrada de cada Unidade
)XQFLRQDOHRVVHJXLQWHVHVSDoRVHFRPSDUWLPHQWRV
a) Gabinete Técnico e Administrativo;
b) Sala de Visitas;
c) Sala(s) de Estar (uma em cada Unidade Funcional);
d) Sala(s) de Refeições (uma em cada Unidade Funcional);
e) Cozinha(s);
f)

Quartos (um em cada Unidade Funcional);

Estabelecimentos Existentes

o

o
$(QWUDGD3ULQFLSDOGHYHGLVSRUGHHVSDoROLYUHVXÀFLHQWHSDUDSHUPLWLUD
circulação e o fácil encaminhamento das pessoas para o interior/exterior
do LIJ. Caso a Entrada Principal comunique directamente com o exterior
do edifício, junto da porta exterior é recomendável a existência de uma
área coberta para proteger as pessoas de condições climatéricas adversas.

o
o

o
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g) Instalações Sanitárias (uma simples e uma completa na
proximidade de cada um dos quartos a que se refere a alínea
anterior).
III.5.5.7

É recomendável que todos os espaços e compartimentos habitáveis
que constituem o LIJ sejam servidos por um percurso acessível, com
excepção dos espaços não utilizáveis e dos espaços de serviço utilizados
exclusivamente por pessoal de manutenção e reparação.

III.5.5.8

A Entrada de Serviço, a existir, é recomendável que se localize na
proximidade da área de Preparação de Refeições (ver III.5.10).

III.5.6

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

III.5.6.1

A área de Apoio Técnico e Administrativo destina-se a local de trabalho
da direcção do estabelecimento e do pessoal técnico e a arquivo
administrativo e expediente relacionado com a gestão do LIJ. Esta área
GHYHVDWLVID]HUDVHVSHFLÀFDo}HVTXHVHVHJXHP

III

Esta área deve localizar-se na proximidade da Entrada Principal do LIJ e
LQFOXLURVVHJXLQWHVHVSDoRV

o

o

o

É recomendável que esta área se localize na proximidade da Entrada
3ULQFLSDOGR/,-HGHYHLQFOXLURVVHJXLQWHVHVSDoRV

a) Gabinete Técnico e Administrativo;

a) Gabinete Técnico e Administrativo;

b) Sala de Visitas/Sala de Reuniões;

b) Instalação Sanitária

c) Instalação Sanitária.
III.5.6.3

É recomendável a existência de uma Sala de Visitas/Reuniões.

III

Gabinete Técnico e Administrativo deve incluir uma zona para instalação
de postos de trabalho individuais. Este espaço pode ser subdividido, de
acordo com as necessidades.

III.5.6.5

A Sala de Visitas é um compartimento destinado a permitir às crianças/
jovens receber a visita de familiares e amigos num ambiente de
privacidade; deve ser um espaço acolhedor e informal, que facilite a
comunicação entre os utilizadores. Este espaço pode ainda ser utilizado
como Sala de Reuniões.

III.5.6.6

A Instalação Sanitária que serve esta área deve permitir a utilização
conjunta por pessoas com e sem mobilidade condicionada e ser servida

o
o

o
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por um percurso acessível (conforme o referido em III.5.5.6).
III.5.6.7

Em LIJ com mais do que uma Unidade Funcional, esta área pode ser
partilhada.

III.5.7

CONVÍVIO E ACTIVIDADES

III.5.7.1

A área de Convívio e Actividades destina-se ao convívio, lazer e realização
de actividades a desenvolver pelas crianças/jovens e deve satisfazer as
HVSHFLÀFDo}HVDSUHVHQWDGDVQRVQ~PHURVVHJXLQWHV

III

(VWDiUHDGHYHLQFOXLURVVHJXLQWHVHVSDoRV

o
o
o

a) Sala(s) de Estar;
b) Sala de Estudo;
c) Instalações Sanitárias.
III.5.7.3

A Sala de Estudo pode ser dispensada se os quartos dispuserem de zonas
de estudo individuais.

III

$ V  6DOD V  GH (VWDU GHYH P  VHU VXÀFLHQWHPHQWH ÁH[tYHO HLV  SDUD
permitir uma grande diversidade de actividades, tendo em atenção as
diferentes faixas etárias dos utilizadores; deve(m) proporcionar zonas
DFROKHGRUDVHGLYHUVLÀFDGDVGHGLFDGDVDDFWLYLGDGHVWDLVFRPREULQFDU
jogar (jogos de mesa), conversar, ouvir música, ver televisão, etc.

III.5.7.5

No caso de mais do que uma Sala de Estar, é recomendável que estas sejam
contíguas de modo a possibilitar a ligação dos espaços (p.e., através de
portas de correr) e a promover o contacto entre as crianças/jovens.

III.5.7.6

Pelo menos uma Sala de Estar em cada Unidade Funcional deve ser servida
por um percurso acessível (conforme o referido em III.5.5.6).

III.5.7.7

A Sala de Estudo é um compartimento dedicado a actividades relacionadas
com o estudo, a leitura e a escrita; deve ser um espaço aberto e integrado
no funcionamento normal do LIJ, sem contudo pôr em causa o ambiente
calmo essencial ao desenvolvimento das actividades previstas.

o
o

o
o
o
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III.5.7.8

Esta área deve dispor de uma Instalação Sanitária simples, que poderá servir
também a área de Refeições (ver III.5.8). A necessidade de instalações
sanitárias adicionais depende da capacidade do estabelecimento e da
possibilidade de utilização de instalações afectas a outras áreas funcionais,
FRPRpRFDVRGDVSUHYLVWDVSDUDDiUHDGH$ORMDPHQWR YHU,,, 

III

Esta área deve ser servida por uma Instalação Sanitária preparada para a
utilização conjunta por pessoas com e sem mobilidade condicionada [3].
Se a proximidade o permitir e existir apenas uma Unidade Funcional, esta
instalação sanitária pode ser a mesma que serve a área de Apoio Técnico
e Administrativo (ver III.5.6).

III.5.7.10

É recomendável que o LIJ disponha de Espaço Exterior próprio para o
desenvolvimento de actividades e lazer das crianças/jovens e que este
seja facilmente acessível a partir dos espaços interiores destinados a
convívio. Este espaço deve ter uma boa exposição solar e ser protegido
dos quadrantes donde provêm as chuvas e os ventos dominantes.

III.5.7.11

Caso o LIJ não possua Espaço Exterior, deve dispor de meios que facilitem
o acesso a praças e jardins públicos e manter um programa regular de
deslocações ao exterior.

III.5.8

REFEIÇÕES

III.5.8.1

A área de Refeições destina-se à tomada de refeições correntes pelas
crianças/jovens e pelo pessoal ao serviço no LIJ e deve satisfazer as
HVSHFLÀFDo}HVDSUHVHQWDGDVQRVQ~PHURVVHJXLQWHV

III

(VWDiUHDGHYHORFDOL]DUVHMXQWRGD&R]LQKD3ULQFLSDO&R]LQKD6LPSOLÀFDGD
HGHYHLQFOXLURVVHJXLQWHVHVSDoRV

o

o

o

o

o
o

a) Sala(s) de Refeições;
b) Instalações Sanitárias.
III.5.8.3

A(s) Sala(s) de Refeições deve(m) proporcionar zonas acolhedoras e
adequadas às faixas etárias a que se destinam. Pelo menos uma Sala
de Refeições em cada Unidade Funcional deve ser servida por percurso
acessível (conforme o referido em III.5.5.6).

III

Esta área deve ser servida, pelo menos, por uma Instalação Sanitária
preparada para a utilização conjunta por pessoas com e sem mobilidade
condicionada [3] e uma Instalação Sanitária simples.

o

o
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III.5.8.5

As instalações sanitárias referidas no número anterior podem ser
dispensadas desde que haja proximidade entre a(s) Sala(s) de Refeições e
as instalações sanitárias equivalentes prevista para a área de Convívio e
Actividades (ver III.5.7).

III

ALOJAMENTO

III

A Área de Alojamento destina-se a descanso das crianças/jovens e deve
VDWLVID]HUDVHVSHFLÀFDo}HVDSUHVHQWDGDVQRVQ~PHURVVHJXLQWHV

III

Esta área deve localizar-se em sector afastado das actividades e
HTXLSDPHQWRVUXLGRVRVHLQFOXLURVVHJXLQWHVHVSDoRV

Estabelecimentos Existentes

o

o
o

a) Quartos Individuais;
b) Quartos Partilhados;
c) Instalações Sanitárias;
d) Rouparia(s).
III

2V4XDUWRVGHYHPREHGHFHUDRVVHJXLQWHVUHTXLVLWRV
a) Ter um ambiente agradável;
b) Ter ventilação e iluminação naturais e dispor de sistemas de
UHJXODomRGDHQWUDGDGHOX]QDWXUDO YHU,9 
c) Ter condições que permitam às crianças/jovens manter consigo
os objectos pessoais;
d) No mínimo, um dos quartos em cada Unidade Funcional deve
ser servido por percurso acessível (conforme o referido em
III.5.5.6) e adaptável para alojar crianças/jovens em cadeira
de rodas;
e) No mínimo, um dos quartos em cada Unidade Funcional deve
ser individual, sendo recomendável que estes correspondam a
50% do número total de quartos;

o
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f)

É recomendável que os quartos tenham zonas de estudo
individuais.

III

Os Quartos Partilhados podem alojar até três crianças/jovens.

Os Quartos Partilhados podem alojar até quatro crianças/jovens.

III

As Instalações Sanitárias que servem esta área devem ser instalações
FRPSOHWDVHH[LVWLUQDSURSRUomRGHXPDSRUFDGDFULDQoDVMRYHQV3HOR
menos uma destas instalações sanitárias deve ser servida por percurso
acessível (conforme o referido em III.5.5.6) e localizar-se na proximidade
GRVTXDUWRVDGDSWiYHLVUHIHULGRVQDDOtQHDG GRQ~PHUR,,,

As Instalações Sanitárias que servem esta área devem ser instalações
completas e existir na proporção de uma por cada 5 crianças/jovens. Pelo
menos uma destas instalações sanitárias deve ser servida por percurso
acessível (conforme o referido em III.5.5.6) e localizar-se na proximidade
GRVTXDUWRVDGDSWiYHLVUHIHULGRVQDDOtQHDG GRQ~PHUR,,,

III

A(s) Rouparia(s) destina(m)-se a arrumação de roupa de cama e de
atoalhados para utilização nos quartos e nas instalações sanitárias;
pode(m) funcionar em compartimento(s) próprio(s) ou em armários/
roupeiros localizados, p.e., nos corredores de acesso aos quartos.

III.5.10

PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES

III.5.10.1

A área de Preparação de Refeições destina-se à preparação e confecção
de alimentos e deve satisfazer a legislação em vigor, com destaque para o
5HJXODPHQWRGD+LJLHQHGRV*pQHURV$OLPHQWtFLRV>@HDVHVSHFLÀFDo}HV
que se seguem.

III

Esta área deve ser servida por um percurso acessível (conforme o referido
HP,,, HLQFOXLUQRPtQLPRRVVHJXLQWHVHVSDoRV

o

o

o

D  &R]LQKD3ULQFLSDORUJDQL]DGDHPTXDWUR]RQDV

- Zona de Preparação de alimentos;
- Zona de Confecção de alimentos;
- Zona de Lavagem de loiça e de utensílios de cozinha;

o

- Zona de Distribuição das refeições.
b) Despensa.
III.5.10.3

Não sendo obrigatório efectuar uma separação rígida entre as zonas
referidas na alínea a) do número anterior, é recomendável haver alguma
individualização entre elas, de modo a facilitar o trabalho. A Cozinha
deve possuir boas condições de higiene, ventilação e renovação do ar (ver
9,9HQWLODomRHHYDFXDomRGHSURGXWRVGDFRPEXVWmR 

o
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III

A Despensa é um compartimento destinado à recepção e armazenamento
dos produtos alimentares destinados ao consumo do LIJ; é recomendável
que tenha acesso directo a partir da Cozinha Principal.

III.5.10.5

Caso o LIJ esteja organizado em mais do que uma Unidade Funcional,
a Cozinha (principal) pode ser partilhada. Neste caso, cada Unidade
)XQFLRQDO GHYH GLVSRU QR PtQLPR GH XPD &R]LQKD 6LPSOLÀFDGD FRP
os espaços e o equipamento necessário para proceder, em condições de
higiene e de bom funcionamento, à preparação de pequenas refeições
e à recepção e armazenamento das refeições principais, respectivo
aquecimento e posterior distribuição. O mesmo é aplicável caso o LIJ
recorra à confecção de alimentos no exterior.

III.5.10.6

Quando a Cozinha Principal está incluída numa das Unidades Funcionais,
D&R]LQKD6LPSOLÀFDGDSRGHVHUGLVSHQVDGD

III.5.11

TRATAMENTO DE ROUPA

III.5.11.1

A área de Tratamento de Roupa destina-se essencialmente à lavagem e
secagem da roupa utilizada no LIJ e do vestuário das crianças/jovens em
DFROKLPHQWRHGHYHUHVSHLWDUDVHVSHFLÀFDo}HVTXHVHVHJXHP

,,,

(VWDiUHDGHYHVHUFRPSRVWDQRPtQLPRSHODVVHJXLQWHV]RQDV

Estabelecimentos Existentes

o
o

o

o
o

a) Depósito de Roupa Suja;
b) Zona de Lavagem;
c) Zona de Secagem;
d) Zona de Armazenamento.
III.5.11.3

Esta área deve possuir boas condições de higiene, ventilação e renovação
GR DU YHU 9,  3DUD DOpP GDV ]RQDV UHIHULGDV QR Q~PHUR DQWHULRU p
recomendável a existência de um estendal ao ar livre.

,,,

Caso o LIJ recorra ao tratamento da roupa no exterior, esta área pode não
ser completa, devendo contudo existir os espaços necessários para proceder,
em condições de higiene e de bom funcionamento, ao envio e à recepção

o
o
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da roupa e respectivo depósito e separação. Neste caso, devem existir duas
zonas distintas, respectivamente para o armazenamento de roupa suja e de
roupa limpa (estas zonas podem ser constituídas por armários).
III.5.11.5

Em LIJ com mais do que uma Unidade Funcional, esta área pode ser
partilhada.

,,,

ARRUMAÇÃO/ARRECADAÇÃO

,,,

A área de Arrumação/Arrecadação destina-se à armazenagem de
equipamento, mobiliário, materiais e produtos necessários ao funcionamento
GR/,-(VWDiUHDGHYHVDWLVID]HUDVHVSHFLÀFDo}HVTXHVHVHJXHP

,,,

Devem ser previstos, no mínimo, dois tipos de compartimentos de
arrumação/arrecadação, sem prejuízo de outros, conforme a dimensão e
DVQHFHVVLGDGHVGHIXQFLRQDPHQWRGRHVWDEHOHFLPHQWR

o

o
o

a) Arrecadação Geral;
b) Arrumação de Produtos de Limpeza.
,,,

2VHVSDoRVUHIHUHRQ~PHURDQWHULRUGHYHP

o

a) Ser fechadas à chave;
E  3HUPLWLU XP DGHTXDGR FRQWUROR GRV PDWHULDLV LQÁDPiYHLV RX
perigosos;
c) Assegurar a facilidade de limpeza e a renovação do ar, natural
e/ou forçada.

o

,,,

Em LIJ com mais do que uma Unidade Funcional, a Arrecadação Geral
pode ser partilhada.

III.5.13

APOIO AO PESSOAL

III.5.13.1

A área de Apoio ao Pessoal destina-se a proporcionar locais de estar e
higiene do pessoal ao serviço no LIJ, bem como apoio à vigilância nocturna.
'HYHVDWLVID]HUDVHVSHFLÀFDo}HVTXHVHVHJXHP

,,,

Esta área deve existir em cada Unidade Funcional.

o

III.5.13.3

(VWDiUHDGHYHLQFOXLUQRPtQLPRRVVHJXLQWHVHVSDoRV

o

o

41

número

Novos Estabelecimentos

Estabelecimentos Existentes

a) Sala do Pessoal;
b) Instalação Sanitária.
,,,

A Sala do Pessoal deve incluir uma zona para arrumação de roupa e de
objectos de uso pessoal.

III.5.13.5

A Instalação Sanitária pode ser uma instalação simples e deve ser de
utilização exclusiva.

III.5.13.6

-XQWRj&R]LQKD3ULQFLSDO ,,, GHYHH[LVWLUXPDiUHDGH$SRLRDR
Pessoal.

III.6

EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO

III.6.1

O mobiliário do LIJ deve ser, no geral, semelhante ao das habitações
familiares, por forma a contribuir para criar um ambiente próximo do
familiar, e ter características adequadas às necessidades de conforto e
estimulação do desenvolvimento das crianças/jovens, de acordo com a
sua fase evolutiva.

,,,

O mobiliário a utilizar pelas crianças/jovens deve satisfazer as normas
de segurança aplicáveis e a um conjunto de requisitos de qualidade,
QRPHDGDPHQWH
a) Ser adequado à idade, facilitando uma correcta postura física;
b) Ser estável, cómodo e seguro;
c) Ser simples e sem arestas agressivas;
d) Utilizar preferencialmente materiais naturais;
e) Ser de fácil limpeza, garantindo condições de higiene;
f)

Ter resistência mecânica adequada;

g) Ser estimulante e agradável à vista e ao tacto.

o
o
o

o

o
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III.6.3

3DUD DOpP GR HVSHFLÀFDGR QR Q~PHUR DQWHULRU GHYH DLQGD WHUVH HP
DWHQomRTXH

o

D  7RGRVRVPyYHLVHVWDQWHVRXSUDWHOHLUDVGHYHPHVWDUEHPÀ[RV
à parede, de forma a não tombarem sobre a criança se esta se
apoiar neles ou tentar trepar;
b) Não podem existir móveis de vidro e tampos de mesas soltos;
c) Os armários e as portas devem estar protegidos com travões
ou fechaduras para que as crianças mais pequenas não lhes
acedam facilmente, podendo entalar-se ou manusear, sem
vigilância, material potencialmente perigoso;
d) Nas paredes, não devem ser colocados quadros pesados com
vidro ou outros objectos que possam cair sobre a criança
enquanto dorme ou brinca;
e) Todo o material didáctico utilizado deve ser não tóxico.
,,,

O mobiliário e equipamento a utilizar pelos adultos, mas localizado em
espaços utilizados pelas crianças (ou onde elas podem aceder), deve
VDWLVID]HUXPFRQMXQWRGHUHTXLVLWRVGHTXDOLGDGHQRPHDGDPHQWH

o

a) O mobiliário deve ter em conta as necessidades dos adultos,
mas também as das crianças;
b) Os armários guarda-loiça, prateleiras e armários devem estar
EHPÀ[RVjSDUHGH
c) As gavetas com objectos perigosos (facas, canivetes, etc.)
devem ser fechadas à chave ou ter dispositivos que impeçam a
sua abertura pelas crianças;
d) As gavetas devem ter travões que previnam a sua eventual
queda sobre as crianças.
III.6.5

2HVWDGRGHFRQVHUYDomRGRPRELOLiULRHHTXLSDPHQWRGHYHVHUYHULÀFDGR
regularmente, para impedir que a sua degradação cause acidentes.

III.6.6

Nas zonas de circulação com acesso a escadas, varandas e galerias devem
existir dispositivos de segurança adequados à idade dos utilizadores,
WDLV FRPR JXDUGDV H FRUULPmRV YHU 9  2 DFHVVR D HVFDGDV GHYH VHU

o
o
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restringido através de barreiras ou cancelas para escadas que respeitem
DQRUPDHPYLJRU>@(VWDVEDUUHLUDVWDPEpPSRGHPVHUXWLOL]DGDVSDUD
impedir entradas e saídas em algumas áreas.
III.6.7

Nas áreas utilizadas pelas crianças mais pequenas, todas as portas e
janelas devem ser desenhadas de modo a manter a segurança (ver V.8 –
Preenchimento de vãos). A colocação de painéis transparentes nas portas,
à altura das crianças e dos adultos, permite evitar acidentes, para além de
promover um ambiente de transparência e abertura.

III.6.8

ACESSOS E CIRCULAÇÕES

III.6.8.1

Na porta da Entrada Principal e/ou a Entrada de cada Unidade Funcional
deve ser instalada uma campainha de chamada.

,,,

O Vestíbulo/Hall de Entrada deve ser o mais humanizado possível e possuir
o mobiliário e equipamento adequados ao seu bom funcionamento (p.e.,
bengaleiro/cabides, recipiente para chapéus de chuva, mesa de apoio, etc.).

,,,

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

,,,

O Gabinete Técnico e Administrativo deve incluir o mobiliário que permita
a realização de trabalho administrativo e técnico, arrumação de arquivo e
atendimento de crianças/jovens e familiares. Neste gabinete deve existir
XPSRQWRGHDFHVVRj,QWHUQHWHXPWHOHIRQHOLJDGRjUHGHÀ[D

,,,

,,,

o

o
o

o

A Sala de Visitas/Sala de Reuniões deve dispor de mesa, cadeiras, sofás, o
etc. É recomendável que este espaço disponha de um telefone com
OLJDomRjUHGHÀ[DGHPRGRDJDUDQWLUDSULYDFLGDGHGRVFRQWDFWRVGDV
crianças /jovens.
O equipamento mínimo a considerar na Instalação Sanitária é de lavatório o
e sanita, ambos preparados para utilização por pessoas com mobilidade
FRQGLFLRQDGD FRQIRUPH R GHÀQLGR SDUD DV LQVWDODo}HV VDQLWiULDV GDV
habitações na legislação em vigor [3].

III.6.10

CONVÍVIO E ACTIVIDADES

III.6.10.1

A(s) Sala(s) de Estar são os locais onde a generalidade das crianças/jovens

o
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passa grande parte do tempo livre, pelo que deve ser dada especial
atenção à selecção do respectivo mobiliário e à decoração do espaço, por
forma a fomentar o convívio e a sociabilidade e comportar as actividades
que melhor respondem aos interesses das crianças/jovens.
,,,

A(s) Sala(s) de Estar, à semelhança dos espaços de estar nas habitações
familiares, devem dispor de aparelhos de áudio e vídeo e de jogos de
mesa; é ainda recomendável que disponham de estantes para a colocação
de livros e revistas e de um ponto de acesso à Internet.

III.6.10.3

A Sala de Estudo deve dispor de estantes para livros, de mesas de leitura
e escrita e, pelo menos, de um posto informático com acesso à Internet.

,,,

Nas Instalações Sanitárias, o equipamento mínimo a considerar é de
lavatório e sanita. Na instalação sanitária preparada para utilização
por pessoas com mobilidade condicionada, o lavatório e a sanita devem
VDWLVID]HU DV FRQGLo}HV GHÀQLGDV SDUD DV LQVWDODo}HV VDQLWiULDV GDV
habitações na legislação em vigor [3].

III.6.10.5

No Espaço Exterior devem ser criadas áreas de sombra, que podem ser
conseguidas através de árvores, pérgulas, etc., e colocado mobiliário e
equipamento adequado e adaptado às características e necessidades das
crianças e jovens.

III.6.10.6

2HTXLSDPHQWRVÀ[RGHH[WHULRU HVFRUUHJDVEDORLoRVEDOL]DVHWF HDV
respectivas superfícies de impacte não podem pôr em perigo a segurança
das crianças/jovens aquando da sua normal utilização [8].

III.6.11

REFEIÇÕES

III.6.11.1

$ V 6DOD V GHUHIHLo}HVGHYH P HVWDUHTXLSDGD V FRP

o

o
o

o

o

o

a) Lugares sentados e mesas para todas as crianças/jovens e técnicos.
É recomendável que cada mesa disponha de até 6 lugares;
b) Bancadas auxiliares para poisar louça, talheres, e outros objectos,
devidamente protegidas do acesso das crianças mais pequenas.
,,,

Nas Instalações Sanitárias, o equipamento mínimo a considerar é de
lavatório e sanita. Na instalação sanitária preparada para utilização
por pessoas com mobilidade condicionada, o lavatório e a sanita devem

o

45

número

Novos Estabelecimentos

VDWLVID]HU DV FRQGLo}HV GHÀQLGDV SDUD DV LQVWDODo}HV VDQLWiULDV GDV
habitações na legislação em vigor [3].
,,,

ALOJAMENTO

,,,

Os quartos devem ser equipados, no mínimo, com camas, roupeiros e
mesas-de-cabeceira. Quando a zona de estudo individual estiver localizada
nos quartos, devem existir mesas de estudo e cadeiras.

,,,

Os Quartos Partilhados podem ser equipados com beliches de dois níveis.

,,,

Os quartos adaptáveis (servidos pelo percurso acessível) devem permitir a
integração, caso seja necessário, de uma cama individual acessível e um
URXSHLURDFHVVtYHOHSHUPLWLUDVGLPHQV}HVGHXVRPtQLPDVHVSHFLÀFDGDV
nos números seguintes.

,,,

A cama acessível deve ter disposição que permita, no mínimo, as seguintes
GLPHQV}HVGHXVR

Estabelecimentos Existentes

o

o
o
o

o

a) Uma faixa livre para aproximação a, pelo menos, um dos lados da
FDPDFRPDODUJXUDQmRLQIHULRUDP
E  (VSDoR OLYUH SDUD XPD ]RQD GH PDQREUD GH  LQVFULomR GH
uma circunferência com 1,5 m de diâmetro).
,,,

É recomendável que a superfície superior do colchão da cama acessível
HVWHMDDXPDDOWXUDGRSDYLPHQWRFRPSUHHQGLGDHQWUHPHP

,,,

O roupeiro acessível deve ter disposição e dimensões de uso mínimas que
permitam o estacionamento de uma cadeira de roda (0,80 m x 1,10 m;
estacionamento lateral, no caso de roupeiro com portas de correr, ou
estacionamento frontal, no caso de roupeiro com portas de abrir).

,,,

A mesa acessível deve ter disposição e dimensões de uso mínimas que
permitam o estacionamento frontal de uma cadeira de roda (0,80 m de
frente por 1,10 m de profundidade).

,,,

O equipamento mínimo das Instalações Sanitárias que servem os Quartos
deve ser composto por lavatório, sanita, bidé e banheira.

o
o

O equipamento mínimo das Instalações Sanitárias que servem os Quartos
deve ser composto por lavatório, sanita, bidé e banheira ou base de duche.
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,,,

As instalações sanitárias completas servidas por percurso acessível (ver
III.5.5.6) e localizadas na proximidade dos quartos adaptáveis referidos
HP,,,GHYHPVDWLVID]HUDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV

As instalações sanitárias completas servidas por percurso acessível (ver
III.5.5.6) e localizadas na proximidade do quarto adaptáveis referido em
,,,GHYHPVDWLVID]HUDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV

a) Ser equipada com, pelo menos, um lavatório, uma sanita, um
bidé e uma banheira;

a) Ser equipada com, pelo menos, um lavatório, uma sanita e uma
base de duche com 0,8 m por 0,8 m;

b) Em alternativa à banheira, pode ser instalada uma base de
GXFKHFRPPSRUPGHVGHTXHÀTXHJDUDQWLGRRHVSDoR
para eventual instalação da banheira;

b) É recomendável que a disposição dos aparelhos sanitários e as
características das paredes permitam a colocação de barras de
apoio caso se torne necessário;

c) A disposição dos aparelhos sanitários e as características das
paredes devem permitir a colocação de barras de apoio caso se
torne necessário;

c) Após a colocação do equipamento sanitário conforme a legislação
em vigor [3], deve sobrar área de pavimento livre que permita
inscrever uma zona de manobra para a rotação de 180°.

d) Após a colocação do equipamento sanitário conforme a legislação
HPYLJRU>@GHYHVREUDUiUHDGHSDYLPHQWROLYUHTXHSHUPLWD
inscrever uma zona de manobra para a rotação de 360°;
e) É recomendável que o equipamento sanitário não se sobreponha
j ]RQD GH PDQREUD GHÀQLGD QD DOtQHD DQWHULRU PHVPR TXH
tenham rebordos elevados ou não possuam diferença de nível
do pavimento.
III.6.13

PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES

III.6.13.1

Cozinha Principal deve comportar o equipamento necessário para permitir a sua utilização de forma funcional e adequada ao número e tipo
GHUHIHLo}HVDFRQIHFFLRQDULQFOXLQGR
a) Bancadas e cubas de lavagem dos alimentos (Zona de
Preparação);
b) Bancada de apoio e equipamentos de confecção, localizados
sob o equipamento de exaustão (Zona de Confecção);
c) Bancada para recepção de loiça suja, recipiente para resíduos,
cuba(s) de lavagem de loiça e utensílios e máquina de lavar
loiça (Zona de Lavagem);
d) Bancada, com prateleiras e gavetas, para a pré distribuição dos
pratos;

o
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e) Mobiliário (armários, prateleiras, gavetas) e equipamento
GH IULR IULJRUtÀFR DUFD FRQJHODGRUD  SDUD DUPD]HQDJHP H
conservação de géneros alimentícios;
f)

Armários para arrumação separada de utensílios, aparelhos e
produtos utilizados na higiene e limpeza da cozinha.

,,,

Não sendo possível a individualização das zonas referidas no número
anterior, bem como a instalação das respectivas bancadas, a alternativa
será utilizar a mesma zona para acções distintas, desde que estas se
efectuem em momentos claramente distintos, sendo obrigatório efectuar a limpeza e desinfecção das superfícies e materiais utilizados entre
as diferentes acções.

III.6.13.3

$ &R]LQKD 6LPSOLÀFDGD GHYH SRVVXLU QR PtQLPR GH XPD EDQFDGD FRP
cuba e escorredouro, placa de fogão simples, com dispositivo de seguranoDIULJRUtÀFRHDUPiULRSDUDDUUXPDomRGHORLoDXWHQVtOLRVHDOLPHQWRV

,,,

TRATAMENTO DE ROUPA

,,,

Esta área deve comportar o equipamento necessário para permitir a sua
utilização de forma funcional e adequada ao tratamento da roupa, de
IRUPDDXWRPiWLFDLQFOXLQGR

o

o

o

a) Depósitos para recepção de roupa suja;
b) Máquina(s) de lavar e de secar roupa (poderá ser prescindível
caso se recorra ao tratamento de roupas no exterior);
c) Depósitos, armários e prateleiras para guardar a roupa lavada.
III.6.15

ARRUMAÇÃO/ARRECADAÇÃO

III.6.15.1

Todas as arrecadações devem dispor de estantes, armários e sistemas de
armazenamento diversos, adequados aos materiais, produtos, equipamentos, etc., nelas armazenados.

III.6.16

APOIO AO PESSOAL

o
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III.6.16.1

A Sala do Pessoal deve dispor, no mínimo, de uma mesa e cadeiras em númeURVXÀFLHQWHSDUDDVSHVVRDVTXHDXWLOL]DPHPVLPXOWkQHRHGHDUPiULRV
individuais com fechadura. Deve ainda possuir um armário com fechadura
para armazenamento de medicamentos e material de primeiros-socorros.

,,,

A Instalação Sanitária para o pessoal deve dispor, no mínimo, de lavatório
e sanita.

III.7

DIMENSIONAMENTO DOS ESPAÇOS E COMPARTIMENTOS

III.7.1

DEFINIÇÃO DE ÁREA ÚTIL

III.7.1.1

Para efeitos de interpretação do presente capítulo, considera-se área útil
de um espaço/compartimento a área de pavimento desse espaço /compartimento, calculada de acordo com as regras de medição indicadas no
número seguinte.

,,,

1DPHGLomRGDViUHDV~WHLVGRVHVSDoRVFRPSDUWLPHQWRVGHYHPVHU
D  LQFOXtGDVDViUHDV

- delimitadas pelo perímetro interior das paredes do
compartimento;

- sob vãos de porta ou de janela de sacada cujo pé-direito
QmRVHMDLQIHULRUDP

- RFXSDGDVSRUDUPiULRVÀ[RV
- RFXSDGDV SRU DSDUHOKRV À[RV SH DTXHFLPHQWR  TXH VH
projectam para fora do plano da parede.

E  H[FOXtGDVDViUHDV

- ocupadas por pilares, condutas ou outros elementos
construídos destacados do perímetro do compartimento;

- com pé-direito inferior ao mínimo regulamentar;
- ocupadas por corredores de acesso no interior dos
compartimentos (espaços com largura até 1,5 m).

o

o

o

o
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número

Novos Estabelecimentos

Estabelecimentos Existentes

,,,

ACESSOS E CIRCULAÇÕES

,,,

O espaço da Entrada Principal e/ou a Entrada de cada Unidade Funcional
(Vestíbulo/Hall de Entrada) deve ter uma área útil compatível com a caSDFLGDGHGR/,-8QLGDGH)XQFLRQDOQmRGHYHQGRVHULQIHULRUDP.

,,,

As áreas úteis mínimas dos espaços de circulação e comunicação interna
VmR GHÀQLGRV HP IXQomR GDV RSo}HV GR SURMHFWR &RQWXGR QR JHUDO RV
corredores devem ter uma largura não inferior a 1,1 m, à excepção dos
troços com extensão não superior a 1,5 m que podem ter uma largura não
LQIHULRUDP

As áreas úteis mínimas dos espaços de circulação e comunicação interna
VmRGHÀQLGRVHPIXQomRGDVRSo}HVGRSURMHFWR&RQWXGRQRJHUDORV
FRUUHGRUHVGHYHPWHUXPDODUJXUDQmRLQIHULRUDP

,,,

Se existirem escadas interiores que dêem acesso a compartimentos habitáveis e se não existirem rampas ou dispositivos mecânicos de elevação
DOWHUQDWLYRVGHYHPVHUVDWLVIHLWDVDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV

Se existirem escadas interiores que dêem acesso a compartimentos habitáveis e se não existirem rampas ou dispositivos mecânicos de elevação
alternativos, a largura dos lanços, dos patamares e dos patins não pode
VHULQIHULRUDP

o

a) A largura dos lanços, dos patamares e dos patins não pode ser
inferior a 1,0 m;
b) Os patamares superior e inferior devem ter uma profundidade,
PHGLGDQRVHQWLGRGRPRYLPHQWRQmRLQIHULRUDP
,,,

Se existirem rampas que façam parte do único percurso de acesso a comSDUWLPHQWRVKDELWiYHLVHVWDVGHYHPWHUXPDODUJXUDQmRLQIHULRUDP

,,,

O percurso acessível no interior do LIJ deve satisfazer as seguintes
H[LJrQFLDV
a) Junto à porta de entrada/saída do LIJ deve ser possível inscrever
uma zona de manobra para rotação de 360°;
b) Os corredores e outros espaços de circulação horizontal devem
WHUXPDODUJXUDQmRLQIHULRUDPVHQGRUHFRPHQGiYHO
m; podem existir troços dos corredores e de outros espaços de
FLUFXODomR KRUL]RQWDO FRP XPD ODUJXUD QmR LQIHULRU D  P
se tiverem uma extensão não superior a 1,5 m e se não derem
acesso lateral a portas de compartimentos;
c) É recomendável que as rampas, a existirem, tenham a menor

o
o
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inclinação possível e não superior a 8 % e tenham em cada lanço
uma projecção horizontal não superior a 5,00 m
d) Os vão de porta dos compartimentos servidos pelo percurso
acessível devem ter um largura útil não inferior a 0,77 m,
sendo recomendável a largura útil de 0,87 m. Os dispositivos de
RSHUDomRGDVSRUWDVGHYHPVHUGHPXOHWDFRPFRQWRUQRÀQDO
III.7.3

APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

III.7.3.1

1HVWDiUHDRVHVSDoRVHUHVSHFWLYDViUHDV~WHLVPtQLPDVGHYHPVHU

1HVWDiUHDRVHVSDoRVHUHVSHFWLYDViUHDV~WHLVPtQLPDVGHYHPVHU
D  *DELQHWH7pFQLFRH$GPLQLVWUDWLYRP;

D  *DELQHWH7pFQLFRH$GPLQLVWUDWLYRP;

E  6DODGH9LVLWDV6DODGH5HXQL}HVP;

E  6DODGH9LVLWDV6DODGH5HXQL}HV²P;

F  ,QVWDODomR6DQLWiULDVLPSOHVHDFHVVtYHO²P.

F  ,QVWDODomR6DQLWiULDVLPSOHVHDFHVVtYHOP.
,,,

CONVÍVIO E ACTIVIDADES

,,,

1HVWDiUHDRVHVSDoRVHUHVSHFWLYDViUHDV~WHLVPtQLPDVGHYHPVHU

1HVWDiUHDRVHVSDoRVHUHVSHFWLYDViUHDV~WHLVPtQLPDVGHYHPVHU

a) Sala(s) de Estar – 16 mHP/utilizador
(deve ser considerada a utilização em simultâneo de, no
mínimo, 80% das crianças/jovens);

D  6DOD V GH(VWDU²P e 1,5 m/utilizador
(deve ser considerada a utilização em simultâneo de, no mínimo,
80% das crianças/jovens);

E  6DODGH(VWXGR²P;

E  6DODGH(VWXGR²P;

F  ,QVWDODomR6DQLWiULDVLPSOHVHDFHVVtYHO²P ;

F  ,QVWDODomR6DQLWiULDVLPSOHVHDFHVVtYHO²P;

G  ,QVWDODomR6DQLWiULDVLPSOHV²P ;

G  ,QVWDODomR6DQLWiULDVLPSOHV²P.

III.7.5

REFEIÇÕES

III.7.5.1

1HVWDiUHDRVHVSDoRVHUHVSHFWLYDViUHDV~WHLVPtQLPDVGHYHPVHU

1HVWDiUHDRVHVSDoRVHUHVSHFWLYDViUHDV~WHLVPtQLPDVGHYHPVHU

a) Sala(s) de Refeições – 16 mHP/utilizador
(deve ser considerada a utilização em simultâneo por, no
PtQLPRGDVFULDQoDVMRYHQVHHOHPHQWRVGRSHVVRDO 

D  6DOD V GH5HIHLo}HV²P e 1,5 m/utilizador
(deve ser considerada a utilização em simultâneo por, no
PtQLPRGDVFULDQoDVMRYHQVHHOHPHQWRVGRSHVVRDO 

E  ,QVWDODomR6DQLWiULDVLPSOHVHDFHVVtYHO²P ;

E  ,QVWDODomR6DQLWiULDVLPSOHVHDFHVVtYHO²P ;

F  ,QVWDODomR6DQLWiULDVLPSOHV²P.

F  ,QVWDODomR6DQLWiULDVLPSOHV²P.
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número

Novos Estabelecimentos

III.7.6

ALOJAMENTO

III.7.6.1

1HVWDiUHDRVHVSDoRVHUHVSHFWLYDViUHDV~WHLVPtQLPDVGHYHPVHU

1HVWDiUHDRVHVSDoRVHUHVSHFWLYDViUHDV~WHLVPtQLPDVGHYHPVHU

D  4XDUWR,QGLYLGXDO²P;

D  4XDUWR,QGLYLGXDO²P;

E  4XDUWR3DUWLOKDGR GXSOR ²P (caso inclua zonas de estudo
individuais, acresce 1,5 m);

E  4XDUWR3DUWLOKDGR GXSOR ²P (caso inclua zonas de estudo
individuais, acresce 1,5 m );

c) Quarto Partilhado (triplo) – 15 m (caso inclua zonas de estudo
LQGLYLGXDLVDFUHVFHP);

c) Quarto Partilhado (triplo a quádruplo) – 15 m (caso inclua zonas
GHHVWXGRLQGLYLGXDLVDFUHVFHP);

G  ,QVWDODomR6DQLWiULDFRPSOHWD²P
(as Instalações Sanitárias existentes nesta área devem ser de
XPDSDUDFULDQoDVMRYHQV 

d) Instalações Sanitárias c/ base de duche– 3 m
(as Instalações Sanitárias existentes nesta área devem ser de
uma para 5 crianças/jovens);

e) Instalação Sanitária completa e acessível (prevê zona de manobra
GH ²P;

e) Instalação Sanitária completa e acessível (prevê zona de
PDQREUDGH ²P;

f)

Rouparia – 3 m.

III.7.7

PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES

III.7.7.1

Esta área deve ser dimensionada para o número de refeições a preparar em simultâneo; as áreas úteis mínimas da cozinha e respectivos
DQH[RVGHYHPVHU

,,,

Estabelecimentos Existentes

i)

Rouparia – 3 m.

Esta área deve ser dimensionada para o número de refeições a preparar
em simultâneo; as áreas úteis mínimas da cozinha e respectivos anexos
GHYHPVHU

D  &R]LQKD3ULQFLSDO²P
SDUDUHIHLo}HVDFUHVFHP por cada refeição a mais
confeccionada em simultâneo);

a) Cozinha Principal – 11 m
DWp  UHIHLo}HV RX FRQIHFomR H[WHUQD  DFUHVFH  P por
cada refeição a mais confeccionada em simultâneo);

b) Despensa – 6 m (esta área pode ser subdividida).

E  'HVSHQVD²P.

$&R]LQKD3ULQFLSDOGHYHVDWLVID]HUDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV

$&R]LQKD3ULQFLSDOGHYHVDWLVID]HUDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV

a) Após a instalação das bancadas, deve existir um espaço livre que
permita inscrever uma zona de manobra de 360°;

a) Após a instalação das bancadas, deve existir um espaço livre
que permita inscrever uma zona de manobra de 180°;

b) Se as bancadas tiverem um soco de altura ao piso não inferior a

b) Se as bancadas tiverem um soco de altura ao piso não inferior a
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0,3 m podem projectar-se sobre a zona de manobra até 0,1 m de
cada um dos lados;

0,3 m podem projectar-se sobre a zona de manobra até 0,1 m
de cada um dos lados

c) A distância entre bancadas ou entre as bancadas e as paredes
QmRSRGHVHULQIHULRUDP

c) A distância entre bancadas ou entre as bancadas e as paredes
QmRSRGHVHULQIHULRUDP

III.7.7.3

É recomendável que as bancadas não se sobreponham à zona de manoEUDGHÀQLGDQDDOtQHDF GDHVSHFLÀFDomRDQWHULRU

,,,

$iUHD~WLOPtQLPDGD&R]LQKD6LPSOLÀFDGDDTXHVHUHIHUHRQ~PHUR
III.5.10.5 é de 6 m, conforme consta da regulamentação geral em
vigor [7].

III.7.8

TRATAMENTO DE ROUPA

III.7.8.1

Esta área deve ser dimensionada tendo em atenção o número de camas do
LIJ. A sua área útil mínima deve ser de 6 m SDUDFDPDV DFUHVFH
m por cada cama a mais.

,,,

ARRUMAÇÃO/ARRECADAÇÃO

,,,

$ViUHDV~WHLVPtQLPDVGRVHVSDoRVGHDUUXPDomRDUUHFDGDomRGHYHPVHU

o
o

Esta área deve ser dimensionada tendo em atenção o número de camas do
/,-$VXDiUHD~WLOPtQLPDGHYHVHUGHP DWpFDPDV DFUHVFHP
por cada cama a mais.

$ViUHDV~WHLVPtQLPDVGRVHVSDoRVGHDUUXPDomRDUUHFDGDomRGHYHPVHU

a) Arrecadação Geral – 10 m;

a) Arrecadação Geral – 6 m;

E  $UUXPDomRGH3URGXWRVGHOLPSH]D²P
(pode não ser um compartimento e funcionar em armário
devidamente fechado).

b) Arrumação de Produtos de limpeza – 1 m
(pode não ser um compartimento e funcionar em armário
devidamente fechado).

III.7.10

APOIO AO PESSOAL

III.7.10.1

Os espaços e respectivas áreas úteis mínimas dos espaços desta área
GHYHPVHU

o

D  6DODGR3HVVRDOP;
E  ,QVWDODomR6DQLWiULDVLPSOHVP.
III.8

ADAPTABILIDADE DO ESPAÇO

III.8.1

Os equipamentos sociais devem ser concebidos de modo a se adequarem à
UHDOLGDGHQDFLRQDOHDUHVSRQGHUHPGHXPDIRUPDHÀFD]jVQHFHVVLGDGHVH

Os equipamentos sociais devem ser alterados ou ampliados de modo a se
DGHTXDUjUHDOLGDGHQDFLRQDOHDUHVSRQGHUGHXPDIRUPDHÀFD]jVQHFHV-
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Novos Estabelecimentos

Estabelecimentos Existentes

aspirações dos residentes. Essas necessidades e aspirações têm um carácter
dinâmico e sugerem um conhecimento mínimo da evolução da sociedade,
sobretudo atendendo à forte dinâmica de mudança social.

sidades e aspirações dos residentes. Essas necessidades e aspirações têm
um carácter dinâmico e sugerem um conhecimento mínimo da evolução da
sociedade, sobretudo atendendo à forte dinâmica de mudança social.

,,,

Os estabelecimentos devem ser concebidos de forma a potenciar a polivalência de usos e as possibilidades de posterior alteração das características físicas dos espaços que os constituem durante o seu ciclo de vida
útil (período de uso), no sentido de os adequar a diferentes capacidades, a
transformações do sistema funcional ou a novos usos.

III.8.3

3DUDSURVVHJXLURREMHFWLYRGHÀQLGRQRQ~PHURDQWHULRUSRGHPVHUDGRSWDGDVSRUH[HPSORDVVHJXLQWHVHVWUDWpJLDV

o

o

a) Flexibilização das infra-estruturas;
b) Criação de espaços neutros (adaptáveis);
c) Concepção estrutural neutra;
d) Concepção de fachada modular;
e) Circulação alternativa.
,,,

$ ÁH[LELOL]DomR GDV LQIUDHVWUXWXUDV SRGH VHU FRQFUHWL]DGD DWUDYpV GH
soluções que possibilitem alterações de localização dos pontos de acesso e
WLSRGHXVRFRPRSRUH[HPSORLQIUDHVWUXWXUDVVRESDYLPHQWRÁXWXDQWH
ou sobre tectos falsos.

III.8.5

A criação de espaços neutros pode ser concretizada através da utilização
de poucas divisórias rígidas ou mesmo pela total descompartimentação de
certas áreas funcionais, sendo a organização do espaço conferida, por exemplo, pela colocação de mobiliário e equipamento.

III.8.6

A concepção estrutural neutra pode, por exemplo, ser concretizada através
da minimização da estrutura, utilizando-se vãos grandes e o número mínimo possível de pontos de apoio, estrategicamente colocados, de forma a
não obrigar a uma repartição rígida do espaço interior.

III.8.7

A concepção de fachada modular pode, por exemplo, ser concretizada

o

o
o

o
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através de vãos simétricos e equidistantes de modo a não condicionar possíveis alterações da compartimentação interior do(s) edifício(s).
III.8.8

A circulação alternativa pode, por exemplo, ser concretizada através da
criação de percursos alternativos, com ligações duplas ou múltiplas, permitindo isolar zonas ou alterar o nível de privacidade de certos espaços e
compartimentos, sempre que tal se torne necessário.

o

,,,

Para além das estratégias referidas nos pontos anteriores, pode ainda
UHFRUUHUVHSRUH[HPSORjVVHJXLQWHVHVWUDWpJLDV
a) Alteração da compartimentação;
b) Construção de novos espaços por expansão vertical e/ou
horizontal.

III.8.10

A alteração da compartimentação interior pode, por exemplo, ser concretizada através da colocação e/ou remoção de mobiliário, construção
e/ou demolição de paredes “leves” e construção e/ou demolição de
paredes “convencionais”.

III.8.11

A construção de novos espaços por expansão vertical e/ou horizontal
pode, por exemplo, ser concretizada através da construção de novos
corpos ao edifício.

,,,

É recomendável que a adopção de estratégias de adaptabilidade preveja
prioritariamente possíveis alterações na organização espacial das seguintes
iUHDVIXQFLRQDLV

o

a) Áreas de Convívio e Actividades;
b) Áreas de Refeições;
c) Áreas de Alojamento.
III.8.13

A implantação do lar no respectivo lote deve ser pensada de modo a garantir as estratégias acima enunciadas, nomeadamente, a relação entre o
edifício e o restante espaço exterior do lote (logradouro).

,,,

Os projectistas devem realizar uma análise do programa espacio-funcional
constante das presentes Recomendações, sendo recomendável a discussão
(e validação) da(s) solução(ões) proposta(s) com os serviços competentes
da Segurança Social. É recomendável que os projectistas apresentem es-

o
o
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Estabelecimentos Existentes

tudos esquemáticos que mostrem as possibilidades de evolução da(s)
solução(ões).
,,,

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA
>@ /(,QGHGH6HWHPEUR²/HLGH3URWHFomRGH&ULDQoDVH
Jovens em Perigo.
>@ '(&5(72/(,QGHGH0DUoR²5HJLPHGHOLFHQFLDPHQWR
HGHÀVFDOL]DomRGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVHGRVHVWDEHOHFLPHQWRV
de apoio social em que sejam exercidas actividades e serviços do
âmbito da segurança social relativas a crianças, jovens, pessoas
LGRVDV RX SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD EHP FRPR RV GHVWLQDGRV j
prevenção e reparação de situações de carência, de disfunção e de
marginalização social.
>@ '(&5(72/(, Q  GH  GH $JRVWR   &RQGLo}HV GH
acessibilidade a satisfazer no projecto e na construção de
espaços públicos, equipamentos colectivos e edifícios públicos e
habitacionais.
>@ '(&5(72/(,QGHGH0DUoRDOWHUDGRSHOR'(&5(72
/(, Q  GH  GH 2XWXEUR  5HJXODPHQWR GD +LJLHQH GRV
Géneros Alimentícios (transposição para a ordem jurídica nacional
GD'LUHFWLYDQ&(GR&RQVHOKRGHGH-XQKR 
>@ 3257$5,$ Q  GH  GH 2XWXEUR  3UHVFULo}HV PtQLPDV GH
segurança e saúde nos locais de trabalho (transposição para a
RUGHPMXUtGLFDQDFLRQDOGD'LUHFWLYDQ&((GR&RQVHOKR
de 30 de Novembro).
>@ '(&5(72/(, Q  GH  GH -DQHLUR ² 3ULQFtSLRV EiVLFRV D TXH
devem obedecer os lares, com suporte em entidades públicas
ou privadas, como forma de resposta social dirigida aos menores
WUDQVLWyULDRXGHÀQLWLYDPHQWHGHVLQVHULGRVGRPHLRIDPLOLDU
>@ '(&5(72/(, Q  GH  GH $JRVWR GH  ² 5HJXODPHQWR
*HUDOGH(GLÀFDo}HV8UEDQDV 5*(8 

o
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>@ '(&5(72/(, Q  GH  GH 'H]HPEUR DOWHUDGR SHOR
'(&5(72/(, Q  GH  GH 0DLR ² 5HJXODPHQWR TXH
estabelece as Condições de Segurança a Observar na Localização,
Implantação, Concepção e Organização Funcional dos Espaços de
Jogo e Recreio, respectivo Equipamento e Superfícies de Impacte.
>@ '(&5(72/(, Q  GH  GH 2XWXEUR DOWHUDGR SHOR
'(&5(72/(,QGHGH-XQKR²5HJLPHGHVHJXUDQoD
dos brinquedos, entendendo-se como brinquedo qualquer produto
FRQFHELGR RX PDQLIHVWDPHQWH GHVWLQDGR D VHU XWLOL]DGR FRP ÀQV
O~GLFRVSRUFULDQoDVFRPPHQRVGHDQRV
>@ 3257$5,$ Q  GH  GH$JRVWR ² 'HÀQH R RUJDQLVPR FRP
FRPSHWrQFLDSDUDHPLWLUFHUWLÀFDGRVGHFRQIRUPLGDGHQRkPELWR
GR'HFUHWR/HLQGHGH'H]HPEURTXHHVWDEHOHFHXR
regulamento das condições de segurança a observar nos espaços de
jogo e recreio.
>@ 3257$5,$QGHGH$EULO²5HJLPHHJUDÀVPRGDPDUFDomR
CE a aplicar no fabrico e comercialização dos brinquedos.
>@ 13(1²6HJXUDQoDGHEULQTXHGRV3DUWH3URSULHGDGHV
PHFkQLFDV H ItVLFDV 0RQWH GD &DSDULFD ,QVWLWXWR 3RUWXJXrV GD
4XDOLGDGH
>@ 13(1²(TXLSDPHQWRVSDUDHVSDoRVGHMRJRHUHFUHLR
3DUWH  5HTXLVLWRV JHUDLV GH VHJXUDQoD H PpWRGRV GH HQVDLR
,QVWLWXWR 3RUWXJXrV GD 4XDOLGDGH  HPHQGDV 
$13(1$HUUDWD13(1
(UUDWD$EU
>@ (1   ² &KLOG FDUH DUWLFOHV ² 6DIHW\ EDUULHUV ² 6DIHW\
UHTXLUHPHQWV DQG WHVW PHWKRGV %UXVVHOV &(1  (1
$
>@ (1²)XUQLWXUH²&ULEVDQGFUDGOHVIRUGRPHVWLFXVH²
3DUW6DIHW\UHTXLUHPHQWV%UXVVHOV&(1
>@ (1   ² )XUQLWXUH  &KLOGUHQ·V FRWV DQG IROGLQJ FRWV IRU
GRPHVWLFXVH²3DUW6DIHW\UHTXLUHPHQWV%UXVVHOV&(1
>@ '*666²&HQWURGH$FROKLPHQWR7HPSRUiULR&DUDFWHUL]DomR/LVERD
,QVWLWXWRGD6HJXUDQoD6RFLDO,30DUoRGH SROLFRSLDGR
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[18] FERNANDES, M. Amélia; SILVA, M. Graciete – Centro de Acolhimento
para Crianças em Risco. Condições de implantação, localização,
LQVWDODomRHIXQFLRQDPHQWR*XLmR7pFQLFRQ/LVERD'LUHFomR
Geral da Acção Social, Núcleo de Documentação Técnica e
'LYXOJDomR'H]HPEUR
>@ )(51$1'(6 0 $PpOLD 6,/9$ 0 *UDFLHWH ²  /DU SDUD &ULDQoDV
e Jovens. Condições de implantação, localização, instalação e
IXQFLRQDPHQWR *XLmR 7pFQLFR Q  /LVERD 'LUHFomR*HUDO GD
Acção Social, Núcleo de Documentação Técnica e Divulgação,
'H]HPEUR
>@ *UXSR&,'²0DQXDOGH%RDV3UiWLFDV8PJXLDSDUDRDFROKLPHQWR
UHVLGHQFLDO GDV FULDQoDV H MRYHQV /LVERD ,QVWLWXWR GD 6HJXUDQoD
6RFLDO,3,6%1
>@ ,66,3²4XDOLGDGHGDV5HVSRVWDV6RFLDLV0RGHORGHDYDOLDomRGD
TXDOLGDGH&HQWURGH$FROKLPHQWR7HPSRUiULR/LVERD,QVWLWXWRGD
6HJXUDQoD6RFLDO,3$JRVWRGH IRUPDWRGLJLWDO
>@ ,66 ,3 ² 4XDOLGDGH GDV 5HVSRVWDV 6RFLDLV 0RGHOR GH DYDOLDomR
GD TXDOLGDGH /DU GH ,QIkQFLD H -XYHQWXGR /LVERD ,QVWLWXWR GD
6HJXUDQoD6RFLDO,3$JRVWRGH IRUPDWRGLJLWDO
>@ ,6&7(&(7²3HUFXUVRVGH9LGDGRV-RYHQV$SyVD6DtGDGRV/DUHVGH
,QIkQFLDH-XYHQWXGH/LVERD,QVWLWXWRGD6HJXUDQoD6RFLDO,3
>@ '*66)& ² 5HVSRVWDV 6RFLDLV ² 1RPHQFODWXUDV  FRQFHLWRV /LVERD
Direcção-Geral da Segurança Social, da Família e da Criança,
-DQHLUR
>@ 0667 ² &DUWD 6RFLDO 5HGH GH VHUYLoRV H HTXLSDPHQWRV 5HODWyULR
 >HP OLQKD@ 'LVSRQtYHO HP 85/ KWWSZZZGJHHS PWVV
JRYSWHVWXGRVFDUWDVRFLDOFVRFLDOSGI!
>@ '(&5(72  GH  GH GLFLHPEUH %2-$ Q  GH  GH
GLFLHPEUH ²$FRJLPLHQWR5HVLGHQFLDOGH0HQRUHVHQHOiPELWR
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Estabelecimentos Existentes
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>@ '(&5(72  GH  GH MXOLR %2&\/ Q  GH  GH MXOLR
GH   ² 5HJXOD HO UpJLPHQ GH RUJDQL]DFLyQ \ IXQFLRQDPLHQWR
GHORVFHQWURVHVSHFtÀFRVGHVWLQDGRVDODDWHQFLyQUHVLGHQFLDO GH
menores con medidas o actuaciones de protección en el ámbito de
OD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DVWLOOD\/HyQ
>@ /(<GHGHIHEUHUR %239QGHGHPDU]RGH 
²$WHQFLyQ\3URWHFFLyQDOD,QIDQFLD\OD$GROHVFHQFLDHQHOiPELWR
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
>@ 25'(1GHGHRFWXEUHGH %2-$QGHGHQRYLHPEUH
 ²5HJODPHQWRPDUFRSDUDODRUJDQL]DFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWR
de los centros de protección de menores en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
>@ '(&5(72GHGHRFWXEUH '2(QGHGHRFWXEUH
GH ²5HJXODODRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHORV&HQWURV
de Acogida de Menores dependientes de la Consejería de Bienestar
Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
>@ /(<GHGHMXOLR %2$QGHGHMXOLRGH 'H
ODLQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLDHQ$UDJyQ
>@ /(<GHGHMXOLR %2$QGHGHMXOLRGH 'H
ODLQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLDHQ$UDJyQ
>@ '(&5(72GHGHPDU]R %2&GHGH$EULOGH 
$SUXHEDHO5HJODPHQWRGHRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHORVFHQWURV
de atención a menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria.
>@ '(&5(72  GH  GH PD\R UHYLVLyQ  GH DEULO GH 
%2&0 GH  GH PD\R GH    $SUXHED HO (VWDWXWR GH ODV
5HVLGHQFLDVGH$WHQFLyQDOD,QIDQFLD\$GROHVFHQFLDHQHOiPELWR
de la Comunidad de Madrid.
>@ 6WDWXWRU\ ,QVWUXPHQW  Q  ² 7KH &KLOGUHQ·V +RPHV
5HJXODWLRQV(QJODQG,6%1
>@ :HOVK 6WDWXWRU\ ,QVWUXPHQW  1R  :  7KH &KLOGUHQ·V
+RPHV5HJXODWLRQV:DOHV,6%1
>@ 6WDWXWRU\ 5XOH  Q  ² 7KH &KLOGUHQ·V +RPHV 5HJXODWLRQV
1RUWKHUQ,UHODQG ,6%1
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IV.

SEGURANÇA, SALUBRIDADE E CONFORTO

IV. 1

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

IV.1.1

PRINCÍPIOS GERAIS

IV.1.1.1

Os edifícios no seu conjunto, assim como as diversas partes constituintes,
devem apresentar estabilidade e resistência mecânica aos esforços que
podem ocorrer durante o tempo de vida útil do edifício.

IV.1.1.2

As estruturas dos edifícios devem poder desempenhar com segurança a
função a que se destinam, devendo a segurança ser entendida e avaliada
em conformidade com o disposto na regulamentação nacional e noutros
documentos normativos aplicáveis.

IV.1.2

MODO DE EXPRESSÃO

IV.1.2.1

As exigências relativas à resistência mecânica e à estabilidade devem
ser expressas considerando o nível de segurança da estabilidade e da
resistência estrutural do edifício e das suas partes constituintes em relação
aos estados limites últimos e de utilização para as combinações de acções
mais desfavoráveis.

IV.1.3

QUANTIFICAÇÃO

IV.1.3.1

2VFULWpULRVDXWLOL]DUQDYHULÀFDomRGDVHJXUDQoDGDVHVWUXWXUDVVmRHP
geral, os preconizados no documento [2].

IV.1.4

RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES

IV.1.4.1

De modo a permitir a adaptabilidade de, pelo menos, alguns espaços dos
edifícios a alterações programáticas e funcionais, recomenda-se que:
a) Os elementos estruturais resistentes verticais, em espaços
GHYLGDPHQWH LGHQWLÀFDGRV QmR GLÀFXOWHP SRVWHULRUHV
alterações da compartimentação interna das construções;
E  2V HOHPHQWRV HVWUXWXUDLV GLVSRQKDP GH VXÀFLHQWH FDSDFLGDGH
resistente para diferentes utilizações que possam vir a ser

Estabelecimentos Existentes

o
o

o

o

o
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atribuídas aos pisos elevados.
IV.1.4.2

Quando se preveja que aos edifícios possam ser atribuídas funções
especiais no âmbito de planos de emergência em situações de catástrofe,
particularmente de catástrofe sísmica, recomenda-se que as estruturas
sejam dimensionadas de forma a garantirem a operacionalidade dos
edifícios e dos respectivos espaços em tais condições.

IV.1.5

REFERÊNCIAS

o

Geral
[1] Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de Agosto de 1951, e posteriores
alterações – 5HJXODPHQWR*HUDOGDV(GLÀFDo}HV8UEDQDV 5*(8 
[2] Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio – 5HJXODPHQWRGH6HJXUDQoD
H$Fo}HVSDUD(VWUXWXUDVGH(GLItFLRVH3RQWHV 56$ 
[3] EN 1990: 2002 – (XURFRGH%DVLVRIVWUXFWXUDOGHVLJQ%UXVVHOVCEN.
[4] EN 1991: 2002 – (XURFRGH$FWLRQVRQVWUXFWXUHV%UXVVHOV CEN.
[5] EN 1998-1: 2004 – (XURFRGH'HVLJQRIVWUXFWXUHVIRUHDUWKTXDNH
UHVLVWDQFH ² 3DUW  *HQHUDO UXOHV VHLVPLF DFWLRQV DQG UXOHV IRU
EXLOGLQJV%UXVVHOV CEN.
Fundações
[6] ESPECIFICAÇÃO LNEC E 217: 1968 – )XQGDo}HVGLUHFWDVFRUUHQWHV
5HFRPHQGDo}HV/LVERD LNEC.
[7] ESPECIFICAÇÃO LNEC E 218: 1968 – 3URVSHFomR JHRWpFQLFD GH
WHUUHQRV&ROKHLWDGHDPRVWUDV/LVERD LNEC.
[8] EN 1997-1: 2004 – (XURFRGH*HRWHFKQLFDOGHVLJQ3DUW*HQHUDO
UXOHV%UXVVHOV CEN.

o
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Estruturas de betão armado e pré-esforçado
[9] DECRETO-LEI n.º 349-C/83, de 30 de Julho – Regulamento de
(VWUXWXUDVGH%HWmR$UPDGRH3UpHVIRUoDGR 5(%$3 
[10] DECRETO-LEI n.º 301/2007, de 23 de Agosto – (VWDEHOHFH D
REULJDWRULHGDGHGHDSOLFDomRGD13(1²%HWmR

3DUWH  (VSHFLÀFDomR GHVHPSHQKR SURGXomR H FRQIRUPLGDGH H
GD 13 (19  ² ([HFXomR GH HVWUXWXUDV HP EHWmR 3DUWH 
5HJUDVJHUDLV
[11] EN 1992-1-1: 2004 – (XURFRGH  'HVLJQ RI FRQFUHWH VWUXFWXUHV
3DUW*HQHUDOUXOHVDQGUXOHVIRUEXLOGLQJV%UXVVHOV CEN.
[12] 'RFXPHQWRV GH +RPRORJDomR '+  /1(& UHODWLYRV D VROXo}HV
HVWUXWXUDLVQmRWUDGLFLRQDLVGHFRQVWUXomR Lista dos DH disponível
na Internet: www.lnec.pt/qpe.
Estruturas metálicas
[13] Decreto-Lei n.º 21/86 de 31 de Julho – Regulamento de Estruturas
GH$oRSDUD(GLItFLRV 5($( 
[14] EN 1993-1-1: 2005 – (XURFRGH'HVLJQRIVWHHOVWUXFWXUHV
3DUW*HQHUDOUXOHVDQGUXOHVIRUEXLOGLQJV%UXVVHOV CEN.
Estruturas mistas aço-betão
[15] EN 1994-1-1: 2004 – (XURFRGH  'HVLJQ RI FRPSRVLWH VWHHO DQG
FRQFUHWHVWUXFWXUHV²3DUW*HQHUDOUXOHVDQGUXOHVIRUEXLOGLQJV
%UXVVHOV CEN.
Estruturas de madeira
[16] EN 1995-1-1: 2004 – (XURFRGH'HVLJQRIWLPEHUVWUXFWXUHV

3DUW*HQHUDO²&RPPRQUXOHVDQGUXOHVIRUEXLOGLQJV%UXVVHOV CEN.
Estruturas de alvenaria
[17] EN 1996-1-1: 2005 – (XURFRGH'HVLJQRIPDVRQU\VWUXFWXUHV

3DUW*HQHUDO²5XOHVIRUUHLQIRUFHGDQGXQUHLQIRUFHGPDVRQU\
%UXVVHOV CEN.
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IV. 2

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

Estabelecimentos Existentes

As exigências de âmbito geral aplicáveis aos edifícios integralmente ocupados
SRU/DUHVGH,QIkQFLDH-XYHQWXGH /,- HVWmRGHÀQLGDVQR'HFUHWR/HLQ
220/2008 [1] e no Regulamento Técnico relativo às condições técnicas gerais
HHVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUDLQFrQGLR>@(P,9DSHQDVVHLQFOXHP
DOJXQVGRVSULQFtSLRVJHUDLVUHODWLYRVjTXDQWLÀFDomRGDVH[LJrQFLDV
IV.2.1

PRINCÍPIOS GERAIS

IV.2.1.1

Os edifícios devem proporcionar condições de segurança ao incêndio
satisfatórias, as quais devem concretizar-se em exigências com os
seguintes objectivos:

As exigências de âmbito geral aplicáveis aos edifícios integral ou
parcialmente ocupados por Lares de Infância e Juventude (LIJ), estão
GHÀQLGDV QR $QH[R  ´5HFRPHQGDo}HV &RPSOHPHQWDUHV GH 6HJXUDQoD
ao Incêndio”. Em IV.2.3 apenas se incluem alguns dos princípios gerais
UHODWLYRVjTXDQWLÀFDomRGDVH[LJrQFLDV

o

a) Reduzir a probabilidade de ocorrência do incêndio;
b) Limitar o desenvolvimento do incêndio;
c) Facilitar a evacuação do edifício;
d) Permitir a intervenção dos bombeiros;
H  'HÀQLUDVFRQGLo}HVGHH[SORUDomRGRVHGLItFLRVQDSHUVSHFWLYD
da segurança ao incêndio.
IV.2.1.2

De modo a reduzir a probabilidade de ocorrência do incêndio, os produtos
GHFRQVWUXomRGHYHPDSUHVHQWDUXPDDGHTXDGDTXDOLÀFDomRGHUHDFomRDR
fogo. Por outro lado, as instalações e os equipamentos devem apresentar um
HVWDGRGHFRQVHUYDomRTXHQmRDXPHQWHRULVFRGHGHÁDJUDomRGRLQFrQGLR

o

IV.2.1.3

De modo a limitar o desenvolvimento do incêndio, devem ser utilizados materiais
FRPXPDDGHTXDGDTXDOLÀFDomRGHUHDFomRDRIRJRHRVHGLItFLRVGHYHPGLVSRU
de compartimentação corta-fogo, exigências que, em determinados casos, são
complementadas com a instalação de meios activos de protecção.

o

IV.2.1.4

De modo a facilitar a evacuação dos edifícios, os espaços interiores, as vias
de evacuação, a compartimentação corta-fogo e os meios de controlo de
fumo devem ser adequadamente dimensionados e, em determinados casos, os
edifícios devem ser providos de sistemas automáticos de detecção de incêndio.

o
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IV.2.1.5

De modo a facilitar a intervenção dos bombeiros, devem existir vias de acesso
que permitam uma adequada aproximação ao edifício das viaturas utilizadas
nas operações de combate e salvamento, e devem existir meios de combate
ao incêndio adequados a cada situação em concreto.

IV.2.1.6

Com o objectivo de reduzir o risco de incêndio, garantir a segurança dos
utilizadores e facilitar a intervenção dos bombeiros, devem ser adoptados
procedimentos apropriados no que se refere à exploração dos edifícios do
ponto de vista da segurança ao incêndio.

IV.2.2

MODO DE EXPRESSÃO

IV.2.2.1

As exigências relativas à segurança ao incêndio devem ser expressas
considerando os seguintes factores fundamentais:

o

o

o

a) Risco de incêndio dos edifícios: atribuição de categorias de
risco aos edifícios (1.ª, 2.ª ou 3.ª categoria de risco do edifício),
GHDFRUGRFRPRGHÀQLGRQR'HFUHWR/HLQ>@
E  /RFDLVGHULVFRGRVHGLItFLRVFODVVLÀFDomRGRVORFDLV ORFDLVGH
ULVFR$%&'(H) GHDFRUGRFRPRGHÀQLGRQR'HFUHWR
Lei n.º 220/2008 [1].

o

c) Comportamento ao fogo dos materiais e produtos de construção
de acordo com a normalização europeia (A1, A2, B, C, D, E e F),
para os materiais em geral, excluindo os revestimentos de piso
e os produtos lineares de isolamento térmico de tubos: A1FL,
A2FL, BFL, CFL, DFL, EFL e FFL para os revestimentos de piso;
e A1L, A2L, BL, CL, DL, EL e FL para os produtos lineares de
isolamento térmico de tubos) [3 a 11, 13].

o

IV.2.2.2

Comportamento ao fogo dos elementos de construção de acordo com a
normalização europeia (R, E, EI, RE e REI) [12 e 13]. Relativamente às portas
e seus dispositivos de retenção e fecho, bem como outros elementos que
guarneçam vãos, condutas e seus registos corta-fogo, para os quais seja
H[LJLGDUHVLVWrQFLDDRIRJRSDGUmRGHYHPSRVVXLUHOHPHQWRVGHLGHQWLÀFDomR
SHUHQHV RQGH GHYH FRQVWDU R Q~PHUR GR FHUWLÀFDGR RX GRFXPHQWR GH
KRPRORJDomRRQRPHGRIDEULFDQWHHDTXDOLÀFDomRGHUHVLVWrQFLDDRIRJR

IV.2.2.3

&ODVVLÀFDomRGHDSDUHOKRVGHDTXHFLPHQWRDXWyQRPRWLSRVGHDSDUHOKRV
de aquecimento autónomos de acordo com a NP 4415 (apenas se admitindo
os do tipo C).

o

o
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IV.2.3

QUANTIFICAÇÃO

IV.2.3.1

&ODVVLÀFDomRGRVORFDLVHGRVHGLItFLRVVRERSRQWRGHYLVWDGHULVFRGH
incêndio.

IV.2.3.1.1

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR'HFUHWR/HLQ
[1] e no Regulamento Técnico relativo às condições técnicas gerais e
HVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUDLQFrQGLR>@

IV.2.3.1.2

Para além do estabelecido no número anterior, deve ainda respeitar-se o
seguinte:

Estabelecimentos Existentes

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.

o

a) Os locais de risco D devem situar-se no piso de saída para o
exterior do edifício;
E  6HVHYHULÀFDUTXHWDOQmRpSRVVtYHOWRUQDVHQHFHVViULRGRWDU
o edifício de um ascensor com as características indicadas em
IV.2.3.6.
IV.2.3.2

Acessibilidade aos edifícios e disponibilidade de água para combate ao
incêndio

IV.2.3.2.1

'HYHP VHU VDWLVIHLWDV DV H[LJrQFLDV GHÀQLGDV QR 5HJXODPHQWR 7pFQLFR
UHODWLYR jV FRQGLo}HV WpFQLFDV JHUDLV H HVSHFtÀFDV GH VHJXUDQoD FRQWUD
incêndio [2].

IV.2.3.3

Limitações à propagação do incêndio pelo exterior dos edifícios

IV.2.3.3.1

'HYHP VHU VDWLVIHLWDV DV H[LJrQFLDV GHÀQLGDV QR 5HJXODPHQWR 7pFQLFR
UHODWLYR jV FRQGLo}HV WpFQLFDV JHUDLV H HVSHFtÀFDV GH VHJXUDQoD FRQWUD
incêndio [2].

IV.2.3.4

Condições gerais de comportamento ao fogo, isolamento e protecção

IV.2.3.4.1

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR'HFUHWR/HLQ
[1] e no Regulamento Técnico relativo às condições técnicas gerais e
HVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUDLQFrQGLR>@

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.
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IV.2.3.4.2

Para além do estabelecido no número anterior, deve ainda respeitar-se o
seguinte:
-

o

O mobiliário, os elementos em relevo ou suspensos e os elementos
de decoração temporária devem respeitar as exigências feitas
sobre esta matéria no Regulamento Técnico relativo às condições
WpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUDLQFrQGLR>@

IV.2.3.5

Condições gerais de evacuação

IV.2.3.5.1

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR5HJXODPHQWR7pFQLFRUHODWLYR
jVFRQGLo}HVWpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUDLQFrQGLR>@

IV.2.3.5.2

Para além do estabelecido no número anterior, o efectivo de pessoas
limitadas na mobilidade ou nas capacidades de percepção e reacção a um
alarme, deve ser corrigido pelo factor 1,5 para efeito de dimensionamento
de vias de evacuação e saídas.

IV.2.3.6

Instalações técnicas

IV.2.3.6.1

'HYHP VHU VDWLVIHLWDV DV H[LJrQFLDV GHÀQLGDV HVWmR GHÀQLGDV QR
5HJXODPHQWR7pFQLFRUHODWLYRjVFRQGLo}HVWpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDV
de segurança contra incêndio [2].

IV.2.3.6.2

Para além do estabelecido no número anterior e no Regulamento Técnico
UHODWLYR jV FRQGLo}HV WpFQLFDV JHUDLV H HVSHFtÀFDV GH VHJXUDQoD FRQWUD
incêndio [2], os ascensores destinados ao transporte de pessoas em camas
devem ainda respeitar o seguinte:
a) Possuírem acesso protegido por câmara corta-fogo em todos os
pisos, com excepção dos átrios de acesso directo ao exterior e
sem ligação a outros espaços interiores distintos de caixas de
escadas protegidas;
b) Estarem equipados com um dispositivo complementar ao de
chamada indicado no Regulamento Técnico relativo às condições
WpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUDLQFrQGLR>@
constituído por um interruptor accionado por chave própria,
colocado no piso do nível de referência, que desencadeia uma
segunda operação e os coloca ao serviço exclusivo dos bombeiros
ou do pessoal de segurança afecta ao edifício, restabelecendo a
operacionalidade dos botões de envio da cabina e dos dispositivos

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.

o

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.

o
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de comando de abertura das portas. A chave de manobra da
fechadura referida anteriormente e a respectiva cópia devem
estar localizadas no Posto de Segurança;
c) Terem capacidade de carga nominal não inferior a 630 kg ou, quando
se destinem a apoiar a evacuação de pessoas em macas ou camas ou
se trate de ascensores de acesso duplo, não inferior a 1000 kg;
d) Terem dimensões mínimas de 1,10 m x 1,40 m ou, quando se
destinem a apoiar a evacuação de pessoas em macas ou camas,
de 1,10 m x 2,10 m;
e) Terem portas de patamar e de cabina, deslizantes de
funcionamento automático, com largura não inferior a 0,80 m
ou, quando se destinem a apoiar a evacuação de pessoas em
macas ou camas, não inferior a 1,10 m;
f)

Possuírem um sistema de intercomunicação entre a cabina e o
piso do plano de referência e o Posto de Segurança;

g) Serem apoiados por fontes de energia de emergência, nas
condições indicadas no Regulamento Técnico relativo às condições
WpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUDLQFrQGLR>@
IV.2.3.7

Sinalização e iluminação de segurança

IV.2.3.7.1

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR5HJXODPHQWR7pFQLFRUHODWLYR
jVFRQGLo}HVWpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUDLQFrQGLR>@
Meios de detecção, alarme e alerta

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.

IV.2.3.8.1

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR5HJXODPHQWR7pFQLFRUHODWLYR
jVFRQGLo}HVWpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUDLQFrQGLR>@

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.

IV.2.3.8.2

Para além do estabelecido no número anterior, deve ainda respeitar-se
o seguinte:

IV.2.3.8

a) Os meios de difusão do alarme em caso de incêndio afectos
aos locais de risco D devem ser concebidos de modo a
não causarem pânico, só devendo ser reconhecíveis pelos

o
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funcionários, trabalhadores e agentes de segurança que
permaneçam, vigiem ou tenham que intervir nesses locais;

o

b) Nos locais de risco D existentes nos edifícios da 2.ª categoria
de risco ou superior, deve existir um posto não acessível
ao público que permita a comunicação oral com o posto de
segurança, no qual também devem existir meios de difusão
do alarme com as características referidas no Regulamento
7pFQLFRUHODWLYRjVFRQGLo}HVWpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDVGH
segurança contra incêndio [2].
IV.2.3.9

Meios de extinção

IV.2.3.9.1

'HYHP VHU VDWLVIHLWDV DV H[LJrQFLDV GHÀQLGDV QR 5HJXODPHQWR 7pFQLFR
UHODWLYRjVFRQGLo}HVWpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUD
incêndio [2].

IV.2.3.10

Controlo da poluição do ar

IV.2.3.10.1

'HYHP VHU VDWLVIHLWDV DV H[LJrQFLDV GHÀQLGDV QR 5HJXODPHQWR 7pFQLFR
UHODWLYRjVFRQGLo}HVWpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUD
incêndio [2].

IV.2.3.11

Meios de controlo de fumo

IV.2.3.11.1

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR5HJXODPHQWR7pFQLFRUHODWLYR
jVFRQGLo}HVWpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUDLQFrQGLR>@

IV.2.3.12

Organização e gestão da segurança

IV.2.3.12.1

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR5HJXODPHQWR7pFQLFRUHODWLYR
jVFRQGLo}HVWpFQLFDVJHUDLVHHVSHFtÀFDVGHVHJXUDQoDFRQWUDLQFrQGLR>@

IV.2.3.12.2

Para além do estabelecido no número anterior, deve ainda respeitar-se o
seguinte:
a) Edifícios da 1.ª categoria de risco:
-

O número mínimo de elementos afecto à equipa
de segurança deve ser igual a 2.
As medidas de auto-protecção a adoptar devem
ser as seguintes:
Procedimentos em caso de emergência;

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.

'HYHPVHUVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR$QH[R´5HFRPHQGDo}HV
Complementares de Segurança ao Incêndio”.

o
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-

Estabelecimentos Existentes

Plano de prevenção;
Formação em segurança contra incêndio.

b) Edifícios da 2.ª categoria de risco:
-

O número mínimo de elementos afecto à equipa
de segurança deve ser igual a 4.
As medidas de auto-protecção a adoptar devem
ser as seguintes:
Procedimentos em caso de emergência;
Plano de prevenção;
Formação em segurança contra incêndio.

c) Edifícios da 3.ª categoria de risco:
-

O número mínimo de elementos afecto à equipa
de segurança deve ser igual a 5.
As medidas de auto-protecção a adoptar devem
ser as seguintes:
Procedimentos em caso de emergência;
Plano de prevenção;
Formação em segurança contra incêndio.

IV.2.3.12.3

Nos casos em que existem locais de risco D, em pisos distintos do da saída
para o exterior do edifício, deve-se agravar de uma unidade o número de
elementos afectos às equipas de segurança.

IV.2.4

REFERÊNCIAS
[1]

Decreto-Lei n.º 220/2008, 12 de Novembro – 5HJLPH -XUtGLFR GH
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[2]
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GH6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 576&,( 

[3]

EN 13501-1: 2002 – )LUH FODVVLÀFDWLRQ RI FRQVWUXFWLRQ SURGXFWV DQG
EXLOGLQJHOHPHQWV²3DUW&ODVVLÀFDWLRQXVLQJWHVWGDWDIURPUHDFWLRQ
WRÀUHWHVWBrussels : CEN.

o

o
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IV. 3

SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO E VANDALISMO

IV.3.1

INTRUSÃO HUMANA E VANDALISMO

IV.3.1.1

Princípios gerais

IV.3.1.1.1

Os elementos de construção da envolvente dos edifícios devem conferir
uma protecção adequada aos utilizadores e aos bens contra a intrusão
indesejável de pessoas e actos de vandalismo.

IV.3.1.1.2

Os edifícios, consoante a sua dimensão e o risco de ocorrência de acções de
intrusão e de vandalismo, devem ser providos de dispositivos que permitam
GLÀFXOWDUHVVDVDFo}HVHGHVLVWHPDVGHGHWHFomRHDOHUWDDGHTXDGRV

Estabelecimentos Existentes

o
o
Nos estabelecimentos existentes sujeitos a intervenções de adaptação e/ou
UHTXDOLÀFDomRGHYHVHUVHPSUHUHDOL]DGDXPDDYDOLDomRLQLFLDOGHIRUPDD
YHULÀFDUDYLDELOLGDGHGHVHUHPFXPSULGDVDVH[LJrQFLDVEiVLFDVGHVHJXUDQoD
contra intrusão e vandalismo.

IV.3.1.1.3

IV.3.1.2

Modo de expressão

IV.3.1.2.1

As exigências relativas à segurança contra intrusão humana e vandalismo
devem ser expressas considerando os seguintes factores:

o

D  1tYHO GH GLÀFXOGDGH GH DEHUWXUD GHVPRQWDJHP RX FRUWH
dos elementos da envolvente dos edifícios nomeadamente,
paredes, portas, janelas e clarabóias que sejam acessíveis pelo
exterior;
E  1tYHOGHHÀFiFLDGRVGLVSRVLWLYRVFRQWUDLQWUXVmR
F  1tYHOGHHÀFiFLDGRVVLVWHPDVGHGHWHFomRHDOHUWD
IV.3.1.3

4XDQWLÀFDomR

IV.3.1.3.1

As partes opacas das paredes exteriores dos edifícios directamente acessíveis
pelo exterior devem apresentar resistência satisfatória à acção de objectos
cortantes ou perfurantes de uso corrente e, no caso de serem constituídas
por painéis prefabricados, não devem ser facilmente desmontáveis.

o
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IV.3.1.3.2

As portas exteriores dos edifícios devem apresentar características adequadas
de protecção contra a intrusão de pessoas, mediante designadamente a
consideração dos seguintes aspectos:

o

a) Dimensões livres de eventuais superfícies envidraçadas nelas
existentes;
b) Resistência mecânica dos respectivos vidros;
c) Resistência mecânica das ferragens e fechaduras.
Ver V.8 (Preenchimento de vãos)
IV.3.1.3.3

As janelas directamente acessíveis pelo exterior devem apresentar
características adequadas de segurança contra a intrusão de pessoas,
mediante designadamente a consideração dos seguintes aspectos:

o

a) Resistência mecânica dos caixilhos;
b) Resistência mecânica das ferragens e fechos;
c) Características dos fechos que impeçam a sua abertura pelo
exterior.
Ver V.8 (Preenchimento de vãos)
IV.3.1.3.4

As grades de protecção eventualmente existentes em vãos de portas
exteriores e de janelas directamente acessíveis pelo exterior devem
apresentar resistência mecânica satisfatória e não ser facilmente
desmontáveis.

o

IV.3.1.3.5

O sistema de alarme contra intrusão, quando exista, deve apresentar
FDUDFWHUtVWLFDVVDWLVIDWyULDVGHÀDELOLGDGH

o

IV.3.1.4

Recomendações complementares

IV.3.1.4.1

Recomenda-se que os estabelecimentos sejam delimitados por vedação
que garanta condições satisfatórias de:
a) Segurança, tendo em conta as condições gerais de segurança do
local de implantação;

o
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Estabelecimentos Existentes

b) Qualidade visual;
c) Economia e durabilidade.
IV.3.1.4.2

Sempre que o terreno disponível seja excessivo para as necessidades
do estabelecimento, recomenda-se que a vedação indicada no número
DQWHULRU FRQÀQH DSHQDV D iUHD DSURSULDGD GH WHUUHQR TXH SHUPLWD
satisfazer a essas necessidades, independentemente de outras vedações
que delimitem a área restante do terreno.

IV.3.1.4.3

Recomenda-se que o acesso dos utilizadores e do público em geral ao
estabelecimento se faça, sempre que possível, através de uma única
entrada principal dotada de portaria ou de balcão de recepção e
obedecendo ainda às seguintes condições:

o

o

a) Entrada claramente visível da recepção de forma a monitorizar
as pessoas;
b) Existência de meios de intercomunicação entre a portaria e a
direcção do estabelecimento.
IV.3.1.4.4

Durante a noite deve ser deixada ligada a iluminação exterior e os portões
de entrada devem ser fechados à chave.

IV.3.1.4.5

Recomenda-se que as medidas adoptadas contra a intrusão humana e
o vandalismo sejam devidamente compatibilizadas com as relativas à
segurança ao incêndio, nomeadamente na não inviabilização de caminhos
e saídas de evacuação.

IV.3.2

INTRUSÃO DE ANIMAIS

IV.3.2.1

Princípios gerais

IV.3.2.1.1

Os elementos de construção da envolvente dos edifícios devem conferir
uma protecção adequada aos utilizadores e aos bens contra a intrusão
indesejável de animais.

IV.3.2.2

Modo de expressão

o
o

o
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IV.3.2.2.1

As exigências relativas à segurança contra intrusão de animais devem ser
expressas considerando o seguinte factor:

o

1tYHOGHHÀFiFLDGRVGLVSRVLWLYRVFRQWUDDLQWUXVmRGHDQLPDLV
pelas aberturas de ventilação, pelos sistemas de drenagem de
águas residuais ou por outras aberturas.
IV.3.2.3

4XDQWLÀFDomR

IV.3.2.3.1

As aberturas de ventilação das caixas de ar dos pavimentos e dos desvãos das
coberturas, bem como outras aberturas existentes para o exterior, devem ser
convenientemente protegidas contra a penetração de animais e objectos,
nomeadamente pelo recurso a redes de protecção ou a outros materiais com
UHVLVWrQFLDPHFkQLFDVDWLVIDWyULDHDGHTXDGRVDRÀPHPYLVWD

IV.3.2.4

Recomendações complementares

IV.3.2.4.1

Recomenda-se que os locais destinados a armazenagem e preparação de
alimentos sejam particularmente cuidados em relação à protecção contra
a intrusão de animai

o

IV.3.2.4.2

Recomenda-se que os locais destinados á armazenagem dos resíduos
sólidos sejam particularmente cuidados em relação à protecção contra a
intrusão de animais.

o

o

Ver VI.3 [Recolha de resíduos sólidos (recolha selectiva)]
IV.3.3

REFERÊNCIAS
[1] CONSELHO SUPERIOR DE OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES (CSOPT)
– 3URMHFWR GH 5HJXODPHQWR *HUDO GDV (GLÀFDo}HV Lisboa : CSOPT,
Janeiro de 2007.
[2] LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL (LNEC) – ([LJrQFLDV
IXQFLRQDLV H FRQVWUXWLYDV SDUD HGLItFLRV HVFRODUHV 'RFXPHQWR .
Lisboa : LNEC, Abril 1993. (Relatório 76/93 – NPC).

o
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IV. 4

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

IV.4.1

SEGURANÇA NA CIRCULAÇÃO

IV.4.1.1

Princípios gerais

IV.4.1.1.1

Os acessos e circulações, quer nos espaços exteriores, quer no interior
dos edifícios, devem ser concebidos de modo a evitar a ocorrência de
acidentes pessoais decorrentes do uso normal, nomeadamente devidos a
escorregamento, tropeçamento, obstrução e desamparo.

Estabelecimentos Existentes

o

IV.4.1.1.2

Em edifícios existentes deve ser realizada uma avaliação das condições de
VHJXUDQoDQDFLUFXODomRGHIRUPDDYHULÀFDUDYLDELOLGDGHGHFXPSULPHQWR
GRVUHTXLVLWRVGHÀQLGRVSDUDRVHGLItFLRVQRYRV

IV.4.1.1.3

Em qualquer caso devem ser satisfeitos os requisitos tendentes a evitar a
ocorrência de acidentes que ponham em risco a integridade física das pessoas,
tendo em atenção o disposto em IV.4.1.3.

IV.4.1.2

Modo de expressão

IV.4.1.2.1

As exigências relativas à segurança na circulação devem ser expressas
considerando os seguintes factores:

o

D  (VFRUUHJDPHQWR²&RHÀFLHQWHGHDWULWRGRVUHYHVWLPHQWRVGHSLVR
b) Obstrução – Dimensão e geometria dos espaços de circulação;
c) Tropeçamento – Desvios de planeza geral e local dos revestimentos
de piso; ausência ou indicação da existência de obstáculos
(elementos verticais transparentes, degraus isolados);
d) Desamparo – Inclinação de escadas e de rampas de acesso;
existência de corrimãos.
IV.4.1.3

4XDQWLÀFDomR

IV.4.1.3.1

Os revestimentos de piso não devem ser escorregadios, devendo para tal
DSUHVHQWDUYDORUHVGHFRHÀFLHQWHVGHDWULWRTXHVDWLVIDoDPDRHVSHFLÀFDGR

o
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em V.12 (Revestimentos em pisos e rodapés) e V.13 (Revestimentos em
escadas e rampas).
IV.4.1.3.2

$ YHULÀFDomR GD UHVLVWrQFLD DR HVFRUUHJDPHQWR GRV UHYHVWLPHQWRV GH
piso a utilizar em comunicações horizontais, átrios de entrada e locais
húmidos, nomeadamente cozinhas, instalações sanitárias ou balneários,
deve ser efectuada nas condições mais desfavoráveis, ou seja, com a
superfície molhada.

o

Ver V.12 (Revestimentos em pisos e rodapés) e V.13 (Revestimentos em
escadas e rampas)

o

IV.4.1.3.3

As circulações horizontais e verticais devem ter, em todo o seu
desenvolvimento, uma altura livre de obstruções que permita o acesso e
permanência de pessoas sem existir o risco de colisão, devendo para tal
VDWLVID]HU DR HVSHFLÀFDGR QR 'HFUHWR/HL Q  GH  GH$JRVWR
(Secção 4.5).

IV.4.1.3.4

A largura dos espaços de circulação deve ser tal que não haja obstrução
à livre passagem dos utilizadores, não devendo, em condições de uso
normal, esses espaços ser ocupados por mobiliário ou outro equipamento.

o

IV.4.1.3.5

Os revestimentos de piso não devem ultrapassar os desvios de planeza
JHUDOHORFDOHVSHFLÀFDGRVHP9 5HYHVWLPHQWRVHPSLVRVHURGDSpV 

o

IV.4.1.3.6

De modo a reduzir o risco de tropeçamento dos utilizadores, os espaços
de comunicação e circulação devem observar as seguintes condições:

o

a) Não devem existir obstáculos no pavimento, tais como saliências
locais ou degraus isolados, com excepção das soleiras de porta;
b) Não devem existir elementos verticais que se possam quebrar
duma forma perigosa sob a acção de choques (ex.: elementos de
vidro);
c) Não devem existir elementos verticais transparentes que possam
não ser vistos e com os quais se possa colidir.
Ver V.12 (Revestimentos em pisos e rodapés)
IV.4.1.3.7

2VHVSDoRVGHFLUFXODomRGHYHPGLVSRUGHXPQtYHOGHLOXPLQDomRVXÀFLHQWH
bem como de iluminação de emergência e de sinalização de saídas.

o
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Estabelecimentos Existentes

9HU,9 &RQIRUWRYLVXDO H$QH[R´5HFRPHQGDo}HV&RPSOHPHQWDUHV
de Segurança ao Incêndio”
IV.4.1.3.8

$VFDUDFWHUtVWLFDVGDVHVFDGDVHGDVUDPSDVGHYHPVDWLVID]HUDRHVSHFLÀFDGR
no Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto (secções 2.4 e 2.5).

IV.4.2

SEGURANÇA NO CONTACTO

IV.4.2.1

Princípios gerais

IV.4.2.1.1

Os elementos de construção devem ser concebidos e realizados de forma
a não apresentarem, nas zonas acessíveis, rugosidade excessiva, arestas
FRUWDQWHVRXVDOLrQFLDVSHULJRVDVHWHPSHUDWXUDVVXSHUÀFLDLVFDSD]HVGH
provocar lesões ou ferimentos nos utilizadores; não devem ainda conter
substâncias perigosas capazes de provocar danos à saúde, caso sejam
manuseados ou ingeridos.

o

IV.4.2.1.2

Em edifícios existentes deve ser realizada uma avaliação das condições de
VHJXUDQoDQRFRQWDFWRGHIRUPDDYHULÀFDUDYLDELOLGDGHGHFXPSULPHQWR
GRVUHTXLVLWRVGHÀQLGRVSDUDRVHGLItFLRVQRYRV

IV.4.2.1.3

Em qualquer caso devem ser satisfeitos os requisitos tendentes a evitar a
ocorrência de acidentes que ponham em risco a integridade física das pessoas,
tendo em atenção o disposto em IV.4.2.3.

IV.4.2.2

Modo de expressão

IV.4.2.2.1

As exigências relativas à segurança no contacto devem ser expressas
considerando os seguintes factores:
a) Nível de riscos provenientes de superfícies rugosas, de arestas
cortantes ou de saliências perigosas;
E  7HPSHUDWXUD VXSHUÀFLDO GDV SDUWHV DFHVVtYHLV GRV HOHPHQWRV GH
FRQVWUXomRVXVFHSWtYHLVGHÀFDUHPTXHQWHVjVXSHUItFLH
c) Substâncias perigosas contidas nos produtos de construção
ou por eles libertadas.

o
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IV.4.2.3

4XDQWLÀFDomR

IV.4.2.3.1

Os paramentos acessíveis não devem ser cortantes ou ter esquinas com ângulos
vivos ou saliências perigosas, nem apresentar rugosidade que prejudique
o bem-estar ou a integridade física, causando lesões ou ferimentos nos
utilizadores que as contactem.

o

Ver V.10 (Revestimentos exteriores em paredes exteriores) e
V.11 (Revestimentos interiores em paredes e tectos)
IV.4.2.3.2

Os elementos salientes, nomeadamente em zonas de circulação e locais
de utilização comum, não devem propiciar situações perigosas para os
utilizadores.

IV.4.2.3.3

$WHPSHUDWXUDVXSHUÀFLDOGDVSDUWHVTXHQWHVDFHVVtYHLVGHYHVHUHPJHUDO
inferior a 45 ºC, salvo se a sua aparência exterior assinalar de modo evidente
que existe perigo de queimadura.

o
o

Ver VI.1 (Abastecimento e distribuição de água)
IV.4.2.3.4

Os produtos utilizados em revestimentos de paredes e de piso não devem
conter substâncias perigosas capazes de provocar danos à saúde caso sejam
manuseados ou ingeridos.

o

Ver V.10 (Revestimentos exteriores em paredes exteriores) e
V.11 (Revestimentos interiores em paredes e tectos)
IV.4.3

SEGURANÇA DOS DISPOSITIVOS DE PROTECÇÃO CONTRA QUEDAS

IV.4.3.1

Princípios gerais

IV.4.3.1.1

Os dispositivos de protecção, tais como guardas, vedações e outros, utilizados
nomeadamente em janelas, varandas, galerias, escadas e coberturas, devem
ser concebidos e localizados de forma a evitar a ocorrência de acidentes
devidos a quedas de pessoas ou de objectos, em situações de uso normal, de
execução de operações técnicas e ainda de circulação no exterior.

IV.4.3.1.2

o

Em edifícios existentes deve ser realizada uma avaliação das condições
de segurança dos dispositivos de protecção contra quedas de forma a
YHULÀFDU D YLDELOLGDGH GH FXPSULPHQWR GRV UHTXLVLWRV GHÀQLGRV SDUD RV
edifícios novos.
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IV.4.3.1.3

Em qualquer caso devem ser satisfeitos os requisitos tendentes a evitar a
ocorrência de acidentes que ponham em risco a integridade física das pessoas,
tendo em atenção o disposto em IV.4.3.3.

IV.4.3.2

Modo de expressão

IV.4.3.2.1

As exigências relativas à segurança dos dispositivos de protecção contra
quedas devem ser expressas considerando os seguintes factores:

o

a) Altura de protecção das guardas;
b) Afastamento entre os elementos constituintes das guardas abertas;
c) Facilidade de escalamento.
IV.4.3.3

4XDQWLÀFDomR

IV.4.3.3.1

3DUD D TXDQWLÀFDomR GDV H[LJrQFLDV GH VHJXUDQoD GRV GLVSRVLWLYRV GH
protecção contra quedas com base nos factores referidos no número
anterior, deve atender-se às disposições constantes de:

o

a) Acessibilidade de pessoas com mobilidade condicionada (III. 9);
b) Guardas e corrimãos (V. 9).
IV.4.4

SEGURANÇA A ACÇÕES DE CHOQUE

IV.4.4.1

Princípios gerais

IV.4.4.1.1

Os elementos de construção e os respectivos dispositivos de ligação e
montagem devem ser concebidos e realizados de forma a evitar a ocorrência
de acidentes pessoais devidos a acções de choque resultantes da queda
ou da projecção de pessoas ou de objectos sobre esses elementos, em
situações de uso normal.

IV.4.4.1.2

o

Em edifícios existentes deve ser realizada uma avaliação das condições
GH VHJXUDQoD D DFo}HV GH FKRTXH GH IRUPD D YHULÀFDU D YLDELOLGDGH GH
FXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVGHÀQLGRVSDUDRVHGLItFLRVQRYRV
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IV.4.4.1.3

IV.4.4.2

Em qualquer caso devem ser satisfeitos os requisitos tendentes a evitar a
ocorrência de acidentes que ponham em risco a integridade física das pessoas,
tendo em atenção o disposto em IV.4.4.3.
Modo de expressão
As exigências relativas à segurança a acções de choque devem ser
expressas considerando os seguintes factores:

o

a) Resistência a choques de corpo mole;
b) Resistência a choques de corpo duro.
IV.4.4.3

4XDQWLÀFDomR

IV.4.4.3.1

3DUD D TXDQWLÀFDomR GDV H[LJrQFLDV j VHJXUDQoD D DFo}HV GH FKRTXH
com base nos factores referidos no número anterior, deve atender-se às
disposições constantes de:

o

a) Paredes exteriores (V. 3);
b) Paredes interiores (V. 4);
c) Preenchimento de vãos (V. 8).
IV.4.5

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

IV.4.5.1

Princípios gerais

IV.4.5.1.1

As instalações e os equipamentos dos edifícios devem ser concebidos,
localizados e estabelecidos de modo a evitar a ocorrência de acidentes
pessoais decorrentes do uso normal, nomeadamente devidos a electrocussão,
DVÀ[LDLQWR[LFDomRH[SORVmRTXHLPDGXUDVRXRXWUDVFDXVDVSUHYLVtYHLV

o

IV.4.5.1.2

Em edifícios existentes deve ser realizada uma avaliação das condições
de segurança na utilização de instalações e equipamentos de forma a
YHULÀFDU D YLDELOLGDGH GH FXPSULPHQWR GRV UHTXLVLWRV GHÀQLGRV SDUD RV
edifícios novos.

IV.4.5.1.3

Em qualquer caso devem ser satisfeitos os requisitos tendentes a evitar a
ocorrência de acidentes que ponham em risco a integridade física das pessoas,
tendo em atenção o disposto em IV.4.5.3.
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IV.4.5.2

Modo de expressão

IV.4.5.2.1

As exigências relativas à segurança na utilização de equipamentos devem
ser expressas considerando os seguintes factores:
a) Electrocussão:

- Acessibilidade de partes da instalação eléctrica sob tensão;
- Características da ligação à terra da instalação eléctrica;
- Características do sistema de protecção contra o raio.
E  $VÀ[LDHLQWR[LFDomR

- Estanquidade da rede de gás;
- Fiabilidade dos aparelhos de combustão;
- Características do sistema de ventilação e das condutas
de exaustão.

c) Explosão:

- Estanquidade de reservatórios e canalizações de gás e de
OtTXLGRVLQÁDPiYHLV

- Fiabilidade dos aparelhos de combustão;
- Características do sistema de ventilação e das condutas
de exaustão.

d) Queimaduras:

- 7HPSHUDWXUDVXSHUÀFLDOGHFRPSRQHQWHVDFHVVtYHLV
- 7HPSHUDWXUD GH ÁXLGRV GH DTXHFLPHQWR DU YDSRU
líquidos).
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o
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IV.4.5.3

4XDQWLÀFDomR

IV.4.5.3.1

$ TXDQWLÀFDomR GDV H[LJrQFLDV UHODWLYDV j VHJXUDQoD QD XWLOL]DomR GH
equipamentos deve fazer-se de acordo com a legislação nacional e
comunitária aplicável.

IV.4.5.4

Recomendações complementares [11]

IV.4.5.4.1

Os quadros eléctricos devem-se encontrar sempre fechados, inacessíveis
aos utilizadores e desimpedidos.

IV.4.5.4.2

Todas as massas metálicas devem estar ligadas à terra.

IV.4.5.4.3

Os aparelhos de iluminação e restantes equipamentos eléctricos, localizados
no exterior, incluindo galerias exteriores e alpendres, devem ser estanques.

IV.4.5.4.4

As instalações e os equipamentos eléctricos devem estar protegidos contra
contactos directos, de modo a proteger as pessoas dos riscos de contacto
com peças em tensão (todas as tomadas devem possuir alvéolos protegidos).

o

IV.4.5.4.5

Todos os equipamentos eléctricos devem estar protegidos com
dispositivos sensíveis a correntes diferenciais/residuais, os quais devem
ser periodicamente testados.

o

IV.4.6
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IV. 5

ESTANQUIDADE À ÁGUA

IV.5.1

PRINCÍPIOS GERAIS

IV.5.1.1

A envolvente dos edifícios deve ser concebida, dimensionada e realizada
de modo que, tendo em conta as deformações previsíveis da construção e
as variações dimensionais dos seus elementos constituintes, não permita a
penetração, através dela, da água da chuva incidente ou da neve, e apresente
DLQGDVXÀFLHQWHFDSDFLGDGHGHHYDFXDomR

o

3DUDHIHLWRGRQ~PHURDQWHULRUHPHGLItFLRVH[LVWHQWHVGHYHVHUYHULÀFDGR
o estado de fendilhação dos seus elementos construtivos, nomeadamente
dos seus revestimentos, de modo a avaliar a necessidade de intervenção
localizada ou generalizada.

IV.5.1.2

IV.5.1.3

A parte enterrada da envolvente dos edifícios deve ser concebida,
GLPHQVLRQDGD H UHDOL]DGD GH PRGR TXH QmR VH YHULÀTXH D SHQHWUDomR
através dela, da água proveniente do solo.

o
3DUDHIHLWRGRQ~PHURDQWHULRUHPHGLItFLRVH[LVWHQWHVGHYHYHULÀFDUVHD
existência de vestígios de humidade nos paramentos interiores de paredes
e pavimentos (ou de tectos, se sob coberturas ajardinadas), de modo a
avaliar a necessidade de intervenção localizada ou generalizada.

IV.5.1.4

IV.5.1.5

Nos locais húmidos e, dum modo geral, em todos aqueles onde a presença
da água possa ter um carácter permanente ou pelo menos prolongado,
os elementos de construção que possam estar sujeitos a essa presença,
assim como as respectivas ligações – em particular, a ligação entre os
pisos e os paramentos das paredes –, devem ser estanques à água.

o

3DUDHIHLWRGRQ~PHURDQWHULRUHPHGLItFLRVH[LVWHQWHVGHYHYHULÀFDUVH
a existência de vestígios de humidade nos tectos do piso subjacente e
QRVSDUDPHQWRVGDVSDUHGHVFRQÀQDQWHVGHVVHORFDOK~PLGRGRODGRGRV
espaços a ele adjacentes, de modo a avaliar a necessidade de intervenção
localizada ou generalizada na impermeabilização do pavimento e dos
UHVSHFWLYRVUHPDWHVFRPDVSDUHGHVFRQÀQDQWHV

IV.5.1.6

IV.5.1.7

IV.5.1.8

As redes de distribuição de água e de drenagem de águas residuais, os
elementos de equipamento nelas integrados e os aparelhos sanitários
devem assegurar estanquidade à água em condições normais de uso.

o
Para efeito do número anterior, em edifícios existentes deve observar-se
o tipo de manchas de humidade (mais claras ou mais escuras) que possa
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ocorrer, geralmente com carácter localizado, nas previsíveis zonas onde
se localizem as tubagens em questão.
IV.5.2

MODO DE EXPRESSÃO

IV.5.2.1

As exigências de estanquidade à água da chuva devem ser expressas
considerando os seguintes factores:
a) Estanquidade à água da chuva:

- Pressão limite de estanquidade: valor máximo da pressão

HVWiWLFD GR DU SDUD D TXDO D HVWDQTXLGDGH j iJXD ÀFD
assegurada;

- 3UHVHQoDRXDXVrQFLDGHLQÀOWUDo}HVGHiJXDVRERHIHLWR
da chuva incidente acompanhada da acção do vento;

- Estagnação ou transbordo da água das redes de drenagem
de água sob o efeito da chuva incidente.

b) Estanquidade à água proveniente do solo:

- Permeabilidade à água sob o efeito da pressão da camada
aquífera no seu nível natural mais elevado;

- Capilaridade das paredes e dos pavimentos.
c) Estanquidade à água proveniente do interior:

- 3UHVHQoDRXDXVrQFLDGHLQÀOWUDo}HVVREDDFomRGHiJXD
acumulada;

- 3UHVHQoDRXDXVrQFLDGHLQÀOWUDo}HVVREDDFomRGHiJXD
projectada

- Pressão máxima para a qual não se produz qualquer fuga ou
deformação das tubagens da rede de distribuição de água.

o
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IV.5.3

QUANTIFICAÇÃO

IV.5.3.1

3DUD D TXDQWLÀFDomR GDV H[LJrQFLDV GH HVWDQTXLGDGH j iJXD FRP EDVH
QRV IDFWRUHV GHÀQLGRV QR Q~PHUR DQWHULRU GHYH DWHQGHUVH jV GLVSRVLo}HV
constantes de V (Construção) e VI (Instalações e Equipamentos).

IV.5.4

RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES

IV.5.4.1

De modo a assegurar a estanquidade à água da envolvente dos edifícios,
recomenda-se a utilização de materiais impermeáveis ou a adopção de
disposições construtivas adequadas.

o

o
Para efeito do número anterior, em edifícios existentes, caso as intervenções
D UHDOL]DU VHMDP ORFDOL]DGDV GHYH YHULÀFDUVH D FRPSDWLELOLGDGH GRV
materiais e sistemas utilizados com os existentes.

IV.5.4.2

IV.5.4.3

De modo a não afectar o isolamento térmico e a durabilidade dos edifícios,
recomenda-se a adopção de disposições construtivas que impeçam que a
água proveniente do exterior atinja os materiais de construção sensíveis à sua
presença, nomeadamente os materiais com funções de isolamento térmico.

o

Para efeito do número anterior, em edifícios existentes devem tomar-se
medidas de protecção dos materiais de isolamento térmico, podendo, em
FDVRGHGHWHULRUDomRVLJQLÀFDWLYDGRVPHVPRVVXEVWLWXtORVLQWHJUDOPHQWH

IV.5.4.4

IV.5.4.5

'H PRGR D HYLWDU R WUDQVSRUWH GH iJXDV LQÀOWUDGDV SDUD R LQWHULRU GRV
edifícios através das canalizações destinadas à instalação eléctrica,
recomenda-se particular atenção ao respectivo traçado.

o
Para efeito do número anterior, em edifícios existentes, se tal anomalia
ocorrer, deve procurar-se o local de penetração da água de modo a poder
ser reparada a zona respectiva.

IV.5.4.6

IV.5.4.7

IV.5.4.8

'H PRGR D HYLWDU LQÀOWUDo}HV GH iJXD SDUD RXWUDV ]RQDV GRV HGLItFLRV
recomenda-se particular atenção na escolha dos revestimentos interiores dos
espaços que possam ser sujeitos a processos de limpeza com água abundante,
como cozinhas, salas de refeições e instalações sanitárias, bem como na
adopção de disposições construtivas adequadas nas respectivas ligações.

o

Para efeito do número anterior, se os revestimentos interiores desses espaços
IRUHPPRWLYRGHVVDVLQÀOWUDo}HVGHYHPWUDWDUVHDVVXSHUItFLHVSHUWLQHQWHV
com produtos impermeáveis à água e eventualmente resistentes à acção
de certos agentes químicos. Nestes casos a intervenção será quase sempre
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generalizada nos pavimentos, podendo ser localizada na zona inferior das
paredes.
IV.5.4.9

De modo a evitar a fractura dos elementos de equipamento e dos aparelhos
sanitários integrados nas redes de distribuição de água e de drenagem de
águas residuais, comprometendo a sua estanquidade, recomenda-se que
os mesmos apresentem elevada resistência ao choque.

o

IV.5.4.10

IV.5.5

Quando se observe a existência de fracturas ou deteriorações que comprometam
a estanquidade dos aparelhos e equipamentos a que se refere o número
anterior, deve proceder-se à sua substituição.
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IV. 6

QUALIDADE DO AR INTERIOR

IV.6.1

PRINCÍPIOS GERAIS

IV.6.1.1

Os edifícios devem ser projectados, construídos e mantidos de forma a
que a qualidade do ar no seu interior seja adequada, em permanência, à
ocupação humana.

IV.6.1.2

Para assegurar a qualidade do ar interior preconiza-se a adopção
simultânea de três estratégias:

As intervenções de reabilitação dos edifícios devem ser concebidas e
realizadas de forma a garantir que a qualidade do ar no seu interior seja
adequada, em permanência, à ocupação humana.

o

a) Minimização das fontes de poluição no interior;
b) Extracção local junto de fontes poluentes;
c) Diluição dos poluentes gerados pelos ocupantes e fontes difusas
por renovação do ar interior.
IV.6.1.3

O sistema de ventilação deve ser concebido tendo em conta a diversidade
de espaços e actividades desenvolvidas, de modo a prevenir a migração
de odores e poluentes das zonas mais poluídas (ex.: cozinha, instalações
sanitárias e lavandaria) para as zonas mais limpas (ex.: salas de repouso,
salas de actividades e gabinetes).

IV.6.1.4

Dependendo da dimensão do edifício e da potência de climatização os
UHTXLVLWRVGHTXDOLGDGHGRDUGHYHPVDWLVID]HURHVSHFLÀFDGRQR
RCTTE [5] ou no RSECE [1], conforme o regulamento aplicável.

IV.6.2

MODO DE EXPRESSÃO

IV.6.2.1

As exigências relativas à qualidade do ar interior devem ser expressas
considerando os seguintes factores:
a) Caudais de ventilação em m3/h, m3/(h.m2), m3/(h.ocupante) ou
renovações de ar por hora;
b) Limites máximos para a concentração de poluentes no ar interior
de acordo com o preconizado nos documentos [6, 8];
c) Área útil das aberturas das folhas móveis (m2).

o

Nas intervenções de reabilitação dos edifícios deve ser avaliada a possibilidade
GH VHUHP FXPSULGRV RV UHTXLVLWRV GH TXDOLGDGH GR DU HVSHFLÀFDGRV QR
RCTTE ou no RSECE, conforme o regulamento aplicável, tendo em conta a
dimensão do edifício, a potência de climatização e o custo da intervenção da
reabilitação a realizar.

o
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IV.6.3

DETERMINAÇÃO

IV.6.3.1

Os factores referidos no número anterior devem ser determinados de
acordo com os seguintes critérios:

Os factores referidos no número anterior devem ser determinados de
acordo com os seguintes critérios:

a) Caudais de ventilação: determinação experimental, em
determinados momentos e para as condições meteorológicas
H[LVWHQWHV FRP EDVH QD PHGLomR GRV FDXGDLV LQVXÁDGRV RX
extraídos, ou na técnica dos gases traçadores [5];

a) Caudais de ventilação: determinação experimental com base na
PHGLomR GRV FDXGDLV LQVXÁDGRV RX H[WUDtGRV RX QD WpFQLFD GRV
gases traçadores;
b) Inquéritos aos ocupantes destinados a obter a percepção que
estes tem sobre a qualidade do ar interior. Se existirem mais de
20% dos ocupantes insatisfeitos devem ser previstas intervenções
de forma a melhorar a qualidade do ar interior;

b) Concentração de poluentes no ar interior: medição realizada de
acordo com metodologia compatível com as exigências do RSECE;
c) Área útil da abertura das janelas: determinação com base na secção
da abertura quando as folhas móveis se encontram abertas.).
IV.6.4

QUANTIFICAÇÃO

IV.6.4.1

Caudais de ventilação

IV.6.4.1.1

A diluição dos poluentes resultantes da respiração e metabolismo humano
e das emissões resultantes dos materiais deve ser efectuada com base na
renovação do ar interior, realizada por ventilação natural, mecânica ou
híbrida.

IV.6.4.1.2

O caudal de ventilação mínimo destinado a assegurar a qualidade do ar
interior deve ser garantido em permanência independentemente de as
janelas e portas se encontrarem fechadas. A abertura das janelas será útil
SDUD SHUPLWLU DRV RFXSDQWHV LQWHQVLÀFDU D YHQWLODomR HP GHWHUPLQDGRV
períodos.

IV.6.4.1.3

Em cada tipo de espaço deve ser assegurado um caudal de ventilação não
inferior aos valores indicados no quadro seguinte.

c) Medição da concentração de poluentes no ar interior.

o

o

Em cada tipo de espaço deve ser assegurado um caudal de ventilação
não inferior aos valores indicados no quadro seguinte. Tratando-se de
reabilitação, poderá ser encarada a possibilidade de adoptar caudais de
ventilação menores, os quais serão complementados pela abertura de
janelas pelos ocupantes, na condição de que uma redução do caudal se
traduza apenas em incomodidade.
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Caudais de ventilação (1)
Tipo de actividade

(m3/h.ocupante)

(m3/h.
m2)

(m3/h)

Renovações de
ar por hora

Sala de estudo

30

5

1

Sala de estar, brincar, visitas

35

5

1

Sala de refeições

35

5

1

Gabinetes administrativos

35

5

1

Quarto individual

30

5

1

Quarto partilhado

35

5

1

Sala do pessoal

35

5

1

Corredores
Ginásio
Lavandaria

5
35
5

2

Cozinha (hotel desligada)
Instalação sanitária
Arrumo, Arrecadações

2
60

4
0,5

(1) Exemplos: Salas de estar/brincar de 40 m2 (108 m3) para 16 crianças/jovens e 2
elementos de pessoal; Caudal = Max (35 × 18; 5 × 40; 108) = 630 m3/h.

o

IV.6.4.1.4

Com excepção das instalações sanitárias e cozinha, nos períodos de
não-ocupação dos espaços os caudais de ventilação expressos podem
ser reduzidos a 0,2 rph, de forma a minimizar as perdas térmicas e os
consumos de energia de ventilação.

IV.6.4.1.5

6H QmR IRU DVVHJXUDGR TXH RV PDWHULDLV GH FRQVWUXomR VmR FODVVLÀFDGRV
como ecologicamente limpos, os sistemas de renovação de ar devem
ser dimensionados para fornecer, se necessário, os caudais indicados no
quadro anterior, acrescidos de 50%.

o

IV.6.4.1.6

$KRWHGRIRJmRGHYHVHUVHOHFFLRQDGDGHIRUPDDDVVHJXUDUDHÀFD]FDSWDomR
dos poluentes, devendo estar dimensionada de acordo com a norma NP 1037-4
e com um caudal não inferior a 180 m3/h. Para permitir a extracção do
caudal de ar e evitar depressões excessivas, deve ser assegurada a admissão
de um caudal de ar equivalente para esse espaço através de aberturas na
envolvente interior (portas ou paredes que delimitem esse espaço).

o

IV.6.4.1.7

Nos pólos técnicos, sala do gerador e caldeiras deve ser assegurado o
caudal de ar novo necessário ao bom funcionamento dos aparelhos e
deve ser assegurada a evacuação dos produtos da combustão através de
condutas. De forma complementar devem ser assegurados os requisitos

o
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de ventilação e desenfumagem previstos na regulamentação de segurança
ao incêndio aplicável.
IV.6.4.2

Abertura das folhas móveis das janelas

IV.6.4.2.1

$ YHQWLODomR GRV HGLItFLRV GHYH SRGHU VHU LQWHQVLÀFDGD DWUDYpV GD
abertura das janelas. O dimensionamento das aberturas das janelas pode
ser realizado de acordo com o prEN 15242 [7], de forma a assegurar um
caudal médio de pelo menos 5 renovações de ar por hora do edifício ou
de partes do edifício.

o

IV.6.4.2.2

'HPRGRVLPSOLÀFDGRDGPLWHVHTXHSDUDDVVHJXUDUDYHQWLODomRLQWHQVD
dos espaços sejam instaladas janelas com folhas móveis com uma área
de abertura não inferior a 5% da área de pavimento desse espaço e que
existam aberturas interiores que possibilitem o escoamento do ar entre
fachadas opostas. Parte dessa abertura deve estar situada acima de
1,75 m do pavimento.

o

IV.6.5

RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES

IV.6.5.1

Minimização das fontes de poluição interior

IV.6.5.1.1

Na selecção dos produtos de limpeza recomenda-se a não-utilização de
produtos à base de amónia, solventes orgânicos e outras substâncias
químicas que afectem a qualidade do ar interior.

o

IV.6.5.1.2

Recomenda-se que seja evitada a acumulação de substâncias perigosas
SDUD D VD~GH QR LQWHULRU GRV HVSDoRV GR HGLItFLR RQGH VH YHULÀTXH D
permanência de pessoas.

o

IV.6.5.1.3

Recomenda-se que os materiais de construção, em particular os
materiais de revestimento, como tintas, vernizes, estuques, madeiras,
FRQWUDSODFDGRVHPDWHULDLVÀEURVRVVHMDPVHOHFFLRQDGRVGHIRUPDDQmR
libertarem gases poluentes para o ar interior, devendo ser favorecidos os
TXHVHMDPFHUWLÀFDGRVFRPRHFRORJLFDPHQWHOLPSRV

IV.6.5.2

Sistema de ventilação

'HYH VH YHULÀFDGR VH RV PDWHULDLV GH FRQVWUXomR HP SDUWLFXODU RV GH
revestimento, como tintas, vernizes, estuques, madeiras, contraplacados
H PDWHULDLV ÀEURVRV OLEHUWDP JDVHV SROXHQWHV SDUD R DU LQWHULRU HP
quantidade excessiva, devendo nessas circunstâncias ser prevista a sua
substituição por materiais ecologicamente limpos.
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IV.6.5.2.1

Recomenda-se que a admissão do ar exterior se realize através de
DEHUWXUDV GH YHQWLODomR HVSHFtÀFDV VLWXDGDV HP ORFDLV DGHTXDGRV
da fachada ou da cobertura e afastadas de zonas poluídas, tais como,
locais de estacionamento, aberturas de exaustão da ventilação, tubos de
ventilação de esgotos e junto ao pavimento exterior do edifício.

o

IV.6.5.2.2

Se a qualidade do ar exterior na zona envolvente do edifício for considerada
pelo menos na classe Média [9] em 95% do tempo, é admissível efectuar a
admissão do ar novo exterior através de grelhas auto-reguláveis aplicadas
QDHQYROYHQWHH[WHULRUGRVFRPSDUWLPHQWRVGH]RQDV´QmRSROXtGDVµ1RV
casos em que a qualidade do ar exterior seja inferior à classe Média em
mais de 5% do tempo, é recomendável que o ar novo seja objecto de
ÀOWUDJHPDGHTXDGDIXQomRGDSROXLomRGRDUH[WHULRU>@DQWHVGHVHU
LQVXÁDGRSDUDRHGLItFLR

o

IV.6.5.2.3

Para prevenir a migração dos poluentes das zonas mais poluídas (ex.:
cozinha, instalações sanitárias e lavandaria) para as outras zonas é
recomendável proceder à extracção do ar viciado nesses compartimentos
directamente para o exterior, criando uma ligeira depressão em relação
aos compartimentos adjacentes. O ar extraído nesses compartimentos
deve ser proveniente de compartimentos adjacentes ou poderá ser
admitido directamente do exterior. Tendo em conta as condições
climáticas favoráveis, recomenda-se a aplicação de janelas com folhas
PyYHLV GHVWLQDGDV D SRVVLELOLWDU D LQWHQVLÀFDomR GD YHQWLODomR GHVVHV
espaços, nomeadamente através de folhas móveis com eixo horizontal
inferior (folhas de ventilação).

o

IV.6.5.2.4

Tendo em conta que durante alguns períodos do ano as condições
atmosféricas (baixa diferença de temperatura entre o interior e o
exterior, baixa velocidade do vento) podem inviabilizar o adequado
funcionamento do sistema de ventilação natural, recomenda-se que a
ventilação dos espaços das zonas poluídas mais críticas (ex.: cozinha,
instalações sanitárias e lavandaria) seja assegurada por meios mecânicos.
Esta estratégia também permitirá uma certa renovação do ar dos
UHVWDQWHVHVSDoRV TXHSRGHVHULQWHQVLÀFDGDFRPDEHUWXUDVGHMDQHODV 
se a admissão de ar for efectuada com grelhas aplicadas na envolvente
exterior dos compartimentos mais limpos.

IV.6.5.2.5

É recomendado ainda proceder à ventilação mecânica dos locais
interiores, e sem janelas para o exterior, ou nos locais em que, devido a
constrangimentos exteriores ao edifício (privacidade, ruído, segurança,
outros), as janelas permaneçam fechadas.

o

o
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IV.6.5.2.6

Nas arrecadações e outros locais sem ocupação humana, com materiais
com odor fraco e com uma área em planta inferior a 2 m2, poderá ser
aceitável assegurar a ventilação desse espaço com aberturas realizadas a
dois níveis diferentes, uma abertura próxima do pavimento e outra numa
cota acima de 2 m.

o

IV.6.5.2.7

'H PRGR D RSWLPL]DU D LQWHQVLÀFDomR GD YHQWLODomR UHFRPHQGDVH TXH
seja privilegiada a ventilação transversal, assegurando a existência de
janelas em fachadas opostas e de aberturas na envolvente interior, que
possibilitem esse escoamento do ar.

o

IV.6.5.2.8

Para permitir um certo controlo da ventilação transversal e minimizar
o risco de desconforto, recomenda-se que as janelas sejam dotadas de
folhas giratórias de eixo horizontal inferior, com abertura para o interior
(folhas de ventilação).

o

IV.6.6

DEFINIÇÕES

IV.6.6.1

Materiais ecologicamente limpos são aqueles que apresentam uma taxa
de emissão de compostos orgânicos voláteis totais (COVT) inferior a 0,2
mg/m2/h, de formaldeído inferior a 0,05 mg/m2/h, de amónia inferior
a 0,03 mg/m2/h e de componentes cancerígenos da categoria 1 da IARC
inferior a 0,0005 mg/m2/h. Os valores limites reportam-se à unidade de
superfície do material.

IV.6.6.2

Índice da qualidade do ar exterior é um indicador da qualidade do ar no
qual são considerados os seguintes poluentes: monóxido de carbono (CO),
dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2), ozono (O3) e partículas
ÀQDVRXLQDOiYHLV PHGLGDVFRPR30 

IV.6.6.3

Zonas mais poluídas são as zonas onde são libertados para o ar com maior
intensidade alguns poluentes, por via das actividades nelas desenvolvidas
como, por exemplo, a cozinha, as instalações sanitárias e a lavandaria.

IV.6.6.4

Zonas mais limpas são os espaços do edifício onde os principais poluentes
libertados resultam do metabolismo humano como, por exemplo, os
quartos, gabinetes e salas de refeições e de convívio.

o

o

o
o
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IV.6.7
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IV. 7

CONFORTO HIGROTÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

IV.7.1

CONFORTO HIGROTÉRMICO

IV.7.1.1

Princípios gerais

IV.7.1.1.1

Os edifícios devem ser concebidos, realizados, equipados e utilizados de
forma a permitir que se criem e mantenham no seu interior condições
de conforto higrotérmico, tendo em conta o número e as exigências
HVSHFtÀFDVGRVRFXSDQWHVGRVGLIHUHQWHVORFDLVHRQRUPDOIXQFLRQDPHQWR
dos equipamentos neles instalados.

Estabelecimentos Existentes

Os edifícios existentes devem ser equipados e utilizados de forma a
permitir que se criem e mantenham no seu interior condições de conforto
KLJURWpUPLFR WHQGR HP FRQWD R Q~PHUR H DV H[LJrQFLDV HVSHFtÀFDV GRV
ocupantes dos diferentes locais e o normal funcionamento dos equipamentos
neles instalados.
Recomenda-se que quando se preveja a realização de intervenções de
manutenção, de conservação ou de reabilitação nos edifícios existentes,
os aspectos relacionados com o respectivo desempenho higrotérmico e
energético sejam devidamente ponderados.
No âmbito de uma das intervenções acima referidas, recomenda-se que
sejam avaliadas a oportunidade e a viabilidade técnico-económica da
implementação de soluções passivas ou activas que visem, quer a melhoria
da qualidade térmica do edifício quer a limitação dos custos energéticos
associados à satisfação das exigências de conforto higrotérmico.

IV.7.1.1.2

De modo a satisfazer os objectivos estabelecidos no número anterior, não
devem gerar-se nos ocupantes sensações de desconforto higrotérmico
devidas, nomeadamente:
a) A perdas ou ganhos exagerados de calor;
b) A desigualdades excessivas de temperatura entre as diversas
partes do corpo;
F  $ GLÀFXOGDGHV GH HOLPLQDU R FDORU JHUDGR SHOR PHWDEROLVPR R
qual depende do tipo de actividade realizada, que no caso não
favorece uma situação de higrotermia estável;
G  RFRUUrQFLDSRUSHUtRGRVORQJRVGHVHFDJHPRXKXPLGLÀFDomR
excessivas da pele ou das vias respiratórias, resultantes de teores
de humidade ambiente extremos.

o
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IV.7.1.1.3

A obtenção de condições satisfatórias de conforto higrotérmico deve ser
assegurada com um custo global mínimo (considerando os custos inicial,
de exploração e de manutenção) associado aos eventuais meios mecânicos
de climatização necessários (aquecimento, ventilação, refrigeração), sem
que, no entanto, sejam postos em causa a qualidade do ar nem outros
aspectos do conforto ambiente interior.

IV.7.1.1.4

As regras e recomendações que se apresentam aplicam-se a edifícios
sem sistemas de climatização centralizados, a edifícios com potências de
climatização (aquecimento, refrigeração ou ventilação) inferior a 25 kW
ou a edifícios com área inferior a 1000 m2. Nos restantes casos, as regras
e recomendações aplicáveis são as constantes de IV.7.2.

IV.7.1.2

Modo de expressão

IV.7.1.2.1

As exigências relativas ao conforto higrotérmico devem ser expressas
considerando os seguintes factores:
a) Características de comportamento térmico dos edifícios:

- Necessidades nominais de energia útil de aquecimento

(Ni), expressas em consumos nominais por unidade de
área útil de pavimento [kWh/(m2.ano)];

- Necessidades nominais de energia útil de arrefecimento

(Nv), expressas em consumos nominais por unidade de
área útil de pavimento [kWh/(m2.ano)].

b) Parâmetros e índices fundamentais de conforto ambiente interior:

- Temperaturas do ar ou operativa;
- Humidade relativa ou absoluta do ar;
- Assimetrias radiantes (vertical e horizontal);
- Assimetria vertical da temperatura do ar;
- 7HPSHUDWXUDVXSHUÀFLDOGRSDYLPHQWR
- Velocidade do ar;
- Índices PMV (voto médio previsível), PPD (percentagem

o

o

o
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previsível de insatisfeitos) e DR (percentagem previsível
de insatisfeitos devido a correntes de ar).
c) Parâmetros térmicos adicionais:

- &RHÀFLHQWHV GH WUDQVPLVVmR WpUPLFD GRV HOHPHQWRV GD
envolvente dos edifícios;

- Classe de inércia térmica do edifício;
- Factor solar dos vãos envidraçados.
IV.7.1.2.2
Para os edifícios existentes recomenda-se o cálculo dos índices e parâmetros
GH FDUDFWHUL]DomR GR GHVHPSHQKR WpUPLFR GHÀQLGRV QR 'HFUHWR/HL Q
GHGH$EULO>@GHPRGRDDSRLDUDLGHQWLÀFDomRGHDVSHFWRV
TXHSRVVDPMXVWLÀFDUDLPSOHPHQWDomRGHPHGLGDVSULRULWiULDVGHPHOKRULD
Se os edifícios existentes, sem sistemas de climatização centralizados,
forem objecto de grandes remodelações ou alterações, devem satisfazer
aos requisitos constantes do Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril [1].
As ampliações dos edifícios existentes, sem sistemas de climatização
FHQWUDOL]DGRVÀFDPVXMHLWDVDRFXPSULPHQWRGDVH[LJrQFLDVGHÀQLGDVQR
Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril [1].
IV.7.1.3

4XDQWLÀFDomR

IV.7.1.3.1

$ TXDQWLÀFDomR GDV H[LJrQFLDV GH FRQIRUWR KLJURWpUPLFR FRP EDVH QRV
factores referidos no número anterior deve fazer-se de acordo com
a legislação nacional aplicável [1] e atender ainda aos critérios e à
informação constantes dos documentos [3, 4, 5, 6].

IV.7.1.4

Recomendações complementares

IV.7.1.4.1

Independentemente da adopção de valores recomendados nas
UHIHUrQFLDVELEOLRJUiÀFDVDVVLQDODGDV>@HUHIHUHQWHVDRVGLYHUVRV
parâmetros ambientais, térmicos e energéticos, recomenda-se que a
temperatura ambiente interior não seja inferior a 18 ºC nem superior a

o

o
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27 ºC, dependendo da época do ano e do tipo de utilização dos espaços
interiores. Em IV.7.2 e VI.5 (Climatização) são prestadas recomendações
adicionais relativas à selecção e utilização de equipamentos individuais
de climatização que contribuirão para a satisfação desta recomendação.
IV.7.1.4.2

Do mesmo modo, recomenda-se que a taxa horária de renovação de ar
seja adequada ao tipo de utilização e número de utilizadores frequentes
e ocasionais dos diferentes espaços interiores. Em IV.6 (Qualidade do ar
interior) são prestadas recomendações adicionais relativas à ventilação
adequada desses espaços.

o

IV.7.1.4.3

Visando a utilização racional das condições climáticas naturais exteriores, e em
particular a radiação solar, no aquecimento e no arrefecimento dos diferentes
espaços interiores, recomenda-se que os edifícios sejam orientados tendo em
atenção essas características climáticas e as necessidades de insolação.

o

IV.7.1.4.4

Para tirar partido da inércia térmica interior dos edifícios, que é, em
JHUDO EHQpÀFD SDUD R GHVHPSHQKR WpUPLFR GRV HVSDoRV LQWHULRUHV HP
particular nos períodos quentes, recomenda-se que:

o

a) Os edifícios localizados nas zonas climáticas de Verão V2 e V3
apresentem inércia térmica interior elevada;
b) O aproveitamento dos benefícios da inércia térmica seja apoiado
pelo recurso à ventilação (natural, de preferência) durante os
períodos em que a temperatura exterior é inferior à temperatura
interior;
c) De modo a maximizar os ganhos solares úteis nos períodos frios e a
minimizar os ganhos indesejados nos períodos quentes, recomendase que os vãos envidraçados sejam providos de dispositivos de
protecção solar colocados pelo exterior e de cores claras.
IV.7.1.4.5

Recomenda-se que na concepção e na selecção dos dispositivos
de protecção solar sejam ponderados outros eventuais benefícios
complementares, nomeadamente no âmbito da iluminação natural, da
oclusão nocturna e da ventilação natural.

o

IV.7.1.4.6

Para minimizar os indesejados ganhos térmicos solares nos períodos quentes,
DWUDYpVGDUHÁH[mRHGRVRPEUHDPHQWRHÀFD]GDUDGLDomRUHFRPHQGDVHTXH
os acabamentos exteriores dos elementos opacos da envolvente dos edifícios
(paredes, caixilhos e coberturas) sejam preferencialmente de cores claras.

o
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IV.7.1.4.7

No caso de coberturas com desvãos não-habitados, ou de elementos com
espaços de ar entre um revestimento exterior de pequena espessura
(lajetas, chapas, pedras e ladrilhos de revestimento exterior independente)
e a solução de isolamento térmico, recomenda-se que sejam adoptadas
disposições construtivas que permitam a respectiva ventilação.

IV.7.2

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

IV.7.2.1

Princípios gerais

IV.7.2.1.1

Os edifícios e as suas instalações energéticas devem ser concebidos,
projectados, construídos e utilizados de forma a minorar o consumo de
energia, principalmente de energia fóssil, ao longo do ciclo de vida,
LQFOXLQGRDIDVHGHFRQVWUXomRXWLOL]DomRHGHÀPGHYLGDGRHGLItFLR

Estabelecimentos Existentes

o

o

IV.7.2.1.2

No âmbito do projecto de reabilitação térmica e energética, recomenda-se
que seja efectuada uma avaliação técnica e económica de diferentes soluções
HTXHVHMDPDGRSWDGDVDVPDLVHÀFLHQWHV1HVVHkPELWRSRGHVHULPSRUWDQWH
a realização de uma auditoria energética (de aplicação obrigatória nos
edifícios abrangidos pelo RSECE) para auxiliar o estudo técnico e económico.
Salienta-se que neste âmbito deve ser tida em conta a reabilitação térmica
da envolvente, o sistema de iluminação dos equipamentos consumidores de
energia, a distribuição dos actividades/espaços, etc.

IV.7.2.1.3

'HSHQGHQGRGRVUHFXUVRVÀQDQFHLURVGLVSRQtYHLVGHYHSURFXUDUVHVXEVWLWXLU
equipamentos que apresentem baixo rendimento por equipamento mais
UHFHQWH FRP PDLRU HÀFLrQFLD FRPR SRU H[HPSOR DV FDOGHLUDV H PRWRUHV
eléctricos de funcionamento prolongado.

IV.7.2.1.4

Os sistemas de climatização devem ser concebidos, construídos, utilizados
e mantidos de forma a permitir que se criem e mantenham no interior dos
edifícios ou espaços condições de conforto higrotérmico, tendo em conta
DVH[LJrQFLDVHVSHFtÀFDVGRVRFXSDQWHVGRVGLIHUHQWHVORFDLVHRQRUPDO
funcionamento dos equipamentos neles instalados.

IV.7.2.1.5

O recurso a sistemas de climatização mecânica deve ser minimizado
tendo em conta o acréscimo de custos na construção e na exploração do
edifício, devendo ser privilegiadas as soluções passivas.

o

o
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o

IV.7.2.1.6

Para minimizar os consumos de energia a climatização pode ser limitada aos
espaços com ocupação prolongada, devendo a distribuição de espaços e a
TXDOLGDGHWpUPLFDGDHQYROYHQWHVDWLVID]HUDRVUHTXLVLWRVGHÀQLGRVHP,9

IV.7.2.1.7

A instalação de sistemas de aquecimento deve ser ponderada para os espaços/
edifícios em que, apesar da qualidade térmica exigida para a envolvente
e face a uma correcta utilização dos dispositivos de controlo solar e da
ventilação, seja previsível existirem durante os períodos de ocupação mais
de 20 horas por ano com temperatura do ar interior inferior a 16 ºC.

IV.7.2.1.8

A instalação de sistemas de arrefecimento deve ser ponderada para os
espaços/edifícios em que, apesar da qualidade térmica exigida para a
envolvente e face a uma correcta utilização dos dispositivos de controlo
solar e da ventilação, seja previsível existirem durante os períodos de
ocupação mais de 20 horas por ano com temperatura do ar interior superior
a 29 ºC.

o

IV.7.2.1.9

Nos espaços/edifícios em que seja requerida a utilização de sistemas de
aquecimento estes devem ser concebidos e dimensionados de forma a
assegurar uma temperatura operativa de 20 ºC +- 2 ºC para as condições
climáticas exteriores previstas no RCCTE ou no RSECE, devendo ser respeitados
os requisitos destinados a limitar fenómenos de desconforto local.

o

IV.7.2.1.10

Nos espaços/edifícios em que seja requerida a utilização de sistemas de
arrefecimento estes devem ser concebidos e dimensionados de forma a
assegurar uma temperatura operativa de 25 ºC +- 2 ºC para as condições
climáticas exteriores previstas no RCCTE ou no RSECE, devendo ser respeitados
os requisitos destinados a limitar fenómenos de desconforto local.

o

IV.7.2.1.11

Sempre que a climatização dos espaços seja efectuada através de sistemas
com indução de escoamentos de ar com velocidade importante, deve ser
salvaguardado que não são geradas correntes de ar incómodas e que são
cumpridos os requisitos para o nível de ruído.

o

IV.7.2.1.12

Na avaliação dos sistemas de climatização utilizam-se como parâmetros
as potências térmicas nominais de aquecimento e de arrefecimento, as
necessidades térmicas anuais de aquecimento e de arrefecimento e o
tQGLFHGHHÀFLrQFLDHQHUJpWLFD ,(( 

IV.7.2.1.13

Quando forem instalados sistemas de climatização estes devem satisfazer
aos requisitos da legislação nacional aplicável, nomeadamente RSECE e
regulamentos sobre segurança das instalações eléctricas, combustíveis e
reservatórios sob pressão.

o

o

Quando forem instalados sistemas de climatização estes devem satisfazer
os requisitos da legislação nacional aplicável. O RSECE é de cumprimento
obrigatório para as grandes intervenções de reabilitação relacionadas
com a envolvente, as instalações mecânicas de climatização ou os
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demais sistemas energéticos do edifício e às zonas ampliadas em edifícios
existentes (em que a intervenção na parte original não atinge o limiar
GHÀQLGRSDUDVDVJUDQGHVLQWHUYHQo}HVGHUHDELOLWDomR 
IV.7.2.1.14

Nos restantes casos em que o RSECE não seja de cumprimento obrigatório,
deve o projecto, construção e manutenção dos sistemas energéticos
satisfazer aos requisitos previstos nesse regulamento.

IV.7.2.2

Modo de expressão

IV.7.2.2.1

$V H[LJrQFLDV UHODWLYDV j HÀFLrQFLD HQHUJpWLFD GHYHP VHU H[SUHVVDV
considerando os seguintes factores:

o

o

a) Número de horas com temperatura operativa superior a 29 ºC na
estação de arrefecimento;
b) Número de horas com temperatura operativa inferior a 16 ºC na
estação de aquecimento;
c) Potência térmica nominal de aquecimento;
d) Potência térmica nominal de arrefecimento;
e) Necessidades nominais de energia útil de aquecimento;
f)

Necessidades nominais de energia útil de arrefecimento;

J  ,QGLFDGRUGHHÀFLrQFLDHQHUJpWLFD ,(( >@
IV.7.2.3

4XDQWLÀFDomR

IV.7.2.3.1

$TXDQWLÀFDomRGRQ~PHURGHKRUDVHPTXHVmRH[FHGLGDVDVWHPSHUDWXUDV
operativas de 29 ºC e 16 ºC deve ser realizada com programa de simulação
térmica de edifícios que satisfaça aos requisitos indicados no RSECE.

o

IV.7.2.3.2

$ TXDQWLÀFDomR GDV SRWrQFLDV WpUPLFDV QRPLQDLV GH DTXHFLPHQWR H GH
DUUHIHFLPHQWRGHYHVHUHIHFWXDGDGHDFRUGRFRPDPHWRGRORJLDHVSHFLÀFDGD
no RSECE. No caso de edifícios não abrangidos pele RSECE, as potências
térmicas nominais de climatização podem ser obtidas com métodos

o
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VLPSOLÀFDGRV SRU H[HPSOR R HVSHFLÀFDGR QD YHUVmR GH  GR 56(&(
A temperatura interior de conforto a considerar no cálculo das potências
térmicas nominais deve estar de acordo com o indicado no RSECE, 20 ºC no
período de aquecimento e 25 ºC no período de arrefecimento.
IV.7.2.3.3

$TXDQWLÀFDomRGDVQHFHVVLGDGHVWpUPLFDVDQXDLVGHFOLPDWL]DomRGHYHVHU
HIHFWXDGDGHDFRUGRFRPDPHWRGRORJLDHVSHFLÀFDGDQR56(&(1RFDVRGH
edifícios abrangidos pelo RCCTE, as necessidades térmicas de climatização
podem ser obtidas com o método previsto nesse regulamento.

o

IV.7.2.3.4

$TXDQWLÀFDomRGRLQGLFDGRUGHHÀFLrQFLDHQHUJpWLFDGHYHVHUUHDOL]DGRGH
DFRUGRFRPRPpWRGRGHÀQLGRQR56(&(1mRVHHQFRQWUDQGRHVSHFLÀFDGRV
RVSHUÀVGHXWLOL]DomRHXPOLPLWHPi[LPRSDUDRLQGLFDGRUGHHÀFLrQFLD
energética para os equipamentos sociais objecto destas Recomendações
Técnicas, recomenda-se que os mesmos sejam calculados com base nos
FULWpULRVGHÀQLGRVQR56(&(SDUDDFWLYLGDGHVTXHVHFRQVLGHUHPHTXLSDUDGDV
para este efeito (ex.: restaurante/serviço de refeição).

o

IV.7.3
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IV. 8

CONFORTO ACÚSTICO

IV.8.1

PRINCÍPIOS GERAIS

IV.8.1.1

Os estabelecimentos devem ser concebidos, realizados e equipados de modo a
proporcionarem aos utilizadores condições satisfatórias de conforto acústico,
tendo em conta a sua localização em relação às fontes de ruído exteriores,
as características da compartimentação e dos materiais de condicionamento
acústico utilizados, e o ruído de equipamentos e instalações.

IV.8.1.2

$V H[LJrQFLDV D YHULÀFDU VHJXHP FRP UHFRPHQGDo}HV H DGDSWDo}HV R
disposto no Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios [2] para
os edifícios habitacionais e mistos e contemplam os seguintes aspectos:

Estabelecimentos Existentes

Os estabelecimentos devem proporcionar aos utilizadores condições
satisfatórias de conforto acústico, tendo em conta a sua localização
em relação às fontes de ruído exteriores, as características da
compartimentação e dos materiais de condicionamento acústico utilizados,
e o ruído de equipamentos e instalações.

o

a) Isolamento sonoro dos espaços interiores relativamente a fontes
de ruído exteriores;
b) Isolamento sonoro da compartimentação interior;
c) Características de reverberação de espaços interiores;
d) Ruído produzido por equipamentos.
IV.8.1.3

De modo a assegurar condições satisfatórias de conforto acústico em relação
às fontes de ruído exterior, devem ser satisfeitas as seguintes condições:

De modo a assegurar condições satisfatórias de conforto acústico em
relação às fontes de ruído exterior, recomenda-se que sejam satisfeitas
as seguintes condições:

a) Os estabelecimentos não devem localizar-se em zonas sensíveis
ou mistas, ou onde não vigore um plano de urbanização ou de
pormenor, sempre que se observem valores do indicador do ruído
ambiente exterior, superiores aos preconizados pelo disposto no
número 1 do Artigo 11.º do Regulamento Geral do Ruído [1];

a) Os estabelecimentos não devem localizar-se em zonas sensíveis ou
mistas, ou onde não vigore um plano de urbanização ou de pormenor,
sempre que se observem valores do indicador de ruído aplicável ao
ambiente exterior superiores aos preconizados pelo disposto no
número 1 do Artigo 11.º do Regulamento Geral do Ruído [1];

b) As fachadas dos respectivos edifícios devem assegurar um
isolamento sonoro satisfatório relativamente ao ruído de
proveniência exterior ao estabelecimento ou, se aplicável, de
recintos de recreio e lazer exteriores a este, mas que o integrem.

IV.8.1.4

De modo a assegurar que a transmissão sonora entre os espaços interiores

b) As fachadas dos respectivos edifícios devem apresentar um
isolamento sonoro satisfatório relativamente ao ruído de
proveniência exterior ao equipamento social ou, se aplicável, de
recintos de recreio e lazer exteriores a este, mas que o integrem.

o
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do edifício em que o equipamento social se insere, em condições normais de
utilização, não perturbe a tranquilidade e o sossego exigíveis, os elementos
de compartimentação devem apresentar um isolamento sonoro adequado.
IV.8.1.5

De modo a assegurar condições satisfatórias de conforto acústico, os
equipamentos de carácter colectivo do edifício não devem produzir
ruído excessivo nos espaços onde se realizem actividades que exigem
concentração e sossego.

o

IV.8.1.6

Os edifícios, ou qualquer das suas partes, são considerados conformes aos
requisitos acústicos aplicáveis quando preencherem cumulativamente as
seguintes condições:

o

a) O valor obtido para o índice de isolamento sonoro a sons de
condução aérea, D2m,nT,w ou DnT,w, acrescido do factor I (I = 3 dB),
VDWLVID]DROLPLWHHVSHFLÀFDGR
b) O valor obtido para o índice de isolamento sonoro a sons de
percussão, L’nT,w, diminuído do factor I (I = 3 dB), satisfaz ao limite
HVSHFLÀFDGR
c) O valor obtido para o nível de avaliação, LAr,nT, diminuído do factor
,>, G% $ @VDWLVID]DROLPLWHHVSHFLÀFDGR
IV.8.1.7

A determinação do índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea,
D2m,nT,w ou DnT,w, do índice de isolamento sonoro a sons de percussão, L’nT,w,
e do nível de avaliação, LAr,nT, deve ser efectuada em conformidade com
o disposto na normalização portuguesa aplicável ou, caso não exista, na
normalização europeia ou internacional.

IV.8.2

ISOLAMENTO SONORO AO RUÍDO PROVENIENTE DO EXTERIOR

IV.8.2.1

Modo de expressão

IV.8.2.1.1

As exigências relativas ao isolamento sonoro ao ruído proveniente do
exterior devem ser expressas considerando o seguinte parâmetro:

o

o

- Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, D2m,nT,w
(em dB).

IV.8.2.2

Determinação

IV.8.2.2.1

O valor do parâmetro referido no número anterior é determinado de

o
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DFRUGRFRPRVFULWpULRVGHÀQLGRVHP>@
IV.8.2.3

4XDQWLÀFDomR

IV.8.2.3.1

O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, D2m,nT,w, entre
o exterior dos edifícios (emissão) e os compartimentos interiores, como
locais receptores (recepção), deve satisfazer as condições seguintes:

o

a) D2m,nT,wG% HP]RQDVPLVWDV 
b) D2m,nT,wG% HP]RQDVVHQVtYHLV 
IV.8.3

ISOLAMENTO SONORO ENTRE LOCAIS INTERIORES

IV.8.3.1

Modo de expressão

IV.8.3.1.1

As exigências relativas ao isolamento sonoro entre locais interiores devem
ser expressas considerando os seguintes parâmetros:

o

a) Índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, DnT,w
(em dB);
b) Índice de isolamento sonoro a sons de percussão, L’nT,w (em dB).
IV.8.3.2

Determinação

IV.8.3.2.1

Os valores dos parâmetros referidos no número anterior são determinados
GHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGHÀQLGRVHP>@

IV.8.3.3

4XDQWLÀFDomR

IV.8.3.3.1

O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, DnT,w (em
dB), entre locais do edifício e do equipamento social onde se requeira
concentração e sossego, deve satisfazer as condições seguintes.
a) Entre compartimentos de um fogo (emissão) e quartos ou zonas
de estar do equipamento social (recepção), e vice-versa de
outro fogo, DnT,wG%

o

Em edifícios não licenciados ao abrigo do RRAE [2], o índice de isolamento
sonoro a sons de condução aérea, DnT,w (em dB), entre locais do equipamento
social e do edifício, onde se requeira concentração e sossego, deve
satisfazer as condições seguintes.
a) Entre compartimentos de um fogo (emissão) e quartos ou zonas
de estar do equipamento social (recepção), e vice-versa, DnT,w
48 dB;
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b) Entre locais de circulação comum do edifício (emissão) e
quartos ou zonas de estar do equipamento social (recepção):

b) Entre locais de circulação comum do edifício (emissão) e quartos
ou zonas de estar do equipamento social (recepção):

- DnT,w  48 dB;

- DnT,w  45 dB;

- DnT,w  40 dB (se o local emissor for um caminho de

- DnT,w  40 dB (se o local emissor for um caminho de

- DnT,w  50 dB (se o local emissor for uma garagem de

- DnT,w  48 dB (se o local emissor for uma garagem de

c) Entre locais do edifício destinados a comércio, indústria,
serviços ou diversão (emissão) e quartos ou zonas de estar do
equipamento social (recepção), DnT,wG%

c) Entre locais do edifício destinados a comércio, indústria,
serviços ou diversão (emissão) e quartos ou zonas de estar do
equipamento social (recepção), DnT,wG%

No interior dos quartos ou zonas de estar do equipamento social (recepção),
o índice de isolamento sonoro a sons de percussão, L’nT,w , proveniente de
uma excitação de percussão normalizada sobre pavimentos do edifício
(emissão) deve satisfazer as condições seguintes:

No interior dos quartos ou zonas de estar do equipamento social (recepção),
integrados em edifícios não licenciados ao abrigo do RRAE [2], o índice
de isolamento sonoro a sons de percussão, L’nT,w ,proveniente de uma
excitação de percussão normalizada sobre pavimentos de outros locais do
edifício (emissão) deve satisfazer as condições seguintes:

circulação vertical, quando o edifício seja servido por
ascensores);

circulação vertical, quando o edifício seja servido por
ascensores);

parqueamento automóvel);

IV.8.3.3.2

parqueamento automóvel);

a) L’nT,wG% VHGHRXWURVIRJRVRXORFDLVGHFLUFXODomRFRPXQV 

D  /·Q7ZG% VHGHRXWURVIRJRVRXORFDLVGHFLUFXODomRFRPXQV 

b) L’nT,wG% VHGHORFDLVGRHGLItFLRGHVWLQDGRVDFRPpUFLR
indústria, serviços ou diversão).
IV.8.3.4

Recomendações complementares

IV.8.3.4.1

Recomenda-se que os diversos espaços do edifício sejam dispostos e
agrupados de acordo com os níveis do ruído que possam aí ser produzidos
e o sossego ou a tranquilidade de que se necessita para o adequado
desempenho das actividades correlacionadas.

IV.8.3.4.2

Para efeito do número anterior, recomenda-se que seja evitada, sempre
que possível, a localização dos espaços interiores onde é necessário
existir mais sossego, como sejam as salas de berços e espaços de repouso,
na envolvente dos edifícios exposta a zonas ruidosas.

IV.8.3.4.3

Do mesmo modo, recomenda-se que seja evitada a confrontação directa
entre esses espaços interiores com os mais ruidosos do estabelecimento,
designadamente cozinha, sala de refeições e espaços de actividades.

E  /·Q7ZG% VHGHORFDLVGRHGLItFLRGHVWLQDGRVDFRPpUFLR
indústria, serviços ou diversão).

Recomenda-se que os diversos espaços dos edifícios estejam agrupados de
acordo com os níveis do ruído que possam neles ser produzidos e o sossego
ou a tranquilidade necessários para o adequado desempenho das actividades
FRUUHODFLRQDGDV&DVRQmRVHYHULÀTXHHVWHSUHVVXSRVWRGHYHPVHUWRPDGDV
medidas ao nível da reorganização dos espaços funcionais em causa.

o

o
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IV.8.3.4.4

Tendo em atenção a elevada probabilidade de ocorrência de excitações
de impacto nos pavimentos do estabelecimento, as quais poderão radiar
energia sonora com valor superior ao permitido, os pavimentos em causa
deverão ser revestidos com materiais ou sistemas que incrementem o
isolamento exigível em 5 dB.

Nos locais do restantes fogos do edifício onde se exige concentração e
sossego (salas e quartos), entendidos como locais de recepção, deve ser
assegurado que o índice de isolamento sonoro a sons de percussão L’nT,w,
proveniente de uma excitação de percussão normalizada sobre o pavimentos
do equipamento social (emissão) deve ser menor ou igual a 60 dB.

IV.8.3.4.5

Nos sistemas de ventilação das casas de banho do estabelecimento deverVHmRFRORFDUJUHOKDVDWHQXDGRUDVVRQRUDVDÀPGHHOLPLQDUDLQWHUIRQLD
entre o estabelecimento e outros espaços habitacionais do edifício onde
o equipamento se integra, se os houver.

o

IV.8.3.4.6

O índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea, DnT,w (em dB),
entre quartos e salas do estabelecimento deve ser maior ou igual a 40 dB.

o

IV.8.4

RUÍDO DE EQUIPAMENTOS

IV.8.4.1

Modo de expressão

IV.8.4.1.1

As exigências relativas ao ruído produzido por equipamentos devem ser
expressas considerando o seguinte parâmetro:

-

o

Nível de avaliação do ruído particular de equipamentos, LAr, nT.

IV.8.4.2

Determinação

IV.8.4.2.1

O valor do parâmetro referido no número anterior é determinado de
DFRUGRFRPRVFULWpULRVGHÀQLGRVHP>@

IV.8.4.3

4XDQWLÀFDomR

IV.8.4.3.1

No interior dos quartos e zonas de estar o nível de avaliação, LAr,nT, do
ruído particular de equipamentos do edifício deve satisfazer as condições
seguintes:
a) LAr,nT   G% $  VH R IXQFLRQDPHQWR GR HTXLSDPHQWR IRU
intermitente);
b) LAr,nT   G% $  VH R IXQFLRQDPHQWR GR HTXLSDPHQWR IRU
contínuo).

o

No interior dos quartos e zonas de estar do estabelecimento, quando
integrado em edifícios não licenciados acusticamente ao abrigo do RRAE
[2], o nível de avaliação, LAr,nT, do ruído particular de equipamentos do
edifício deve satisfazer as condições seguintes:
a) LAr,nT   G% $  VH R IXQFLRQDPHQWR GR HTXLSDPHQWR IRU
intermitente);
b) LAr,nT   G% $  VH R IXQFLRQDPHQWR GR HTXLSDPHQWR IRU
contínuo).
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IV.8.4.4

Recomendações complementares

IV.8.4.4.1

De modo a evitar que o ruído produzido pelos equipamentos e propagado quer
SRUYLDDpUHD H[SHODVFRQGXWDVGHLQVXÁDomRHH[WUDFomRGHDU TXHUSRU
via estrutural, origine situações de incomodidade nos espaços mais sensíveis
do edifício em que o equipamento social se integra, recomenda-se que:

o

a) Sejam colocados apoios resilientes nos pontos de contacto com a
HVWUXWXUDGRVHGLItFLRVDÀPGHPLQRUDUDLQWHQVLGDGHGRVUXtGRV
de percussão que se possam transmitir através da mesma;
b) Se tal for necessário, se proceda também ao encapsulamento dos
HTXLSDPHQWRVDÀPGHVHOLPLWDUDSURSDJDomRGHUXtGRDpUHR
IV.8.4.4.2

De modo a minorar a propagação de vibrações geradas pelo funcionamento
dos equipamentos, e que possam ser causa de incomodidade, recomendase que sejam adoptadas disposições construtivas similares nos apoios dos
equipamentos, assim como nos pontos de contacto com a estrutura ou
com a compartimentação dos edifícios.

IV.8.5
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IV. 9

CONFORTO VISUAL

IV.9.1

ILUMINAÇÃO NATURAL

IV.9.1.1

Princípios gerais

IV.9.1.1.1

Os espaços interiores dos edifícios devem proporcionar condições de
iluminação natural adequadas, dos pontos de vista de níveis de iluminação,
uniformidade e ausência de encandeamento, para a realização das tarefas e
actividades visuais que neles decorrem de um modo preciso, em condições
de conforto e de segurança e sem fadiga visual para os utilizadores.

IV.9.1.1.2

Na impossibilidade de dotar todos os espaços de condições de iluminação
natural apropriadas, deve ser considerada, para a satisfação dessas
condições, a seguinte ordem de preferência:

o

o

a) Espaços destinados a ocupação humana prolongada (ex.: salas de
actividades, gabinetes e espaços de transição exterior-interior);
b) Espaços de passagem (ex.: espaços de circulação verticais e
horizontais);
c) Espaços em que a ocupação humana é ocasional ou tipicamente
de curta duração (ex.: instalações sanitárias e áreas de
arrumos);
d) Espaços destinados a ser utilizados na maior parte do tempo em
condições de obscurecimento.
IV.9.1.1.3

No projecto dos edifícios deve ter-se em consideração as características
HVSHFtÀFDVGDLOXPLQDomRQDWXUDOQRPHDGDPHQWHDVXDYDULDomRWHPSRUDO
e com as condições atmosféricas; neste sentido, os objectivos a atingir
devem ser os seguintes:
a) Assegurar, durante a maior parte dos períodos de utilização e na
maior área possível, condições para a obtenção de iluminação
natural adequada para satisfação das exigências de iluminação
ambiente e de conforto visual requeridas pelas actividades
previstas para cada espaço;
E  'RWDUDLQVWDODomRGHLOXPLQDomRDUWLÀFLDOFRPFDUDFWHUtVWLFDV
que permitam maximizar o aproveitamento da iluminação
QDWXUDOQRVSHUtRGRVHPTXHHVWDSRUVLVypLQVXÀFLHQWH

o
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IV.9.1.1.4

Para dar satisfação aos objectivos referidos nos números anteriores, os
vãos de iluminação devem ser providos com dispositivos de sombreamento
reguláveis para controlo e modelação da luz natural, que possibilitem:

Estabelecimentos Existentes

o

a) O controlo dos níveis de iluminação nos espaços interiores
mediante actuação selectiva sobre os dispositivos de
VRPEUHDPHQWRTXHGHYHPVHUDMXVWiYHLVÁH[tYHLVHYHUViWHLV
e permitir ainda o obscurecimento dos espaços;
b) A eliminação ou a mitigação de situações de encandeamento,
pela luz do céu ou pela luz do Sol, sem comprometer o
aproveitamento da iluminação natural.
IV.9.1.2

Modo de expressão

IV.9.1.2.1

As exigências relativas à iluminação natural devem ser expressas
considerando os seguintes factores:

o

a) Níveis de iluminação natural:

- Factor de luz do dia - FLD (%) [3]
b) Uniformidade da iluminação natural:

- Factor de uniformidade da iluminação natural [3]
c) Níveis máximos de tolerância e contrastes de luminância:

- Incidência solar em planos de trabalho
- Luminância (cd/m2)
- Relação entre as luminâncias no campo de visão
IV.9.1.3

4XDQWLÀFDomR

IV.9.1.3.1

O factor de luz do dia nos espaços dos edifícios deve respeitar os valores
indicados no quadro seguinte [5].

o
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IV.9.1.3.2

O factor de luz do dia referido no número anterior deve ser avaliado num
plano horizontal a uma altura do piso de aproximadamente 0,85 m (salvo
LQGLFDo}HVHVSHFtÀFDVLQFOXtGDVQDVREVHUYDo}HVGRTXDGURFRQVWDQWHGR
presente número). Adicionalmente, o factor de luz do dia mínimo deve
ser avaliado a uma distância da parede oposta aos vãos de iluminação não
superior a 1,00 m nem inferior a 0,60 m.
Posição de medição/cálculo

Factor de luz
do dia médio
(%)

Factor de luz
do dia
mínimo (%)

Entrada e recepção

2

0,6

1,20 m do piso

Áreas de circulação, corredores e
escadas

2

0,6

Pisos de espaços de circulação e
corredores. Degraus de escadas

Salas de actividades

3,5

1,5

Salas/Gabinetes do pessoal

3,5

1,5

1

0,3

1,5

0,5

2

0,6

Espaços/Actividades

Salas de berços e espaços de repouso
Espaços polivalentes
Cozinha

o

Observações

IV.9.1.3.3

Em espaços iluminados por vãos envidraçados laterais, a uniformidade
das iluminâncias (ou do FLD) não deve ser inferior a 0,2, sendo 0,3 o valor
de referência [6] e [7].

o

IV.9.1.3.4

Em espaços com iluminação natural zenital, a uniformidade das
iluminâncias (ou do FLD) não deve ser inferior a 0,7, sendo 0,8 o valor de
referência.

o

IV.9.1.3.5

Os planos de trabalho devem poder ser mantidos ao abrigo da incidência
directa da radiação solar.

IV.9.1.3.6

A luminância média de qualquer área dos paramentos dos espaços dos
edifícios com dimensões de 0,60 m x 0,60 m no campo de visão dos
utilizadores não deve ser superior a 850 cd/m2.

IV.9.1.3.7

A relação das luminâncias das superfícies iluminadas por luz natural e
abrangidas pelo campo de visão dos utilizadores não deve ser superior a 40.

IV.9.1.4

Recomendações complementares

IV.9.1.4.1

De modo a minimizar os problemas de encandeamento nos edifícios,
recomenda-se que:

o
o
o

o
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D  (P ORFDLV FRP RFXSDomR SHUPDQHQWH RX À[D VHMD HYLWDGD D
incidência da luz directa do Sol nos principais planos de trabalho,
bem como a visão directa, através dos vãos envidraçados,
de porções de céu demasiado brilhantes ou de superfícies
exteriores insoladas;
E  6HMDPXWLOL]DGRVDFDEDPHQWRVVXSHUÀFLDLVGHFRUHVFODUDVHPDWH
(em particular nas paredes que contêm os vãos envidraçados),
que permitem a redução dos contrastes de brilho entre os vãos e
as superfícies adjacentes, e a consequente melhoria do conforto
visual;
c) Em corredores e outros espaços de comunicação horizontal
estreitos e longos, se recorra a iluminação natural lateral ou
zenital, se evitem vãos envidraçados nos respectivos topos
dessas zonas e os pavimentos possuam um acabamento mate
SDUD PLQLPL]DU RV ULVFRV GH HQFDQGHDPHQWR SRU UHÁH[mR
devidos aos vãos, luminárias ou outras superfícies brilhantes;
d) Em escadas e outros espaços de comunicação vertical, se
XWLOL]HPDFDEDPHQWRVVXSHUÀFLDLVGHFRUHVFODUDVHPDWHHVH
evite a visão directa de porções brilhantes de céu através de
vãos envidraçados para quem desce as escadas.
IV.9.1.4.2

Tendo em conta que o sistema visual humano só está completamente
desenvolvido perto dos três anos de idade, e que a abundância de luz natural
(a mais rica do ponto de vista do conteúdo espectral) e a existência de
superfícies de cores claras e vivas (mas não demasiado fortes) permitem
promover o estímulo e desenvolvimento do sistema visual das crianças/
jovens, recomenda-se que os espaços dos Lares de Infância e Juventude sejam
dotados de paramentos interiores com essas características cromáticas.

IV.9.1.5

'HÀQLo}HV

IV.9.1.5.1

Factor de luz do dia (FLD) – Quociente (expresso em percentagem) entre
a iluminância natural num ponto de um plano situado no interior de um
compartimento devida a um céu com uma distribuição de luminâncias suposta
ou conhecida, e a iluminância exterior simultânea num plano horizontal,
proveniente de um hemisfério desobstruído desse céu. Assume-se que a

o

o

114

distribuição de luminâncias do céu considerado é a de um Céu EncobertoPadrão da CIE [3] e que a contribuição da luz directa do Sol para ambas as
iluminâncias é excluída.
IV.9.1.5.2

Céu encoberto-padrão da CIE – Céu completamente coberto por nuvens densas,
espessas e escuras para o qual o quociente entre a luminância de uma fracção
de céu com um ângulo de elevação (a) acima do horizonte (La) e a luminância
no zénite (Lz) é dado pela seguinte expressão:

o

La = Lz (1+2.sen a)/3
IV.9.1.5.3

Factor de uniformidade da iluminação natural (Unif) – Quociente entre
a iluminância natural mínima e a iluminância natural média num plano
situado no interior de um compartimento. Ambas as iluminâncias são
calculadas/medidas ao longo de um plano de trabalho ou de referência,
habitualmente horizontal e a uma altura de 0,85 m do piso.

o

IV.9.1.5.4

Encandeamento – Condições de visão nas quais se experimenta quer
incómodo, quer redução da aptidão a distinguir objectos, quer outros
problemas visuais, em consequência de uma distribuição desfavorável
de luminâncias ou do seu escalonamento entre valores extremos muito
diferentes, ou em consequência de contrastes excessivos no espaço e
QR WHPSR 2 HQFDQGHDPHQWR SRGH FODVVLÀFDUVH FRPR LQFDSDFLWDGRU
(encandeamento que prejudica a visão dos objectos sem causar
necessariamente uma sensação desagradável) ou desconfortável
(encandeamento que produz uma sensação desagradável sem prejudicar
necessariamente a visão dos objectos).

o

IV.9.2

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL

IV.9.2.1

Princípios gerais

IV.9.2.1.1

Os edifícios devem ser providos de dispositivos de iluminação eléctrica
que proporcionem a quantidade e a qualidade de iluminação necessárias
à realização das tarefas visuais, quando tal não for possível apenas com
recurso à iluminação natural.

IV.9.2.1.2

A iluminação proporcionada pelos dispositivos referidos no número
anterior deve evitar a fadiga visual dos utilizadores, originada, quer pela
inadequação dos níveis de iluminação (iluminâncias) relativamente ao uso
dos espaços e às actividades nele exercidas, quer por excesso dos níveis
máximos de tolerância visual e por contrastes de luminosidade que originem
encandeamento, quer ainda pela instabilidade e pela má qualidade da luz.

o

o
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IV.9.2.1.3

1DFRQFHSomRHQRGLPHQVLRQDPHQWRGDLOXPLQDomRDUWLÀFLDOGRVHVSDoRV
interiores nos edifícios deve atender-se aos seguintes aspectos:

Estabelecimentos Existentes

o

a) Tipo e características das lâmpadas e luminárias;
E  (ÀFLrQFLDHQHUJpWLFDGRVVLVWHPDVGHLOXPLQDomR
c) Medidas mais adequadas de articulação com a iluminação natural;
d) Existência de sistemas de iluminação eléctrica de segurança e
emergência.
IV.9.2.1.4

2V VLVWHPDV GH LOXPLQDomR DUWLÀFLDO OkPSDGDV OXPLQiULDV H FRQWURORV 
devem proporcionar um ambiente visual adequado, em condições de
HÀFLrQFLDHQHUJpWLFD

IV.9.2.2

Modo de expressão

IV.9.2.2.1

$V H[LJrQFLDV UHODWLYDV j LOXPLQDomR DUWLÀFLDO GHYHP VHU H[SUHVVDV
considerando os seguintes factores:
D  1tYHLVGHLOXPLQDomRDUWLÀFLDO

- Iluminância mantida - Em (lux)
E  8QLIRUPLGDGHGDVLOXPLQkQFLDVGDVIRQWHVGHLOXPLQDomRDUWLÀFLDLV

- Factor de uniformidade das iluminâncias devidas a fontes
GHLOXPLQDomRDUWLÀFLDLV

c) Parâmetros relacionados com o encandeamento:

- Índice de encandeamento – UGR
- Luminância das fontes de iluminação (cd/m2)
- Rácios de luminâncias
d) Parâmetros relacionados com a estabilidade e composição

o

o
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espectral da luz:

- Quociente entre a luminância máxima instantânea e a
luminância média (%)

- Índice CIE de restituição de cores – Ra
IV.9.2.3

4XDQWLÀFDomR

IV.9.2.3.1

A iluminância mantida (Em) nos espaços dos edifícios deve, em função
das actividades visuais mais comuns neles realizadas, respeitar os valores
indicados no quadro seguinte [2]. A iluminância mantida deve ser avaliada
ao longo dos principais planos de trabalho, habitualmente horizontais e
a uma altura do piso de aproximadamente de 0,85 m (salvo indicações
HVSHFtÀFDVLQFOXtGDVQDVREVHUYDo}HVGRTXDGUR 
Requisitos de iluminação para espaços interiores e actividades [2]
Em (lux)

UGR

Ra

Espaços de circulação e corredores

100

28

80

Iluminâncias ao nível do piso

Escadas

150

25

80

Iluminâncias ao nível do piso ou
dos degraus

Salas de actividades

300

19

80

Salas parque

300

19

80

Salas de apoio médico

500

16

90

Sala de refeições

200

22

80

300

19

80

Tipo de espaço, tarefa ou actividade

Observações

Espaços de passagem e circulação

Zonas comuns

Áreas administrativas e de pessoal de apoio
Cópias, trabalho administrativo
(VFULWDOHLWXUDGDFWLORJUDÀD

500

19

80

Gabinetes individuais/múltiplos

500

19

80

Salas de reuniões

500

19

80

Recepção

300

22

80

Cozinha/copa

500

22

80

Compartimentos de armazenagem

100

25

80

Espaços de repouso

150

-

-

Vestiários, Instalações sanitárias

200

22

80

Corredores: durante o dia

200

22

80

A iluminação deve ser controlável

Preparação de refeições e armazenagem

(VSDoRVGHGRUPLUHiUHDVDÀQV

Iluminâncias ao nível do piso

o
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IV.9.2.3.2

,QGHSHQGHQWHPHQWHGDVFDUDFWHUtVWLFDVHVSHFtÀFDVGDVWDUHIDVYLVXDLVHGRV
valores referidos no quadro anterior, a iluminância ambiente mantida em
qualquer espaço ocupado de modo contínuo não deve ser inferior a 200 lux.

IV.9.2.3.3

Nos espaços em que se realizem tarefas visuais e nas zonas na sua
proximidade o factor de uniformidade das iluminâncias devidas a fontes de
LOXPLQDomRDUWLÀFLDOQmRGHYHVHUUHVSHFWLYDPHQWHLQIHULRUDHD

IV.9.2.3.4

2tQGLFHGHHQFDQGHDPHQWRGDLQVWDODomRGHLOXPLQDomRDUWLÀFLDO 8*5 
não deve ser superior aos valores indicados no quadro anterior.

IV.9.2.3.5

A luminância das fontes luminosas que se encontrem no campo visual dos
utilizadores, a menos de 52o acima da horizontal, não deve ser superior
a 3 000 cd/m2.

o

IV.9.2.3.6

$ UHODomR GDV OXPLQkQFLDV GDV VXSHUItFLHV LOXPLQDGDV SRU OX] DUWLÀFLDO H
abrangidas pelo campo de visão dos utilizadores não deve ser superior a 30.

o

IV.9.2.3.7

$ OXPLQkQFLD Pi[LPD LQVWDQWkQHD GDV IRQWHV GH LOXPLQDomR DUWLÀFLDO QmR
deve exceder em mais de 20% a sua luminância média.

o

IV.9.2.3.8

2tQGLFHGHUHVWLWXLomRGHFRUHV 5D GDVIRQWHVGHLOXPLQDomRDUWLÀFLDOQRV
espaços dos edifícios, não deve, em função das actividades neles realizadas,
ser inferior aos valores indicados no quadro anterior.

o

IV.9.2.4

Recomendações complementares

IV.9.2.4.1

6mRDSOLFiYHLVjLOXPLQDomRDUWLÀFLDODVUHFRPHQGDo}HVFRPSOHPHQWDUHV
para a iluminação natural constantes de IV.9.1.4.1.

o

IV.9.2.4.2

5HFRPHQGDVH TXH QRV EHUoiULRV DV IRQWHV GH LOXPLQDomR DUWLÀFLDO VH
localizem preferencialmente nas paredes ou em sancas de modo a não
serem directamente visíveis pelos crianças/jovens, evitando-se, deste
modo, o seu encandeamento quando se encontram deitadas.

o

IV.9.2.4.3

Recomenda-se que a iluminação das saídas e entradas proporcione uma
zona de transição de modo a evitar variações súbitas de iluminâncias
entre o interior e o exterior, de dia ou de noite.

o

o
o
o
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IV.9.2.4.4

Recomenda-se que a generalidade dos locais disponha de comutação de
luz que permita graduar o nível de iluminação e que a regulação dos níveis
GHLOXPLQDomRDUWLÀFLDOVHMDHIHFWXDGDSUHIHUHQFLDOPHQWHFRPUHFXUVRD
GLVSRVLWLYRVGHUHJXODomRFRQWtQXD YXOJR´GLPPHUVµ 

IV.9.2.4.5

Recomenda-se que os espaços de comunicação (ex.: corredores e escadas) e
GHFLUFXODomRGLVSRQKDPGHLOXPLQDomRQDWXUDOHDUWLÀFLDOTXHSURSRUFLRQH
condições satisfatórias de visão e de mobilidade, e consequentemente de
segurança aos utilizadores, e que os respectivos sistemas de controlo da
LOXPLQDomRDUWLÀFLDOGXUDQWHRSHUtRGRQRFWXUQRVHMDPSUHIHUHQFLDOPHQWH
automáticos e accionados por detectores de presença ou movimento.

IV.9.2.4.6

De modo a permitir a obtenção, nos espaços de comunicação e circulação, das
condições indicadas no número anterior, recomenda-se que, nesses espaços:

o

o

o

a) As fontes de iluminação se localizem preferencialmente
nas paredes e não sejam directamente visíveis para evitar
R HQFDQGHDPHQWR GLUHFWR HRX SRU UHÁH[mR QR SDYLPHQWR
sendo consequentemente a iluminação dos espaços obtida por
UHÁH[mRQRVSDUDPHQWRVGDVSDUHGHVHGRWHFWR
E  2V SDYLPHQWRV SRVVXDP XP DFDEDPHQWR VXSHUÀFLDO PDWH GH
PRGR D QmR IDYRUHFHUHP R HQFDQGHDPHQWR SRU UHÁH[mR GH
fontes potencialmente encandeantes (vãos envidraçados,
luminárias, etc.);
c) Os pavimentos, os degraus, os patamares das escadas e os
corrimãos sejam adequadamente iluminados.
IV.9.2.4.7

Recomenda-se que a sinalização das saídas e dos percursos de emergência
seja dotada de blocos autónomos.

IV.9.2.5

'HÀQLo}HV

IV.9.2.5.1

Iluminância mantida (Em) - Valor mínimo da iluminância média ao longo
de uma determinada área durante o período de vida de uma instalação.
Exprime-se em lux.

IV.9.2.5.2

Factor de uniformidade das iluminâncias devidas a fontes de iluminação
DUWLÀFLDO 8QLI 4XRFLHQWHHQWUHDLOXPLQkQFLDPtQLPDHDLOXPLQkQFLDPpGLD
num plano situado no interior de um compartimento, devidas à iluminação
DUWLÀFLDO

o

o
o
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IV.9.2.5.3

Índice de encandeamento (UGR) - Parâmetro, proposto pela Comissão
,QWHUQDFLRQDO GH ,OXPLQDomR  &,( SDUD FODVVLÀFDomR GR JUDX GH
HQFDQGHDPHQWRGHXPDLQVWDODomRGHLOXPLQDomRDUWLÀFLDO>@

IV.9.2.5.4

(ÀFiFLDOXPLQRVDGHXPDIRQWHGHLOXPLQDomR4XRFLHQWHHQWUHRÁX[R
luminoso emitido por uma fonte de iluminação e a energia eléctrica por ela
consumida. Exprime-se em lúmen por Watt (lm/W). Quanto mais elevado
IRURYDORUPDLVHQHUJHWLFDPHQWHHÀFLHQWHVHUiDIRQWHGHLOXPLQDomR

o

IV.9.2.5.5

Luminância - Termo que expressa a intensidade da luz emitida numa
determinada direcção pela área unitária de uma superfície luminosa ou
UHÁHFWRUDeRHTXLYDOHQWHItVLFRGRTXHpVXEMHFWLYDPHQWHGHVLJQDGRSRU
brilho. É expresso em candelas por metro quadrado (cd/m2).

o

IV.9.2.5.6

Plano de trabalho (ou de referência) - Plano no qual uma determinada
actividade visual é efectuada. Em regra, no domínio da iluminação
em espaços interiores, assume-se que o plano de trabalho é um plano
horizontal, a uma altura de aproximadamente 0,85 m do piso e limitado
pelas paredes do compartimento.

IV.9.3

CONTACTO VISUAL COM O EXTERIOR

IV.9.3.1

Princípios gerais

IV.9.3.1.1

Os espaços dos edifícios devem ser concebidos e dimensionados de modo
a assegurar aos seus utilizadores o contacto visual com o ambiente
exterior, salvo se as actividades a realizar nos mesmos forem elas próprias
impeditivas desse contacto.

o

IV.9.3.1.2

Caso não seja possível proporcionar aberturas para contacto visual com
o ambiente exterior em todos os espaços, deve ser atribuída prioridade
aos espaços com ocupação contínua (ex.: salas de actividades, gabinetes
administrativos, etc.)

o

IV.9.3.2

Modo de expressão

IV.9.3.2.1

As exigências relativas ao contacto visual com o exterior devem ser
expressas considerando os seguintes factores:

o

o

o
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a) Dimensões, forma e localização dos vãos envidraçados;
b) Propriedades de transmissão da luz dos envidraçados.
IV.9.3.3

4XDQWLÀFDomR

IV.9.3.3.1

As dimensões, forma e localização dos vãos envidraçados são os principais
factores condicionantes do contacto visual com o exterior. Estas características
devem ser compatíveis com as exigências relativas à iluminação natural e a
GRPtQLRVDÀQV FRQIRUWRWpUPLFRHFRQIRUWRDF~VWLFR 

o

IV.9.3.3.2

De modo a permitir um adequado contacto visual com o exterior, a altura
acima do piso do peitoril das janelas com essas funções não deve ser
superior a 1,00 m.

o

IV.9.3.3.3

De modo a assegurar condições adequadas de contacto visual com o exterior,
os vãos envidraçados devem observar as seguintes condições:

o

a) Dispor de envidraçados com transmitâncias visíveis elevadas;
E  1mRDSUHVHQWDUHPJHUDOHQYLGUDoDGRVFRORULGRVHUHÁHFWDQWHVTXH
alteram a percepção do ambiente exterior;
c) Não apresentar, em geral, envidraçados não transparentes ou que
introduzam deformações ópticas (ex.: tijolos de vidro ou certos
materiais plásticos).
IV.9.3.4

Recomendações complementares

IV.9.3.4.1

De modo a optimizar as condições de contacto visual com o exterior,
recomenda-se que:
a) Ao estabelecer as dimensões e proporções das janelas para esse
contacto visual, se atenda ao tipo de vistas, às dimensões dos
espaços interiores, e à posição e à mobilidade dos utilizadores;
b) Se privilegiem, sempre que possível, as janelas de sacada, em
particular em espaços em que as principais actividades sejam
efectuadas na posição de sentado;
c) Não sejam dispostos vãos envidraçados para contacto visual com
R H[WHULRU FDVR H[LVWDP REVWUXo}HV H[WHULRUHV VLJQLÀFDWLYDV HP
particular se essas obstruções forem constituídas por edifícios ou
muros demasiado próximos, ou logradouros.

o
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IV.9.3.4.2

Recomenda-se ainda que:

Estabelecimentos Existentes

a) Se procure proporcionar, sempre que possível, a existência de
vistas agradáveis, designadamente para áreas verdes, paisagens
naturais e áreas pedonais;

o

b) Sejam evitadas vistas para zonas demasiado movimentadas, vias de
tráfego de veículos intenso, zonas comerciais ruidosas, etc.
IV.9.3.4.3

No caso de espaços providos de vãos para contacto visual com o exterior apenas
numa das paredes, recomenda-se que as respectivas áreas envidraçadas não
sejam inferiores aos valores indicados no quadro seguinte [1], sem prejuízo da
consideração de outros aspectos relevantes para o correcto dimensionamento
GRVYmRVWDLVFRPRDFDSWDomRGHOX]QDWXUDOVXÀFLHQWHRVJDQKRVHSHUGDV
térmicas, as necessidades de ventilação e o isolamento acústico.

o

Áreas envidraçadas recomendadas para um adequado contacto visual com o exterior, no
caso de compartimentos com janelas apenas numa parede [7]
Profundidade do compartimento (m)

Percentagem da área da parede (vista do
interior) ocupada pelas janelas (%)

<8

20

8 -11

25

11 - 14

30

> 14

35

IV.9.4

NÍVEIS DE INSOLAÇÃO

IV.9.4.1

Princípios gerais

IV.9.4.1.1

De modo a garantir condições adequadas de salubridade, conforto e bemestar dos utilizadores, os espaços dos edifícios devem poder receber a luz
directa do Sol através de vãos envidraçados durante um período de tempo
mínimo diário.

IV.9.4.2

Modo de expressão

IV.9.4.2.1

As exigências relativas aos níveis de insolação devem ser expressas

o

o
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considerando o seguinte factor:
-

Garantia de incidência solar nos vãos envidraçados durante um
período de tempo mínimo diário.

IV.9.4.3

4XDQWLÀFDomR

IV.9.4.3.1

Recomenda-se ainda que:

o

D  2VFRPSDUWLPHQWRVUHFHEDPXPDLQVRODomRVXÀFLHQWHQRFDVR
de não ser possível proporcionar as condições de insolação mais
adequadas em todos os compartimentos (ex.: devido a orientações
desfavoráveis dos vãos, à preexistência de obstruções exteriores
VLJQLÀFDWLYDV RX j DXVrQFLD GH YmRV HQYLGUDoDGRV  GHYH VHU
atribuída prioridade aos espaços com ocupação contínua (ex.:
salas de actividades, gabinetes administrativos, etc.)
b) O período de tempo durante o qual as superfícies envidraçadas
dos compartimentos devem estar expostas à radiação solar
directa não deve ser inferior a 2 horas diárias, contadas nos dias
21 de Fevereiro ou 21 de Outubro; a contagem deste período
deve ser feita entre as 7 e as 17 horas solares e quando os raios
solares que incidem nos vãos estejam contidos no diedro vertical
de 140º cujo plano bissector inclua o eixo desse vão envidraçado.
IV.9.4.3.2

$YHULÀFDomRGRVUHTXLVLWRVPHQFLRQDGRVQDDOtQHDE GRQ~PHURDQWHULRU
deve ser efectuada através de métodos fundamentados, que tomem em
consideração a orientação dos envidraçados e as condições de obstrução
DTXHÀTXHPVXMHLWRV

IV.9.4.4

Recomendações complementares

IV.9.4.4.1

Recomenda-se que a satisfação de condições mínimas de insolação não
prejudique o desempenho térmico dos edifícios e o conforto térmico e
visual dos utilizadores.

IV.9.4.5

'HÀQLo}HV

IV.9.4.5.1

Insolação - Soma dos intervalos de tempo, ao longo de um determinado
período (hora, dia, mês, ano), durante o qual há incidência da luz directa
do Sol numa determinada superfície.

o

o

o
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IV.9.5

POSSIBILIDADE DE OBSCURECIMENTO

IV.9.5.1

Princípios gerais

IV.9.5.1.1

Os vãos de iluminação de salas de berços e espaços de repouso devem ser
providos de dispositivos que permitam o obscurecimento dos espaços em
questão.

IV.9.5.2

Modo de expressão

IV.9.5.2.1

As exigências relativas à possibilidade de obscurecimento devem ser
expressas considerando o seguinte factor:
-

Estabelecimentos Existentes

o

o

Níveis de iluminação.

IV.9.5.3

4XDQWLÀFDomR

IV.9.5.3.1

Os vãos de iluminação de salas de berços e espaços de repouso devem
poder ser obturados para obscurecimento, permitindo um nível de
iluminação inferior a 0,2 lux.

IV.9.5.4

Recomendações complementares

IV.9.5.4.1

Nos espaços dos edifícios onde se realizam actividades que requeiram o seu
obscurecimento, recomenda-se que os vãos envidraçados sejam providos com
dispositivos opacos que garantam o obscurecimento durante o período diurno.

IV.9.6

ASPECTO DAS SUPERFÍCIES

IV.9.6.1

Princípios gerais

IV.9.6.1.1

Os paramentos dos elementos de construção e dos equipamentos devem
apresentar aspecto satisfatório; nesse sentido, deve evitar-se que
características inadequadas de cor e brilho, a existência de irregularidades
H GH RXWURV GHIHLWRV VXSHUÀFLDLV H D IDOWD GH SODQH]D KRUL]RQWDOLGDGH
verticalidade e esquadria possam tornar a sua visão incómoda ou desagradável.

o

IV.9.6.1.2

Os paramentos exteriores e interiores devem apresentar superfície regular, sem
GHIHLWRVDSDUHQWHVWDLVFRPREROKDVDPROJDGXUDVHPSHQRVHÀVVXUDomR

o

o

o
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IV.9.6.2

Modo de expressão

IV.9.6.2.1

As exigências relativas ao aspecto das superfícies devem ser expressas
considerando os seguintes factores:

o

a) Regularidade geométrica de superfícies e arestas:

- Desvios geométricos, em termos de planeza, verticalidade e
horizontalidade das superfícies e de linearidade das arestas

b) Uniformidade e perfeição das superfícies:

- 1tYHOGHGHIHLWRVWDLVFRPRVDOLrQFLDVORFDOL]DGDVÀVVXUDV
empolamento ou descolamento

F  &DUDFWHUtVWLFDVGHUHÁH[mRGDOX]

- 5HÁHFWkQFLDFRUHWH[WXUDGRVPDWHULDLV
IV.9.6.3

4XDQWLÀFDomR

IV.9.6.3.1

3DUDDTXDQWLÀFDomRGDVH[LJrQFLDVUHODWLYDVjUHJXODULGDGHGHVXSHUItFLHV
H DUHVWDV GHYH DWHQGHUVH jV HVSHFLÀFDo}HV DSOLFiYHLV FRQVWDQWHV GH 9
(Construção).

IV.9.6.3.2

2VDFDEDPHQWRVGDVVXSHUItFLHVLQWHULRUHVGHYHPSRVVXLUFRUHVHUHÁHFWkQFLDV
que não prejudiquem o seu desempenho funcional e contribuam de modo
positivo para a distribuição da iluminação e o controlo do encandeamento.

IV.9.6.3.3

2V DFDEDPHQWRV VXSHUÀFLDLV GDV SDUHGHV H WHFWRV GHYHP VHU GH FRU FODUD
e mate. Os pavimentos podem ser mais escuros mas devem possuir um
DFDEDPHQWRPDWHSDUDPLQLPL]DomRGRHQFDQGHDPHQWRSRUUHÁH[mR

IV.9.6.3.4

$UHÁHFWkQFLDGRVDFDEDPHQWRVGDVVXSHUItFLHVLQWHULRUHVGHYHVDWLVID]HU
aos valores indicados no quadro seguinte [2].
*DPDVGHUHÁHFWkQFLDVGDVVXSHUItFLHVLQWHULRUHV>@
Superfícies

5HÁHFWkQFLDVUHFRPHQGDGDV

Tectos

0,6 a 0,9

Paredes

0,3 a 0,8

Planos de trabalho

0,2 a 0,6

Pisos

0,1 a 0,5

o
o
o
o
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IV.9.6.4

Recomendações complementares

IV.9.6.4.1

Relativamente aos paramentos exteriores:

Estabelecimentos Existentes

o

a) Recomenda-se que a variação temporal da cor, do brilho e da
UHÁHFWkQFLDGRVSDUDPHQWRVH[WHULRUHVVHMDXQLIRUPHHFRQWtQXR
sem originar contrastes incómodos ou desagradáveis;
E  5HFRPHQGDVHTXHRVSDUDPHQWRVH[WHULRUHVQmRRULJLQHPUHÁH[}HV
especulares da luz do Sol que possam constituir causa de incómodo
para os utilizadores dos edifícios e dos espaços exteriores vizinhos;
c) Recomenda-se que nos edifícios sejam proporcionadas as
condições para que não ocorram, nos paramentos exteriores das
fachadas e empenas, manchas ou escorrimentos provenientes
dos elementos constituintes ou da cobertura, sejam eles devidos
à corrosão, aos produtos de impregnação ou a deslavamento
irregular das superfícies;
d) Recomenda-se que, nos paramentos exteriores das fachadas e
HPSHQDV DV À[Do}HV H[WHULRUHV VHMDP HP Q~PHUR UHGX]LGR H
resistentes à corrosão.
IV.9.6.4.2

Relativamente aos paramentos interiores:
a) Recomenda-se que os paramentos interiores sejam lisos ou de
rugosidade moderada, de forma a permitir a sua fácil manutenção;
b) De modo a poderem ser obtidas condições adequadas de conforto
visual e de distribuição da iluminação nos espaços interiores,
recomenda-se que:

- $VUHÁHFWkQFLDVGRVSDUDPHQWRVGHSDUHGHVHWHFWRVVHMDP
superiores às dos pisos;

- As paredes onde se integram vãos envidraçados possuam
XPDUHÁHFWkQFLDPtQLPDGH

- $VUHÁHFWkQFLDVGRVSLVRVQmRVHMDPLQIHULRUHVDQHP
superiores a 0,4;

o
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- $VUHÁHFWkQFLDVGRPRELOLiULRLQWHULRUQmRVHMDPLQIHULRUHV
a 0,3

IV.9.6.4.3

Relativamente aos equipamentos:

o

- Recomenda-se que as superfícies do mobiliário e dos

equipamentos apresentem cor, brilho e textura regulares
e sem defeitos aparentes.

IV.9.6.5

'HÀQLo}HV

IV.9.6.5.1

5HÁHFWkQFLD GH XPD VXSHUItFLH ² 4XRFLHQWH HQWUH R ÁX[R OXPLQRVR
UHÁHFWLGRSRUXPDVXSHUItFLHHRÁX[ROXPLQRVRQHODLQFLGHQWH

IV.9.6.5.2

6XSHUItFLHPDWH²6XSHUItFLHFRPDSURSULHGDGHGHGLIXQGLUDOX]UHÁHFWLGD
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IV. 10

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

IV.10.1

PRINCÍPIOS GERAIS

IV.10.1.1

2V VLVWHPDV GH LOXPLQDomR DUWLÀFLDO OkPSDGDV OXPLQiULDV H FRQWURORV 
devem proporcionar um ambiente visual adequado, num determinado
HVSDoRHPFRQGLo}HVGHHÀFLrQFLDHQHUJpWLFD

o

IV.10.1.2

8P SURMHFWR GH LOXPLQDomR DUWLÀFLDO HQHUJHWLFDPHQWH HÀFLHQWH GHYH
considerar os seguintes aspectos:

o

a) Maximização da utilização da iluminação natural;
E  (YLWDULOXPLQkQFLDVDUWLÀFLDLVGHVQHFHVVDULDPHQWHHOHYDGDV
c) Incorporação de lâmpadas, luminárias e respectivos mecanismos
GHFRQWURORRPDLVHÀFLHQWHVSRVVtYHO
G  ,QFOXVmRGHVLVWHPDVGHFRQWURORHÀFLHQWHVHYHUViWHLV
IV.10.2

MODO DE EXPRESSÃO

IV.10.2.1

$V H[LJrQFLDV UHODWLYDV j HÀFLrQFLD HQHUJpWLFD GD LOXPLQDomR DUWLÀFLDO

o
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devem ser expressas considerando os seguintes factores:
D  (ÀFiFLDGDVIRQWHVGHLOXPLQDomR

- (ÀFiFLDOXPLQRVD O~PHQ:DWW
b) Potência luminosa instalada por unidade de área:

- Densidade de potência luminosa instalada (Watt/m2)
c) Período de funcionamento dos equipamentos de iluminação:

- N.º de horas de utilização do período de operação (horas)
dos equipamentos

IV.10.3

QUANTIFICAÇÃO

IV.10.3.1

(ÀFiFLDGDVIRQWHVGHLOXPLQDomR

IV.10.3.1.1

$V OkPSDGDV XWLOL]DGDV GHYHP SRVVXLU XPD HÀFiFLD OXPLQRVD WmR HOHYDGD
quanto possível. Nos espaços interiores deve-se privilegiar a utilização de
OkPSDGDVHFRQRPL]DGRUDVGHHQHUJLDQRPHDGDPHQWHOkPSDGDVÁXRUHVFHQWHV
WXEXODUHVGH~OWLPDJHUDomRHOkPSDGDVÁXRUHVFHQWHVFRPSDFWDV

o

IV.10.3.1.2

$ HÀFiFLD OXPLQRVD GDV IRQWHV GH LOXPLQDomR HP IXQomR GD VXD SRWrQFLD
nominal, deve ser igual ou superior aos valores indicados no quadro seguinte.

o

9DORUHVUHFRPHQGDGRVGDHÀFiFLDOXPLQRVD OP: GHOkPSDGDV
em função da sua potência nominal (W) [1]
Potência nominal (Watt)

(ÀFiFLDOXPLQRVDUHFRPHQGDGD O~PHQ:DWW

< 15 W

OP:

15 - 40 W

OP:

> 40 W

OP:

127$$SRWrQFLDGREDODVWURQmRpLQFOXtGDQDGHWHUPLQDomRGDHÀFiFLDGDVOkPSDGDV

IV.10.3.2

Potência luminosa instalada por unidade de área

IV.10.3.2.1

A potência luminosa instalada por unidade de área, nos compartimentos/
áreas, em função das iluminâncias mantidas requeridas (ver IV.9.2.3.1)
não devem ser superiores aos valores máximos indicados no quadro
seguinte.

o
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Estabelecimentos Existentes

Valores máximos recomendados para a potência luminosa instalada por unidade de área
(W/m2) em função das iluminâncias mantidas requeridas [1]
Iluminâncias

Potência luminosa instalada por unidade de área
(W/m2)(valores máximos recomendados)

(lux)

Máxima

50 lux

3,2 W/m2

100 lux

4,5 W/m2

300 lux

10,0 W/m2

500 lux

15,0 W/m2

750 lux

20,0 W/m2

1000 lux

25,0 W/m2

NOTA: Os valores indicados não se aplicam a sistemas de iluminação indirecta (sistemas
HPTXHDLOXPLQDomRpSURSRUFLRQDGDGHPRGRLQGLUHFWRPHGLDQWHUHÁH[mR

IV.10.3.3

Período de funcionamento dos equipamentos de iluminação

IV.10.3.3.1

Durante os períodos de utilização dos diversos compartimentos, o recurso
à iluminação eléctrica deve ser efectuado apenas quando os requisitos de
iluminação não possam ser satisfeitos pela luz natural.

o

IV.10.3.3.2

Para efeito do número anterior, todos os espaços interiores devem ser
GRWDGRV GH VLVWHPDV GH FRQWUROR GD LOXPLQDomR HOpFWULFD HÀFD]HV TXH
SHUPLWDPRDMXVWHGRVQtYHLVGHLOXPLQDomRDUWLÀFLDOHPIXQomRGRVQtYHLV
GHLOXPLQDomRQDWXUDOHGDVQHFHVVLGDGHVGHLOXPLQDomRHVSHFtÀFDV YHU
Recomendações Complementares).

o

IV.10.4

RECOMENDAÇÕES COMPLEMENTARES

IV.10.4.1

É recomendável que as luminárias a utilizar sejam escolhidas em função
dos objectivos de iluminação a atingir, proporcionando os níveis de
iluminação, a protecção contra o encandeamento e a direccionalidade da
luz desejados, com o menor consumo de energia possível.

o

IV.10.4.2

Recomenda-se que a limitação da potência luminosa instalada por unidade
de área, traduzida pelos valores indicados em IV.10.3.2.1 não coloque em
causa os valores das iluminâncias mantidas e necessárias à realização das
tarefas visuais (ver IV.9.2.3) em condições de segurança e conforto para os

o
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ocupantes. Os valores recomendados referidos assumem um aproveitamento
adequado da iluminação natural nos espaços e compartimentos interiores.
IV.10.4.3

Recomenda-se que os sistemas de controlo da iluminação eléctrica
assegurem que a luz é disponibilizada na quantidade adequada, no local
adequado e durante o período de tempo adequado. No quadro constante
no número seguinte apresentam-se recomendações relativas aos tipos de
controlo da iluminação eléctrica em função do tipo de espaços. Os principais
DVSHFWRVTXHLQÁXHQFLDPDHVFROKDGRWLSRGHFRQWURORVGDLOXPLQDomRVmR
i) a disponibilidade da luz natural; ii) os padrões de utilização dos espaços;
iii) a possibilidade ou não de regulação gradual das fontes de iluminação;
LY RJUDXGHVRÀVWLFDomRGHVHMiYHOSDUDRFRQWURORY RVFXVWRVGHFDSLWDO
e o potencial de economia em energia eléctrica para iluminação.

IV.10.4.4

Os principais modos de controlo da iluminação eléctrica, que podem
ser usados separadamente ou em combinação, são: i) controlo manual
ORFDOL]DGRLL FRQWURORWHPSRUL]DGRLLL FRQWURORSRU´UHVHWµLY FRQWUROR
de ocupação (detecção de presenças); v) controlo fotoeléctrico ON/OFF
e gradual. A título ilustrativo apresenta-se no quadro seguinte uma breve
descrição das suas principais aplicações, em função do tipo de espaços.
Tipos de controlo de iluminação recomendados

Tipo de espaço

Iluminado por luz natural
Ocupação elevada

a

Ocupação baixa

Não iluminado por luz natural
Ocupação elevada

b

Ocupação baixa

Individualc

Manual ao pé da
porta
0DQXDOÁH[tYHO
OFF temporizado,
ON manual
Controlo gradual
fotoeléctrico

Manual ao pé da
porta
0DQXDOÁH[tYHO
OFF temporizado,
ON manual

Manual ao pé da
porta
0DQXDOÁH[tYHO

Manual ao pé da
porta
0DQXDOÁH[tYHO
detecção de
presenças

Partilhadod

0DQXDOÁH[tYHO
OFF temporizado,
ON manual
Controlo gradual
fotoeléctrico

0DQXDOÁH[tYHO
OFF temporizado,
ON manual
Controlo gradual
fotoeléctrico
Detecção de
presenças

Flexível manual
ON/OFF
temporizado

0DQXDOÁH[tYHO
Detecção de
presenças

Temporariamente
ocupadoe

Manual local
0DQXDOÁH[tYHO
Detecção de
presenças
OFF temporizado,
ON manual
Controlo gradual
fotoeléctrico

Manual local
Detecção de
presenças
0DQXDOÁH[tYHO
OFF temporizado,
ON manual
Controlo por chave

Manual local
Detecção de
presenças

Manual local
Detecção de
presenças
0DQXDOÁH[tYHO
OFF temporizado,
ON manual
Controlo por
chave

o

o
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Tipos de controlo de iluminação recomendados
Tipo de espaço

Iluminado por luz natural
Ocupação elevada

a

Ocupação baixa

Não iluminado por luz natural
Ocupação elevada

b

Ocupação baixa

Não aplicável

Detecção de
presenças
Manual local
OFF temporizado,
ON manual
Controlo por chave

Não aplicável

Detecção de
presenças
Manual local
OFF temporizado,
ON manual
Controlo por
chave

Comunsg

ON / OFF
fotoeléctrico
Controlo gradual
fotoeléctrico

Detecção de
presenças
OFF temporizado,
ON manual
Controlo gradual
fotoeléctrico
ON / OFF
fotoeléctrico

ON/OFF
temporizado
Detecção de
presenças

Detecção de
presenças
OFF temporizado,
ON manual

Geridoh

Controlo gradual
fotoeléctrico
ON/OFF
temporizado
Manual
centralizado
ON / OFF
fotoeléctrico
Programável

Controlo gradual
fotoeléctrico
ON/OFF
temporizado
Manual
centralizado
ON / OFF
fotoeléctrico
Programável

Manual
centralizado
ON/OFF
temporizado
Programável

Manual
centralizado
ON/OFF
temporizado
Programável

Ocasionalmente
visitadof

NOTAS
a, b – Uma determinada área com um Factor de Luz do Dia (ver IV.9 – Conforto visual) inferior a 0,5 % pode
VHUFODVVLÀFDGDFRPRQmRLOXPLQDGDSRUOX]QDWXUDO
c – pequenos compartimentos para uma ou duas pessoas, como gabinetes individuais ou duplos;
d –iUHDVFRPRFXSDomRP~OWLSODFRPRiUHDVGRWLSR´RSHQSODQµSRUH[HPSOR
e – salas de reunião, quartos de hotéis e áreas em que os ocupantes esperam operar os controlos da
LOXPLQDomRDUWLÀFLDOTXDQGRHVWmRSUHVHQWHV
f – arrecadações, armazéns, zonas de estantes em bibliotecas, alas de armazéns e instalações sanitárias;
g – áreas de circulação em que os ocupantes esperam que os trajectos sejam iluminados, mas que
frequentemente não esperam ser eles a operar os controlos;
h – átrios, halls, restaurantes, bibliotecas e lojas, em que alguém é responsável pela iluminação, mas
geralmente demasiado ocupado para a controlar e em que os utilizadores individuais não esperam
controlar a iluminação.
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IV.10.5

'HÀQLo}HV

IV.10.5.1

(ÀFiFLDOXPLQRVDGHXPDIRQWHGHLOXPLQDomR²4XRFLHQWHHQWUHRÁX[R
luminoso emitido por uma fonte de iluminação e a energia eléctrica por ela
consumida. Exprime-se em lúmen por Watt (lm/W). Quanto mais elevado
IRURYDORUPDLVHQHUJHWLFDPHQWHHÀFLHQWHVHUiDIRQWHGHLOXPLQDomR

o

IV.10.5.1

Iluminância mantida (Em) – Valor mínimo da iluminância média ao longo
de uma determinada área durante o período de vida de uma instalação.
Exprime-se em lux.

o

Ver IV.9 (Conforto visual)
IV.10.6

REFERÊNCIAS
[1]

EN 12665: 2002 – /LJKW DQG OLJKWLQJ %DVLF WHUPV DQG FULWHULD IRU
VSHFLI\LQJOLJKWLQJUHTXLUHPHQWV. Brussels : CEN.

[2]

EN 12464: 2002. – /LJKWDQGOLJKWLQJ/LJKWLQJRIZRUNSODFHV3DUW
,QGRRUZRUNSODFHV. Brussels : CEN.

[3]

[4]

CHARTERED INSTITUTION OF BUILDING SERVICES ENGINEERS (CIBSE) –
(QHUJ\HIÀFLHQF\LQEXLOGLQJV. London : CIBSE, 2004. (Lighting Guide
LG10. CIBSE Guide F).
COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ÉCLAIRAGE (CIE) – ,QWHUQDWLRQDO
OLJKWLQJYRFDEXODU\. 4th Ed. Paris : IEC/CIE, 1987.

[1]

CHARTERED INSTITUTION OF BUILDING SERVICES ENGINEERS (CIBSE) –
(QHUJ\HIÀFLHQF\LQEXLOGLQJV/RQGRQ&,%6( /LJKWLQJ*XLGH
LG10. CIBSE Guide F).

[2]

EN 12665: 2002 – Light and lighting. Basic terms and criteria for
specifying lighting requirements. Brussels : CEN.

[3]

EN 12464: 2002. – Light and lighting - Lighting of work places - Part 1:
Indoor work places. Brussels : CEN.

[4]

COMMISSION INTERNATIONALE DE L’ÉCLAIRAGE (CIE) – International
lighting vocabulary. 4th Ed. Paris : IEC/CIE, 1987.
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V.

CONSTRUÇÃO

V. 1

FUNDAÇÕES

V.1.1

PRINCÍPIOS GERAIS

V.1.1.1

As fundações, entendidas como o conjunto de elementos que permitem a
transmissão das cargas das estruturas ao terreno, devem ser concebidas
H GLPHQVLRQDGDV RX YHULÀFDGDV GH PRGR D VDWLVID]HUHP DV H[LJrQFLDV
TXH OKHV VmR DSOLFiYHLV QR TXH UHVSHLWD QRPHDGDPHQWH j UHVLVWrQFLD
mecânica e estabilidade, à estanquidade à água e à durabilidade.

V.1.1.2

2 HVWXGR GR ORFDO GH FRQVWUXomR FRP YLVWD D LGHQWLÀFDU DV VXDV
características relevantes para as fundações dos edifícios novos, deve ter
um desenvolvimento adequado à dimensão do empreendimento, podendo
limitar-se em casos simples ao mero reconhecimento do terreno. Em casos
PDLVFRPSOH[RVGHYHUHDOL]DUVHXPDSURVSHFomRJHRWpFQLFDGRWHUUHQR
complementada eventualmente com ensaios in situ e de laboratório.

o

V.1.1.3

6DOYR MXVWLÀFDomR HVSHFLDO RV HGLItFLRV DSHQDV GHYHP VHU LPSODQWDGRV
HP WHUUHQR TXH SHUPLWD D UHDOL]DomR GH IXQGDo}HV GLUHFWDV D SHTXHQD
profundidade e onde os níveis freáticos se encontrem abaixo da cota
prevista para a base dessas fundações.

o

o

V.1.1.4

Em edifícios existentes devem ser corrigidas as situações das fundações
FRPGHÀFLrQFLDGHVHJXUDQoDHVWUXWXUDO

V.1.2

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.1.2.1

$V IXQGDo}HV GHYHP VHU FRQFHELGDV H GLPHQVLRQDGDV RX YHULÀFDGDV GH
molde a garantir aos edifícios, em conjugação com as respectivas estruturas,
HVWDELOLGDGHQDVFRQGLo}HVGHVHJXUDQoDUHJXODPHQWDUPHQWHÀ[DGDV

V.1.2.2

As fundações devem ser devidamente adaptadas às características do
terreno, pelo que na sua concepção e no seu dimensionamento se deve
DWHQGHUHQWUHRXWURVIDFWRUHVjQDWXUH]DjPRUIRORJLDHjFDSDFLGDGHGH
carga do terreno.

o
o
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V.1.2.3

6DOYRVLWXDo}HVGHYLGDPHQWHMXVWLÀFDGDVGHYHPHPJHUDOVHUSUHYLVWDV
vigas de fundação para travamento inferior dos elementos verticais, as
TXDLVGHYHPSHUPLWLUWDPEpPRDSRLRGDODMHWpUUHDHQRFRQWRUQRGR
edifício, servir de embasamento às paredes exteriores.

Estabelecimentos Existentes

o

Em edifícios existentes, caso as fundações não apresentem níveis de
segurança satisfatórios, devem ser implementadas as acções de reforço
necessárias para lhes conferir a segurança adequada.

V.1.2.4

V.1.3

ESTANQUIDADE À ÁGUA

V.1.3.1

As fundações devem ser concebidas e executadas de modo a não
propiciarem o acesso da humidade do solo à construção.

V.1.4

REFERÊNCIAS
[1]

DECRETO-LEI n.º 38382, de 7 de Agosto de 1951, e alterações
SRVWHULRUHV²5HJXODPHQWR*HUDOGDV(GLÀFDo}HV8UEDQDV 5*(8 

[2]

Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio – Regulamento de Segurança
H$Fo}HVSDUD(VWUXWXUDVGH(GLItFLRVH3RQWHV 56$ 

[3]

DECRETO-LEI n.º 349-C/83, de 30 de Julho – Regulamento de
(VWUXWXUDVGH%HWmR$UPDGRH3UpHVIRUoDGR 5(%$3 

[4]

DECRETO-LEI n.º 301/2007, de 23 de Agosto – Estabelece a
obrigatoriedade de aplicação da NP EN 206-1: 2000 – Betão. Parte 1:
(VSHFLÀFDomRGHVHPSHQKRSURGXomRHFRQIRUPLGDGHHGD13(19
13670-1 – Execução de estruturas em betão. Parte 1: Regras gerais.

[5]

EN 1990: 2002 – Eurocode: Basis of structural design. Brussels : CEN.

[6]

EN 1991: 2002 – Eurocode 1: Actions on structures. Brussels: CEN.

[7]

EN 1992-1-1: 2004 – Eurocode 2: Design of concrete structures - Part
1-1: General rules and rules for buildings. Brussels: CEN.

[8]

EN 1997-1: 2004 – Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General
rules. Brussels : CEN.

o

o
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[9]

EN 1998-1: 2004 – Eurocode 8: Design of structures for earthquake
resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for
buildings. Brussels : CEN.

o

[10] ESPECIFICAÇÃO LNEC E 217: 1968 – Fundações directas correntes.
Recomendações. Lisboa : LNEC.
>@ (63(&,),&$d®2 /1(& (   ² 3URVSHFomR JHRWpFQLFD GH
terrenos. Colheita de amostras. Lisboa : LNEC.
V. 2

ESTRUTURAS

V.2.1

PRINCÍPIOS GERAIS

V.2.1.1

$V HVWUXWXUDV GRV HGLItFLRV GHYHP VDWLVID]HU DV H[LJrQFLDV TXH OKHV VmR
DSOLFiYHLV QRPHDGDPHQWH QR TXH UHVSHLWD j UHVLVWrQFLD PHFkQLFD H
HVWDELOLGDGHjVHJXUDQoDDRLQFrQGLRHjGXUDELOLGDGH

o

V.2.1.2

$ YHULÀFDomR GD VHJXUDQoD GDV HVWUXWXUDV GRV HGLItFLRV HP UHODomR jV
acções a que possam ser submetidas deve ser efectuada com base em
modelos estruturais apropriados ao tipo de estrutura e tendo em conta os
regulamentos e documentos normativos de índole estrutural aplicáveis.

o

V.2.1.3

Os projectos de estruturas, nos respectivos elementos escritos e
desenhados, devem apresentar, com o desenvolvimento necessário e de
IRUPDFODUDRVFULWpULRVDGRSWDGRVQRGLPHQVLRQDPHQWRHQDYHULÀFDomR
da segurança dessas estruturas, assim como a informação relativa à
geometria, às dimensões e à constituição das mesmas, no que se refere
aos seu conjunto e a cada uma das suas partes.

o

V.2.1.4

Em edifícios existentes devem ser corrigidas as situações das estruturas
FRPGHÀFLrQFLDGHVHJXUDQoDHVWUXWXUDOHGHVHJXUDQoDDRLQFrQGLR

V.2.2

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.2.2.1

As estruturas dos edifícios devem ser concebidas e dimensionadas, ou
YHULÀFDGDV GH PRGR D JDUDQWLUHP HP FRQMXQWR FRP DV IXQGDo}HV D
estabilidade desses edifícios nas condições regulamentares de segurança
H GH DFRUGR FRP RV FULWpULRV GHÀQLGRV HP ,9 5HVLVWrQFLD PHFkQLFD H
HVWDELOLGDGH 

o

V.2.2.2

$VHVWUXWXUDVGHYHPVHUWDQWRTXDQWRSRVVtYHOUHJXODUHVHVLPpWULFDVGH
PRGRDPLQLPL]DURVHVIRUoRVGHYLGRVjDFomRVtVPLFD

o
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V.2.2.3

2VHOHPHQWRVHVWUXWXUDLVYHUWLFDLVHPHVSDoRVGHYLGDPHQWHLGHQWLÀFDGRV
QmRGHYHPGLÀFXOWDUSRVWHULRUHVDOWHUDo}HVGDFRPSDUWLPHQWDomRLQWHUQD
das construções.

o

V.2.2.4

$XWLOL]DomRGHHOHPHQWRVHVWUXWXUDLVYHUWLFDLVFRQVWLWXtGRVSRUSDUHGHV
GHEHWmRDUPDGRRXGHSDUHGHVGHDOYHQDULDUHVLVWHQWHpFRQGLFLRQDGDDR
disposto no número anterior.

o

V.2.2.5

$VHVWUXWXUDVGHYHPVHUFRQFHELGDVRXYHULÀFDGDVGHIRUPDDOLPLWDUD
deformabilidade estrutural, nomeadamente de vigas e lajes, para cargas
YHUWLFDLVDÀPGHOLPLWDUDIHQGLOKDomRGHSDUHGHVGHSUHHQFKLPHQWR
sobretudo nos casos de lajes fungiformes e de lajes em consola.

o

V.2.2.6

2XVRGHVROXo}HVHVWUXWXUDLVQmRWUDGLFLRQDLVHVWiFRQGLFLRQDGRjSUpYLD
apreciação ou homologação pelo LNEC dessas soluções ou dos sistemas de
construção que as contemplam, nas condições estabelecidas no Art.º 1.º
do REBAP.

o

V.2.2.7

A escolha da solução estrutural a adoptar em cada caso deve ser
devidamente ponderada, de forma a resultar sempre a solução globalmente
mais económica face aos condicionamentos existentes.

o

V.2.3

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.2.3.1

As estruturas dos edifícios devem ainda ser concebidas e dimensionadas,
RX YHULÀFDGDV GH PRGR TXH HP FDVR GH LQFrQGLR D VXD FDSDFLGDGH
resistente possa ser garantida durante um período de tempo determinado
que permita a evacuação do edifício pelos seus ocupantes em condições
seguras; para tal os elementos estruturais devem ser de classes de
UHVLVWrQFLDDRIRJRDGHTXDGDVjVIXQo}HVTXHGHVHPSHQKDPWHQGRHP
FRQWDRSRUWHGRHGLItFLRGHPRGRDVDWLVID]HUDVGLVSRVLo}HVUHIHULGDV
HP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 

V.2.3.2

Estabelecimentos Existentes

o

Em edifícios existentes, caso as respectivas estruturas apresentem
FODVVHV GH UHVLVWrQFLD DR IRJR GHVDMXVWDGDV HP UHODomR jV IXQo}HV TXH
desempenham, devem ser implementadas acções com vista à satisfação
GRGLVSRVWRHP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 
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V.2.4

REFERÊNCIAS
Geral
[1]

Decreto-Lei n.º 38382, de 7 de Agosto de 1951, e alterações
posteriores – 5HJXODPHQWR*HUDOGDV(GLÀFDo}HV8UEDQDV 5*(8 

[2]

Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio – 5HJXODPHQWRGH6HJXUDQoD
H$Fo}HVSDUD(VWUXWXUDVGH(GLItFLRVH3RQWHV 56$ 

[3]

EN 1990: 2002 – (XURFRGH%DVLVRIVWUXFWXUDOGHVLJQ. Brussels : CEN.

[4]

EN 1991: 2002 – (XURFRGH$FWLRQVRQVWUXFWXUHV. Brussels : CEN.

[5]

EN 1998-1: 2004 – (XURFRGH'HVLJQRIVWUXFWXUHVIRUHDUWKTXDNH
UHVLVWDQFH ² 3DUW  *HQHUDO UXOHV VHLVPLF DFWLRQV DQG UXOHV IRU
EXLOGLQJV. Brussels : CEN.

(VWUXWXUDVGHEHWmRDUPDGRHSUpHVIRUoDGR
[6]

DECRETO-LEI n.º 349-C/83, de 30 de Julho – Regulamento de
(VWUXWXUDVGH%HWmR$UPDGRH3UpHVIRUoDGR 5(%$3 

[7]

DECRETO-LEI n.º 301/2007, de 23 de Agosto – (VWDEHOHFH D
REULJDWRULHGDGHGHDSOLFDomRGD13(1²%HWmR3DUWH
(VSHFLÀFDomRGHVHPSHQKRSURGXomRHFRQIRUPLGDGHHGD13(19
²([HFXomRGHHVWUXWXUDVHPEHWmR3DUWH5HJUDVJHUDLV

[8]

EN 1992-1-1: 2004 – (XURFRGH'HVLJQRIFRQFUHWHVWUXFWXUHV²3DUW
*HQHUDOUXOHVDQGUXOHVIRUEXLOGLQJV. Brussels : CEN.

[9]

EN 1992-1-2: 2004 – (XURFRGH'HVLJQRIFRQFUHWHVWUXFWXUHV²3DUW
*HQHUDOUXOHV²6WUXFWXUDOÀUHGHVLJQ. Brussels : CEN.

[10] 'RFXPHQWRV GH +RPRORJDomR '+  GR /1(& UHODWLYRV D VROXo}HV
HVWUXWXUDLVQmRWUDGLFLRQDLVGHFRQVWUXomR. Lista dos DH disponível
na Internet: www.lnec.pt/qpe.
Estruturas metálicas
[11] Decreto-Lei n.º 21/86, de 31 de Julho – Regulamento de Estruturas
GH$oRSDUD(GLItFLRV 5($( 
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[12] EN 1993-1-1: 2005 – (XURFRGH'HVLJQRIVWHHOVWUXFWXUHV3DUW
*HQHUDOUXOHVDQGUXOHVIRUEXLOGLQJV. Brussels : CEN.
[13] EN 1993-1-2: 2005 – (XURFRGH'HVLJQRIVWHHOVWUXFWXUHV3DUW
*HQHUDOUXOHV6WUXFWXUDOÀUHGHVLJQ. Brussels : CEN.
Estruturas mistas aço-betão
[14] EN 1994-1-1: 2004 – (XURFRGH'HVLJQRIFRPSRVLWHVWHHODQGFRQFUHWH
VWUXFWXUHV3DUW*HQHUDOUXOHVDQGUXOHVIRUEXLOGLQJV. Brussels :
CEN.
[15] EN 1994-1-2: 2004 – (XURFRGH'HVLJQRIFRPSRVLWHVWHHODQGFRQFUHWH
VWUXFWXUHV3DUW*HQHUDOUXOHV²6WUXFWXUDOÀUHGHVLJQ. Brussels :
CEN.
Estruturas de madeira
[16] EN 1995-1-1: 2004 – (XURFRGH'HVLJQRIWLPEHUVWUXFWXUHV3DUW
*HQHUDO²&RPPRQUXOHVDQGUXOHVIRUEXLOGLQJV. Brussels : CEN.
[17] EN 1995-1-2:2004 – (XURFRGH'HVLJQRIWLPEHUVWUXFWXUHV²3DUW
*HQHUDO²6WUXFWXUDOÀUHGHVLJQ. Brussels : CEN.
Estruturas de alvenaria
[18] EN 1996-1-1: 2005 – (XURFRGH  'HVLJQ RI PDVRQU\ VWUXFWXUHV ²
3DUW  *HQHUDO UXOHV IRU UHLQIRUFHG DQG XQUHLQIRUFHG PDVRQU\
VWUXFWXUHVBrussels : CEN.
[19] EN 1996-1-2: 2005 – (XURFRGH'HVLJQRIPDVRQU\VWUXFWXUHV²3DUW
*HQHUDO²6WUXFWXUDOÀUHGHVLJQ. Brussels : CEN.
V. 3

PAREDES EXTERIORES

V.3.1

PRINCÍPIOS GERAIS

V.3.1.1

$V SDUHGHV H[WHULRUHV GHYHP VDWLVID]HU DV H[LJrQFLDV TXH OKHV VmR
DSOLFiYHLV QR TXH UHVSHLWD QRPHDGDPHQWH j UHVLVWrQFLD PHFkQLFD H

o
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HVWDELOLGDGH j VHJXUDQoD DR LQFrQGLR j VHJXUDQoD FRQWUD LQWUXVmR H
YDQGDOLVPRjVHJXUDQoDQDXWLOL]DomRjHVWDQTXLGDGHjiJXDDRFRQIRUWR
KLJURWpUPLFRDRFRQIRUWRDF~VWLFRDRFRQIRUWRYLVXDOHjGXUDELOLGDGH
V.3.1.2

(PHGLItFLRVH[LVWHQWHVGHYHPVHUFRUULJLGDVDVGHÀFLrQFLDVGDVSDUHGHV
H[WHULRUHV UHODWLYDPHQWH j UHVLVWrQFLD PHFkQLFD H HVWDELOLGDGH j
VHJXUDQoD DR LQFrQGLR H j HVWDQTXLGDGH j iJXD VHQGR UHFRPHQGiYHO
a melhoria das condições de desempenho no que respeita às restantes
H[LJrQFLDVDTXHDVSDUHGHVGHYHPVDWLVID]HU

V.3.1.3

Nas situações mais correntes, em que as paredes exteriores são constituídas
por alvenarias revestidas, cabe ao conjunto tosco-revestimento a
VDWLVIDomR GD JHQHUDOLGDGH GHVVDV H[LJrQFLDV HPERUD D FRQWULEXLomR
GHFDGDXPGRVFRPSRQHQWHV WRVFRVRXUHYHVWLPHQWRV WHQKDPDLRURX
PHQRUUHOHYkQFLDFRQVRDQWHRWLSRGHH[LJrQFLDDVDWLVID]HU

o

V.3.1.4

$V HVSHFLÀFDo}HV DSUHVHQWDGDV QRV Q~PHURV VHJXLQWHV UHIHUHPVH HP
JHUDOjSDUHGHQRVHXFRQMXQWRDVHVSHFLÀFDo}HVDSOLFiYHLVDSHQDVDRV
UHYHVWLPHQWRV FRQVWDP GH 9 5HYHVWLPHQWRV H[WHULRUHV HP SDUHGHV
H[WHULRUHV H9 5HYHVWLPHQWRVLQWHULRUHVHPSDUHGHVHWHFWRV 

o

V.3.2

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.3.2.1

As paredes exteriores, quer tenham ou não funções estruturais, devem
DSUHVHQWDU HVWDELOLGDGH H UHVLVWrQFLD PHFkQLFD VDWLVIDWyULDV IDFH DRV
HVIRUoRVTXHQHODVSRGHPVHULQGX]LGRVQRPHDGDPHQWHSHODDFWXDomRGH
cargas permanentes e de sobrecargas, e sob as acções climáticas previsíveis,
devendo conservar essas características durante a vida útil dos edifícios.

V.3.2.2

V.3.2.3

o

Em edifícios existentes, caso as paredes exteriores não apresentem
HVWDELOLGDGHHUHVLVWrQFLDPHFkQLFDVDWLVIDWyULDVGHYHPVHULPSOHPHQWDGDV
acções de reforço para lhes conferir a segurança adequada.
Para as soluções correntes de paredes exteriores, constituídas por panos
de alvenaria de preenchimento de malhas estruturais de betão armado,
devem ser considerados, em particular, os seguintes aspectos:
D  $V GLPHQV}HV Pi[LPDV GRV SDQRV GH DOYHQDULD HQWUH HOHPHQWRV
GH WUDYDPHQWR GHYHP VHU GHÀQLGDV GH IRUPD D OLPLWDU DV VXDV
´HVEHOWH]DVµ UHODomRHQWUHDGLPHQVmRKRUL]RQWDORXYHUWLFDOHD
HVSHVVXUD SDUDYDORUHVTXHDVVHJXUHPDVXDDGHTXDGDHVWDELOLGDGH
E  2DSRLRGDVSDUHGHVQRVUHVSHFWLYRVHOHPHQWRVGHVXSRUWH ERUGRV

Para as soluções correntes de paredes exteriores, constituídas por panos
de alvenaria de preenchimento de malhas estruturais de betão armado,
devem ser considerados, em particular, os seguintes aspectos:
D  &DVR VH YHULÀTXH TXH DV GLPHQV}HV Pi[LPDV GRV SDQRV GH
alvenaria não garantem uma adequada estabilidade, devem
VHU UHDOL]DGDV DFo}HV GH UHIRUoR FRP YLVWD D OLPLWDU DV VXDV
´HVEHOWH]DVµ GHVLJQDGDPHQWH DWUDYpV GD FRQVWUXomR GH
elementos de travamento de forma a parcelar os panos de
alvenaria;
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GHODMHVRXYLJDVGHERUGDGXUD GHYHLQWHUHVVDUGHSUHIHUrQFLDWRGD
a espessura dos panos de alvenaria, não incluindo os revestimentos;
F  1R FDVR GH SDUHGHV FRQFHELGDV SDUD ÀFDUHP OLJHLUDPHQWH
salientes dos suportes, a largura de apoio do pano de alvenaria
deve ser, no mínimo, de 2/3 da respectiva espessura, sem
SUHMXt]R GD DGRSomR GH RXWUDV GLVSRVLo}HV FRPSOHPHQWDUHV
para melhoria da sua estabilidade;
G  $GHIRUPDELOLGDGHGRVHOHPHQWRVGHVXSRUWH ODMHVRXYLJDV GDV
paredes deve ser compatível com a capacidade relativamente
UHGX]LGD GH GHIRUPDomR TXH DV SDUHGHV H RV UHVSHFWLYRV
revestimentos apresentam sem que ocorra a sua fendilhação;
H  7UDWDQGRVH GH SDUHGHV TXH VH DSRLHP HP ODMHV IXQJLIRUPHV
maciças de betão, deve prever-se, sempre que necessário,
HOHPHQWRVGHULJLGLÀFDomRGRVERUGRVGHVVDVODMHVGHIRUPDD
UHGX]LUDVXDGHIRUPDELOLGDGHSDUDYDORUHVFRPSDWtYHLVFRPD
capacidade de deformação dessas paredes;
I  $V SDUHGHV GHYHP WHU FDSDFLGDGH SDUD DEVRUYHU DV YDULDo}HV
dimensionais a que estão sujeitas, nomeadamente por acção
GDVYDULDo}HVWpUPLFDVHGDVYDULDo}HVGRVHXWHRUGHiJXD
J  3DUDHIHLWRGDDOtQHDDQWHULRUGHYHPVHUSUHYLVWDVTXDQGRWDO
VHMXVWLÀTXHMXQWDVGHPRYLPHQWRYHUWLFDLVFRQYHQLHQWHPHQWH
HVSDoDGDVWHQGRHPDWHQomRHQWUHRXWURVIDFWRUHVDQDWXUH]D
GRVPDWHULDLVFRQVWLWXLQWHVGDDOYHQDULD H[WLMRORVFHUkPLFRV
RX EORFRV GH EHWmR  D H[LVWrQFLD GH ]RQDV VLQJXODUHV H[
DEHUWXUDV GH YmRV  H D SRUPHQRUL]DomR FRQVWUXWLYD HVSHFtÀFD
DGRSWDGD H[ FRORFDomR GH DUPDGXUDV PHWiOLFDV GH UHIRUoR
QDVMXQWDVKRUL]RQWDLVGHDUJDPDVVDGDDOYHQDULD 
K  2VYDORUHVPi[LPRVFRUUHQWHPHQWHHVSHFLÀFDGRVQDQRUPDOL]DomR
aplicável para a distância entre juntas de movimento são de 6
m para paredes de alvenaria de blocos de betão e de 12 m para
paredes de alvenaria de tijolos de barro vermelho.

Estabelecimentos Existentes

E  &DVR VH YHULÀTXH TXH R DSRLR GDV SDUHGHV QRV UHVSHFWLYRV
HOHPHQWRVGHVXSRUWH ERUGRVGHODMHVRXYLJDVGHERUGDGXUD 
VH ID] GH IRUPD GHÀFLHQWH FRP SDUWH GD HVSHVVXUD GR SDQR
GHVDSRLDGDHWUDGX]LQGRVHHPSUREOHPDVGHHVWDELOLGDGHRX
GH IHQGLOKDomR VLJQLÀFDWLYD GRV SDQRV GHYHP VHU DGRSWDGDV
VROXo}HV SDUD FRUUHFomR GHVVDV VLWXDo}HV H[ D FRORFDomR D
partir do elemento de suporte existente, de dispositivos para
SURORQJDPHQWRGRDSRLRGHVVDVSDUHGHV 
F  &DVRVHYHULÀTXHGHIRUPDomRH[FHVVLYDGRVHOHPHQWRVGHVXSRUWH
ODMHV RX YLJDV  GDV SDUHGHV WUDGX]LQGRVH QD IHQGLOKDomR
GHVWDV UHFRPHQGDVH XP HYHQWXDO UHIRUoR GD UHVLVWrQFLD j
ÁH[mR GRV HOHPHQWRV GH VXSRUWH SDUD DOpP GR UHIRUoR GDV
SDUHGHVGHDOYHQDULDQDV]RQDVDIHFWDGDV
G  &DVR DV SDUHGHV DSUHVHQWDP LQVXÀFLHQWH FDSDFLGDGH SDUD
absorver as variações dimensionais a que estão sujeitas,
WUDGX]LQGRVHQDVXDIHQGLOKDomRRXHPVLQDLVGHSUHVHQoDGH
humidade, recomenda-se a execução de juntas de movimento
verticais convenientemente espaçadas tendo em atenção,
HQWUHRXWURVIDFWRUHVDQDWXUH]DGRVPDWHULDLVFRQVWLWXLQWHVGD
DOYHQDULDDH[LVWrQFLDGH]RQDVVLQJXODUHVHDSRUPHQRUL]DomR
FRQVWUXWLYDHVSHFtÀFDDGRSWDGD
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V.3.2.4

5HIHUrQFLDV
[1, 6, 13, 17, 18]

V.3.3

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.3.3.1

$V SDUHGHV H[WHULRUHV GHYHP VHU GH JHRPHWULD H FODVVH GH UHVLVWrQFLD
ao fogo adequadas às funções que desempenham, tendo em conta a sua
ORFDOL]DomRQRHGLItFLRHRSRUWHGHVWHGHPRGRDVDWLVID]HUDVGLVSRVLo}HV
GDUHJXODPHQWDomRGHVHJXUDQoDDRLQFrQGLRDSOLFiYHOHDRHVWDEHOHFLGR
HP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 

o
o

Em edifícios existentes, caso as paredes exteriores não apresentem a
FODVVH GH UHVLVWrQFLD DR IRJR DGHTXDGD jV IXQo}HV TXH GHVHPSHQKDP
WHQGRHPFRQWDDVXDORFDOL]DomRQRHGLItFLRHRSRUWHGHVWHGHYHPVHU
implementadas acções com vista à satisfação do estabelecido em IV.2
6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 

V.3.3.2

V.3.3.3

5HIHUrQFLDV
$QH[R´5HFRPHQGDo}HV&RPSOHPHQWDUHVGH6HJXUDQoDDR,QFrQGLRµ

[2, 3]
V.3.4

SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO E VANDALISMO

V.3.4.1

As paredes exteriores devem conferir uma protecção adequada aos
ocupantes e aos seus bens, contra intrusões indesejáveis de pessoas, animais
HREMHFWRV3DUDRHIHLWRDVSDUHGHVTXHVHORFDOL]DPQRVSLVRVLQIHULRUHV
não devem poder ser destruídas por objectos cortantes de uso corrente, nem
facilmente desmontadas, nomeadamente no caso de serem constituídas por
SDLQpLVSUHIDEULFDGRVQHPDLQGDIDFLOPHQWHDWDFiYHLVSHORVURHGRUHV3RU
outro lado, as aberturas de ventilação e outras eventualmente existentes nas
paredes devem ter dispositivos que impeçam o acesso de animais.

o

Em edifícios existentes recomenda-se a correcção das situações em que as
SDUHGHVH[WHULRUHVQmRFRQÀUDPSURWHFomRDGHTXDGDDRVRFXSDQWHVHDRV
seus bens, contra intrusões indesejáveis de pessoas, animais e objectos.

V.3.4.2

V.3.4.3

5HIHUrQFLDV
[6]

o
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V.3.5

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

V.3.5.1

$V SDUHGHV H[WHULRUHV GHYHP DSUHVHQWDU UHVLVWrQFLD PHFkQLFD H
HVWDELOLGDGHVDWLVIDWyULDVIDFHDRVHVIRUoRVTXHQHODVSRGHPVHULQGX]LGRV
acidentalmente sob acções de choque resultantes de queda ou projecção
de pessoas ou objectos.

V.3.5.2

Para efeito do disposto no número anterior, a energia correspondente às
acções de choque a considerar na concepção das paredes deve ter em
DWHQomR DV IXQo}HV GRV HVSDoRV FRQÀQDQWHV FRP DV SDUHGHV H RV ULVFRV
associados ao exercício dessas funções.

Estabelecimentos Existentes

o
o

V.3.5.3

Em edifícios existentes, caso as paredes exteriores não apresentem
UHVLVWrQFLD PHFkQLFD H HVWDELOLGDGH VDWLVIDWyULDV IDFH DRV HVIRUoRV TXH
QHODVSRGHPVHULQGX]LGRVDFLGHQWDOPHQWHVREDFo}HVGHFKRTXHGHYHP
VHUUHDOL]DGDVDFo}HVGHUHIRUoRGHIRUPDDFRUULJLUHVVDVGHÀFLrQFLDV

V.3.5.4

3DUD D DYDOLDomR H[SHULPHQWDO GD UHVLVWrQFLD D DFo}HV GH FKRTXH GH
FRUSR PROH H GH FRUSR GXUR  GDV SDUHGHV GHYHP VHU WRPDGDV FRPR
UHIHUrQFLDDVHVSHFLÀFDo}HVFRQWLGDVQRGRFXPHQWRQRUPDWLYRGD (27$
“Technical Report TR 001:2003 – Determination of impact resistance of
SDQHOVDQGSDQHOVDVVHPEOLHVµ>@HPSDUWLFXODUQRVFDVRVHP TXHDV
paredes são constituídas por soluções não-tradicionais para as quais não
H[LVWDVXÀFLHQWHSUiWLFDGHXWLOL]DomR

V.3.5.5

5HIHUrQFLDV
[14, 15, 21]

V.3.6

ESTANQUIDADE À ÁGUA

V.3.6.1

As paredes exteriores devem apresentar estanquidade à água satisfatória,
LPSHGLQGRDSHQHWUDomRGDiJXDGRH[WHULRUSDUDRLQWHULRUDWUDYpVGH
soluções construtivas e de revestimentos exteriores adequados.

V.3.6.2

o

o
o
Em edifícios existentes, caso as paredes exteriores não apresentem
HVWDQTXLGDGHjiJXDVDWLVIDWyULDWUDGX]LQGRVHQRPHDGDPHQWHHPVLQDLV
de presença de humidade no interior e de outras anomalias que indiciem
a deterioração dos materiais constituintes ou que comprometam as
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FRQGLo}HV GH VD~GH H GH KLJLHQH GRV XWLOL]DGRUHV GHYHP VHU UHDOL]DGDV
DFo}HV GH UHSDUDomR GHVVDV GHÀFLrQFLDV GHVLJQDGDPHQWH DWUDYpV GD
implementação de disposições construtivas e de revestimentos exteriores
adequados.
V.3.6.3

A selecção da solução construtiva deve ter em conta a severidade da
H[SRVLomRGDVSDUHGHVjFKXYDHDRYHQWRDTXDOSRGHVHUWUDGX]LGDDWUDYpV
GHSDUkPHWURVDVVRFLDGRVjORFDOL]DomRGRHGLItFLRjSURWHFomRGDSDUHGH
em relação à acção do vento, e à altura a que se situa o topo da parede.

V.3.6.4

Para as soluções correntes de paredes exteriores, constituídas por panos
de alvenaria de preenchimento de malhas estruturais de betão armado,
SRGHUVHmR DVVXPLU FRPR JHQHULFDPHQWH DSOLFiYHLV RV FULWpULRV GR
GRFXPHQWRQRUPDWLYRIUDQFrV´'78²7UDYDX[GHEkWLPHQW²2XYUDJHV
HQPDoRQQHULHGHSHWLWVpOpPHQWV²SDURLVHWPXUV3DUWLH²*XLGHSRXUOH
FKRL[GHVW\SHVGHPXUGHIDoDGHHQIRQFWLRQGXVLWHµ>@TXHWLSLÀFDDV
soluções correntes de paredes de alvenaria com desempenho satisfatório
face a diferentes graus de severidade de exposição à chuva e ao vento.

V.3.6.5

No caso de paredes com paramentos revestidos com argamassa de reboco
FRUUHQWHVRXSUpGRVHDGRVHPIiEULFD DPDQXWHQomRGDHVWDQTXLGDGHj
iJXDGDFKXYDGHSHQGHHPODUJDPHGLGDGDQmRH[LVWrQFLDGHIHQGLOKDomR
QRV UHYHVWLPHQWRV H[WHULRUHV 1HVVH VHQWLGR SDUD DOpP GH XPD FRUUHFWD
IRUPXODomRHDSOLFDomRGRVUHERFRV YHU9²5HYHVWLPHQWRVH[WHULRUHVHP
SDUHGHVH[WHULRUHV GHYHPVHUGHYLGDPHQWHFRQVLGHUDGDVDVGHIRUPDo}HV
SUHYLVtYHLVDORQJRSUD]RGRVHOHPHQWRVHVWUXWXUDLVTXHVHUYHPGHVXSRUWH
às paredes, de forma a que não seja ultrapassada a capacidade relativamente
UHGX]LGD GH GHIRUPDomR TXH DV SDUHGHV H RV UHVSHFWLYRV UHYHVWLPHQWRV
QRUPDOPHQWHDSUHVHQWDPFRPDFRQVHTXHQWHRFRUUrQFLDGDVXDIHQGLOKDomR

V.3.6.6

5HIHUrQFLDV
[6, 17]

V.3.7

CONFORTO HIGROTÉRMICO

V.3.7.1

As paredes exteriores, como elementos constituintes da envolvente dos
edifícios, devem contribuir para proteger termicamente o ambiente
interior dos edifícios contra as condições desfavoráveis do ambiente
exterior e suas variações, para o que devem apresentar níveis de
LVRODPHQWR WpUPLFR DGHTXDGRV j VHYHULGDGH GR FOLPD GH FDGD UHJLmR
$GLFLRQDOPHQWH QmR GHYHP DSUHVHQWDU ]RQDV ORFDOL]DGDV RQGH SRU
UD]}HVGHGHÀFLHQWHVFRQGLo}HVGHLVRODPHQWRWpUPLFRSRVVDPRFRUUHU

o
o

o

o
o
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Estabelecimentos Existentes

FRQGHQVDo}HV VXSHUÀFLDLV QR SDUDPHQWR LQWHULRU TXH GrHP RULJHP D
degradações do mesmo.
V.3.7.2

Para satisfação das condições estabelecidas no número anterior, as
paredes devem cumprir as disposições aplicáveis do Regulamento das
&DUDFWHUtVWLFDVGH&RPSRUWDPHQWR7pUPLFRGRV(GLItFLRV>@

V.3.7.3

V.3.7.4

Em edifícios existentes, caso as paredes exteriores não apresentem adequados
QtYHLVGHLVRODPHQWRWpUPLFRHRFRUUDPFRQGHQVDo}HVVXSHUÀFLDLVQRSDUDPHQWR
interior associadas a degradação do revestimento do mesmo, recomenda-se o
UHIRUoRGHVVHLVRODPHQWRGHIRUPDDVDWLVID]HUDVFRQGLo}HVSUHFRQL]DGDVSDUD
RHIHLWR YHU,9²&RQIRUWRKLJURWpUPLFRHHÀFLrQFLDHQHUJpWLFD 
5HIHUrQFLDV
[4, 23, 24]

V.3.8

CONFORTO ACÚSTICO

V.3.8.1

As paredes exteriores devem assegurar aos espaços situados no interior
dos edifícios uma protecção acústica satisfatória relativamente aos ruídos
SURGX]LGRVHPHVSDoRVH[WHULRUHVHHPHGLItFLRVFRQWtJXRVRXYL]LQKRV

V.3.8.2

Para satisfação das condições estabelecidas do número anterior, as
paredes de fachada devem apresentar índices de isolamento sonoro a
VRQV GH FRQGXomR DpUHD QRUPDOL]DGR '2m,nT,w  VDWLVID]HQGR RV FULWpULRV
DSOLFiYHLVGHÀQLGRVHP,9 &RQIRUWRDF~VWLFR 

V.3.8.3

V.3.8.4

o
o
o

Em edifícios existentes, caso as paredes exteriores não assegurem aos
espaços situados no interior dos edifícios uma protecção acústica satisfatória
UHODWLYDPHQWH DRV UXtGRV SURGX]LGRV HP HVSDoRV H[WHULRUHV H HP HGLItFLRV
FRQWtJXRVRXYL]LQKRVUHFRPHQGDVHDFRUUHFomRGHVVDVGHÀFLrQFLDVGHIRUPD
VDWLVID]HUDVFRQGLo}HVSUHFRQL]DGDVSDUDRHIHLWR YHU,9²&RQIRUWRDF~VWLFR 
As soluções construtivas a adoptar devem ser devidamente fundamentadas
no âmbito do projecto de condicionamento acústico do edifício. TratandoVHGHSDUHGHVTXHLQWHJUDPHPJHUDOGLYHUVRVWLSRVGHHOHPHQWRV²]RQDV
RSDFDV GHDOYHQDULDRXRXWURVPDWHULDLV YmRVHQYLGUDoDGRVHFDL[DVGH
estore –, há que atender especialmente ao facto de o isolamento sonoro ser
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muito condicionado pelo desempenho acústico dos vãos nelas existentes.
V.3.8.5

5HIHUrQFLDV
[5]
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>@ 3$,9$-9DVFRQFHORV$*8,$5-RVp3,1+2$QD FRRUG ²*XLD7pFQLFR
GH5HDELOLWDomR+DELWDFLRQDO. 2 Vols. Lisboa : INH/LNEC, 2006.
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>@ 6$1726&3LQDGRV52'5,*8(65RGULJR²&RHÀFLHQWHVGHWUDQVPLVVmR
WpUPLFD GH HOHPHQWRV RSDFRV GD HQYROYHQWH GRV HGLItFLRV 6ROXo}HV
construtivas de edifícios antigos. Soluções construtivas das Regiões
$XWyQRPDV/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
V. 4

PAREDES INTERIORES

V.4.1

PRINCÍPIOS GERAIS

V.4.1.1

$VSDUHGHVLQWHULRUHVGHYHPVDWLVID]HUDVH[LJrQFLDVTXHOKHVVmRDSOLFiYHLV
QRTXHUHVSHLWDQRPHDGDPHQWHjUHVLVWrQFLDPHFkQLFDHHVWDELOLGDGHj
VHJXUDQoDDRLQFrQGLRjVHJXUDQoDQDXWLOL]DomRDRFRQIRUWRKLJURWpUPLFR
ao conforto acústico, ao conforto visual e à durabilidade.

o

V.4.1.2

(P HGLItFLRV H[LVWHQWHV GHYHP VHU FRUULJLGDV DV GHÀFLrQFLDV GDV SDUHGHV
LQWHULRUHVUHODWLYDPHQWHjUHVLVWrQFLDPHFkQLFDHHVWDELOLGDGHHjVHJXUDQoD
DRLQFrQGLRVHQGRUHFRPHQGiYHODPHOKRULDGDVFRQGLo}HVGHGHVHPSHQKR
QRTXHUHVSHLWDjVUHVWDQWHVH[LJrQFLDVDTXHDVSDUHGHVGHYHPVDWLVID]HU

V.4.1.3

Nas situações mais correntes, em que as paredes interiores são constituídas
por alvenarias revestidas, cabe ao conjunto tosco-revestimento a satisfação
GDJHQHUDOLGDGHGHVVDVH[LJrQFLDVHPERUDDFRQWULEXLomRGHFDGDXPGRV
FRPSRQHQWHV WRVFRVRXUHYHVWLPHQWRV WHQKDPDLRURXPHQRUUHOHYkQFLD
FRQVRDQWHRWLSRGHH[LJrQFLDDVDWLVID]HU

V.4.1.4

$VHVSHFLÀFDo}HVDSUHVHQWDGDVQRVQ~PHURVVHJXLQWHVUHIHUHPVHHPJHUDOj
SDUHGHQRVHXFRQMXQWRDVHVSHFLÀFDo}HVDSOLFiYHLVDSHQDVDRVUHYHVWLPHQWRV
FRQVWDPGH9 5HYHVWLPHQWRVLQWHULRUHVHPSDUHGHVHWHFWRV 

V.4.2

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.4.2.1

As paredes interiores, quer tenham ou não funções estruturais, devem
DSUHVHQWDU HVWDELOLGDGH H UHVLVWrQFLD PHFkQLFD VDWLVIDWyULDV IDFH DRV
HVIRUoRVTXHQHODVSRGHPVHULQGX]LGRVQRPHDGDPHQWHSHODDFWXDomRGH
FDUJDVSHUPDQHQWHVHGHVREUHJDUJDV HQWUHDVTXDLVDVFDUJDVH[FrQWULFDV
GHFRUUHQWHVGDVXVSHQVmRGHHTXLSDPHQWRRXPRELOLiULRQXPGRVSDUDPHQWRV 

o

o

o
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número

Novos Estabelecimentos

Estabelecimentos Existentes

V.4.2.2

V.4.2.3

V.4.2.4

Em edifícios existentes, caso as paredes interiores não apresentem
HVWDELOLGDGHHUHVLVWrQFLDPHFkQLFDVDWLVIDWyULDVGHYHPVHULPSOHPHQWDGDV
acções de reforço para lhes conferir a segurança adequada.
Para as soluções correntes de paredes interiores, constituídas por panos de
alvenaria, devem ser considerados, em particular, os seguintes aspectos:
D  $VGLPHQV}HVPi[LPDVGRVSDQRVGHDOYHQDULDHQWUHHOHPHQWRV
GHWUDYDPHQWRGHYHPVHUGHÀQLGDVGHIRUPDDOLPLWDUDVVXDV
´HVEHOWH]DVµ UHODomRHQWUHDGLPHQVmRKRUL]RQWDORXYHUWLFDO
H D HVSHVVXUD  SDUD YDORUHV TXH DVVHJXUHP D VXD DGHTXDGD
estabilidade;

D  &DVR VH YHULÀTXH TXH DV GLPHQV}HV GRV SDQRV GH DOYHQDULD QmR
JDUDQWHPXPDDGHTXDGDHVWDELOLGDGHGHYHPVHUUHDOL]DGDVDFo}HV
GHUHIRUoRFRPYLVWDDOLPLWDUDVVXDV´HVEHOWH]DVµGHVLJQDGDPHQWH
DWUDYpV GD FRQVWUXomR GH HOHPHQWRV GH WUDYDPHQWR GH IRUPD D
parcelar os panos de alvenaria;

E  $GHIRUPDELOLGDGHGRVHOHPHQWRVGHVXSRUWH ODMHVRXYLJDV GDV
paredes deve ser compatível com a capacidade relativamente
UHGX]LGD GH GHIRUPDomR TXH DV SDUHGHV H RV UHVSHFWLYRV
revestimentos apresentam sem que ocorra a sua fendilhação.

E  &DVRVHYHULÀTXHGHIRUPDomRH[FHVVLYDGRVHOHPHQWRVGHVXSRUWH
ODMHVRXYLJDV GDVSDUHGHVWUDGX]LQGRVHQDIHQGLOKDomRGHVWDV
UHFRPHQGDVH R HYHQWXDO UHIRUoR GD UHVLVWrQFLD j ÁH[mR GRV
HOHPHQWRVGHVXSRUWHSDUDDOpPGRUHIRUoRGDVSDUHGHVGHDOYHQDULD
QDV]RQDVDIHFWDGDV

5HIHUrQFLDV
[1, 6, 17, 18]

V.4.3

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.4.3.1

$VSDUHGHVLQWHULRUHVGHYHPVHUGHFODVVHGHUHVLVWrQFLDDRIRJRDGHTXDGD
jVIXQo}HVTXHGHVHPSHQKDPWHQGRHPFRQWDDVXDORFDOL]DomRQRHGLItFLR
HRSRUWHGHVWHGHPRGRDVDWLVID]HUDVGLVSRVLo}HVGDUHJXODPHQWDomR
GHVHJXUDQoDDRLQFrQGLRDSOLFiYHOHDRHVWDEHOHFLGRHP,9 6HJXUDQoD
DRLQFrQGLR 

o
o

Em edifícios existentes, caso as paredes interiores não apresentem a classe de
UHVLVWrQFLDDRIRJRDGHTXDGDjVIXQo}HVTXHGHVHPSHQKDPWHQGRHPFRQWDD
VXDORFDOL]DomRQRHGLItFLRHRSRUWHGHVWHGHYHPVHULPSOHPHQWDGDVDFo}HV
FRPYLVWDjVDWLVIDomRGRHVWDEHOHFLGRHP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 

V.4.3.2

V.4.3.3

Para as soluções correntes de paredes interiores, constituídas por panos de
alvenaria, devem ser considerados, em particular, os seguintes aspectos:

5HIHUrQFLDV
[2, 3]

$QH[R´5HFRPHQGDo}HV&RPSOHPHQWDUHVGH6HJXUDQoDDR,QFrQGLRµ
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V.4.4

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

V.4.4.1

$V SDUHGHV LQWHULRUHV GHYHP DSUHVHQWDU UHVLVWrQFLD PHFkQLFD H
HVWDELOLGDGHVDWLVIDWyULDVIDFHDRVHVIRUoRVTXHQHODVSRGHPVHULQGX]LGRV
acidentalmente sob acções de choque resultantes de queda ou projecção
de pessoas ou objectos.

V.4.4.2

Para efeito do disposto no número anterior, a energia correspondente às
acções de choque a considerar na concepção das paredes deve ter em
DWHQomR DV IXQo}HV GRV HVSDoRV FRQÀQDQWHV FRP DV SDUHGHV H RV ULVFRV
associados ao exercício dessas funções.

o
o

Em edifícios existentes, caso as paredes interiores não apresentem
UHVLVWrQFLD PHFkQLFD H HVWDELOLGDGH VDWLVIDWyULDV IDFH DRV HVIRUoRV TXH
QHODVSRGHPVHULQGX]LGRVDFLGHQWDOPHQWHVREDFo}HVGHFKRTXHGHYHP
VHUUHDOL]DGDVDFo}HVGHUHIRUoRGHIRUPDDFRUULJLUHVVDVGHÀFLrQFLDV

V.4.4.3

V.4.4.4

3DUD D DYDOLDomR H[SHULPHQWDO GD UHVLVWrQFLD D DFo}HV GH FKRTXH GH
FRUSR PROH H GH FRUSR GXUR  GDV SDUHGHV GHYHP VHU WRPDGDV FRPR
UHIHUrQFLDDVHVSHFLÀFDo}HVFRQWLGDVQRGRFXPHQWRQRUPDWLYRGD (27$
“Technical Report TR 001:2003 – Determination of impact resistance of
SDQHOVDQGSDQHOVDVVHPEOLHVµ>@HPSDUWLFXODUQRVFDVRVHP TXHDV
paredes são constituídas por soluções não-tradicionais para as quais não
H[LVWDVXÀFLHQWHSUiWLFDGHXWLOL]DomR

V.4.4.5

5HIHUrQFLDV
[14, 15, 19]

V.4.5

CONFORTO HIGROTÉRMICO

V.4.5.1

4XDQGR FRQÀQHP FRP HVSDoRV QmRDTXHFLGRV DV SDUHGHV LQWHULRUHV
devem contribuir para proteger termicamente o ambiente interior dos
edifícios contra as condições menos favoráveis daqueles espaços, para
R TXH GHYHP DSUHVHQWDU QtYHLV GH LVRODPHQWR WpUPLFR TXH VDWLVIDoDP
às disposições do Regulamento das Características de Comportamento
7pUPLFRGRV(GLItFLRV>@

V.4.5.2

o

o
o

Em edifícios existentes, caso as paredes interiores não apresentem adequados
QtYHLVGHLVRODPHQWRWpUPLFRHRFRUUDPFRQGHQVDo}HVVXSHUÀFLDLVQRSDUDPHQWR
interior associadas a degradação do revestimento do mesmo, recomenda-se o
UHIRUoRGHVVHLVRODPHQWRGHIRUPDDVDWLVID]HUDVFRQGLo}HVSUHFRQL]DGDVSDUD
RHIHLWR YHU,9²&RQIRUWRKLJURWpUPLFRHHÀFLrQFLDHQHUJpWLFD 
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número

Novos Estabelecimentos

V.4.5.3

5HIHUrQFLDV
[4, 21, 22]

V.4.6

CONFORTO ACÚSTICO

V.4.6.1

As paredes interiores devem assegurar aos espaços que delimitem uma
SURWHFomR DF~VWLFD VDWLVIDWyULD UHODWLYDPHQWH DRV UXtGRV SURGX]LGRV
noutros espaços do edifício ou de edifícios contíguos.

V.4.6.2

Para efeito do disposto no número anterior, as paredes interiores devem
DSUHVHQWDU tQGLFHV GH LVRODPHQWR VRQRUR D VRQV GH FRQGXomR DpUHD
QRUPDOL]DGR 'n,w  VDWLVID]HQGR RV FULWpULRV DSOLFiYHLV GHÀQLGRV HP ,9
&RQIRUWRDF~VWLFR 

Estabelecimentos Existentes

o
o

V.4.6.3

Em edifícios existentes, caso as paredes interiores não assegurem aos espaços
que delimitem uma protecção acústica satisfatória relativamente aos ruídos
SURGX]LGRVQRXWURVHVSDoRVGRHGLItFLRRXGHHGLItFLRVFRQWtJXRVUHFRPHQGDVH
DFRUUHFomRGHVVDVGHÀFLrQFLDVGHIRUPDVDWLVID]HUDVFRQGLo}HVSUHFRQL]DGDV
SDUDRHIHLWR YHU,9²&RQIRUWRDF~VWLFR 

V.4.6.4

As soluções construtivas a adoptar devem ser devidamente fundamentadas
no âmbito do projecto de condicionamento acústico do edifício.

V.4.6.5

5HIHUrQFLDV

o

[5]
V.4.7

o

5HIHUrQFLDV
[1]

Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio – 5HJXODPHQWRGH6HJXUDQoDH
$Fo}HVSDUD(VWUXWXUDVGH(GLItFLRVH3RQWHV 56$ 

[2]

DECRETO-LEI n.º 220/2008, de 12 de Novembro – 5HJLPH-XUtGLFRGH
6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 5-6&,( 

>@ 3257$5,$QGHGH'H]HPEUR²5HJXODPHQWR7pFQLFRGH
6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 576&,( 

o
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[4]

DECRETO-LEI n.º 80/2006, de 4 de Abril – 5HJXODPHQWRGDV&DUDFWHUtVWLFDV
GH&RPSRUWDPHQWR7pUPLFRGRV(GLItFLRV 5&&7( 

[5]

Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho – 5HJXODPHQWRGRV5HTXLVLWRV
$F~VWLFRVGRV(GLItFLRV 55$( 

[6]

Despacho n.º 41/MES/85, de 14 de Fevereiro – 5HFRPHQGDo}HV7pFQLFDV
SDUD +DELWDomR 6RFLDO 57+6  Lisboa : Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, 1988.

[7]

EN 771-1: 2003/A1: 2005 – 6SHFLÀFDWLRQIRUPDVRQU\XQLWV²3DUW&OD\
PDVRQU\XQLWV. Brussels : CEN.

[8]

EN 771-3: 2003/A1: 2005 – 6SHFLÀFDWLRQ IRU PDVRQU\ XQLWV ² 3DUW 
$JJUHJDWHFRQFUHWHPDVRQU\XQLWV GHQVHDQGOLJKW²ZHLJKWDJJUHJDWHV 
Brussels : CEN.

[9]

EN 998-2: 2003 – 6SHFLÀFDWLRQIRUPRUWDUIRUPDVRQU\²3DUW0DVRQU\
mortar. Brussels : CEN.

[10] EN 845-1: 2003 – 6SHFLÀFDWLRQIRUDQFLOODU\FRPSRQHQWVIRUPDVRQU\
3DUW7LHVWHQVLRQVWUDSVKDQJHUVDQGEUDFNHWV. Brussels : CEN.
[11] EN 845-2: 2003 – 6SHFLÀFDWLRQIRUDQFLOODU\FRPSRQHQWVIRUPDVRQU\
3DUW/LQWHOV. Brussels : CEN.
[12] EN 845-3: 2003 – 6SHFLÀFDWLRQIRUDQFLOODU\FRPSRQHQWVIRUPDVRQU\
3DUW%HGMRLQWUHLQIRUFHPHQWRIVWHHOPHVKZRUN. Brussels : CEN.
[13] EN 1996-2: 2006 – (XURFRGH  ² 'HVLJQ PDVRQU\ VWUXFWXUHV 3DUW 
'HVLJQFRQVLGHUDWLRQVVHOHFWLRQRIPDWHULDOVDQGH[HFXWLRQRIPDVRQU\
Brussels : CEN.
>@ (8523($1 25*$1,6$7,21 )25 7(&+1,&$/ $33529$/6 (27$  ²
'HWHUPLQDWLRQ RI LPSDFW UHVLVWDQFH RI SDQHOV DQG SDQHO DVVHPEOLHV
%UXVVHOV(27$ 7HFKQLFDO5HSRUW75 
>@ (8523($1 25*$1,6$7,21 )25 7(&+1,&$/ $33529$/6 (27$  ²
*XLGHOLQHIRU(XURSHDQ7HFKQLFDO$SSURYDOIRULQWHUQDOSDUWLWLRQVNLWV
IRUXVHDVQRQORDGEHDULQJZDOOV%UXVVHOV(27$ (7$* 
[16] ISO 6241: 1984 – 3HUIRUPDQFH VWDQGDUGV LQ EXLOGLQJ ² 3ULQFLSOHV IRU

153

número

Novos Estabelecimentos

Estabelecimentos Existentes

WKHLUSUHSDUDWLRQDQGIDFWRUVWREHFRQVLGHUHG. Geneve : ISO.
[17] NF P 10-202-1: 1994 – 7UDYDX[GHEkWLPHQW2XYUDJHVHQPDoRQQHULHGH
SHWLWVpOpPHQWV²SDURLVHWPXUV3DULV$)125 'RFXPHQW7HFKQLTXH
8QLÀp'78 
[18] BS 5628: Part 3: 2005 – %ULWLVK VWDQGDUG FRGH RI SUDFWLFH IRU XVH RI
PDVRQU\3DUW0DWHULDOVDQGFRPSRQHQWVGHVLJQDQGZRUNPDQVKLS
London : BSI.
[19] &RPXQLFDomR GD &RPLVVmR (XURSHLD D 3URSyVLWR GRV 'RFXPHQWRV
,QWHUSUHWDWLYRV GD 'LUHFWLYD &(( GR &RQVHOKR & 
-RUQDO2ÀFLDOGDV&RPXQLGDGHV(XURSHLDVQ&GHGH)HYHUHLUR
de 1994.
>@ 3$,9$-9DVFRQFHORV$*8,$5-RVp3,1+2$QD FRRUG ²*XLD7pFQLFR
GH5HDELOLWDomR+DELWDFLRQDO. 2 vols. Lisboa : INH/LNEC, 2006.
>@ 6$1726 & 3LQD GRV 0$7,$6 /XLV ² &RHÀFLHQWHV GH WUDQVPLVVmR
WpUPLFDGHHOHPHQWRVGDHQYROYHQWHGRVHGLItFLRV9HUVmRDFWXDOL]DGD
/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
>@ 6$1726&3LQDGRV52'5,*8(65RGULJR²&RHÀFLHQWHVGHWUDQVPLVVmR
WpUPLFD GH HOHPHQWRV RSDFRV GD HQYROYHQWH GRV HGLItFLRV 6ROXo}HV
construtivas de edifícios antigos. Soluções construtivas das Regiões
$XWyQRPDV/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
V. 5

PAVIMENTOS

V.5.1

PRINCÍPIOS GERAIS

V.5.1.1

2VSDYLPHQWRVGRVHGLItFLRVGHYHPVDWLVID]HUDVH[LJrQFLDVTXHOKHVVmR
DSOLFiYHLV QR TXH UHVSHLWD QRPHDGDPHQWH j UHVLVWrQFLD PHFkQLFD H
HVWDELOLGDGHjVHJXUDQoDDRLQFrQGLRjHVWDQTXLGDGHjiJXDDRFRQIRUWR
KLJURWpUPLFRDRFRQIRUWRDF~VWLFRHjGXUDELOLGDGH

o

V.5.1.2

2VSDYLPHQWRVGRVHGLItFLRVDTXHVHUHIHUHPDVSUHVHQWHVHVSHFLÀFDo}HV
VmRHQWHQGLGRVFRPRLQFOXLQGRRHOHPHQWRHVWUXWXUDOUHVLVWHQWH HPUHJUD
XPODMH RUHYHVWLPHQWRGHSLVRHRUHYHVWLPHQWRGHWHFWRHPERUDDV

o
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HVSHFLÀFDo}HV UHODWLYDV D HVWHV UHYHVWLPHQWRV VHMDP HVWDEHOHFLGDV HP
9 5HYHVWLPHQWRHPSLVRV 
V.5.1.3

Em edifícios existentes devem ser corrigidas as situações de pavimentos
FRPGHÀFLrQFLDGHVHJXUDQoDHVWUXWXUDOGHVHJXUDQoDDRLQFrQGLRHGH
estanquidade à água, sendo recomendável a melhoria das condições de
GHVHPSHQKRQRTXHUHVSHLWDjVUHVWDQWHVH[LJrQFLDV

V.5.2

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.5.2.1

Os pavimentos dos edifícios devem ser concebidos e dimensionados, ou
YHULÀFDGRV GH PRGR D VXSRUWDUHP QDV FRQGLo}HV UHJXODPHQWDUHV GH
VHJXUDQoD H GH DFRUGR FRP RV FULWpULRV GHÀQLGRV HP ,9 5HVLVWrQFLD
PHFkQLFDHHVWDELOLGDGH DVGLIHUHQWHVDFo}HVDTXHSRGHPVHUVXEPHWLGRV

o

V.5.2.2

A estrutura resistente e os respectivos elementos constituintes devem
DSUHVHQWDUUHVLVWrQFLDPHFkQLFDVDWLVIDWyULDIDFHDRVHVIRUoRVTXHQHOHVSRGHP
VHULQGX]LGRVHFRQVHUYDUHVVDUHVLVWrQFLDGXUDQWHDYLGD~WLOGRVHGLItFLRV

o

V.5.2.3

V.5.2.4

Em edifícios existentes, caso os pavimentos não apresentem segurança
estrutural satisfatória, devem ser implementadas acções de reforço para
lhes conferir a segurança adequada.
5HIHUrQFLDV
9HU,9 5HVLVWrQFLDPHFkQLFDHHVWDELOLGDGH

V.5.3

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.5.3.1

Os pavimentos dos edifícios devem ser concebidos e dimensionados, ou
YHULÀFDGRVGHPRGRTXHHPFDVRGHLQFrQGLRDVXDFDSDFLGDGHUHVLVWHQWH
possa ser garantida durante um período de tempo determinado que permita
a evacuação dos edifícios pelos seus ocupantes em condições seguras; para
WDORVSDYLPHQWRVGHYHPVHUGHFODVVHVGHUHVLVWrQFLDDRIRJRDGHTXDGDVjV
funções que desempenham, tendo em conta o porte do edifício, de modo a
VDWLVID]HUjVGLVSRVLo}HVUHIHULGDVHP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 

V.5.3.2

o
o

Em edifícios existentes, caso os respectivos pavimentos apresentem
FODVVHV GH UHVLVWrQFLD DR IRJR GHVDMXVWDGDV HP UHODomR jV IXQo}HV TXH
desempenham, devem ser implementadas acções com vista à satisfação
GRGLVSRVWRHP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 
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número

Novos Estabelecimentos

V.5.3.3

5HIHUrQFLDV

Estabelecimentos Existentes

o

[1, 2]

$QH[R´5HFRPHQGDo}HV&RPSOHPHQWDUHVGH6HJXUDQoDDR,QFrQGLRµ
V.5.4

ESTANQUIDADE À ÁGUA

V.5.4.1

2VSDYLPHQWRVWpUUHRVEHPFRPRRVSDYLPHQWRVGRVORFDLVK~PLGRVH
HP JHUDO WRGRV DTXHOHV RQGH SRGH YHULÀFDUVH D SUHVHQoD SURORQJDGD
de água, devem apresentar estanquidade satisfatória, impedindo, quer a
penetração da água do exterior para o interior, quer a passagem da água
para outros locais de andares subjacentes.

o

V.5.4.2

3DUDVDWLVIDomRGDVH[LJrQFLDVGHHVWDQTXLGDGHjiJXDHQXQFLDGDVQRQ~PHUR
DQWHULRURVSDYLPHQWRVWpUUHRVGHYHPUHVSHLWDUDFRQGLo}HVVHJXLQWHV

o

D  4XDQGRDVVHQWHGLUHFWDPHQWHVREUHRWHUUHQRRSDYLPHQWRGHYH
ser conveniente protegido contra a eventual ascensão da humidade
do solo, mediante a interposição de uma camada impermeável ou
TXHDVVHJXUHDGUHQDJHPHÀFLHQWHGHVVDKXPLGDGH
E  4XDQGR DVVHQWH VREUH FDL[DGHDU HVWD GHYH VHU YHQWLODGD
mediante aberturas de arejamento praticadas nas respectivas
paredes, com uma área total de, pelo menos, 1:1000 da área em
planta da caixa-de-ar.
V.5.4.3

Em edifícios existentes, caso os pavimentos não apresentem estanquidade
jiJXDVDWLVIDWyULDWUDGX]LQGRVHQRPHDGDPHQWHHPVLQDLVGHSUHVHQoDGH
humidade no interior ou de outras anomalias que indiciem a deterioração
dos materiais constituintes ou que comprometam as condições de saúde
HGHKLJLHQHGRVXWLOL]DGRUHVGHYHPVHUUHDOL]DGDVDFo}HVGHUHSDUDomR
GHVVDV GHÀFLrQFLDV GHVLJQDGDPHQWH DWUDYpV GD LPSOHPHQWDomR GH
disposições construtivas e de revestimentos exteriores adequados.

V.5.5

CONFORTO HIGROTÉRMICO

V.5.5.1

4XDQGRLQWHJUHPDHQYROYHQWHGRVHGLItFLRVRXFRQÀQHPFRPHVSDoRVQmR

o
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aquecidos, os pavimentos devem contribuir para proteger termicamente
o ambiente interior dos edifícios.
V.5.5.2

Os pavimentos sobre espaços abertos ou não aquecidos e, em certas
VLWXDo}HVRVSDYLPHQWRVWpUUHRVDVVHQWHVGLUHFWDPHQWHVREUHRWHUUHQR
GHYHP DSUHVHQWDU QtYHLV GH LVRODPHQWR WpUPLFR DGHTXDGRV GHYHQGR
VDWLVID]HUDVGLVSRVLo}HVGR5&&7(

o

Em edifícios existentes, caso os pavimentos exteriores ou em contacto com
ORFDLVQmRDTXHFLGRVQmRDSUHVHQWHPQtYHLVGHLVRODPHQWRWpUPLFRDGHTXDGRV
H RFRUUDP FRQGHQVDo}HV VXSHUÀFLDLV QR SDUDPHQWR LQWHULRU DVVRFLDGDV D
degradação do revestimento do mesmo, recomenda-se uma acção de reforço
GHVVH LVRODPHQWR GH IRUPD D VDWLVID]HU DV FRQGLo}HV SUHFRQL]DGDV SDUD R
HIHLWR YHU,9²&RQIRUWRKLJURWpUPLFRHHÀFLrQFLDHQHUJpWLFD 

V.5.5.3

V.5.5.4

5HIHUrQFLDV
[3, 5, 6]

o

V.5.6

CONFORTO ACÚSTICO

V.5.6.1

2V SDYLPHQWRV GRV HGLItFLRV GHYHP DVVHJXUDU DRV HVSDoRV TXH FRQÀQHP RX
separem uma protecção acústica satisfatória relativamente aos sons de
FRQGXomRDpUHDHDRVVRQVGHSHUFXVVmRSURGX]LGRVQRXWURVHVSDoRVGRHGLItFLR

o

V.5.6.2

Para efeito do disposto no número anterior, os pavimentos devem ser
TXDOLÀFDGRVSRUtQGLFHVGHLVRODPHQWRVRQRURDVRQVGHFRQGXomRDpUHD
H D VRQV GH SHUFXVVmR FXMRV YDORUHV VDWLVIDoDP RV FULWpULRV DSOLFiYHLV
GHÀQLGRVHP,9 &RQIRUWRDF~VWLFR 

o

Em edifícios existentes, caso os pavimentos não assegurem, aos espaços
situados no interior dos edifícios, uma protecção acústica satisfatória
UHODWLYDPHQWH DRV VRQV SURGX]LGRV HP HVSDoRV FRQWtJXRV UHFRPHQGDVH D
FRUUHFomRGHVVDVGHÀFLrQFLDVGHIRUPDVDWLVID]HUDVFRQGLo}HVSUHFRQL]DGDV
SDUDRHIHLWR YHU,9²&RQIRUWRDF~VWLFR 

V.5.6.3

V.5.6.4

5HIHUrQFLDV
[4, 7, 8]

V.5.7

o

REFERÊNCIAS
[1]

DECRETO-LEI n.º 220/2008, de 12 de Novembro – 5HJLPH-XUtGLFRGH

o
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Novos Estabelecimentos

Estabelecimentos Existentes

6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 5-6&,( 
>@ 3257$5,$QGHGH'H]HPEUR²5HJXODPHQWR7pFQLFRGH
6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 576&,( 
[3]

DECRETO-LEI n.º 80/2006, de 5 de Março – Regulamento das
&DUDFWHUtVWLFDVGH&RPSRUWDPHQWR7pUPLFRGRV(GLItFLRV 5&&7( 

[4]

Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho – 5HJXODPHQWRGRV5HTXLVLWRV
$F~VWLFRVGRV(GLItFLRV 55$( 

>@ 6$1726 & 3LQD GRV 0$7,$6 /XLV ² &RHÀFLHQWHV GH WUDQVPLVVmR
WpUPLFDGHHOHPHQWRVGDHQYROYHQWHGRVHGLItFLRV9HUVmRDFWXDOL]DGD
/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
>@ 6$1726&3LQDGRV52'5,*8(65RGULJR²&RHÀFLHQWHVGHWUDQVPLVVmR
WpUPLFD GH HOHPHQWRV RSDFRV GD HQYROYHQWH GRV HGLItFLRV 6ROXo}HV
construtivas de edifícios antigos. Soluções construtivas das Regiões
$XWyQRPDV/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
[7]

SILVA, P. Martins da – Acústica de Edifícios. Lisboa : LNEC, 1995.
,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 

[8]

DOMINGUES, Odete – A acústica nos edifícios. Pavimentos e revestimentos
de pavimentos, isolamento a sons de percussão. Lisboa : LNEC, 2009.
1mR6HULDGR16 

V. 6

ESCADAS E RAMPAS

V.6.1

PRINCÍPIOS GERAIS

V.6.1.1

As escadas e rampas dos edifícios devem ser concebidas e dimensionadas,
RXYHULÀFDGDVGHPRGRDVDWLVID]HUDVH[LJrQFLDVTXHOKHVVmRDSOLFiYHLV
QRTXHUHVSHLWDQRPHDGDPHQWHjUHVLVWrQFLDPHFkQLFDHHVWDELOLGDGHj
VHJXUDQoDDRLQFrQGLRHjGXUDELOLGDGH

V.6.1.2

As escadas e rampas dos edifícios a que se referem as presentes
HVSHFLÀFDo}HV VmR HQWHQGLGDV FRPR LQFOXLQGR R HOHPHQWR HVWUXWXUDO

o

o
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UHVLVWHQWH HPUHJUDXPDODMH RUHYHVWLPHQWRGHSLVRHRUHYHVWLPHQWR
GHWHFWRHPERUDDVHVSHFLÀFDo}HVUHODWLYDVDHVWHVUHYHVWLPHQWRVVHMDP
HVWDEHOHFLGDVHP9 5HYHVWLPHQWRVHPHVFDGDVHUDPSDV 
V.6.1.3

Em edifícios existentes devem ser corrigidas as situações de escadas e rampas
FRPGHÀFLrQFLDGHVHJXUDQoDHVWUXWXUDOHGHVHJXUDQoDDRLQFrQGLR

V.6.2

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.6.2.1

As escadas e rampas dos edifícios devem ser concebidas e dimensionadas,
RXYHULÀFDGDVGHPRGRDVXSRUWDUHPQDVFRQGLo}HVUHJXODPHQWDUHVGH
segurança, as diferentes acções a que podem ser submetidas.

V.6.2.2

A estrutura resistente e os respectivos elementos constituintes devem
DSUHVHQWDUUHVLVWrQFLDPHFkQLFDVDWLVIDWyULDIDFHDRVHVIRUoRVTXHQHOHVSRGHP
VHULQGX]LGRVHFRQVHUYDUHVVDUHVLVWrQFLDGXUDQWHDYLGD~WLOGRVHGLItFLRV

o
o

V.6.2.3

V.6.2.4

Em edifícios existentes, caso as escadas ou as rampas não apresentem
segurança estrutural satisfatória, devem ser implementadas acções de
reforço para lhes conferir a segurança adequada.
5HIHUrQFLDV
9HU,9 5HVLVWrQFLDPHFkQLFDHHVWDELOLGDGH

V.6.3

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.6.3.1

As escadas e rampas devem ser construídas com materiais da classe de
reacção ao fogo adequadas às funções que desempenhem, tendo em
FRQWDDVXDORFDOL]DomRQRHGLItFLRHRSRUWHGHVWHGHPRGRDVDWLVID]HU
DVGLVSRVLo}HVUHIHULGDVHP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 

o
o

V.6.3.2

V.6.3.3

Em edifícios existentes, caso as respectivas escadas e rampas apresentem
materiais da classe de reacção ao fogo desajustada em relação às
funções que desempenham, devem ser implementadas acções com vista à
VDWLVIDomRGRGLVSRVWRHP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 
5HIHUrQFLDV
[1,2]

V.6.4

REFERÊNCIAS

o
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Novos Estabelecimentos

[1]

DECRETO-LEI n.º 220/2008, de 12 de Novembro – 5HJLPH-XUtGLFRGH
6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 5-6&,( 

Estabelecimentos Existentes

o

>@ 3257$5,$QGHGH'H]HPEUR²5HJXODPHQWR7pFQLFR
GH6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 576&,( 
V. 7

COBERTURAS

V.7.1

PRINCÍPIOS GERAIS

V.7.1.1

As coberturas dos edifícios devem ser concebidas e dimensionadas, ou
YHULÀFDGDVGHPRGRDVDWLVID]HUDVH[LJrQFLDVTXHOKHVVmRDSOLFiYHLVQRTXH
UHVSHLWDQRPHDGDPHQWHjUHVLVWrQFLDPHFkQLFDHHVWDELOLGDGHjVHJXUDQoD
DR LQFrQGLR j VHJXUDQoD FRQWUD LQWUXVmR H YDQGDOLVPR j HVWDQTXLGDGH j
iJXDDRFRQIRUWRKLJURWpUPLFRDRFRQIRUWRDF~VWLFRHjGXUDELOLGDGH

V.7.1.2

$VFREHUWXUDVGRVHGLItFLRVDTXHVHUHIHUHPDVSUHVHQWHVHVSHFLÀFDo}HVVmR
HQWHQGLGDVFRPRRFRQMXQWRFREHUWXUDWHFWRHPERUDDVHVSHFLÀFDo}HV
relativas aos revestimentos de coberturas sejam estabelecidas em V.14
5HYHVWLPHQWRHPFREHUWXUDV 

o

o

V.7.1.3

Em edifícios existentes devem ser corrigidas as situações de coberturas
FRPGHÀFLrQFLDGHVHJXUDQoDHVWUXWXUDOGHVHJXUDQoDDRLQFrQGLRHGH
estanquidade à água, sendo recomendável a melhoria das condições de
GHVHPSHQKRQRTXHUHVSHLWDjVUHVWDQWHVH[LJrQFLDV

V.7.2

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.7.2.1

As coberturas dos edifícios devem ser concebidas e dimensionadas de
modo a suportarem, nas condições regulamentares de segurança, as
diferentes acções a que podem ser submetidas.

o

V.7.2.2

A estrutura resistente e os respectivos elementos constituintes devem
DSUHVHQWDUUHVLVWrQFLDPHFkQLFDVDWLVIDWyULDIDFHDRVHVIRUoRVTXHQHOHV
SRGHPVHULQGX]LGRVHFRQVHUYDUHVVDUHVLVWrQFLDGXUDQWHDYLGD~WLOGRV
edifícios.

o

V.7.2.3

Em edifícios existentes, caso a estrutura da cobertura não apresente
segurança estrutural satisfatória, devem ser implementadas acções de
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reforço para lhe conferir a segurança adequada.
V.7.2.4

5HIHUrQFLDV
9HU,9 5HVLVWrQFLDPHFkQLFDHHVWDELOLGDGH

V.7.3

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.7.3.1

$VFREHUWXUDVGHYHPVDWLVID]HUDVGLVSRVLo}HVUHIHULGDVHP,9 6HJXUDQoD
DRLQFrQGLR QRPHDGDPHQWHQRTXHVHUHIHUHD

o
o

D  &ODVVH GH UHVLVWrQFLD DR IRJR GD UHVSHFWLYD HVWUXWXUD TXDQGR
constituída por laje, tendo em conta o porte do edifício, a
HYHQWXDO XWLOL]DomR GD FREHUWXUD FRPR FDPLQKR GH HYDFXDomR
GH HPHUJrQFLD HP FDVR GH LQFrQGLR H D H[LVWrQFLD GH YmRV HP
paredes exteriores sobranceiras à cobertura;
E  &ODVVHVGHUHDFomRDRIRJRGRVPDWHULDLVGRVUHVSHFWLYRVHOHPHQWRV
estruturais nos outros casos, bem como do revestimento da
cobertura e duma eventual esteira de tecto, tendo em conta o
porte do edifício.
V.7.3.2

V.7.3.3

Em edifícios existentes, caso os elementos da estrutura da cobertura
DSUHVHQWHPXPDFODVVHGHUHVLVWrQFLDDRIRJRGHVDMXVWDGDHPUHODomRjV
funções que desempenham ou uma inadequada classe de reacção ao fogo
dos respectivos materiais constituintes, devem ser implementadas acções
FRPYLVWDjVDWLVIDomRGRGLVSRVWRHP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 
5HIHUrQFLDV
[1,2]

V.7.4

SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO E VANDALISMO

V.7.4.1

Os elementos constituintes das coberturas devem conferir protecção
adequada contra intrusões indesejáveis de pessoas, animais e objectos.

V.7.4.1

5HIHUrQFLDV
9HU,9 6HJXUDQoDFRQWUDLQWUXVmRHYDQGDOLVPR

o
Em edifícios existentes recomenda-se a correcção das situações em que
DVFREHUWXUDVQmRFRQÀUDPSURWHFomRDGHTXDGDDRVRFXSDQWHVHDRVVHXV
bens contra intrusões indesejáveis de pessoas, animais e objectos.

o
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Novos Estabelecimentos

V.7.5

ESTANQUIDADE À ÁGUA

V.7.5.1

As estruturas das coberturas devem ser protegidas por revestimentos que
lhes assegurem estanquidade à água da chuva e à neve, de acordo com os
FULWpULRVGHÀQLGRVHP9 5HYHVWLPHQWRHPFREHUWXUDV 

V.7.5.2

5HIHUrQFLDV

Estabelecimentos Existentes

Em edifícios existentes, caso as coberturas não apresentem estanquidade
jiJXDHjQHYHVDWLVIDWyULDWUDGX]LQGRVHQRPHDGDPHQWHHPVLQDLVGH
SUHVHQoDVLJQLÀFDWLYDGHKXPLGDGHQRLQWHULRURXGHRXWUDVDQRPDOLDVTXH
indiciem deterioração dos materiais constituintes ou que comprometam
DVFRQGLo}HVGHVD~GHHGHKLJLHQHGRVXWLOL]DGRUHVGHYHPVHUUHDOL]DGDV
DFo}HV GH UHSDUDomR GHVVDV GHÀFLrQFLDV GHVLJQDGDPHQWH DWUDYpV GD
implementação de disposições construtivas adequadas.

9HU,9 (VWDQTXLGDGHjiJXD
V.7.6
CONFORTO HIGROTÉRMICO
V.7.6.1

As coberturas devem contribuir para proteger termicamente o ambiente
interior dos edifícios contra as condições desfavoráveis do ambiente
exterior e suas variações, para o que devem apresentar níveis de
LVRODPHQWRWpUPLFRDGHTXDGRVjVHYHULGDGHGRFOLPDGHFDGDUHJLmR

V.7.6.2

$V FREHUWXUDV QmR GHYHP DSUHVHQWDU ]RQDV ORFDOL]DGDV RQGH SRU
UD]}HVGHGHÀFLHQWHVFRQGLo}HVGHLVRODPHQWRWpUPLFRSRVVDPRFRUUHU
FRQGHQVDo}HV VXSHUÀFLDLV QR SDUDPHQWR LQWHULRU TXH GrHP RULJHP j
GHJUDGDomRGRPHVPRGHYHQGRVDWLVID]HUDVGLVSRVLo}HVGR5&&7(>@

V.7.6.3

5HIHUrQFLDV
[3, 5]

V.7.7

CONFORTO ACÚSTICO

V.7.7.1

$VFREHUWXUDVGRVHGLItFLRVGHYHPDVVHJXUDUDRVHVSDoRVTXHFRQÀQHPRX
separem uma protecção acústica satisfatória relativamente aos sons de
FRQGXomRDpUHDSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU

V.7.7.2

$VFREHUWXUDVGHYHPVHUTXDOLÀFDGDVSRUtQGLFHVGHLVRODPHQWRVRQRURD
VRQVGHFRQGXomRDpUHDFXMRVYDORUHVVDWLVIDoDPRVFULWpULRVHVWDEHOHFLGRV

o

Em edifícios existentes, caso as coberturas não apresentem adequados níveis
GHLVRODPHQWRWpUPLFRHRFRUUDPFRQGHQVDo}HVVXSHUÀFLDLVQRSDUDPHQWR
interior associadas a degradação do revestimento do mesmo, recomenda-se
RUHIRUoRGHVVHLVRODPHQWRGHIRUPDDVDWLVID]HUDVFRQGLo}HVSUHFRQL]DGDV
SDUDRHIHLWR YHU,9²&RQIRUWRKLJURWpUPLFRHHÀFLrQFLDHQHUJpWLFD 

o
o
Em edifícios existentes, caso as coberturas não assegurem aos espaços que
FRQÀQHP RX VHSDUHP XPD SURWHFomR DF~VWLFD VDWLVIDWyULD UHODWLYDPHQWH
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SDUDDHQYROYHQWHH[WHULRUGHHGLItFLRV YHU,9²&RQIRUWRDF~VWLFR 

V.7.7.3

5HIHUrQFLDV
[4, 6]

V.7.8

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

V.7.8.1

$VFREHUWXUDVPHVPRTXDQGRQmRXWLOL]iYHLVGHYHPVHUSURYLGDVGHPHLRV
de acesso e de circulação que permitam quer a inspecção da sua estrutura
resistente e dos revestimentos com vista a detectar eventuais anomalias,
QRPHDGDPHQWH SHUGDV GH GXUDELOLGDGH GRV PDWHULDLV H GHÀFLrQFLDV GD
HVWDQTXLGDGHTXHUDIiFLOHVHJXUDUHDOL]DomRGHWUDEDOKRVGHOLPSH]D
conservação e reparação.

V.7.8.2

5HIHUrQFLDV
9HU9,, (FRQRPLDGXUDELOLGDGHHPDQXWHQomR

V.7.9

DRV VRQV GH FRQGXomR DpUHD SURYHQLHQWHV GR H[WHULRU UHFRPHQGDVH D
FRUUHFomRGHVVDVGHÀFLrQFLDVGHIRUPDVDWLVID]HUDVFRQGLo}HVSUHFRQL]DGDV
SDUDRHIHLWR YHU,9²&RQIRUWRDF~VWLFR 

o
(PHGLItFLRVH[LVWHQWHVUHFRPHQGDVHDUHDOL]DomRGHDFo}HVGHUHSDUDomR
HEHQHÀFLDomRGRVHOHPHQWRVGDFREHUWXUDWHQGRHPYLVWDJDUDQWLUXP
adequado período de vida útil.

o

REFERÊNCIAS
[1]

DECRETO-LEI n.º 220/2008, de 12 de Novembro – 5HJLPH-XUtGLFRGH
6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 5-6&,( 

>@ 3257$5,$QGHGH'H]HPEUR²5HJXODPHQWR7pFQLFR
GH6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 576&,( 
[3]

DECRETO-LEI n.º 80/2006, de 5 de Março – Regulamento das
&DUDFWHUtVWLFDVGH&RPSRUWDPHQWR7pUPLFRGRV(GLItFLRV 5&&7( 

[4]

DECRETO-LEI n.º 129/2002, de 11 de Maio, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho – Regulamento dos
5HTXLVLWRV$F~VWLFRVGRV(GLItFLRV 55$( 

>@ 6$1726 & 3LQD GRV 0$7,$6 /XLV ² &RHÀFLHQWHV GH WUDQVPLVVmR
WpUPLFDGHHOHPHQWRVGDHQYROYHQWHGRVHGLItFLRV9HUVmRDFWXDOL]DGD
/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
[6]

SILVA, P. Martins da – Acústica de edifícios. Lisboa : LNEC, 1995.
,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 

o
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V. 8

PREENCHIMENTO DE VÃOS

V.8.1

PRINCÍPIOS GERAIS

V.8.1.1

Os preenchimentos de vãos, exteriores ou interiores, abrangem as janelas,
os envidraçados, os elementos de cerramento dos vãos exteriores e as
SRUWDV 3DUD DOpP GLVVR VmR WDPEpP WUDWDGRV QHVWH FDStWXOR RV DVSHFWRV
inerentes às fachadas leves de alumínio e vidro. O termo caixilharia,
seguidamente empregue, inclui, neste contexto, janelas, portas e fachadas
leves. O preenchimento da caixilharia refere-se ao elemento que preenche
o espaço interior de um caixilho, sendo geralmente constituído por vidro.

o

V.8.1.2

1HVWH WH[WR VmR HVSHFLÀFDGDV DV H[LJrQFLDV JHUDLV DSOLFiYHLV D
SUHHQFKLPHQWRV GH YmRV EHP FRPR D IRUPD FRPR SRGH VHU YHULÀFDGD
D VXD VDWLVIDomR DWUDYpV GD DYDOLDomR GR GHVHPSHQKR GHVVHV SURGXWRV
da construção. Tratando-se de produtos abrangidos pela Directiva dos
3URGXWRVGD&RQVWUXomR>@HVWmRMiSUHSDUDGDVRXHPÀQDOL]DomRQRUPDV
GH SURGXWR KDUPRQL]DGDV TXH HVSHFLÀFDP R GHVHPSHQKR PtQLPR
necessário para permitir a marcação CE desses produtos, bem como a sua
IRUPDGHDYDOLDomR(VWHWH[WRWHPHPFRQVLGHUDomRDH[LVWrQFLDGHVVDV
QRUPDVGHSURGXWRHHVSHFLÀFDRVQtYHLVGHGHVHPSHQKRQHFHVViULRVSDUD
a aplicação desses produtos da construção.

o

V.8.1.3

Tendo em conta que a caixilharia, tal como outros processos construtivos,
deve ser adequada ao uso em termos da segurança, habitabilidade,
durabilidade, conforto e funcionalidade e que deve ainda subordinar-se a
FULWpULRVGHUDFLRQDOLGDGHHHFRQRPLDDVXDVHOHFomRGHYHVHUUHDOL]DGD
de acordo com as recomendações do LNEC respectivas [17, 18]. Este
DVSHFWRpVDOLHQWDGRTXDQGRUHOHYDQWHDRORQJRGHVWHWH[WR

o

V.8.1.4

Estes componentes devem ser modulados, integrar soluções construtivas
WLSLÀFDGDVHUHFRUUHUDRXVRGHPDWHULDLVHHOHPHQWRVQRUPDOL]DGRV

o

V.8.1.5

Estabelecimentos Existentes

No caso de ser encarada a possibilidade de reabilitação de preenchimentos
de vãos, a profundidade da intervenção depende do seu estado de
conservação. Podem ser considerados dois níveis diferenciados de
intervenção: o primeiro, de substituição total dos preenchimentos de
YmRV VHPSUH TXH HVWHV VH DSUHVHQWHP VLJQLÀFDWLYDPHQWH GHJUDGDGRV
e a sua reconstrução se mostre economicamente inviável ou se
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considerações económicas e funcionais sobre o desempenho global da
envolvente aconselharem à adopção de novos preenchimentos de vãos;
o segundo, de substituição parcial dos elementos degradados, sempre
TXH VH YHULÀTXH VHU D UHSDUDomR PDLV HFRQyPLFD GR TXH D VXEVWLWXLomR
total dos preenchimentos de vãos. Sempre que ocorrer a substituição de
preenchimentos de vãos, aplicam-se integralmente os aspectos destas
regras referentes a construção nova.
V.8.1.6

A alteração das características mecânicas e funcionais decorrentes da
instalação de novos preenchimentos de vãos ou da reabilitação dos existentes
deve ser necessariamente considerada nos outros aspectos de desempenho
do edifício nos quais possa ter impacte, por exemplo nos aspectos de
YHQWLODomRHFOLPDWL]DomR XPDYH]TXHDDOWHUDomRGDSHUPHDELOLGDGHDRDU
GDHQYROYHQWHSRGHWHULPSDFWHVPXLWRVLJQLÀFDWLYRV $VXDFRQVLGHUDomR
GHYH VHU UHÁHFWLGD QD GRFXPHQWDomR GH DYDOLDomR GD FRQIRUPLGDGH
emitida no âmbito dos domínios afectados. A sua não consideração deve ser
REMHFWRGHMXVWLÀFDomRHVFULWDLQWHJUDGDQDGRFXPHQWDomRGHDYDOLDomRGD
conformidade elaborada no âmbito dos preenchimentos de vãos.

V.8.2

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.8.2.1

Os preenchimentos de vãos, quer interiores, quer exteriores, devem apresentar
UHVLVWrQFLDPHFkQLFDHGXUDELOLGDGHVDWLVIDWyULDVIDFHDRVHVIRUoRVLQGX]LGRV
quer no seu normal funcionamento, quer em resultado de manobras erradas
DFLGHQWDLVHGHRFRUUrQFLDSURYiYHOSRUSDUWHGRVXWLOL]DGRUHV

o

V.8.2.2

Nos casos de construções existentes os preenchimentos de vãos não devem
apresentar sinais de deformação plástica ou de rotura de qualquer dos seus
elementos ou componentes.

V.8.2.3

$ FDL[LOKDULD H RV HQYLGUDoDGRV H[WHULRUHV GHYHP DSUHVHQWDU UHVLVWrQFLD
mecânica e durabilidade satisfatórias face ao seu grau de exposição aos
DJHQWHVDWPRVIpULFRVHjDFomRGDLQWHPSpULH

V.8.2.4

$UHVLVWrQFLDPHFkQLFDGDFDL[LOKDULDH[WHULRUGHYHVHUHVSHFLÀFDGDGHDFRUGR
com o documento “Componentes de edifícios. Selecção de caixilharia e seu
GLPHQVLRQDPHQWRPHFkQLFRµGR/1(&>@

V.8.2.5

Para os restantes tipos de preenchimento de vãos exteriores devem ser
consideradas as pressões de dimensionamento referidas no documento
“Componentes de edifícios. Selecção de caixilharia e seu dimensionamento
PHFkQLFRµGR/1(&>@WHQGRHPFRQWDRVDGHTXDGRVFRHÀFLHQWHV
de pressão.

o
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V.8.2.6

3DUD HVSHFLÀFDomR GD UHVLVWrQFLD PHFkQLFD GH SUHHQFKLPHQWRV GH YmRV
interiores deve considerar-se que estes devem resistir a uma diferença de
pressão de 600 Pa.

V.8.2.7

O preenchimento dos vãos não participa na segurança da estrutura
do edifício, devendo ser assegurado que as reacções da estrutura,
RV DVVHQWDPHQWRV DV ÁHFKDV H GLODWDo}HV D TXH RV HGLItFLRV HVWmR
QRUPDOPHQWHVXMHLWRVQmRLQÁXHQFLDPRVHXGHVHPSHQKR

V.8.2.8

7HQGR HP FRQVLGHUDomR D QDWXUH]D GRV VHXV PDWHULDLV FRQVWLWXLQWHV D
concepção dos preenchimentos de vãos e a sua colocação em obra devem ser
tais que as variações dimensionais devidas às variações de temperatura e de
humidade não afectem sensivelmente a estabilidade dos preenchimentos
GHYmRVDÀPGHQmRFRPSURPHWHUDVHJXUDQoDGRVRFXSDQWHV

V.8.2.9

$ À[DomR GHYH VHU GLPHQVLRQDGD GH IRUPD D TXH GHYLGR j DFomR GRV
agentes externos e dos esforços devidos ao funcionamento, não se
YHULÀTXH GHIRUPDomR H[FHVVLYD RX URWXUD QHP QR SUHHQFKLPHQWR GH
vão nem no guarnecimento do vão. No caso da caixilharia, a avaliação
GD GHIRUPDomR GHYH VHU IHLWD WHQGR HP FRQWD DV HVSHFLÀFDo}HV GR
documento “Componentes de edifícios. Selecção de caixilharia e seu
GLPHQVLRQDPHQWRPHFkQLFRµGR/1(&>@

V.8.2.10

(PHVSHFLDODFDL[LOKDULDH[WHULRUGHYHVHUSRQWXDOPHQWHÀ[DGD DRYmR
mantendo folgas entre o aro e o vão que permitam assegurar alguma
LQGHSHQGrQFLDUHODWLYDPHQWHDSHTXHQRVPRYLPHQWRVGLIHUHQFLDLVORFDLV
nomeadamente os devidos às deformações impostas pela acção do vento
à caixilharia e as dilatações diferenciais entre o caixilho e a envolvente do
YmR$HVVHUHVSHLWRGHYHVHFXPSULUDHVSHFLÀFDomRLQGLFDGDHP9

V.8.2.11

Da instalação dos preenchimentos de vãos nos respectivos vãos não devem
UHVXOWDUGHIRUPDo}HVDSDUHQWHVRXGHIRUPDo}HVTXHYHQKDPDUHGX]LUR
GHVHPSHQKRPHFkQLFRHIXQFLRQDOHVSHFLÀFDGR

V.8.2.12

A caixilharia deve ser concebida de forma a que seja possível colocar os
preenchimentos respectivos com as folgas necessárias para evitar que
RV HIHLWRV KLJURWpUPLFRV VHMDP VXVFHSWtYHLV GH SURYRFDU URWXUD H D TXH
a entrega dos preenchimentos nos caixilhos seja adequada para que os
esforços sejam transmitidos entre os vários elementos sem ocasionar

Estabelecimentos Existentes

o

o
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deformações excessivas ou rotura.
V.8.2.13

Os vidros instalados em caixilhos devem ser apoiados em calços de
forma a ser assegurado o posicionamento correcto do vidro, assegurar
DWUDQVPLVVmRGRVHVIRUoRVHQWUHRFDL[LOKRHRYLGURDWUDYpVGRVSRQWRV
adequados, evitar a deformação excessiva dos caixilhos devido ao peso
próprio do vidro e evitar o contacto directo do vidro com o caixilho.

V.8.2.14

1D DXVrQFLD GH GRFXPHQWDomR QDFLRQDO VREUH R FDOoDPHQWR GRV YLGURV
GHYHPVHJXLUVHDVHVSHFLÀFDo}HVGDQRUPDIUDQFHVD1)3>@

V.8.2.15

O preenchimento da caixilharia deve ser dimensionado em termos da sua
UHVLVWrQFLDPHFkQLFDWHQGRHPFRQWDDDFomRGRYHQWRHDDFomRGRVHX
aquecimento diferencial.

o

o
o
1RV FDVRV GH FRQVWUXo}HV H[LVWHQWHV p QHFHVViULR DYDOLDU D HVSHVVXUD H
FDUDFWHUtVWLFDV GRV SUHHQFKLPHQWRV LQVWDODGRV H HYLGHQFLDU DWUDYpV GH
uma memória descritiva e de cálculo, a sua adequação.

V.8.2.16

o

V.8.2.17

Os vidros que constituem o preenchimento das folhas de janelas devem ter
espessura proporcionada às suas dimensões faciais e não inferior a 3 mm.

V.8.2.18

Os vidros que constituem o preenchimento das folhas de portas devem ter
espessura proporcionada às suas dimensões faciais e não inferior a 4 mm.

o

V.8.2.19

No que respeita ao seu dimensionamento relativamente ao estado limite
último, devem ser considerados os valores característicos da pressão
dinâmica do vento referidos no Regulamento de Segurança e Acções para
Edifícios e Pontes [4].

o

V.8.2.20

1DDXVrQFLDGHGRFXPHQWDomRQDFLRQDOVREUHRGLPHQVLRQDPHQWRPHFkQLFR
GRVYLGURVGHYHXVDUVHRPpWRGRGHGLPHQVLRQDPHQWRSURSRVWRQDQRUPD
IUDQFHVD1)3>@WHQGRFRQWDTXHRVFRHÀFLHQWHVGHVHJXUDQoD
gg e gm, previstos no Regulamento de Segurança e Acções para Edifícios e
3RQWHV>@HVWmRMiLQFOXtGRVQRPpWRGRGHFiOFXORSURSRVWRQHVVDQRUPD

o

V.8.2.21

$DGHTXDomRHPWHUPRVWHUPRPHFkQLFRVGRYLGURXWLOL]DGRQRVHQWLGRGH
HYLWDUDVXDURWXUDGHYLGRDDTXHFLPHQWRGLIHUHQFLDOGHYHVHUYHULÀFDGR
QDDXVrQFLDGHGRFXPHQWDomRQDFLRQDOVREUHHVWDPDWpULDGHDFRUGRFRP
a norma francesa NF P 78-201-1/A1 [4].

o
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V.8.3

SEGURANÇA AO INCÊNDIO
2VHOHPHQWRVGHSUHHQFKLPHQWRGHYmRVGHYHPVDWLVID]HUDVGLVSRVLo}HV
UHIHULGDVHP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 

V.8.4

SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO E VANDALISMO

V.8.4.1

Os elementos de construção da envolvente do edifício devem conferir uma
protecção adequada aos ocupantes e aos bens e equipamentos no interior
do edifício contra intrusões indesejáveis de pessoas, animais e objectos.

Estabelecimentos Existentes

o

o

V.8.4.2

No caso das construções já existentes podem ser tomadas medidas
complementares para ser evitada a intrusão.

o

V.8.4.2.1

As portas e janelas exteriores não devem abrir-se pelo exterior excepto
TXDQGRSRUUD]}HVGHDFHVVRGRVXWLOL]DGRUHVIRUFRQVLGHUDGRQHFHVViULR
dispor dessa possibilidade, por exemplo em portas de entrada e janelas de
sacada que dão acesso a varandas ou a terraços. Nesse caso, devem ser
instalados dispositivos de fecho que possam excluir o acesso pelo exterior.

V.8.4.3

Os preenchimentos de vãos e seus elementos constituintes acessíveis
QmR GHYHP SRGHU VHU IDFLOPHQWH GDQLÀFDGRV SRU REMHFWRV FRUWDQWHV RX
contundentes de uso corrente, no sentido de serem pouco susceptíveis
j LQWUXVmR ([FHSWXDPVH RV HOHPHQWRV GH YHGDomR SUpIRUPDGRV RX
H[WUXGLGRVQRORFDOQRGHFXUVRGDFRQVWUXomRTXHSHODVXDQDWXUH]DQmR
WrPSRVVLELOLGDGHGHFXPSULUHVWDH[LJrQFLD

V.8.5

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

V.8.5.1

Os preenchimentos de vãos e os elementos que os integram não devem
constituir risco de queda ou de ferimento para as pessoas.

o

V.8.5.2

A manobra das partes móveis e dos seus acessórios não deve, em condições
QRUPDLVRULJLQDUSHULJRDOJXPSDUDRXWLOL]DGRU

o

V.8.5.3

$ FDL[LOKDULD GHYH VHU FDSD] GH UHVLVWLU D DFo}HV GH FKRTXH TXDQGR VH
HQFRQWUDU QDV FRQGLo}HV HVSHFLÀFDGDV QR GRFXPHQWR ´&RPSRQHQWHV GH
HGLItFLRV6HOHFomRGHFDL[LOKDULDHVHXGLPHQVLRQDPHQWRPHFkQLFRµGR
LNEC [17], para esse efeito.

o
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As folhas móveis das janelas de peitoril e de sacada devem dispor de
dispositivos que limitem a abertura máxima a 0,10 m, de forma a
impedir-se a queda de crianças. Estes dispositivos devem carecer de dois
movimentos coordenados para a sua desactivação e devem permitir a
À[DomRGDIROKDQDSRVLomRGHDEHUWXUDPi[LPDSHUPLWLGDSHORGLVSRVLWLYR
1DViUHDVXWLOL]DGDVSHODVFULDQoDVDVSRUWDVGHYHPGLVSRUGHGLVSRVLWLYRV
TXH UHGX]DP D SRVVLELOLGDGH GH RFRUUHUHP HQWDO}HV $VVLP DPEDV DV
faces das portas interiores e a face interior das portas exteriores nessas
FRQGLo}HVGHYHPWHUDVDUHVWDVGRODGRGDVGREUDGLoDVSURWHJLGDVDWpj
altura de 1,00 m.
1DV iUHDV XWLOL]DGDV SHODV FULDQoDV H VHPSUH TXH D XWLOL]DomR SUHYLVWD
SDUD RV HVSDoRV QmR FROLGLU FRP HVWD UHFRPHQGDomR p UHFRPHQGiYHO
que as portas tenham um preenchimento transparente que evidencie a
eventual presença de crianças atrás da porta antes da sua abertura.
As folhas móveis das janelas com a base a uma altura inferior a 1,10 m do
SLVRQmRGHYHPLQYDGLURLQWHULRUQHPRH[WHULRUQRSLVRWpUUHRQDPDQREUD
As portas de compartimentos que devam ser inacessíveis a crianças
devem ter pelo menos um elemento de fecho a uma cota que impeça a
sua manobra por crianças.
V.8.5.4

$QDWXUH]DGRVHQYLGUDoDGRVHGRVYLGURVTXHFRQVWLWXHPRSUHHQFKLPHQWR
dos caixilhos deve ser seleccionada tendo em conta a necessidade de ser
HYLWDGDDTXHGDGHSHVVRDVDWUDYpVGHVVHVYmRVHDQHFHVVLGDGHGHVHUHP
evitados ferimentos.

o

V.8.5.5

1DDXVrQFLDGHGRFXPHQWDomRQDFLRQDOVREUHDVHOHFomRGDQDWXUH]DGRV
YLGURVWHQGRHPFRQWDHVWHVDVSHFWRVGDVHJXUDQoDQDXWLOL]DomRQRUPDO
GHYHPVHJXLUVHDVHVSHFLÀFDo}HVGDQRUPDIUDQFHVD1)3>@1DV
iUHDVXWLOL]DGDVSHODVFULDQoDVHVWDVHVSHFLÀFDo}HVGHYHPVHUDJUDYDGDVQD
H[LJrQFLDGHYLGURVGHVHJXUDQoDTXHGHYHVHUHVWHQGLGDDWRGRVRVYLGURV
TXHVHHQFRQWUHPFRPDOJXPDSDUWHDWpPGHDOWXUDDFLPDGRSLVR

o

V.8.5.6

1DXWLOL]DomRGHYLGURVFXMRSODQRWHQKDXPDSRVLomRTXHQmRVHMDYHUWLFDO
devem ser tomados cuidados para que não exista o risco de a queda do vidro,
inteiro ou fragmentado, constituir um risco para a segurança das pessoas.

V.8.5.7

1D DXVrQFLD GH GRFXPHQWDomR QDFLRQDO VREUH RV UHTXLVLWRV D FXPSULU SRU
YLGURVFRORFDGRVHPSODQRVQmRYHUWLFDLVGHYHPVHJXLUVHDVHVSHFLÀFDo}HV
da norma francesa NF P 78-201-1 [3].

o
o
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V.8.5.8

O esforço de manobra das folhas móveis dos preenchimentos de vãos deve
VHUOLPLWDGRGHDFRUGRFRPDVXDXWLOL]DomR1HVVHVHQWLGRGHYHPVHU
FXPSULGDVDVH[LJrQFLDVGHOLPLWDomRGRHVIRUoRGHPDQREUDLQFOXtGDVQDV
recomendações do LNEC respectivas [17, 18].

Estabelecimentos Existentes

o

V.8.5.9

No caso das construções já existentes, em caso de dúvida, estas forças
podem ser medidas no local com recurso a um dinamómetro.

V.8.5.10

$GLFLRQDOPHQWH jV H[LJrQFLDV UHIHULGDV HP 9 DV SRUWDV SURYLGDV GH
GLVSRVLWLYRV PHFkQLFRV QmRPRWRUL]DGRV GH IHFKR DXWRPiWLFR TXH VHUYHP
espaços acessíveis ao público onde possam estar idosos devem cumprir os
requisitos da classe 2 de forças de manobra, de acordo com a norma EN
12217 [5], e as restantes portas que servem esses espaços devem cumprir os
requisitos da classe 3 de forças de manobra, de acordo com a mesma norma.

o

V.8.5.11

Devem estar previstos todos os mecanismos necessários para tornar
simples e fácil a manobra das folhas móveis dos preenchimentos de vãos
e dos seus acessórios.

o

V.8.5.12

4XDQGR IRUHP XWLOL]DGRV HVWRUHV HQUROiYHLV FRPR HOHPHQWRV GH
cerramento de vãos, estes devem ser manobráveis do interior e devem
ser preferencialmente projectáveis.

o

V.8.5.13

As superfícies, que estiverem ao alcance normal das pessoas, dos
componentes de preenchimento de vãos e das fachadas leves não devem
ser excessivamente rugosas de forma a que possam causar ferimentos,
nem possuir gumes cortantes.

o

V.8.6

ESTANQUIDADE À ÁGUA

V.8.6.1

A caixilharia exterior deve ser estanque à água da chuva sob a acção do vento,
GHQWURGHFHUWRVOLPLWHV$HVSHFLÀFDomRGDHVWDQTXLGDGHjiJXDGDFDL[LOKDULD
GHYHVHUUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPRGRFXPHQWR´&RPSRQHQWHVGHHGLItFLRV
6HOHFomRGHFDL[LOKDULDHVHXGLPHQVLRQDPHQWRPHFkQLFRµGR/1(&>@

V.8.6.2

o

1RFDVRGDVFRQVWUXo}HVMiH[LVWHQWHVFRQVLGHUDVHDFHLWiYHOTXHDWUDYpV
GHLQVSHFomRVHYHULÀTXHTXHQmRH[LVWHPSRQWRVGHGHVFRQWLQXLGDGHGD
YHGDomRQDVMXQWDVÀ[DVTXHSRVVDPRULJLQDULQÀOWUDo}HVGHiJXDHTXH
não existem vestígios que, directamente ou indirectamente, evidenciem
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DH[LVWrQFLDGHLQÀOWUDo}HVGHiJXD1DH[LVWrQFLDGHG~YLGDVTXDQWRDR
GHVHPSHQKRGDFDL[LOKDULDGHYHVHUUHDOL]DGRXPHQVDLRGHSURWyWLSR

o

V.8.6.3

A porta de entrada principal dos edifícios deve ser resguardada contra a
LQFLGrQFLDGLUHFWDGDFKXYDPHGLDQWHRXVRGHXPDSDODGHSURWHFomRRXR
recuo da porta relativamente ao plano da fachada.

V.8.7

Qualidade do ar interior

V.8.7.1

A caixilharia exterior participa no objectivo de manter a adequada qualidade do
DULQWHULRUGHGXDVIRUPDV L PDQWHQGRTXDQGRIHFKDGDXPDSHUPHDELOLGDGH
DRDUVXÀFLHQWHPHQWHUHGX]LGDSDUDQmRSHUWXUEDURHVTXHPDGHYHQWLODomR
FRQFHELGR SDUD R HGLItFLR LL  SRVVLELOLWDQGR D VXD DEHUWXUD GH IRUPD D
LQWHQVLÀFDUWHPSRUDULDPHQWHDYHQWLODomRGDV]RQDVDGMDFHQWHV

o

V.8.7.2

Considera-se cumprido o princípio de não-perturbação do esquema de
ventilação se a classe de permeabilidade ao ar da caixilharia representar uma
SHUPHDELOLGDGHDRDUPHQRUGRTXHDHVSHFLÀFDGDQDFRQFHSomRGDYHQWLODomR

o

V.8.7.3

A alteração do desempenho da caixilharia em termos da sua permeabilidade
DRDUSRGHJHUDUDOWHUDo}HVVLJQLÀFDWLYDVQRGHVHPSHQKRGRVVLVWHPDVGH
YHQWLODomRHGHFOLPDWL]DomR

V.8.7.4

6DOYRH[FHSo}HVGHYLGDPHQWHMXVWLÀFDGDVHPWRGRVRVORFDLVTXHGLVSRQKDP
de janelas para o exterior devem existir folhas móveis que permitam a
LQWHQVLÀFDomRGDYHQWLODomR

V.8.8

CONFORTO HIGROTÉRMICO

V.8.8.1

A caixilharia exterior, constituindo parte da envolvente do edifício,
SDUWLFLSDWDOFRPRHVWDQDVH[LJrQFLDVGHFRQIRUWRKLJURWpUPLFRDWUDYpV
da limitação da permeabilidade ao ar e da limitação da transmissão do
FDORU1HVVHVHQWLGRGHYHPVHUFXPSULGDVDVH[LJrQFLDVGHOLPLWDomRGD
permeabilidade ao ar incluídas nas recomendações do LNEC respectivas
> @ 1R TXH UHVSHLWD DR GHVHPSHQKR WpUPLFR GHYH VHU FXPSULGD
a regulamentação nacional aplicável aos edifícios. Para a avaliação do
GHVHPSHQKR WpUPLFR GRV FDL[LOKRV H UHVSHFWLYRV FHUUDPHQWRV GH YmRV
devem seguir-se as respectivas recomendações do LNEC [17, 18].

V.8.8.2

o

o

No caso das construções já existentes a necessidade de cumprimento
GHVWDVH[LJrQFLDVOLPLWDVHDRTXHHVWLYHUGHÀQLGRQDVSDUWHVUHVSHFWLYDV
destas regras e ao exigido na regulamentação nacional.
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V.8.8.3

$ SRVVLELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GH FRQGHQVDo}HV GHYH VHU UHGX]LGD GH
forma a que não seja criado um ambiente propício ao desenvolvimento
GH IXQJRV H GH ERORUHV 1HVWH VHQWLGR GHYH VHU HYLWDGD D RFRUUrQFLD
VLJQLÀFDWLYDGHFRQGHQVDo}HVWHQGRHPFRQWDRWHRUORFDOGHYDSRUGH
iJXDHDWHPSHUDWXUDVXSHUÀFLDOGDFDL[LOKDULD5HFRPHQGDVHDDGRSomR
GR PpWRGR GH YHULÀFDomR FRQVWDQWH QDV UHFRPHQGDo}HV GR /1(& VREUH
GLPHQVLRQDPHQWRWpUPLFRGHFDL[LOKDULD>@

Estabelecimentos Existentes

o

V.8.8.4

1R FDVR GDV FRQVWUXo}HV Mi H[LVWHQWHV QmR p DGPLVVtYHO D H[LVWrQFLD GH
marcas de fungos ou de bolores.

V.8.8.5

Devem prever-se dispositivos adequados para a retenção e eventual
HOLPLQDomR GDV iJXDV GH FRQGHQVDomR VHPSUH TXH D RFRUUrQFLD GH
condensações sobre a superfície interior da caixilharia seja susceptível
de afectar materiais ou acabamentos adjacentes. Se esses dispositivos
comportarem orifícios para evacuação de água para o exterior, estes
devem ser concebidos de forma a que não ocorra perda da estanquidade
GR HGLItFLR VRE DFomR GR YHQWR 3DUD DOpP GLVVR GHYH VHU HQJOREDGR
QR FDL[LOKR UHVSHFWLYR SDUD HIHLWRV GH FODVVLÀFDomR R DFUpVFLPR GD
permeabilidade ao ar que esses orifícios originam.

V.8.9

CONFORTO ACÚSTICO

V.8.9.1

No contexto da aplicação da regulamentação nacional relevante para
este aspecto, a redução da permeabilidade ao ar na caixilharia exterior
e a adopção de vidros isolantes, em especial devido ao aumento da
massa de vidro, participam no objectivo de dotar a envolvente de
um maior isolamento sonoro. Poderá haver situações em que seja
necessária a adopção de caixilharia de menor permeabilidade ao ar e
de preenchimentos da caixilharia com maior isolamento sonoro do que o
GHFRUUHQWHGRGLPHQVLRQDPHQWRWpUPLFR

V.8.10

CONFORTO VISUAL

V.8.10.1

$FRUREULOKRHDUHÁHFWLYLGDGHGRVHOHPHQWRVGRVSUHHQFKLPHQWRVGH
vãos devem manter-se constantes ou, pelo menos, variar no tempo de uma
maneira uniforme e contínua sem formação de contrastes ou manchas.

V.8.10.2

Não devem ocorrer manchas ou escorrimentos sobre a fachada, provindo

o

o

o
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dos elementos que compõem os preenchimentos de vãos exteriores, quer
sejam devidos à corrosão, quer aos produtos de estanquidade.
V.8.10.3

1mRVmRDGPLVVtYHLVTXDLVTXHUÀ[Do}HVDSDUHQWHVQRVSUHHQFKLPHQWRVGH
vãos, excepto aquelas que se integrem no tratamento arquitectónico da
IDFKDGDHGRVHVSDoRVFRQÀQDQWHV

V.8.10.4

$V VXSHUItFLHV GRV SUHHQFKLPHQWRV GH YmRV GHYHP DSUHVHQWDU VRE OX]
rasante, uma superfície regular e sem defeitos aparentes.

V.8.10.5

A eventual rugosidade das superfícies dos preenchimentos de vãos não deve
contribuir para a concentração de poeiras e formação de escorrimentos.
3DUDDOpPGLVVRQmRGHYHSUHMXGLFDUDPDQXWHQomR

V.8.10.6

As linhas contínuas dos preenchimentos de vãos não devem ter
desalinhamentos visíveis, não previstos no projecto de arquitectura,
quando observadas a partir dos locais acessíveis a pessoas.

V.8.10.7

A caixilharia e os envidraçados exteriores devem ser dispostos de forma a
assegurar o contacto visual com o ambiente exterior. Quando o objectivo
GDVXDXWLOL]DomRVHSUHQGHH[FOXVLYDPHQWHFRPDLOXPLQDomRGRVHVSDoRV
HGLÀFDGRV H[LOXPLQDomR]HQLWDO QmRKiQHFHVVLGDGHGHDVVHJXUDUHVWH
contacto visual.

V.8.10.8

$FDL[LOKDULDH[WHULRUGHYHVHUFRQFHELGDGHIRUPDDPLQLPL]DUDVSDUWHV
RSDFDVGRYmRSDUDPD[LPL]DUTXHURFRQWDFWRYLVXDOFRPRH[WHULRUTXHU
RDSURYHLWDPHQWRGDOX]QDWXUDOVHPSUHMXt]RGRUHVSHLWRSHODH[LJrQFLD
GHUHVLVWrQFLDPHFkQLFDGRFDL[LOKR

V.8.10.9

Quando as partes transparentes estão limpas e secas devem assegurar
uma visibilidade não deformante do interior para o exterior quando
for necessário assegurar o contacto visual, inclusivamente no caso de
XWLOL]DomR GH YLGURV LVRODQWHV QR LQWHULRU GRV TXDLV QmR p DGPLVVtYHO
D H[LVWrQFLD GH FRQGHQVDo}HV QHP GHSyVLWRV GH SRHLUD TXDQGR QmR p
DFHVVtYHOSDUDOLPSH]D

o

V.8.10.10

Os vãos de iluminação dos espaços de repouso devem poder ser obturados
SDUDREVFXUHFLPHQWRDWUDYpVGDDSOLFDomRGHFHUUDPHQWRVGHYmRV

o

V.8.11

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

V.8.11.1

$VIDFKDGDVOHYHVGHYHPVHUFRQFHELGDVHUHDOL]DGDVGHIRUPDDTXHTXHU
a sua segurança, quer as suas características funcionais não se degradem

o

o
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Estabelecimentos Existentes

para um período de vida igual ao previsto para o do edifício, admitindose que estes componentes serão submetidos a cuidados normais de
FRQVHUYDomR1DDXVrQFLDGHRXWUDUHIHUrQFLDDGPLWHVHTXHHVVHSHUtRGR
pQRPtQLPRGHDQRV
V.8.11.2

No caso das construções já existentes os preenchimentos de vãos não
devem apresentar indícios de ataque biológico ou de corrosão.

V.8.11.3

$VMDQHODVH[WHULRUHVGHYHPVHUFRQFHELGDVHUHDOL]DGDVGHIRUPDDTXH
quer a sua segurança, quer as suas características funcionais não se
degradem para um período de vida igual a cerca de metade do previsto
para o edifício, admitindo-se que estes componentes serão submetidos a
cuidados normais de conservação.

o

V.8.11.4

1RFDVRGHRXWURVSUHHQFKLPHQWRVGHYmRVFXMDQDWXUH]DSHUPLWDDVXD
reparação ou substituição sem que mais do que um compartimento seja
DIHFWDGR VHP D FRORFDomR GH DQGDLPHV H[WHULRUHV H VHP D XWLOL]DomR
de mecanismos elevatórios não existentes no próprio edifício, admiteVHTXHHVVHVSUHHQFKLPHQWRVGHYmRVVHMDPFRQFHELGRVHUHDOL]DGRVGH
forma a que, quer a sua segurança, quer as suas características funcionais
não se degradem para um período de vida igual a metade do previsto
para o edifício, admitindo-se que estes componentes serão submetidos a
cuidados normais de conservação.

o

V.8.11.5

Nos restantes casos não considerados nos números anteriores, admite-se
TXHRVSUHHQFKLPHQWRVGHYmRVVHMDPFRQFHELGRVHUHDOL]DGRVGHIRUPD
a que, quer a sua segurança, quer as suas características funcionais não
se degradem para um período de vida igual ao previsto para o edifício,
admitindo-se que estes componentes serão submetidos a cuidados normais
de conservação.

o

V.8.11.6

Os preenchimentos de vãos devem apresentar durabilidade satisfatória
IDFH DR VHX JUDX GH H[SRVLomR DRV DJHQWHV DWPRVIpULFRV H j DFomR GRV
XWLOL]DGRUHV

o

V.8.11.7

Os preenchimentos de vãos e respectivos dispositivos de ligação e
acessórios devem ser concebidos de forma a evitar que acções de
FKRTXH²HPFRQVHTXrQFLDGHTXHGDRXGHSURMHFomRGHSHVVRDVRXGH
objectos, em situações de uso normal ou das operações de manutenção

o
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dos locais implicando a deslocação de móveis, equipamento e uso de
utensílios – provoquem nos mesmos deteriorações que prejudiquem as
suas características funcionais e, de forma inadmissível, o seu aspecto.
([FOXLVHGHVWDH[LJrQFLDRSUHHQFKLPHQWRGHYLGURDPHQRVTXHRVHX
dimensionamento tenha previsto a aplicação de acções de choque.
V.8.11.8

e UHFRPHQGiYHO TXH RV SUHHQFKLPHQWRV GH YmRV VHMDP UHDOL]DGRV FRP
materiais cuja previsível durabilidade, quando estes componentes são
submetidos a cuidados normais de conservação, seja superior ao seu
previsível período de vida. Esta durabilidade pode ser conferida pela
QDWXUH]D GR PDWHULDO XWLOL]DGR SHOD LPSUHJQDomR GR PDWHULDO XWLOL]DGR
com produtos adequados e/ou pela aplicação de revestimentos.

V.8.11.9

Quando os preenchimentos de vãos incluírem madeira na sua constituição,
D FODVVH GH ULVFR GH DWDTXH ELROyJLFR D FRQVLGHUDU p D FODVVH  SDUD
preenchimentos de vãos exteriores e a classe 3 para preenchimentos de
vãos interiores, de acordo com a norma NP EN 335-2 [6].

V.8.11.10

1RFDVRGHVHSUHWHQGHUXWLOL]DUPDGHLUDQmRWUDWDGDHPSUHHQFKLPHQWRVGH
vãos exteriores, esta deve ter as classes de durabilidade 1, 2 ou 3, relativamente
DRVIXQJRVVHUGXUiYHORXPHGLDQDPHQWHGXUiYHOUHODWLYDPHQWHjVWpUPLWDV
e durável relativamente aos carunchos, de acordo com a norma NP EN 350-2
>@(VWDVH[LJrQFLDVH[FOXHPDXWLOL]DomRGHERUQH

V.8.11.11

$XWLOL]DomRGHPDGHLUDQmRWUDWDGDQRSUHHQFKLPHQWRGHYmRVLQWHULRUHV
requer apenas que seja durável relativamente aos carunchos, de acordo
com a norma NP EN 350-2 [7].

V.8.11.12

6H D GXUDELOLGDGH QDWXUDO GD PDGHLUD D XWLOL]DU IRU LQVXÀFLHQWH IDFH jV
H[LJrQFLDV DQWHULRUHV GHYH VHU SUHYLVWD D DSOLFDomR GH XP WUDWDPHQWR
preservador com as seguintes características:
D  1RFDVRGHSUHHQFKLPHQWRVGHYmRVH[WHULRUHVGHYHVHUDSOLFDGR
XP WUDWDPHQWR SUHVHUYDGRU IXQJLFLGD SUHIHUHQFLDOPHQWH HP
SURIXQGLGDGH TXHVLPXOWDQHDPHQWHWHQKDDFomRLQVHFWLFLGDH
termiticida, adequado à classe 3 de risco de ataque biológico;
E  1R FDVR GH SUHHQFKLPHQWRV GH YmRV LQWHULRUHV GHYH VHU
aplicado um tratamento preservador insecticida, por aplicação
VXSHUÀFLDODGHTXDGRjFODVVHGHULVFRGHDWDTXHELROyJLFR

V.8.11.13

A madeira deve ter uma classe de impregnabilidade, de acordo com a NP
EN 350-2 [7], compatível com o tratamento a aplicar.

o
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V.8.11.14

Quando se usa madeira tratada, o cerne, geralmente difícil de impregnar,
deve ter uma durabilidade compatível com a classe de risco de ataque
ELROyJLFRFRQVLGHUDQGRTXHQmRpLPSUHJQDGR

V.8.11.15

As ferragens e os fechos dos preenchimentos de vãos devem apresentar
durabilidade satisfatória perante as acções repetidas de funcionamento
daqueles componentes.

V.8.11.16

$ GXUDELOLGDGH GRV YLGURV LVRODQWHV GHYH VHU GHPRQVWUDGD DWUDYpV GH
ensaio de protótipo, de acordo com a norma EN 1279-1 [8].

V.8.11.17

As golas dos caixilhos que recebem os respectivos preenchimentos
GHYHP VHU YHQWLODGDV GH IRUPD D UHGX]LU D SRVVLELOLGDGH GD LQÀOWUDomR
GDiJXDGDFKXYDHDSHUPLWLUDHYDSRUDomRGHHYHQWXDLVLQÀOWUDo}HVRX
D GUHQDJHP GD iJXD GD FKXYD QR FDVR GH RFRUUHUHP LQÀOWUDo}HV FRP
FDXGDLVVLJQLÀFDWLYRV

V.8.11.18

Todas as partes dos preenchimentos de vãos devem ser acessíveis para
PDQXWHQomRSURJUDPDGDRXSDUDOLPSH]DVHPDFRORFDomRGHDQGDLPHV
H[WHULRUHVHVHPDXWLOL]DomRGHPHFDQLVPRVHOHYDWyULRVQmRH[LVWHQWHVQR
SUySULRHGLItFLR3DUDDOpPGLVVRRWLSRGHPRYLPHQWRGDVIROKDVPyYHLV
GDFDL[LOKDULDH[WHULRUGHYHVHUGHPROGHDSHUPLWLUTXHUDOLPSH]DGRV
respectivos preenchimentos em condições cómodas a partir do interior,
quer o funcionamento simultâneo dos elementos de cerramento desses
mesmos vãos.

V.8.11.19

Os dispositivos que permitem eventualmente efectuar manobras
destinadas a colocar as partes móveis da janela em posição de efectuar
D VXD OLPSH]D GHYHP VHU FRQFHELGRV GH IRUPD D TXH L  DV PDQREUDV
sucessivas não apresentem perigo para o operador, mesmo no caso de
PDQREUDHUUDGD LL DIROKDVHMDPDQWLGDHPSRVLomRFRQYHQLHQWHSDUD
OLPSH]DSRUXPGLVSRVLWLYRDSURSULDGR IHFKRRXRXWUR  LLL RRSHUDGRUVH
possa apoiar na janela sem perigo de queda para o exterior.

V.8.11.20

2VSHUÀVPHWiOLFRVFRPFRUWHWpUPLFRXWLOL]DGRVQDH[HFXomRGHFDL[LOKDULD
devem ser ensaiados e avaliados de acordo com a norma EN 14024 [10].
(QTXDQWRQmRIRUSRVVtYHOSURFHGHUjPDUFDomR&(GHVWDVVpULHVGHSHUÀV
DGPLWHVHDXWLOL]DomRGHVpULHVKRPRORJDGDVSHOR/1(&

Estabelecimentos Existentes

o

o
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V.8.11.21

2VSHUÀVGH39&XWLOL]DGRVQDH[HFXomRGHFDL[LOKDULDGHYHPVHUHQVDLDGRV
e avaliados de acordo com a norma EN 12608 [11].

V.8.11.22

$VXEVWLWXLomRGHYLGURVSDUWLGRVGHYHSRGHUVHUUHDOL]DGDVHPDFRORFDomR
GHDQGDLPHVH[WHULRUHVHVHPDXWLOL]DomRGHPHFDQLVPRVHOHYDWyULRVQmR
existentes no próprio edifício.

V.8.12

ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

V.8.12.1

Os acabamentos e revestimentos dos preenchimentos de vãos devem
conferir-lhe uma protecção adequada face à agressividade do ambiente
exterior e bom aspecto.

No caso das construções já existentes os revestimentos não devem
apresentar indícios de degradação que ponha em causa a durabilidade do
preenchimento de vão.

V.8.12.2

V.8.12.3

5HFRPHQGDVH TXH QD HVSHFLÀFDomR GD FDL[LOKDULD KDMD XP FXLGDGR
SDUWLFXODU QD GHÀQLomR GRV DFDEDPHQWRV H UHYHVWLPHQWRV 4XDQGR VH
RSWDU SRU FDL[LOKDULD WHUPRODFDGD RX DQRGL]DGD GHYHP VHU H[LJLGDV
respectivamente, as marcas de qualidade Qualicoat [15] e Qualanod [16].

V.8.12.4

1RTXHUHVSHLWDDRVSHUÀVFRPUHYHVWLPHQWRSRUWHUPRODFDJHPGHYHPVHU
tidos em conta os seguintes aspectos:
D  $V VXSHUItFLHV GH FRUWH GRV SHUÀV HP TXH R DOXPtQLR ÀTXH
GHVSURWHJLGRHPHVSHFLDOHP]RQDVSRXFRYHQWLODGDVSURStFLDV
jSHUPDQrQFLDGHiJXDFRPVDLVFRPFDUiFWHUPDLVSURORQJDGR
GHYHPVHUSURWHJLGDVDWUDYpVGHSURGXWRDGHTXDGRSDUDHYLWDU
o início e a progressão de corrosão;
E  1DV VLWXDo}HV GH PDLRU H[SRVLomR DR DPELHQWH PDUtWLPR p
UHFRPHQGiYHOTXHRSUpWUDWDPHQWR DWDTXHGRDOXPtQLR VHMD
superior ao mínimo recomendado nas Directivas Qualicoat [15],
TXHpGHJPð1HVVDVFRQGLo}HVGHYHVHUHVSHFLÀFDGRXP
YDORUGHJPðHVHUH[LJLGRTXHRODFDGRUWHQKDOLFHQoDSDUD
SURGX]LUSHUÀVODFDGRVGHVWDFODVVH

V.8.12.5

o

Para que seja garantida a uniformidade da cor do revestimento por
termolacagem em toda a caixilharia do edifício devem ainda cumprir-se
os seguintes requisitos:
D  2VSHUÀVGHYHPVHUSURYHQLHQWHVGRPHVPRODFDGRUHGHYHVHU
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XWLOL]DGDWLQWDHPSyGRPHVPRORWH
E  $V GLIHUHQoDV GH FRU HQWUH SHUÀV H GHVWHV HP UHODomR DR
padrão do Sistema de Cores RAL seleccionado serão, sempre
que necessário, determinadas por um colorímetro, com as
características cromáticas referidas nas coordenadas L*a*b* do
6LVWHPD&,( &,(/$% 
F  $VGLIHUHQoDVGHFRUDGPLVVtYHLVVHUmRWDLVTXHDVYDULDo}HVGRV
parâmetros L*a*b* satisfaçam as seguintes condições:
÷/ H÷D H÷E 
ou
÷( 
G  $V GLIHUHQoDV GH EULOKR HQWUH SHUÀV H GHVWHV HP UHODomR DR
padrão RAL seleccionado, serão, sempre que necessário,
determinadas por um medidor de brilho, com ângulo de
LQFLGrQFLDOXPLQRVDGH
H  $V GLIHUHQoDV GH EULOKR DGPLVVtYHLV GHSHQGHP GD FDWHJRULD H
terão as seguintes tolerâncias:

- &DWHJRULD FRUPDWH 
[0;30] ==> ± 3 unidades

- &DWHJRULD FRUVHPLEULOKDQWH 
[31;70] ==> ± 5 unidades

- &DWHJRULD FRUEULOKDQWH 
[71;100] ==> ± 5 unidades
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V.8.12.6

1R TXH UHVSHLWD DRV SHUÀV DQRGL]DGRV GHYHP VHU WLGRV HP FRQWD RV
seguintes aspectos:
D  $VHOHFomRGDHVSHVVXUDGDDQRGL]DomRGHSHQGHGDDJUHVVLYLGDGH
do meio ambiente e deve ser feita de acordo com a norma NP
1482 [12];
E  (PHQVDLRGHFROPDWDJHPDSHUGDGHPDVVDQmRGHYHH[FHGHU
PJGPð
F  $VXSHUItFLHGRDOXPtQLRDQRGL]DGRQmRGHYHDSUHVHQWDUGHIHLWRV
observáveis à distância de 3 m;
G  $V GLIHUHQoDV GH FRU DGPLVVtYHLV XPD YH] TXH YDULDP GH FRU
para cor, devem ser acordadas caso a caso entre o cliente e o
fornecedor previamente ao fornecimento.

V.8.13

INSTALAÇÃO DE CAIXILHARIA EXTERIOR

V.8.13.1

$ FRPSDWLELOL]DomR GDV WROHUkQFLDV FRQVWUXWLYDV GRV YmRV FRP RV
UHVSHFWLYRVFDL[LOKRVSDUDSHUPLWLUDSURGXomRHPVpULHGHVWHVTXDQGR
DSOLFiYHLVDYmRVFRPDVPHVPDVGLPHQV}HVQRPLQDLVGHYHVHUUHDOL]DGD
DWUDYpVGDH[LVWrQFLDGHIROJDVSHULIpULFDVTXHVHUmRFROPDWDGDVDWUDYpV
de dispositivo de estanquidade adequado.

V.8.13.2

5HFRPHQGDVHTXHDHVWDQTXLGDGHGDMXQWDDURYmRVHMDUHDOL]DGDDWUDYpV
GDDSOLFDomRGHXPPDVWLTXHGHVLOLFRQH$DGHUrQFLDGHVVHPDVWLTXHDR
vão deve ser analisada pelo seu fornecedor e proposta a solução que
assegure uma ligação durável. Essa solução, em alguns casos, passa pela
DSOLFDomR SUpYLD GH XP SULPiULR RX SHOD DGHTXDomR GD IRUPXODomR GR
mastique de silicone ao seu suporte.

V.8.13.3

1D MXQWD DURYmR GHYH VHU XWLOL]DGR XP FRUGmR GH IXQGR GH MXQWD
constituído por um material inerte relativamente aos elementos que o
contactam.

V.8.13.4

A caixilharia deve ser instalada nos vãos de forma a obedecer aos seguintes
requisitos:
D  $ IROJD SHULIpULFD HQWUH R DUR GR FDL[LOKR H R YmR GHYH VHU
superior à combinação mais desfavorável das tolerâncias de
execução do vão e do aro do caixilho, de forma a permitir a
H[HFXomR GRV FDL[LOKRV HP VpULH VHP LPSOLFDU D FRQIURQWDomR
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das suas dimensões com as dimensões do respectivo vão;
E  $IROJDHQWUHRDURGRFDL[LOKRHRYmRGHYHVHUFROPDWDGDFRP
calços, de material naturalmente durável, colocados junto dos
parafusos de ligação aro/vão;
F  $ HVWDQTXLGDGH GD MXQWD DURYmR GHYH VHU DVVHJXUDGD SHOD
aplicação de um mastique de silicone, extrudido no local,
formando uma linha de vedação contínua;
G  $IROJDHQWUHRDURGRFDL[LOKRHRYmRQD]RQDGHDSOLFDomRGD
linha de vedação de mastique deve estar compreendida entre 5
mm e 10 mm;
H  $SURIXQGLGDGHGDOLQKDGHYHGDomRGHPDVWLTXHQmRGHYHVHU
inferior a 5 mm;
I  'HYHVHULQVWDODGRSUHYLDPHQWHXPIXQGRGHMXQWDGHIRUPDD
permitir a correcta aplicação do mastique de silicone, sempre
TXHDIRUPDGRVSHUÀVGHDOXPtQLRGRDURQmRFRQVWLWXLUXPD
concavidade adequada à aplicação do mastique;
J  2FRUGmRGHPDVWLTXHGHYHVHUDSOLFDGRHPMXVWDSRVLomRHQWUH
RVSHUÀVGHDOXPtQLRHRYmRVHPTXHVHMDUHDOL]DGRXPFRUGmR
triangular de canto.
V.8.13.5

No que respeita aos aspectos que não estão referidos neste documento,
D DGHTXDomR GD LQVWDODomR GDV MDQHODV DRV YmRV GHYH VHU YHULÀFDGD QD
DXVrQFLDGHGRFXPHQWDomRQDFLRQDOVREUHHVWDPDWpULDGHDFRUGRFRPD
norma francesa NF P 24-203-1 [9].

V.8.13.6

1RTXHUHVSHLWDDRVDVSHFWRVHVSHFtÀFRVUHODFLRQDGRVFRPRWUDQVSRUWH
HLQVWDODomRGHYLGURVQDDXVrQFLDGHGRFXPHQWDomRQDFLRQDOVREUHHVWD
PDWpULDGHYHPVHUVHJXLGRVRVFXLGDGRVHVSHFLÀFDGRVQDQRUPDIUDQFHVD
NF P 78-201-1 [3].

V.8.14

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

V.8.14.1

A avaliação da conformidade dos preenchimentos de vãos com estas

o
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H[LJrQFLDVSRGHVHUUHDOL]DGDSRUHQVDLRFiOFXOR SRUH[HPSORQRTXH
UHVSHLWD j UHVLVWrQFLD PHFkQLFD j DFomR GR YHQWR RX DR GHVHPSHQKR
WpUPLFR RXSRULQVSHFomR TXDQGRVHWUDWDGDYHULÀFDomRGHUHTXLVLWRV
DSHQDVSRUREVHUYDomRYLVXDOSRUH[HPSORQRTXHUHVSHLWDDRDVSHFWR 
V.8.14.2

Nos casos de construções existentes admite-se que a avaliação da
FRQIRUPLGDGHUHODWLYDPHQWHDWRGDVDVH[LJrQFLDVGHVWHGRFXPHQWRVHMD
UHDOL]DGDSRULQVSHFomRGHYHQGRUHVXOWDUGDtXPUHODWyULRTXHHYLGHQFLH
DVREVHUYDo}HVUHDOL]DGDVHMXVWLÀTXHDFRQIRUPLGDGHFRPHVWDVUHJUDV

V.8.14.3

O uso de preenchimentos de vãos não-tradicionais deve ser condicionado
jH[LVWrQFLDGHSDUHFHUWpFQLFRIDYRUiYHORXGHGRFXPHQWRGHDSURYDomR
WpFQLFD$PDUFDomR&(GHXPSUHHQFKLPHQWRGHYmRRXDVXDDSURYDomR
WpFQLFDFRPQtYHLVGHGHVHPSHQKRLJXDLVRXVXSHULRUHVDRVHVSHFLÀFDGRV
QDV SUHVHQWHV 5HFRPHQGDo}HV 7pFQLFDV SUHVVXS}H D VXD DGHTXDomR
DR XVR GLVSHQVDQGR D UHDOL]DomR GH RXWUDV DFo}HV GH YHULÀFDomR GD
conformidade do produto.

o

V.8.14.4

2UHIHULGRQRQ~PHURDQWHULRUQmRVLJQLÀFDTXHVHMDSRVVtYHOGLVSHQVDUDV
YHULÀFDo}HVLQHUHQWHVjVXDPRQWDJHPHPREUDXPDYH]TXHDGHÀFLHQWH
execução desses trabalhos pode comprometer o adequado desempenho
de um preenchimento de vão.

o

V.8.14.5

1R FRQWH[WR GD HVSHFLÀFDomR GRV SUHHQFKLPHQWRV GH YmRV H GD VXD
montagem em obra devem ser cumpridas as seguintes fases:

o

 3UHSDUDomR GH SURMHFWR GH H[HFXomR FRQWHQGR DV SHoDV
desenhadas e os cálculos de dimensionamento necessários à
comprovação do desempenho, quando aplicável, à sua execução
RÀFLQDOHPRQWDJHPHPREUD HVXDUHYLVmR'HVWDIDVHUHVXOWDXP
SURMHFWRGHH[HFXomRUHODWLYDPHQWHDRTXDOSRGHVHUYHULÀFDGD
a conformidade dos preenchimentos de vãos em obra.
2. Selecção de protótipo para ensaio. Este ensaio destina-se a
comprovar a adequação da montagem em obra prevista em
SURMHFWRHDHYLGHQFLDUDFDSDFLGDGHWpFQLFDGRLQVWDODGRUSDUD
R ID]HU 2 Q~PHUR GH SURWyWLSRV D HQVDLDU GHYH VHU DGHTXDGR
j GLPHQVmR GD REUD H GHYH UHÁHFWLU RV GLIHUHQWHV WLSRV GH
preenchimentos de vãos existentes. Recomenda-se que para
FDGDREUDVHMDUHDOL]DGRSHORPHQRVRHQVDLRGHXPSURWyWLSRD
PHQRVTXHHPYiULDVREUDVGHSHTXHQDGLPHQVmR FRPPHQRVGH
PðGHiUHDFREHUWDFDGD VHMDPPRQWDGRVRVPHVPRVWLSRV
de preenchimentos de vãos pelo mesmo instalador, podendo
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considerar-se neste contexto que se trata de uma obra única.
 9HULÀFDomRGDFRQIRUPLGDGHGDREUDFRPRSURMHFWRGHH[HFXomR
com as recomendações decorrentes dos ensaios de protótipo e
FRPDVWpFQLFDVGHH[HFXomRDGHTXDGDV
$GPLWHVHTXHHVWHSURFHVVRSRVVDVHUVLPSOLÀFDGRSDUDRVSUHHQFKLPHQWRV
de vãos que não correspondam à caixilharia exterior, com a eliminação
da fase 2.

o

$DYDOLDomRGDFRQIRUPLGDGHGRVSUHHQFKLPHQWRVGHYmRVFRPDVH[LJrQFLDV
TXDQWLÀFDGDV GHVWH GRFXPHQWR TXDQGR IRU IHLWD SRU HQVDLR HVSHFtÀFR
para a obra, pode ser simultânea com a comprovação da capacidade do
fabricante/instalador.

o

V.8.14.8

$ DYDOLDomR GD FRQIRUPLGDGH GRV UHYHVWLPHQWRV GRV SHUÀV SRU
WHUPRODFDJHPRXDQRGL]DomRFRPDVH[LJrQFLDVGDVPDUFDVGHTXDOLGDGH
respectivamente, Qualicoat e Qualanod, deve ser feita mediante a
DSUHVHQWDomRGHFySLDGHFHUWLÀFDGRYiOLGRGRODFDGRURXDQRGL]DGRU

o

V.8.14.9

3DUDDYDOLDomRGDFRQIRUPLGDGHGDHVSHVVXUDGDDQRGL]DomRpDGPLVVtYHO
D GHFODUDomR GH FRQIRUPLGDGH GR DQRGL]DGRU $ FRQIRUPLGDGH GD
colmatagem relativamente à perda de massa em ensaio deve ser
GHPRQVWUDGDDWUDYpVGH%ROHWLPGH(QVDLR

o

V.8.14.10

1D YHULÀFDomR GD FRQIRUPLGDGH GD FRU GRV SHUÀV DQRGL]DGRV GHYH WHU
VH HP FRQWD TXH DV GLIHUHQWHV RULHQWDo}HV GRV SHUÀV SRGHP RULJLQDU D
REVHUYDomRGHGLIHUHQWHVFRUHV(PFDVRGHG~YLGDGHYHVHUUHDOL]DGRXP
ensaio laboratorial de medição da cor.

o

V.8.15

DOCUMENTAÇÃO

V.8.15.1

Com a conclusão dos trabalhos o empreiteiro deve entregar ao Dono da
Obra um processo contendo toda a informação necessária à manutenção
H XWLOL]DomR GRV SUHHQFKLPHQWRV GH YmRV 'R PHVPR GHYHP FRQVWDU RV
seguintes elementos:

V.8.14.6

V.8.14.7

D  0HPyULDGHVFULWLYDHMXVWLÀFDWLYD

No caso das construções já existentes deve existir ou ser elaborada a
seguinte documentação:
D  0HPyULD MXVWLÀFDQGR TXH DV DOWHUDo}HV LQWURGX]LGDV QD
caixilharia não afectam o desempenho de outras instalações do
HGLItFLR TXDQGRDSOLFiYHO 
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E  (VSHFLÀFDo}HV GH PDWHULDLV H HTXLSDPHQWRV HIHFWLYDPHQWH
instalados

E  5HODWyULR GH LQVSHFomR HYHQWXDOPHQWH DFRPSDQKDGR GH
PHPyULDGHVFULWLYDHGHFiOFXOR VHQHFHVViULR HYLGHQFLDQGRD
comprovação da conformidade com os requisitos deste texto;

F  5HODomR GH IRUQHFHGRUHV GH PDWHULDLV H HTXLSDPHQWRV 1HVWD
DOtQHDLQFOXLVHDLGHQWLÀFDomRHRVFRQWDFWRV PRUDGDWHOHIRQH
HID[ GRVIRUQHFHGRUHVGRVPDWHULDLVDSOLFDGRVQDREUD

F  5HJLVWRVGHHQVDLRVHYHQWXDOPHQWHHIHFWXDGRV
G  0DQXDO GH LQVWUXo}HV GH PDQXWHQomR H XWLOL]DomR LQFOXLQGR
pelo menos o seguinte:

G  3HoDV GHVHQKDGDV GD REUD HIHFWLYDPHQWH UHDOL]DGD WHODV
ÀQDLV  1HVWD DOtQHD LQFOXHPVH SHOR PHQRV WRGDV DV SHoDV
GHVHQKDGDV FRQVWDQWHV GR SURMHFWR DFWXDOL]DGDV IDFH j REUD
UHDOL]DGD 

- H[SOLFDomR VXFLQWD GR PRGR GH XWLOL]DomR GRV
preenchimentos de vãos instalados no edifício;

- acções de manutenção e sua periodicidade;

H  0DQXDO GH LQVWUXo}HV GH PDQXWHQomR H XWLOL]DomR LQFOXLQGR
pelo menos o seguinte:

- SURGXWRVGHOLPSH]DDXWLOL]DU
- H[SOLFDomR VXFLQWD GR PRGR GH XWLOL]DomR GRV
preenchimentos de vãos aplicados no edifício;

- acções de manutenção e sua periodicidade;
- OLVWD GH SHoDV GH VXEVWLWXLomR LQFOXLQGR UHIHUrQFLD
comercial e contacto de fornecedor;

- SURGXWRV GH OLPSH]D LQFOXLQGR UHIHUrQFLD FRPHUFLDO H
contacto de fornecedor.
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V. 9

GUARDAS E CORRIMÃOS

V.9.1

PRINCÍPIOS GERAIS

V.9.1.1

As guardas são elementos destinados a proteger as pessoas que
permaneçam ou circulem na sua proximidade contra o risco de queda
fortuita sem no entanto impedir a sua passagem forçada ou voluntária.

o

V.9.1.2

6HPSUHTXHVHYHULÀTXHDLQDGHTXDomRGDVJXDUGDVHFRUULPmRVLQVWDODGRV
GHYLGR TXHU D HQYHOKHFLPHQWR QDWXUDO TXHU D QRYDV H[LJrQFLDV
regulamentares de segurança, quer a manifestações patológicas que
ponham em causa a garantia dos seus níveis de desempenho funcional, deve
proceder-se a intervenções no sentido da sua reabilitação e adequação.

V.9.1.3

As intervenções de reabilitação e/ou adequação das guardas e corrimãos
devem objectivar a sua adaptação aos requisitos regulamentares, actuais,
aplicáveis.

V.9.2

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.9.2.1

$V JXDUGDV GHYHP SRVVXLU UHVLVWrQFLD PHFkQLFD VDWLVIDWyULD GH PRGR D
JDUDQWLUHP D VHJXUDQoD QD VXD XWLOL]DomR FRQVLGHUDQGR DFo}HV GH WLSR
fortuito ou involuntário.

V.9.3

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.9.3.1

As guardas devem ser constituídas por materiais de classe de reacção
ao fogo que satisfaça às disposições da regulamentação de segurança ao
LQFrQGLRDSOLFiYHOHDRHVWDEHOHFLGRHP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 

o

o
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V.9.4

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

V.9.4.1

As guardas devem ter uma altura mínima, designada de protecção, a qual
não deverá ser inferior a 1,10 m.

o

V.9.4.2

Para efeitos do disposto no número anterior, entende-se por altura mínima
da guarda, a distância medida na vertical entre a face superior da guarda
e o ponto mais alto onde as pessoas possam estacionar.

o

V.9.4.3

As guardas devem ser concebidas de modo a não facilitar a sua escalada
e, no caso de guardas instaladas em escadas, os corrimãos devem ser
FRQFHELGRV GH PRGR D GHVHQFRUDMDU D VXD XWLOL]DomR FRPR HVFRUUHJD
devendo ainda as suas superfícies evitar a prisão de vestuário.

o

V.9.4.4

Sempre que as guardas sejam constituídas por elementos verticais
EDUUHWDVHSUXPRV RDIDVWDPHQWRHQWUHHVWHVRXHQWUHHVWHVHTXDLVTXHU
RXWURVHOHPHQWRVYHUWLFDLVRXKRUL]RQWDLVQmRGHYHH[FHGHUP

o

V.9.4.5

4XDQGRFRQVWLWXtGDVSRUHOHPHQWRVKRUL]RQWDLVHVWHVGHYHPVLWXDUVHD
uma altura igual ou superior a 0,45 m, medida a partir do ponto mais alto
onde as pessoas possam estacionar, e o afastamento entre eles não deve
exceder 0,18 m. Para os locais dos edifícios em que seja previsível o acesso
RXDSDVVDJHPGHFULDQoDVDIDFHLQWHULRUGDVJXDUGDV ]RQDSRURQGHVH
SURFHVVDRHVWDFLRQDPHQWRRXDSDVVDJHP FXMRSUHHQFKLPHQWRGLVSRQKD
GHHOHPHQWRVKRUL]RQWDLVGHYHVHUSURWHJLGDFRQWUDDVXDHVFDODGDSRU
H[HPSORDWUDYpVGDÀ[DomRGHHOHPHQWRVGHSURWHFomRTXHLPSHoDPR
DSRLRGRVSpVRXGDVPmRV

o

V.9.4.6

O afastamento entre a guarda e o paramento da fachada não deve exceder
0,05 m.

o

V.9.4.7

2DIDVWDPHQWRHQWUHRHOHPHQWRKRUL]RQWDOLQIHULRUGDJXDUGDHRERUGR
exterior do pavimento não deve exceder 0,09 m.

o

V.9.5

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

V.9.5.1

$ DYDOLDomR GD FRQIRUPLGDGH GDV JXDUGDV FRP DV H[LJrQFLDV UHODWLYDV j
UHVLVWrQFLDPHFkQLFDHjVFDUDFWHUtVWLFDVGLPHQVLRQDLVGHYHVHUUHDOL]DGD
SRUREVHUYDomRYLVXDOHSRUHQVDLRVGHDFRUGRFRPD(VSHFLÀFDomR/1(&(

o
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>@DWpjH[LVWrQFLDGHQRUPDSRUWXJXHVDRXHXURSHLDDSOLFiYHO
V.9.5.1

REFERÊNCIAS
[1]

ESPECIFICAÇÃO LNEC E 470: 2005 – *XDUGDV &DUDFWHUtVWLFDV
GLPHQVLRQDLVHPpWRGRVGHHQVDLR. Lisboa : LNEC.

V. 10

REVESTIMENTOS EXTERIORES EM PAREDES EXTERIORES

V.10.1

PRINCÍPIOS GERAIS

V.10.1.1

Os revestimentos exteriores de paredes devem obedecer aos requisitos gerais,
considerando-se ainda que devem apresentar um desempenho melhorado
em relação aos dos edifícios correntes nos aspectos relacionados com a
VHJXUDQoD ² VHJXUDQoD DR IRJR H VHJXUDQoD QD XWLOL]DomR ² H QRV DVSHFWRV
UHODFLRQDGRV FRP ´+LJLHQH 6D~GH H$PELHQWHµ SRU VH WUDWDU GH HGLItFLRV
destinados aos extractos mais vulneráveis da população, em relação aos
quais estas questões se põem com acuidade ainda maior que no caso geral.

V.10.2

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.10.2.1

Os revestimentos exteriores das paredes devem ser de classe de reacção
ao fogo adequada às funções que desempenham, tendo em conta a sua
ORFDOL]DomR GH PRGR D VDWLVID]HU DV GLVSRVLo}HV GD UHJXODPHQWDomR GH
VHJXUDQoDDRLQFrQGLRDSOLFiYHOHDRHVWDEHOHFLGRHP,9 6HJXUDQoDDR
LQFrQGLR 

o

o

o

&DVRRVUHYHVWLPHQWRVH[LVWHQWHVQmRYHULÀTXHPRUHTXLVLWRH[SUHVVRQR
Q~PHURDQWHULRUGHYHPVHUVXEVWLWXtGRVSRURXWURVTXHRVYHULÀTXHPRX
VHWDOIRULQYLiYHOVHUWRPDGDVPHGLGDVTXHPLQLPL]HPRVULVFRV

V.10.2.2

$VUHSDUDo}HVUHODFLRQDGDVFRPRVDVSHFWRVUHIHULGRVGHYHPVHUUHDOL]DGDV
QRPDLVFXUWRSUD]RSRVVtYHO
V.10.2.3

5HIHUrQFLDV
[2, 3]

V.10.3

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

V.10.3.1

No caso de revestimentos desligados do suporte – como os das fachadas
YHQWLODGDV²RVLVWHPDGHOLJDomRGHYHVHUFDSD]GHUHVLVWLUjVVROLFLWDo}HV
de serviço sem rotura nem deformação excessiva e de forma durável.

$QH[R´5HFRPHQGDo}HV&RPSOHPHQWDUHVGH6HJXUDQoDDR,QFrQGLRµ

No caso de revestimentos desligados do suporte, o sistema de ligação deve
VHUFDSD]GHUHVLVWLUjVVROLFLWDo}HVGHVHUYLoRVHPURWXUDQHPGHIRUPDomR
H[FHVVLYDHGHIRUPDGXUiYHO(VWDUHVLVWrQFLDPHFkQLFDGHYHVHUDYDOLDGD
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(VWDUHVLVWrQFLDPHFkQLFDGHYHVHUMXVWLÀFDGDQDPHPyULDGHVFULWLYDSRU
FiOFXORSRUHQVDLRVRXUHFRUUHQGRDGRFXPHQWDomRWpFQLFDFUHGtYHOGR
IRUQHFHGRUEDVHDGDHPHQVDLRVUHDOL]DGRVHPODERUDWyULRLQGHSHQGHQWH
2 UHYHVWLPHQWR GHYH VHU FRQFHELGR H PRQWDGR GH IRUPD D YLDELOL]DU
LQVSHFo}HV SHULyGLFDV DR VLVWHPD GH À[DomR TXH GHYHP VHU LQFOXtGDV
no respectivo Plano de Manutenção e permitir detectar precocemente
TXDOTXHUGHJUDGDomRGRVLVWHPD H[FRUURVmR 

DWUDYpV GD LQVSHFomR GR UHYHVWLPHQWR H GR VHX VLVWHPD GH À[DomR
REVHUYDQGRQRPHDGDPHQWHDH[LVWrQFLDGHÀVVXUDo}HV GRUHYHVWLPHQWR
GDVÀ[Do}HVRXGRVSRQWRVGHDSRLR FRUURVmRGHHOHPHQWRVPHWiOLFRVRX
deformações excessivas. Caso alguma destas anomalias ou outro sintoma
VLJQLÀFDWLYRVHMDPGHWHFWDGRVGHYHVHUUHYLVWRHUHSDUDGRRUHYHVWLPHQWR
HVHIRUFDVRGLVVRUHIRUoDGRRVLVWHPDGHÀ[DomR
$ HVWDELOLGDGH GR VLVWHPD UHIRUoDGR GHYH VHU MXVWLÀFDGD QD PHPyULD
GHVFULWLYDSRUFiOFXORSRUHQVDLRVRXUHFRUUHQGRDGRFXPHQWDomRWpFQLFD
FUHGtYHO GR IRUQHFHGRU EDVHDGD HP HQVDLRV UHDOL]DGRV HP ODERUDWyULR
independente. Sempre que possível, o revestimento deve ser concebido
H PRQWDGR GH IRUPD D YLDELOL]DU LQVSHFo}HV SHULyGLFDV DR VLVWHPD GH
À[DomR TXH GHYHP VHU LQFOXtGDV QR UHVSHFWLYR 3ODQR GH 0DQXWHQomR H
permitir detectar precocemente qualquer degradação do sistema.

V.10.3.2

No caso de revestimentos constituídos por peças prefabricadas coladas –
FRPRRVD]XOHMRVHODGULOKRVGHYiULRVPDWHULDLV²RSURGXWRGHFRODJHPGHYH
ser adequado para exteriores e compatível com o material constituinte
GDVSHoDVHDSOLFDGRGHDFRUGRFRPDVUHFRPHQGDo}HVSHUWLQHQWHV)D]
VHQRWDUTXHDÀ[DomRSRUFRODJHPGHSHoDVVyVHFRQVLGHUDDGPLVVtYHO
SDUDSHoDVGHSHTXHQDVGLPHQV}HV QmRVXSHULRUHVDP[P 
GHPDVVDUHODWLYDPHQWHUHGX]LGD QmRVXSHULRUDNJP $DGHUrQFLD
do sistema de revestimento deve ser, comprovadamente, não inferior a
03DDSyVFLFORVFOLPiWLFRVGHHQYHOKHFLPHQWRDUWLÀFLDODFHOHUDGR

No caso de revestimentos constituídos por peças prefabricadas coladas
² FRPR RV D]XOHMRV H ODGULOKRV GH YiULRV PDWHULDLV ² GHYH YHULÀFDUVH D
HVWDELOLGDGH HP VHUYLoR GR UHYHVWLPHQWR DWUDYpV GH XPD LQVSHFomR
REVHUYDQGR QRPHDGDPHQWH D H[LVWrQFLD GH SHoDV GHVWDFDGDV RX FRP
DGHUrQFLDGHÀFLHQWH FDVRHPTXHHPLWHPVRPDRFRTXDQGRSHUFXWLGDV 
H GH SHoDV ÀVVXUDGDV &DVR VH GHWHFWHP DQRPDOLDV GHVVH WLSR VHUi
QHFHVViULRID]HUXPGLDJQyVWLFRGDVFDXVDVGHWHUPLQDQGRVHVHWUDWDGH
SUREOHPDVSRQWXDLVRXVHLQGLFLDXPDIDOWDGHHVWDELOLGDGHJHQHUDOL]DGD
1R SULPHLUR FDVR GHYHP UHSDUDUVH DV ]RQDV DIHFWDGDV VXEVWLWXLQGR H
UHFRODQGR DGHTXDGDPHQWH DV SHoDV ÀVVXUDGDV RX VROWDV QR VHJXQGR
deve ser removido o revestimento e proceder-se a nova colagem com
SURGXWRVFRPSURYDGDPHQWHDSURSULDGRVHVHJXLQGRPpWRGRVGHDSOLFDomR
correctos.
(P FDVR GH VXEVWLWXLomR D DGHUrQFLD GR QRYR VLVWHPD GH UHYHVWLPHQWR
deve ser, comprovadamente, não inferior a 0,5 MPa, após ciclos climáticos
GHHQYHOKHFLPHQWRDUWLÀFLDODFHOHUDGR
)D]VHQRWDUTXHDÀ[DomRSRUFRODJHPGHSHoDVVyVHFRQVLGHUDDGPLVVtYHO
SDUDSHoDVGHSHTXHQDVGLPHQV}HV QmRVXSHULRUHVDP[P GH
PDVVDUHODWLYDPHQWHUHGX]LGD QmRVXSHULRUDNJP $VVLPVHDVSHoDV
forem de dimensões ou massa superiores, deve substituir-se o revestimento
SRURXWURTXHYHULÀTXHRVUHTXLVLWRVUHIHULGRVTXHUDWUDYpVGRXVRGHSHoDVGH
PHQRUHVGLPHQV}HVTXHUDSOLFDQGRXPVLVWHPDGHÀ[DomRGRWLSRPHFkQLFR
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V.10.3.3

V.10.3.4

As reparações relacionadas com os aspectos referidos no número anterior
GHYHPVHUUHDOL]DGDVQRPDLVFXUWRSUD]RSRVVtYHOHVHQmRIRUHPLPHGLDWDV
GHYHP VHU WRPDGDV PHGLGDV SDUD PLQLPL]DU RV ULVFRV GH VHJXUDQoD H[
LQWHUGLWDUDViUHDVGHFLUFXODomRDIHFWDGDV 
$ VHJXUDQoD QD XWLOL]DomR GH UHYHVWLPHQWRV H[WHULRUHV FRQVWLWXtGRV
por massas aplicadas sobre o suporte pode ser posta em causa pelo
GHVSUHQGLPHQWRGHSODFDVGHPDWHULDO$VVLPGHYHVHUYHULÀFDGDDERD
DGHUrQFLD GRV PHVPRV DR VXSRUWH SULQFLSDOPHQWH QR FDVR GH UHERFRV
ou outros revestimentos cuja massa possa originar situações de perigo
SDUDTXHPFLUFXODQDVLPHGLDo}HV&RQVLGHUDVHDGHTXDGDXPDDGHUrQFLD
PpGLD GH SHOR PHQRV  03D DSyV FLFORV GH PROKDJHPVHFDJHP D
TXDOQRFDVRGHSURGXWRVSUpGRVHDGRVHPIiEULFDGHYHVHUFRPSURYDGD
pelo fornecedor do revestimento e, no caso dos revestimentos doseados
HPREUDGHYHVHUYHULÀFDGDLQVLWXSHODÀVFDOL]DomR

$ VHJXUDQoD QD XWLOL]DomR GH UHYHVWLPHQWRV H[WHULRUHV FRQVWLWXtGRV
por massas aplicadas sobre o suporte pode ser posta em causa pelo
GHVSUHQGLPHQWRGHSODFDVGHPDWHULDO$VVLPGHYHVHUYHULÀFDGDDERD
DGHUrQFLDGRVPHVPRVDRVXSRUWHSULQFLSDOPHQWHQRFDVRGHUHERFRVRX
outros revestimentos cuja massa possa originar situações de perigo para
quem circula nas imediações.
(VVDYHULÀFDomRGHYHVHUUHDOL]DGDDWUDYpVGHLQVSHFo}HVTXHLGHQWLÀTXHP
HYHQWXDLV GHVWDFDPHQWRV SHUGDV GH DGHUrQFLD GHWHFWiYHLV SHOR VRP D
RFR RXIHQGDVGHJUDQGHDEHUWXUD
$V ]RQDV RQGH VH YHULÀFDUHP HVVHV VLQWRPDV GHYHP VHU UHSDUDGDV SRU
meio da extracção dos revestimentos seguida da aplicação de novos
UHYHVWLPHQWRV FRP ERDV FRQGLo}HV GH DGHUrQFLD FRPSDWtYHLV FRP RV
SUHH[LVWHQWHV(PDOWHUQDWLYDVHDGLPHQVmRGDVDQRPDOLDVRMXVWLÀFDU
podem ser substituídos os revestimentos, por outros bem seleccionados e
DSOLFDGRVGHIRUPDDJDUDQWLUHPDGHUrQFLDDGHTXDGD
No caso de substituição dos revestimentos, considera-se adequada uma
DGHUrQFLD PpGLD GH SHOR PHQRV  03D DSyV FLFORV GH PROKDJHP
VHFDJHPDTXDOQRFDVRGHSURGXWRVSUpGRVHDGRVHPIiEULFDGHYHVHU
comprovada pelo fornecedor do revestimento e, no caso dos revestimentos
GRVHDGRVHPREUDGHYHVHUYHULÀFDGDLQVLWXSHODÀVFDOL]DomR
$VUHSDUDo}HVUHODFLRQDGDVFRPRVDVSHFWRVUHIHULGRVGHYHPVHUUHDOL]DGDV
QRPDLVFXUWRSUD]RSRVVtYHOHVHQmRIRUHPLPHGLDWDVHKRXYHUVLWXDo}HV
GHULVFRHPLQHQWHGHYHPVHUWRPDGDVPHGLGDVSDUDPLQLPL]DUHVVHULVFR

V.10.3.5

2VUHYHVWLPHQWRVDSOLFDGRVHP]RQDVEDL[DVHPVLWXDomRGHOLEHUWDUHP
substâncias que possam ser ingeridas, intencional ou acidentalmente,
SHORVXWLOL]DGRUHVQmRGHYHPFRQWHUVXEVWkQFLDVWy[LFDV

o

V.10.3.6

Caso os revestimentos existentes apresentem indícios de libertação desse
WLSR GH VXEVWkQFLDV HVVD FLUFXQVWkQFLD GHYH VHU YHULÀFDGD DWUDYpV GH
ensaios e, se se comprovar, os revestimentos devem ser substituídos por
outros isentos de substâncias tóxicas.

o

V.10.3.7

Os fornecedores dos revestimentos a aplicar devem estar em condições

o
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de comprovar que eles não libertam substâncias tóxicas, principalmente
no caso de revestimentos orgânicos, mais susceptíveis a esse risco.
V.10.3.8

V.10.3.9

$VUHSDUDo}HVUHODFLRQDGDVFRPRVDVSHFWRVUHIHULGRVGHYHPVHUUHDOL]DGDV
QRPDLVFXUWRSUD]RSRVVtYHOHVHQmRIRUHPLPHGLDWDVGHYHPVHUWRPDGDV
PHGLGDVSDUDPLQLPL]DURVULVFRVGHVHJXUDQoD H[LQWHUGLWDUDV]RQDVGH
FLUFXODomRDIHFWDGDVRXFREULUDV]RQDVSHULJRVDVGHSDUHGH 
2V PDWHULDLV GH UHYHVWLPHQWR QmR GHYHP SURGX]LU HPLVV}HV Wy[LFDV RX
poluentes para a atmosfera. Este risco pode existir em alguns revestimentos
RUJkQLFRVRXFRPFRPSRQHQWHRUJkQLFRRXHPUHYHVWLPHQWRVFRPÀEUDV
PXLWRÀQDVQDVXDFRQVWLWXLomR

o

V.10.3.10

Se se detectarem indícios de emissões tóxicas ou poluentes para a
atmosfera dos materiais usados, nomeadamente no caso de revestimentos
RUJkQLFRVRXFRPFRPSRQHQWHRUJkQLFRRXHPUHYHVWLPHQWRVFRPÀEUDV
PXLWR ÀQDV QD VXD FRQVWLWXLomR GHYH SURFXUDU YHULÀFDUVH DWUDYpV GH
ensaios esse facto; em caso de comprovação, estes revestimentos devem
ser substituídos por outros isentos deste problema.

V.10.3.11

$VUHSDUDo}HVUHODFLRQDGDVFRPRVDVSHFWRVUHIHULGRVGHYHPVHUUHDOL]DGDV
QRPDLVFXUWRSUD]RSRVVtYHOHVHQmRIRUHPLPHGLDWDVGHYHPVHUWRPDGDV
PHGLGDVSDUDPLQLPL]DURVULVFRVGHVHJXUDQoD H[LQWHUGLWDUDV]RQDVGH
FLUFXODomRDIHFWDGDVRXFREULUDV]RQDVSHULJRVDVGHSDUHGH 

V.10.3.12

V.10.3.13

1DV]RQDVPDLVEDL[DVGRVSDUDPHQWRV DWpPGRVROR RVDFDEDPHQWRV
exteriores das paredes não devem ter arestas cortantes – por exemplo, certos
WLSRV GH SDLQpLV RX GH SODFDV GH SHGUD ² RX UXJRVLGDGH PXLWR SURQXQFLDGD
²SRUH[HPSORDOJXQVDFDEDPHQWRVGHUHERFRVGHFLPHQWRGRWLSRWLUROrV²
FDSD]HVGHIHULURXPDJRDURVXWLOL]DGRUHVHPJHUDO7DPEpPQmRGHYHPWHU
FRQGXWLELOLGDGHWpUPLFDWDOTXHRVWRUQHVXVFHSWtYHLVGHDTXHFHUDWHPSHUDWXUDV
FDSD]HVGHSURGX]LUTXHLPDGXUDV H[DOJXQVSDLQpLVPHWiOLFRV 

o

6HRVUHYHVWLPHQWRVH[LVWHQWHVQmRYHULÀFDUHPHVWDVFRQGLo}HVGHYHPVHU
reparados, protegidos ou substituídos de forma a cumprirem os requisitos
UHIHULGRVQXPSUD]RFRQVLGHUDGRUD]RiYHO
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V.10.3.14

5HIHUrQFLDV
[1, 6 a 11, 13 a 17]

V.10.4

ESTANQUIDADE À ÁGUA

V.10.4.1

2VUHYHVWLPHQWRVH[WHULRUHVGHSDUHGHVWrPXPDLQÁXrQFLDVLJQLÀFDWLYDQDV
condições de salubridade e de conforto do edifício. Assim, os revestimentos
devem oferecer uma boa capacidade de protecção à água, complementando
a estanquidade das paredes exteriores de forma adequada à solução de
parede adoptada; para tal, não devem ser muito susceptíveis à fendilhação
HGHYHPWHUXPDUHVLVWrQFLDjSHQHWUDomRGDiJXDOtTXLGDVXÀFLHQWHSDUD
complementar adequadamente a do tosco da parede.

o
o

&DVRVHYHULÀTXHDH[LVWrQFLDGHGHÀFLrQFLDVGHHVWDQTXLGDGHGDVSDUHGHV
GHYHPVHUDSXUDGDVDVUHVSHFWLYDVFDXVDVDWUDYpVGHXPDLQVSHFomRVH
se concluir que essas causas se relacionam com falta de capacidade de
LPSHUPHDELOL]DomRGRVUHYHVWLPHQWRVQRPHDGDPHQWHSRUIHQGLOKDomRRX
GHVWDFDPHQWRGHVWHVRXSRUGHÀFLrQFLDVGHDSOLFDomR H[UHPDWHVPDO
H[HFXWDGRV GHYHPVHUUHDOL]DGDVDVUHSDUDo}HVQHFHVViULDVjUHSRVLomR
da estanquidade das paredes.

V.10.4.2

V.10.4.3

Os revestimentos exteriores de paredes não devem constituir barreiras à
passagem do vapor, devendo por isso apresentar uma permeabilidade ao
vapor de água elevada, que favoreça a eliminação do vapor de água que
VH SURGX] QR LQWHULRU GR HGLItFLR H D VHFDJHP GRV PDWHULDLV GH VXSRUWH
eventualmente humedecidos durante os períodos de chuva.

o

Para satisfação desta condição, a espessura da camada de ar de difusão
equivalente do revestimento exterior não deve ser superior a 2 m.
V.10.4.4

6H VH GHWHFWDUHP LQGtFLRV GH LQVXÀFLHQWH SHUPHDELOLGDGH DR YDSRU GH
iJXD GRV UHYHVWLPHQWRV H[WHULRUHV QRPHDGDPHQWH D H[LVWrQFLD GH
condensações no interior sem outra causa aparente ou empolamentos
GR SUySULR UHYHVWLPHQWR WDPEpP QmR DWULEXtYHLV D RXWUDV FDXVDV GHYH
VHU DQDOLVDGD D YLDELOLGDGH ² ÀQDQFHLUD H WpFQLFD ² GH VXEVWLWXLomR GR
revestimento por outro de menor permeabilidade ao vapor de água; se
essa hipótese não for considerada viável, devem ser tomadas medidas
TXH PLQLPL]HP RV HIHLWRV GHVVD GHÀFLrQFLD WDLV FRPR XP UHIRUoR GD
YHQWLODomRHXPUHIRUoRGRLVRODPHQWRWpUPLFR

V.10.4.5

Enquanto os problemas de susceptibilidade à fendilhação se colocam
HVVHQFLDOPHQWHHPUHODomRDRVUHERFRV²FRUUHQWHVRXSUpGRVHDGRVHPIiEULFD
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²DVH[LJrQFLDVGHSHUPHDELOLGDGHDRYDSRUGHiJXDVmRPDLVVHQVtYHLVSDUDRV
UHYHVWLPHQWRVGHOLJDQWHVLQWpWLFRSRUVXDYH]RVUHYHVWLPHQWRVFRQVWLWXtGRV
SRUHOHPHQWRVFRODGRV ODGULOKRVHSHGUDV TXDQGRPDOFRQFHELGRVSRGHP
ter fendilhação das juntas ou ser pouco permeáveis ao vapor de água.
V.10.4.6
V.10.4.7

As reparações relacionadas com os aspectos referidos nos números
DQWHULRUHVGHYHPVHUUHDOL]DGDVQXPSUD]RFRQVLGHUDGRUD]RiYHO
5HIHUrQFLDV
[9 a 13, 21]

o

V.10.5

CONFORTO HIGROTÉRMICO

V.10.5.1

A solução de parede integrando os respectivos revestimentos deve
FRQWULEXLUSDUDDVVHJXUDUXPLVRODPHQWRWpUPLFRDGHTXDGRGDHQYROYHQWH
de acordo com a severidade do clima de cada região, no sentido de garantir
boas condições de conforto no interior do edifício sem necessidade de
gastos excessivos em aquecimento ou em arrefecimento.

o

V.10.5.2

$V SRQWHV WpUPLFDV HYHQWXDOPHQWH H[LVWHQWHV GHYHP VHU FRUULJLGDV GH
PRGRDPLQLPL]DUDVFRQGHQVDo}HVQRLQWHULRU3DUDWDOSRGHVHUHFRUUHUj
LQFRUSRUDomRGHLVRODPHQWRWpUPLFRQRUHYHVWLPHQWRH[WHULRURXDRXWUDV
VROXo}HV $ LQFOXVmR GH LVRODPHQWR WpUPLFR QR UHYHVWLPHQWR H[WHULRU ²
SRUH[HPSORDWUDYpVGHUHYHVWLPHQWRVSRUHOHPHQWRVGHVFRQWtQXRVFRP
isolante incorporado, de fachadas ventiladas com isolante preenchendo
SDUWHGDOkPLQDGHDU MXQWRDRVXSRUWH RXGHVLVWHPDVFRPSyVLWRVGH
LVRODPHQWRWpUPLFRSHORH[WHULRUGRWLSR(7,&6²WHPDOJXPDVYDQWDJHQV
em relação a outras soluções, entre as quais se destaca a correcção das
SRQWHVWpUPLFDVUHGX]LQGRDRFRUUrQFLDGHFRQGHQVDo}HVQRLQWHULRUHP
]RQDVORFDOL]DGDVHDPDLRUFRQWULEXLomRSDUDRFRQIRUWRWpUPLFRGH9HUmR
GHYLGRDRDSURYHLWDPHQWRGDLQpUFLDWpUPLFDGDWRWDOLGDGHGDSDUHGH

o

V.10.5.3

(YHQWXDLV GHÀFLrQFLDV GH LVRODPHQWR WpUPLFR GD HQYROYHQWH GHYHP VHU
consideradas e corrigidas na perspectiva global da envolvente e, em
particular, da parede, podendo encarar-se, entre outras soluções possíveis,
a hipótese do reforço de isolamento do revestimento exterior por exemplo
DWUDYpV GD DSOLFDomR GH XP UHYHVWLPHQWR GH LVRODPHQWR WpUPLFR SHOR
exterior do tipo ETICS.
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V.10.5.4

2V DFDEDPHQWRV H[WHULRUHV GDV ]RQDV FRUUHQWHV GDV SDUHGHV GHYHP
WHU FRUHV FODUDV FRP EDL[R FRHÀFLHQWH GH DEVRUomR VRODU GH PRGR
D QmR IDYRUHFHU XP H[FHVVLYR DTXHFLPHQWR GDV SDUHGHV TXH DOpP
GDV GHVYDQWDJHQV DR QtYHO GR FRPSRUWDPHQWR WpUPLFR WHP WDPEpP
GHVYDQWDJHQVVLJQLÀFDWLYDVDRQtYHOGDGXUDELOLGDGHGRVUHYHVWLPHQWRVH
dos próprios suportes.

o

$ QmR YHULÀFDomR GR UHTXLVLWR H[SUHVVR QR SRQWR DQWHULRU QXP HGLItFLR
existente pode não determinar, só por si, uma intervenção na fachada;
no entanto, deve ser considerada a possibilidade de uma repintura com
FRUHVFODUDVVHRXORJRTXHIRUHPUHDOL]DGDVDFo}HVGHPDQXWHQomRRX
de reabilitação da fachada.

V.10.5.5

V.10.5.6

5HIHUrQFLDV
[4, 13, 14, 18 a 20]

V.10.6

CONFORTO VISUAL

V.10.6.1

Os acabamentos exteriores das paredes devem proporcionar paramentos
com superfície regular e desempenada, sem defeitos aparentes.

o
o
$QmRYHULÀFDomRGRUHTXLVLWRH[SUHVVRQRQ~PHURDQWHULRUQXPHGLItFLR
existente pode não determinar, só por si, uma intervenção na fachada;
no entanto, devem ser considerada a viabilidade de tomar medidas para
assegurar a regularidade e desempeno da fachada, se, ou logo que, forem
UHDOL]DGDVDFo}HVGHPDQXWHQomRRXGHUHDELOLWDomRGDIDFKDGD

V.10.6.2

V.10.6.3

Os paramentos das paredes conferidos pelos seus acabamentos exteriores
GHYHPDSUHVHQWDUFRUEULOKRHFDUDFWHUtVWLFDVWDLVTXHQmRGrHPRULJHP
D UHÁH[}HV HVSHFXODUHV GD OX] GR 6RO LQFyPRGRV SDUD RV RFXSDQWHV GH
HGLItFLRVYL]LQKRV

o

&DVR VH YHULÀTXH D DQRPDOLD H[SUHVVD QR Q~PHUR DQWHULRU QXP HGLItFLR
H[LVWHQWHGHYHPVHUWRPDGDVPHGLGDVSDUDDFRUULJLUSRUH[HPSORDWUDYpV
GHSLQWXUDDSURSULDGDQXPSUD]RFRQVLGHUDGRUD]RiYHO

V.10.6.4

V.10.6.5

V.10.6.6

A eventual variação no tempo das características referidas anteriormente
GHYH ID]HUVH GH XP PRGR XQLIRUPH VHP SURYRFDU FRQWUDVWHV
GHVDJUDGiYHLVHQWUH]RQDVGLIHUHQFLDGDVGRVSDUDPHQWRV

o
A anomalia expressa no número anterior pode não determinar, só por si,
uma intervenção na fachada de um edifício existente; no entanto, deve ser
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FRQVLGHUDGDDYLDELOLGDGHGHDFRUULJLUVHRXORJRTXHIRUHPUHDOL]DGDV
acções de manutenção ou de reabilitação da fachada.
V.10.6.7

5HIHUrQFLDV
[16]

o

V.10.7

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

V.10.7.1

Os revestimentos exteriores de paredes devem ser compatíveis com a
QDWXUH]DHDFRQVWLWXLomRGRVUHVSHFWLYRVVXSRUWHVHWHUXPDGXUDELOLGDGH
elevada, exigindo apenas operações periódicas de manutenção ligeira.
Os revestimentos predominantemente minerais oferecem, em geral,
durabilidade mais elevada, pelo que devem ser usados preferencialmente.

o

V.10.7.2

1R FDVR GH UHYHVWLPHQWRV GH FRQVWLWXLomR PDLV FRPSOH[D H[ IDFKDGDV
YHQWLODGDV(7,&6SODFDVGHSHGUDÀ[DGDVPHFDQLFDPHQWHHWF GHYHPVHU
previstos no projecto Planos de Manutenção periódica que permitam a adopção
de medidas preventivas ou de reparação precoce de eventuais anomalias.

o

V.10.7.3

2V UHYHVWLPHQWRV GHYHP DSUHVHQWDU DGHTXDGD UHVLVWrQFLD jV DFo}HV
climáticas previsíveis em cada região: chuva, calor, frio, ventos fortes,
ambiente salino, etc.

o

V.10.7.4

2V SDUDPHQWRV H[WHULRUHV GDV SDUHGHV GHYHP DSUHVHQWDU UHVLVWrQFLD
mecânica satisfatória perante acções de abrasão, riscagem, choque e outras
GHFRUUHQWHVGDFLUFXODomRGRVXWLOL]DGRUHVMXQWRDHVVHVSDUDPHQWRV2V
UHYHVWLPHQWRVGHLVRODPHQWRWpUPLFRGRWLSR(7,&6VmRSDUWLFXODUPHQWH
susceptíveis a estas acções, devendo, portanto, assegurar-se o seu bom
FRPSRUWDPHQWRQRPHDGDPHQWHDWUDYpVGHVROXo}HVGHUHIRUoRQDV]RQDV
PDLVEDL[DVGDVSDUHGHV ]RQDVFRUUHVSRQGHQWHVDRSLVRWpUUHR 

o

V.10.7.5

Os paramentos exteriores das paredes não devem favorecer a deposição
de poeiras, o estabelecimento de caminhos preferenciais de escorrimento
GHiJXDGDFKXYDRXDFRORQL]DomRELROyJLFD

o

V.10.7.6

Para satisfação dos objectivos indicados no número anterior, os
UHYHVWLPHQWRVQmRGHYHPWHUUXJRVLGDGHVXSHUÀFLDOPXLWRDFHQWXDGDTXH
À[HDVSRHLUDVHGLÀFXOWHDODYDJHPVREUHWXGRQRVFDVRVHPTXHSHODV

o
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VXDVVLWXDomRHRULHQWDomRRXSHODDXVrQFLDGHHOHPHQWRVDUTXLWHFWyQLFRV
GH SURWHFomR GD IDFKDGD RV SDUDPHQWRV SRVVDP ÀFDU SDUWLFXODUPHQWH
H[SRVWRV j SROXLomR DWPRVIpULFD RX jV SRHLUDV WUDQVSRUWDGDV SHOR
YHQWR 1R HQWDQWR WDPEpP VmR GH HYLWDU UHYHVWLPHQWRV PXLWR OLVRV H
absorventes ou pegajosos, assim como revestimentos com componente
RUJkQLFR VXVFHSWtYHLV j FRORQL]DomR ELROyJLFD SHOR PHQRV HP IDFKDGDV
expostas a Norte.
V.10.7.7

(VWHVFXLGDGRVVmRDSOLFiYHLVDRVUHERFRV²FRUUHQWHVRXSUpGRVHDGRVHP
IiEULFD ² DRV UHYHVWLPHQWRV GH OLJDQWH VLQWpWLFR H jV WLQWDV H DLQGD DRV
revestimentos constituídos por pedras ou por elementos prefabricados,
FRODGRVRXÀ[DGRVPHFDQLFDPHQWH1RFDVRGRVUHERFRVGHYHDLQGDJDUDQWLU
VH HVSHVVXUD VXÀFLHQWH H FRQGLo}HV GH DSOLFDomR DGHTXDGDV HYLWDQGR
QRPHDGDPHQWHDDSOLFDomRFRPWHPSRK~PLGRHVXSRUWHVVDWXUDGRV GH
PRGRDLPSHGLURHIHLWRGDYLVXDOL]DomRGDVMXQWDVHEORFRVGDDOYHQDULD
VXEMDFHQWHFRQKHFLGRSHODGHVLJQDomRFRUUHQWHGH´IDQWDVPDVµ

o

V.10.7.8

V.10.7.9

&DVRVHREVHUYHPLQGtFLRVGHGXUDELOLGDGHUHGX]LGDQRPHDGDPHQWHHP
relação aos aspectos referidos nos números anteriores, tal deve ser tido em
conta nos Planos de Manutenção periódica a implementar, estabelecendo
SHULRGLFLGDGHV UHGX]LGDV GDV DFo}HV GH PDQXWHQomR H FRQVLGHUDQGR D
possibilidade de substituição por soluções mais duráveis se, ou logo que,
IRUHPUHDOL]DGDVDFo}HVGHPDQXWHQomRRXGHUHDELOLWDomRGDIDFKDGD
5HIHUrQFLDV
[9 a 11, 13, 22, 23]

o

V.10.8

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

V.10.8.1

A avaliação da conformidade dos revestimentos exteriores de paredes
SRGH VHU UHDOL]DGD SRU HQVDLR HRX SRU LQVSHFomR TXDQGR VH WUDWD GD
YHULÀFDomR GH UHTXLVLWRV DSHQDV SRUREVHUYDomR YLVXDO SRUH[HPSOR QR
TXHUHVSHLWDDRDVSHFWR 

o

V.10.8.2

2XVRGHUHYHVWLPHQWRVQmRWUDGLFLRQDLVGHYHVHUFRQGLFLRQDGRjH[LVWrQFLD
GHSDUHFHUWpFQLFRIDYRUiYHORXGRFXPHQWRGHDSURYDomRWpFQLFD

o

V.10.8.3

$ PDUFDomR &( RX D DSURYDomR WpFQLFD GH XP UHYHVWLPHQWR FRP QtYHLV
GH GHVHPSHQKR LJXDLV RX VXSHULRUHV DRV HVSHFLÀFDGRV QDV SUHVHQWHV
5HFRPHQGDo}HV7pFQLFDVSUHVVXS}HDVXDDGHTXDomRDRXVRGLVSHQVDQGR
DUHDOL]DomRGHRXWUDVDFo}HVGHYHULÀFDomRGDFRQIRUPLGDGHGRSURGXWR
7DOQmRVLJQLÀFDTXHVHMDSRVVtYHOGLVSHQVDUDVYHULÀFDo}HVLQHUHQWHVjVXD

o
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DSOLFDomRHPREUDXPDYH]TXHDGHÀFLHQWHH[HFXomRGRVFRUUHVSRQGHQWHV
trabalhos pode comprometer o desempenho do revestimento.
V.10.9

EXEMPLOS DE SOLUÇÕES SATISFATÓRIAS

V.10.9.1

6HP SUHMXt]R GD VDWLVIDomR GR GLVSRVWR HP 9 DGPLWHVH TXH
cumprem genericamente os requisitos enunciados de V.10.1 a V.10.7 as
seguintes soluções de acabamentos exteriores de paredes de edifícios de
construção tradicional:

o

D  5HYHVWLPHQWRVWUDGLFLRQDLVGHOLJDQWHVPLQHUDLVGHDUJDPDVVDV
de cimento e areia ou, preferivelmente, de cimento, cal e
areia, aplicadas em 2 ou 3 camadas, e pintura com tinta de
HPXOVmR DTXRVD FRP EDVH HP SROtPHUR VLQWpWLFR WH[WXUDGD
WLQWDGHDUHLD RXQmRWH[WXUDGD WLQWDGHiJXD 
E  5HYHVWLPHQWRV SUpGRVHDGRV GH OLJDQWH PLQHUDO GR WLSR
monocamada;
F  7LMRORPDFLoRRXSHUIXUDGRGHSDUDPHQWRjYLVWD
G  5HYHVWLPHQWRVGHODGULOKRVGHWLSRFHUkPLFRFRPRFDPDGDGH
acabamento de revestimentos tradicionais de ligantes minerais,
desde que com características de absorção de água adequadas
jXWLOL]DomRHPSDUDPHQWRVH[WHULRUHV
V.10.9.2

(P UHODomR jV VROXo}HV UHIHULGDV QDV DOtQHDV D  E  H G  GR Q~PHUR
anterior, as argamassas a usar devem ser bem doseadas, de forma a terem
ERD DGHUrQFLD PDV VHUHP SRXFR VXVFHSWtYHLV j IHQGLOKDomR H EDVWDQWH
GHIRUPiYHLV$FRODJHPGRVODGULOKRVGHYHJDUDQWLUERDDGHUrQFLDDRVXSRUWH
PDVWHUWDPEpPHODVWLFLGDGHVXÀFLHQWHSDUDQmRSURYRFDUIHQGLOKDomR2V
DFDEDPHQWRVSRUSLQWXUDGHYHPWHUERDDGHUrQFLDHERDGXUDELOLGDGH

o

V.10.9.3

6HPSUHMXt]RGDVDWLVIDomRGRGLVSRVWRHP9DGPLWHVHTXHFXPSUHPRV
requisitos enunciados de V.10.1 a V.10.7 as seguintes soluções não-tradicionais
de revestimentos exteriores de paredes de construção tradicional:

o

D  5HYHVWLPHQWRV SUpGRVHDGRV GH OLJDQWH PLQHUDO VHP
pigmentação na massa acabados com revestimentos plásticos

196

HVSHVVRV UHYHVWLPHQWRVVLQWpWLFRVFRPHVSHVVXUDHUHVLVWrQFLD
VXSHULRUjVWLQWDVFRQIHULGDSRUDJUHJDGRÀQR RXFRPWLQWDV
GHHPXOVmRDTXRVDFRPEDVHHPSROtPHURVLQWpWLFRWH[WXUDGD
WLQWDGHDUHLD RXQmRWH[WXUDGD WLQWDGHiJXD 
E  6LVWHPDV GH UHYHVWLPHQWR FRP SDLQpLV SUHIDEULFDGRV ² GH
PDWHULDLVFHUkPLFRVRXFRPSyVLWRV²À[DGRVPHFDQLFDPHQWHDR
VXSRUWHFRPOkPLQDGHDUYHQWLODGD IDFKDGDVYHQWLODGDV 
F  6LVWHPDV FRPSyVLWRV GH LVRODPHQWR WpUPLFR H[WHULRU FRP
UHYHVWLPHQWRVREUHLVRODQWH (7,&6 
G  6LVWHPDV GH UHYHVWLPHQWR FRP SDLQpLV SUHIDEULFDGRV SDUD
LVRODPHQWRH[WHULRUGHIDFKDGDV 9rWXUHV 
V.10.9.4

Em todos os exemplos de soluções tradicionais e não-tradicionais as
VROXo}HVGHYHPFRQWHPSODUXPUHIRUoRGHSURWHFomRGDV]RQDVPDLVEDL[DV
GDVSDUHGHV VRFRV HPUHODomRDDFo}HVPHFkQLFDV$GPLWHVHTXHHVVH
reforço pode ser obtido com a execução de socos de guarnecimento das
IDFKDGDVGRVHGLItFLRVFRPXPDDOWXUDGHSHORPHQRVPUHDOL]DGRV
com cantaria, betão aparente, tijolo de paramento à vista, marmorite ou
ODGULOKRVGHJUpVFHUkPLFRRXDLQGDRXWURVPDWHULDLVFRPERDUHVLVWrQFLD
ao desgaste e susceptíveis de se manterem limpos.

o

No caso dos revestimentos existentes a adequação ao uso das soluções
DGRSWDGRVSRGHWDPEpPVHUDYDOLDGDSHODGXUDELOLGDGHHERPGHVHPSHQKR
GHPRQVWUDGRVGXUDQWHRSHUtRGRGHXWLOL]DomRMiGHFRUULGR

V.10.9.5

V.10.10

REFERÊNCIAS
Regulamentos
[1]

Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio – 5HJXODPHQWRGH6HJXUDQoDH
$Fo}HVSDUD(VWUXWXUDVGH(GLItFLRVH3RQWHV 56$ 

[2]

DECRETO-LEI n.º 220/2008, de 12 de Novembro – 5HJLPH-XUtGLFRGH
6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 5-6&,( 

>@ 3257$5,$QGHGH'H]HPEUR²5HJXODPHQWR7pFQLFRGH
6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 576&,(
[4]

DECRETO-LEI n.º 80/2006, de 4 de Abril – 5HJXODPHQWRGDV&DUDFWHUtVWLFDV
GH&RPSRUWDPHQWR7pUPLFRGRV(GLItFLRV 5&&7( 

o
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[5]

DECRETO-LEI n.º 129/2002, de 11 de Maio, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho – 5HJXODPHQWRGRV5HTXLVLWRV
$F~VWLFRVGRV(GLItFLRV 55$( 

1RUPDVH(VSHFLÀFDo}HV
[6]

NP 56: 1963 – $VVHQWDPHQWRGHD]XOHMRVHODGULOKRV. Lisboa : IPQ.

[7]

EN 12004: 2001/A1: 2002 – $GKHVLYHV IRU WLOHV 'HÀQLWLRQV DQG
VSHFLÀFDWLRQV. Brussels : CEN.

[8]

EN 14411: 2003 – &HUDPLFWLOHV'HÀQLWLRQVFODVVLÀFDWLRQFKDUDFWHULVWLFV
DQGPDUNLQJ ,62DOWHUDGD %UXVVHOV&(1

[9]

EN 998-1: 2003 – 6SHFLÀFDWLRQIRUPRUWDUVIRUPDVRQU\3DUW5HQGHULQJ
DQGSODVWHULQJPRUWDU Brussels : CEN.

[10] EN 1062: 2000 – 3DLQWVDQGYDUQLVKHV&RDWLQJPDWHULDOVDQGFRDWLQJ
V\VWHPVIRUH[WHULRUPDVRQU\DQGFRQFUHWH. Brussels : CEN.
[11] ESPECIFICAÇÃO LNEC E 5: 1952 – ([HFXomR GH PDUPRULWHV. Lisboa :
LNEC.
[12] EN 13914-1: 2005 – 'HVLJQ SUHSDUDWLRQ DQG DSSOLFDWLRQ RI H[WHUQDO
UHQGHULQJDQGLQWHUQDOSODVWHULQJ²([WHUQDOUHQGHULQJ. Brussels: CEN.
Guias EOTA
>@ (8523($125*$1,6$7,21)257(&+1,&$/$33529$/6 (27$ ²([WHUQDO
WKHUPDOLQVXODWLRQFRPSRVLWHV\VWHPVZLWKUHQGHULQJ. Brussels : EOTA,
0DUFK (7$* 
>@ (8523($125*$1,6$7,21)257(&+1,&$/$33529$/6 (27$ ²Guideline
IRU(XURSHDQ7HFKQLFDO$SSURYDORI9rWXUHNLWV²3UHIDEULFDWHGXQLWVIRU
H[WHUQDOZDOOLQVXODWLRQ%UXVVHOV(27$1RY (7$* 
2XWUDGRFXPHQWDomRWpFQLFD
[15] LUCAS, J. A. Carvalho – &ODVVLÀFDomRHGHVFULomRJHUDOGHUHYHVWLPHQWRV
SDUDSDUHGHVGHDOYHQDULDRXGHEHWmR/LVERD/1(& ,QIRUPDomR

Estabelecimentos Existentes
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7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
[16] LUCAS, J. A. Carvalho – ([LJrQFLDV IXQFLRQDLV GH UHYHVWLPHQWRV GH
SDUHGHV/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
[17] LUCAS, J. A. Carvalho – 5HYHVWLPHQWRVGHSDUHGHVLQGHSHQGHQWHVGR
VXSRUWHH[HFXWDGDVFRPWHOKDVFHUkPLFDVSODQDV. Lisboa : LNEC, 1994.
,QIRUPDomR7pFQLFD0DWHULDLVGH&RQVWUXomR,70& 
[18] PAIVA, J. Vasconcelos – 0HGLGDVGHUHDELOLWDomRHQHUJpWLFDHPHGLItFLRV
/LVERD/1(& &RPXQLFDomR&20 
[19] SANTOS, C. Pina dos; MATIAS, L.uis – &RHÀFLHQWHV GH WUDQVPLVVmR
WpUPLFDGHHOHPHQWRVGDHQYROYHQWHGRVHGLItFLRV9HUVmRDFWXDOL]DGD
/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
[20] SANTOS, C. Pina dos; RODRIGUES, Rodrigo – &RHÀFLHQWHVGHWUDQVPLVVmR
WpUPLFD GH HOHPHQWRV RSDFRV GD HQYROYHQWH GRV HGLItFLRV 6ROXo}HV
FRQVWUXWLYDV GH HGLItFLRV DQWLJRV 6ROXo}HV FRQVWUXWLYDV GDV 5HJL}HV
Autónomas/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
>@ /$%25$7Ð5,21$&,21$/'((1*(1+$5,$&,9,/ /1(& ²5HYHVWLPHQWRV
HPHGLItFLRVUHFHQWHV/LVERD/1(& &DGHUQRV(GLItFLRV&$' 
[22] EUSÉBIO, M. Isabel – 'XUDELOLGDGH GH WLQWDV SOiVWLFDV. Lisboa: LNEC,
 ,QIRUPDomR7pFQLFD0DWHULDLVGH&RQVWUXomR,70& 
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² %DVHV SDUD
KRPRORJDomR GH UHYHVWLPHQWRV GH LPSHUPHDELOL]DomR GH OLJDQWH
VLQWpWLFRSDUDSDUDPHQWRVH[WHULRUHVGHSDUHGHV. Lisboa : LNEC, Julho
GH 5HODWyULR1&&W 
,QIRUPDomRWpFQLFDFRPSOHPHQWDU
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² %DVHV SDUD
KRPRORJDomR GH UHYHVWLPHQWRV SUpGRVHDGRV GH OLJDQWH PLQHUDO FRP
EDVHHPFLPHQWR/LVERD/1(&2XWXEURGH 5HODWyULR
1&&W 
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² &XUVR GH
(VSHFLDOL]DomRVREUHUHYHVWLPHQWRVGHSDUHGHV²PyGXOR. Lisboa :
/1(& &XUVRVH6HPLQiULRV&6 
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>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² &XUVR GH
(VSHFLDOL]DomRVREUHWLQWDVYHUQL]HVHUHYHVWLPHQWRVSRUSLQWXUDSDUD
DFRQVWUXomRFLYLO/LVERD/1(& &XUVRVH6HPLQiULRV&6 
[27] EUSÉBIO, M. Isabel – 7LQWDV &DUDFWHUtVWLFDV GRV FRQVWLWXLQWHV H GD
SHOtFXODVHFD/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD0DWHULDLVGH
&RQVWUXomR,70& 
[28] UNION EUROPÉENNE POUR L’AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LA
&216758&7,21 8($WF ²'LUHFWLYDV&RPXQV8($WFSDUDDKRPRORJDomR
GHUHYHVWLPHQWRVGHOJDGRVGHPDVVDVSOiVWLFDVSDUDSDUHGHV. Lisboa :
/1(& 7UDGXomR7 
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² &RQVXOWDV
H UHVSRVWDV Q   0DQFKDV HP WLMRORV GH UHYHVWLPHQWR GH SDUHGHV.
/LVERD/1(& &LUFXODUGH,QIRUPDomR7pFQLFD&,7 
[30] LUCAS, J. A. Carvalho; ABREU, Miguel – 5HYHVWLPHQWRV FHUkPLFRV
FRODGRV 'HVFRODPHQWRV /LVERD  /1(&  ,QIRUPDomR 7pFQLFD
3DWRORJLDH5HDELOLWDomRGDV&RQVWUXo}HV,735& 
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² 0DQFKDV GH
YHJHWDomRSDUDVLWiULDHPSDUDPHQWRVUHERFDGRVGHDOYHQDULD. Lisboa :
/1(& &LUFXODUGH,QIRUPDomR7pFQLFD&,7 
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² &XUVR GH
HVSHFLDOL]DomR VREUH LVRODPHQWR WpUPLFR GH HGLItFLRV. Lisboa : LNEC,
1995.
V. 11

REVESTIMENTOS INTERIORES EM PAREDES E TECTOS

V.11.1

PRINCÍPIOS GERAIS

V.11.1.1

Os revestimentos interiores de paredes devem obedecer aos requisitos gerais
considerando-se ainda que devem apresentar um desempenho melhorado em
relação aos edifícios correntes nos aspectos relacionados com a segurança –
VHJXUDQoDDRIRJRHVHJXUDQoDQDXWLOL]DomR²HQRVDVSHFWRVUHODFLRQDGRV
FRP´+LJLHQH6D~GHH$PELHQWHµSRUVHWUDWDUGHHGLItFLRVGHVWLQDGRVDRV
extractos mais vulneráveis da população, em relação aos quais estas questões

o
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se põem com acuidade ainda maior que no caso geral.
V.11.2

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.11.2.1

Os revestimentos exteriores das paredes devem ser de classe de reacção
ao fogo adequada às funções que desempenham, tendo em conta a sua
ORFDOL]DomR GH PRGR D VDWLVID]HU DV GLVSRVLo}HV GD UHJXODPHQWDomR GH
VHJXUDQoDDRLQFrQGLRDSOLFiYHOHDRHVWDEHOHFLGRHP,9 6HJXUDQoDDR
LQFrQGLR 

o

V.11.2.2

&DVRRVUHYHVWLPHQWRVH[LVWHQWHVQmRYHULÀTXHPRUHTXLVLWRH[SUHVVRQR
Q~PHURDQWHULRUGHYHPVHUVXEVWLWXtGRVSRURXWURVTXHRVYHULÀTXHPRX
VHWDOIRULQYLiYHOVHUWRPDGDVPHGLGDVTXHPLQLPL]HPRVULVFRV

V.11.2.3

$VUHSDUDo}HVUHODFLRQDGDVFRPRVDVSHFWRVUHIHULGRVGHYHPVHUUHDOL]DGDV
QRPDLVFXUWRSUD]RSRVVtYHO

V.11.2.4

5HIHUrQFLDV
$QH[R´5HFRPHQGDo}HV&RPSOHPHQWDUHVGH6HJXUDQoDDR,QFrQGLRµ

[2, 3]
V.11.3

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

V.11.3.1

$ VHJXUDQoD QD XWLOL]DomR GH UHYHVWLPHQWRV LQWHULRUHV GH SDUHGHV
FRQVWLWXtGRV SRU PDVVDV DSOLFDGDV VREUH R VXSRUWH H[ UHERFRV H
HVWXTXHV RXSRUSHoDVFRODGDV H[ODGULOKRVD]XOHMRVSHGUDV SRGHVHU
posta em causa pelo desprendimento de placas de material ou de peças.
$VVLPGHYHVHUYHULÀFDGDDERDDGHUrQFLDDRVXSRUWHTXHUGHUHERFRV
estuques projectados, ou outros revestimentos cuja massa possa originar
situações de perigo para quem circula nas imediações, quer de ladrilhos
RXSODFDVGHSHGUDFXMDTXHGDSRVVDWDPEpPFDXVDUIHULPHQWRV

As reparações relacionadas com os aspectos referidos no número anterior
GHYHPVHUUHDOL]DGDVQRPDLVFXUWRSUD]RSRVVtYHOHVHQmRIRUHPLPHGLDWDV
e houver situações de risco eminente, devem ser tomadas medidas para
PLQLPL]DUHVVHULVFR

V.11.3.2

V.11.3.3

o

Os revestimentos interiores de paredes constituídos por massas aplicadas
VREUHRVXSRUWHGHYHPDSUHVHQWDUXPDUHVLVWrQFLDGHDGHUrQFLDPpGLDQmR
LQIHULRU D  03D D TXDO QR FDVR GH SURGXWRV SUpGRVHDGRV HP IiEULFD
deve ser comprovada pelo fornecedor do revestimento e, no caso dos
UHYHVWLPHQWRVGRVHDGRVHPREUDGHYHVHUYHULÀFDGDLQVLWXSHODÀVFDOL]DomR

No caso de substituição dos revestimentos, para os revestimentos constituídos
SRU PDVVDV DSOLFDGDV FRQVLGHUDVH DGHTXDGD XPD UHVLVWrQFLD GH DGHUrQFLD
PpGLDGHSHORPHQRV03DDTXDOQRFDVRGHSURGXWRVSUpGRVHDGRVHP
fábrica, deve ser comprovada pelo fornecedor do revestimento e, no caso dos
UHYHVWLPHQWRVGRVHDGRVHPREUDGHYHVHUYHULÀFDGDLQVLWXSHODÀVFDOL]DomR
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V.11.3.4

$VSHoDVFRODGDVFRPPDVVDVLJQLÀFDWLYDGRVUHYHVWLPHQWRVLQWHULRUHVGH
SDUHGHVGHYHPDSUHVHQWDUXPDUHVLVWrQFLDGHDGHUrQFLDPpGLDQmRLQIHULRU
a 0,5 MPa, após ciclos molhagem/secagem, a qual deve ser comprovada pelo
fornecedor.

V.11.3.5

2V UHYHVWLPHQWRV LQWHULRUHV GH SDUHGHV DSOLFDGRV HP ]RQDV EDL[DV HP
situação de libertarem substâncias que possam ser ingeridas, intencional
RX DFLGHQWDOPHQWH SHORV XWLOL]DGRUHV QmR GHYHP FRQWHU VXEVWkQFLDV
tóxicas.

Estabelecimentos Existentes

o

o

V.11.3.6

V.11.3.7

Caso os revestimentos existentes apresentem indícios de libertação desse tipo
GHVXEVWkQFLDVHVVDFLUFXQVWkQFLDGHYHVHUYHULÀFDGDDWUDYpVGHHQVDLRVH
se se comprovar, os revestimentos devem ser substituídos por outros isentos
de substâncias tóxicas.
Os fornecedores devem estar em condições de comprovar esse facto,
principalmente no caso de revestimentos orgânicos, mais susceptíveis a
esse risco.

o

V.11.3.8

V.11.3.9

As reparações relacionadas com os aspectos referidos no número anterior
GHYHPVHUUHDOL]DGDVQRPDLVFXUWRSUD]RSRVVtYHOHVHQmRIRUHPLPHGLDWDV
GHYHPVHUWRPDGDVPHGLGDVSDUDPLQLPL]DURVULVFRVGHVHJXUDQoD H[
LQWHUGLWDURVHVSDoRVDIHFWDGRVRXFREULUDV]RQDVSHULJRVDVGDVSDUHGHV 
2V UHYHVWLPHQWRV LQWHULRUHV GDV ]RQDV GRV SDUDPHQWRV PDLV EDL[DV GDV
SDUHGHV DWp  P GR SDYLPHQWR  QmR GHYHP WHU DUHVWDV YLYDV ² SRU
H[HPSORFHUWRVWLSRVGHSDLQpLVRXGHSODFDV²QHPUXJRVLGDGHRXDVSHUH]D
excessiva – por exemplo pintura com tinta de areia ou acabamento rugoso
de massas de cimento – que possa causar ferimentos ou dor em quem os
tocar, voluntária ou involuntariamente.

o

V.11.3.10
V.11.3.11

6H RV UHYHVWLPHQWRV H[LVWHQWHV QmR YHULÀFDUHP D FRQGLomR UHIHULGD QR
Q~PHURDQWHULRUGHYHPVHUUHSDUDGRVQXPSUD]RFRQVLGHUDGRUD]RiYHO
5HIHUrQFLDV
[1, 7 a 9, 12 a 14, 16]

o
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V.11.4

ESTANQUIDADE À ÁGUA

V.11.4.1

$V SDUHGHV GDV FR]LQKDV GRV HVSDoRV SDUD ODYDJHP GH URXSD H GDV
instalações sanitárias, bem como as paredes dos espaços destinados a
recolha de lixo, devem ser revestidas com lambris de altura adequada à
QDWXUH]DGDXWLOL]DomRGRVORFDLVHQmRLQIHULRUDPQRFDVRGDVFR]LQKDV
e a 1,50 m no caso dos restantes espaços, constituídos por materiais
imputrescíveis, impermeáveis à água, de superfície aparente lisa e lavável
e resistentes à acção da água adicionada de detergente.

o

Estes revestimentos devem ser de cor clara.
As ligações entre os revestimentos de paredes e os pavimentos devem ser
FRQVWLWXtGDVSRUURGDSpVDUUHGRQGDGRVSDUDIDFLOLWDUDOLPSH]D
Caso não existam estes lambris ou não apresentem os requisitos exigidos,
GHYHSURFHGHUVHjVXDH[HFXomRQDVXEVWLWXLomRQXPSUD]RUD]RiYHO

V.11.4.2
V.11.4.3

2VDFDEDPHQWRVGDVUHVWDQWHViUHDVGDVSDUHGHVHGRVWHFWRVGDVFR]LQKDV
H LQVWDODo}HV VDQLWiULDV GHYHP VHU GH FRUHV FODUDV H WHU UHVLVWrQFLD
adequada à lavagem com água adicionada de detergente, à acção do vapor
GHiJXDHQRFDVRGDVFR]LQKDVDLQGDjDFomRGRVYDSRUHVJRUGXURVRV

o

&DVR RV DFDEDPHQWRV H[LVWHQWHV QmR YHULÀTXHP HVWHV UHTXLVLWRV GHYHP
VHU UHDELOLWDGRV SRU H[HPSOR DWUDYpV GH XPD UHSLQWXUD FRP WLQWDV GH
FDUDFWHUtVWLFDVDSURSULDGDVQXPSUD]RUD]RiYHO

V.11.4.4

V.11.4.5

5HIHUrQFLDV
[8, 13, 22, 23]

V.11.5

QUALIDADE DO AR INTERIOR

V.11.5.1

2V UHYHVWLPHQWRV LQWHULRUHV GH SDUHGHV H WHFWRV QmR GHYHP SURGX]LU
emissões tóxicas ou poluentes para a atmosfera. Este risco pode existir
em alguns revestimentos orgânicos ou com componente orgânico, ou em
UHYHVWLPHQWRVFRPÀEUDVPXLWRÀQDVQDVXDFRQVWLWXLomR

V.11.5.2

o
o

Se forem detectados indícios de emissões tóxicas ou poluentes para a
atmosfera dos materiais usados, nomeadamente no caso de revestimentos
RUJkQLFRVRXFRPFRPSRQHQWHRUJkQLFRRXHPUHYHVWLPHQWRVFRPÀEUDV
PXLWR ÀQDV QD VXD FRQVWLWXLomR GHYH SURFXUDU YHULÀFDUVH DWUDYpV GH
ensaios esse facto; em caso de comprovação, estes revestimentos devem
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ser substituídos por outros isentos deste problema.
V.11.5.3

(VWDV VXEVWLWXLo}HV GHYHP VHU UHDOL]DGDV QR PDLV FXUWR SUD]R SRVVtYHO
HVHQmRIRUHPLPHGLDWDVGHYHPVHUWRPDGDVPHGLGDVSDUDPLQLPL]DU
RVULVFRVGHVHJXUDQoD H[LQWHUGLWDURVHVSDoRVDIHFWDGRVRXFREULUDV
]RQDVSHULJRVDVGDVSDUHGHV 

V.11.5.4

2V UHYHVWLPHQWRV GDV ]RQDV VXSHULRUHV GDV SDUHGHV H GRV WHFWRV GH
]RQDV GH XVR JHUDO FROHFWLYR VDODV GH HVWDU VDODV GH UHIHLo}HV HWF 
devem preferencialmente ter características de higroscopicidade que
OKHV SHUPLWDP FRQWULEXLU SDUD R HTXLOtEULR KLJURPpWULFR GR DU LQWHULRU
exercendo alguma acção reguladora da humidade do ar.

V.11.5.5

5HIHUrQFLDV
[9, 13, 14]

V.11.6

CONFORTO HIGROTÉRMICO

V.11.6.1

A solução de parede integrando os respectivos revestimentos deve
FRQWULEXLUSDUDDVVHJXUDUXPLVRODPHQWRWpUPLFRDGHTXDGRGDHQYROYHQWH
de acordo com a severidade do clima de cada região, no sentido de
garantir boas condições de conforto no interior sem necessidade de
JDVWRVH[FHVVLYRVHPDTXHFLPHQWRRXHPDUUHIHFLPHQWR'HYHWDPEpP
VHUJDUDQWLGDDFRUUHFomRGDVSRQWHVWpUPLFDVGHPRGRDPLQLPL]DUDV
condensações no interior.

V.11.6.2

Para satisfação dos objectivos enunciados no número anterior, pode-se
UHFRUUHUDVROXo}HVGHLVRODPHQWRWpUPLFRSHORH[WHULRUDLVRODPHQWRQDFDL[D
de ar de paredes duplas, ou ainda, no caso geral, a soluções de isolamento
WpUPLFR SHOR LQWHULRU DWUDYpV GH UHYHVWLPHQWRV LQWHULRUHV DGHTXDGRV 1R
entanto, considera-se que nos espaços de uso colectivo dos edifícios em causa
DVVROXo}HVGHLVRODPHQWRWpUPLFRSHORLQWHULRUVmRGLÀFLOPHQWHFRPSDWtYHLV
FRPRXWUDVH[LJrQFLDVDSRQWDGDVFRPRDUHVLVWrQFLDPHFkQLFDHDUHVLVWrQFLD
à lavagem, pelo que será preferível optar por outro tipo de solução.

V.11.6.3

o

o
o

o

(YHQWXDLV GHÀFLrQFLDV GH LVRODPHQWR WpUPLFR GD HQYROYHQWH GHYHP VHU
consideradas e corrigidas na perspectiva global da envolvente e, em
particular, da parede.
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V.11.6.4

5HIHUrQFLDV
[4, 17 a 19]

V.11.7

CONFORTO ACÚSTICO

V.11.7.1

Os revestimentos interiores das paredes entre salas de uso colectivo
GHYHPFRPSOHPHQWDURLVRODPHQWRDF~VWLFRDVRQVDpUHRVGHVVDVSDUHGHV
e devem contribuir para a redução do tempo de reverberação. Os
revestimentos dos tectos devem contribuir para a redução do tempo de
reverberação e, no caso dos revestimentos de tectos entre pisos, podem
WDPEpPFRQWULEXLUSDUDRLVRODPHQWRDVRQVGHSHUFXVVmR

o
o

Caso os revestimentos existentes não tenham as características expressas
QRQ~PHURDQWHULRUHPHVSDoRVRQGHWDORULJLQHGHVFRQIRUWRVLJQLÀFDWLYR
deve-se analisar a viabilidade de substituição dos revestimentos ou a
melhoria das características acústicas.

V.11.7.2

V.11.7.3

5HIHUrQFLDV
[5]

o

V.11.8

CONFORTO VISUAL

V.11.8.1

Os revestimentos e acabamentos interiores das paredes e dos tectos
devem conferir aos respectivos paramentos uma superfície regular e
GHVHPSHQDGD VHP ÀVVXUDV QHP GHIHLWRV DSDUHQWHV GHWHFWiYHLV VRE
iluminação rasante.

o

V.11.8.2

2V DFDEDPHQWRV GDV SDUHGHV GHYHP DSUHVHQWDU FRQGLo}HV GH SODQH]D
verticalidade e esquadria tais que permitam o correcto posicionamento
de equipamento suspenso.

o
$QmRYHULÀFDomRGRUHTXLVLWRH[SUHVVRQRQ~PHURDQWHULRUQXPHGLItFLR
existente pode não determinar, só por si, uma intervenção nas paredes;
no entanto, deve ser considerada a viabilidade de corrigir os defeitos
de regularidade e desempeno do revestimento, se, ou logo que, forem
UHDOL]DGDVDFo}HVGHPDQXWHQomRRXGHUHDELOLWDomRGRHGLItFLR

V.11.8.3

V.11.8.4

2V DFDEDPHQWRV GDV ]RQDV FRUUHQWHV GDV SDUHGHV H GRV WHFWRV GHYHP
SURSRUFLRQDU DPELHQWHV FODURV H IDYRUHFHU D XWLOL]DomR GH LOXPLQDomR
natural.

o

205

número

Novos Estabelecimentos

Estabelecimentos Existentes

V.11.8.5

V.11.8.6

$QmRYHULÀFDomRGRUHTXLVLWRH[SUHVVRQRQ~PHURDQWHULRUQXPHGLItFLR
existente pode não determinar, só por si, uma intervenção nas paredes;
no entanto, deve ser considerada a possibilidade de uma repintura com
FRUHVFODUDVVHRXORJRTXHIRUHPUHDOL]DGDVDFo}HVGHPDQXWHQomRRX
de reabilitação do edifício.
5HIHUrQFLDV
[16]

o

V.11.9

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

V.11.9.1

Os revestimentos interiores de paredes e tectos devem ser compatíveis
FRP D QDWXUH]D H D FRQVWLWXLomR GRV UHVSHFWLYRV VXSRUWHV H GHYHP WHU
uma durabilidade elevada, exigindo apenas operações periódicas de
manutenção ligeira. Os revestimentos predominantemente minerais
oferecem, em geral, durabilidade mais elevada, pelo que devem ser
usados preferencialmente.

o

V.11.9.2

Os paramentos interiores das paredes de salas de uso colectivo e de
HVSDoRVGHFLUFXODomRGHYHPDSUHVHQWDUUHVLVWrQFLDPHFkQLFDVDWLVIDWyULD
e compatível com o uso, perante acções de abrasão, riscagem, choque e
RXWUDVGHFRUUHQWHVGDXWLOL]DomRGHVVHVHVSDoRV1HVVHVHQWLGRVHPSUH
TXH RV UHYHVWLPHQWRV QmR VDWLVIDoDP SRU VL VyV D WDLV H[LJrQFLDV HVVDV
SDUHGHV GHYHP VHU UHYHVWLGDV DWp XPD DOWXUD PtQLPD GH  P FRP
ODPEULV RXFRPEDUUDVGHSURWHFomRHPIXQomRGRPRELOLiULRH[LVWHQWH 
de características adequadas.

o

V.11.9.3

1DV]RQDVGHFLUFXODomRDVDUHVWDVGDVSDUHGHVGHYHPVHUSURWHJLGDVFRP
SHUÀVDGHTXDGRVHPEHELGRVQRUHYHVWLPHQWRRXDFDEDPHQWRVHPSUHTXH
RSUySULRUHYHVWLPHQWRRXDFDEDPHQWRQmRDVVHJXUHVXÀFLHQWHUHVLVWrQFLD
a acções de choque nesses pontos.

o

V.11.9.4

Os revestimentos e acabamentos interiores das paredes e dos tectos
devem conferir aos respectivos paramentos uma superfície sem rugosidade
acentuada e pouco absorvente, de forma a não favorecer a retenção de
SRHLUDVHDQmRGLÀFXOWDUDOLPSH]DGRVSDUDPHQWRV

V.11.9.5

2V UHYHVWLPHQWRV LQWHULRUHV GH SDUHGHV GHYHP WHU XPD UHVLVWrQFLD j

o

o
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ODYDJHPFRPiJXDHGHWHUJHQWHDGHTXDGDjVXDXWLOL]DomRQRPHDGDPHQWH
QRTXHGL]UHVSHLWRDRVODPEULV
V.11.9.6

2VODPEULVGDVFR]LQKDVGHYHPDLQGDVHUUHVLVWHQWHVjDFomRGDVJRUGXUDV

o
&DVRVHREVHUYHPLQGtFLRVGHGXUDELOLGDGHUHGX]LGDQRPHDGDPHQWHHP
relação aos aspectos referidos nos números anteriores, tal deve ser tido em
conta nos Planos de Manutenção periódica a implementar, estabelecendo
SHULRGLFLGDGHV UHGX]LGDV GDV DFo}HV GH PDQXWHQomR H FRQVLGHUDQGR D
possibilidade de substituição dos revestimentos existentes por soluções
PDLVGXUiYHLVVHRXORJRTXHIRUHPUHDOL]DGDVDFo}HVGHPDQXWHQomRRX
de reabilitação do edifício.

V.11.9.7

V.11.9.8

5HIHUrQFLDV
[9, 10, 12, 21, 23]

o

V.11.10

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

V.11.10.1

A avaliação da conformidade dos revestimentos interiores de paredes
SRGH VHU UHDOL]DGD SRU HQVDLR HRX SRU LQVSHFomR TXDQGR VH WUDWD GD
YHULÀFDomR GH UHTXLVLWRV DSHQDV SRUREVHUYDomR YLVXDO SRUH[HPSOR QR
TXHUHVSHLWDDRDVSHFWR 

o

V.11.10.2

2XVRGHUHYHVWLPHQWRVQmRWUDGLFLRQDLVGHYHVHUFRQGLFLRQDGRjH[LVWrQFLD
GHSDUHFHUWpFQLFRIDYRUiYHORXGRFXPHQWRGHDSURYDomRWpFQLFD

o

V.11.10.3

$ PDUFDomR &( RX D DSURYDomR WpFQLFD GH XP UHYHVWLPHQWR FRP QtYHLV
GH GHVHPSHQKR LJXDLV RX VXSHULRUHV DRV HVSHFLÀFDGRV QDV SUHVHQWHV
5HFRPHQGDo}HV7pFQLFDVSUHVVXS}HDVXDDGHTXDomRDRXVRGLVSHQVDQGR
DUHDOL]DomRGHRXWUDVDFo}HVGHYHULÀFDomRGDFRQIRUPLGDGHGRSURGXWR
7DOQmRVLJQLÀFDTXHVHMDSRVVtYHOGLVSHQVDUDVYHULÀFDo}HVLQHUHQWHVjVXD
DSOLFDomRHPREUDXPDYH]TXHDGHÀFLHQWHH[HFXomRGRVFRUUHVSRQGHQWHV
trabalhos pode comprometer o desempenho do revestimento.

o

V.11.11

EXEMPLOS DE SOLUÇÕES SATISFATÓRIAS

V.11.11.1

6HP SUHMXt]R GD VDWLVIDomR GR GLVSRVWR HP 9 DGPLWHVH TXH
cumprem genericamente os requisitos enunciados de V.11.1 a V.11.9 as
seguintes soluções de revestimentos interiores de paredes e tectos de
edifícios de construção tradicional:
D  $FDEDPHQWRVGHSDUHGHVHPJHUDOUHYHVWLPHQWRVWUDGLFLRQDLV

o
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GH OLJDQWHV PLQHUDLV DUJDPDVVDV GH FLPHQWR H DUHLD RX
preferivelmente, de cimento, cal e areia, aplicadas em duas
camadas, complementadas com um guarnecimento de massa de
DUHLDRXGHHVWXTXHGHJHVVR HSLQWXUDFRPWLQWDGHHPXOVmR
DTXRVDFRPEDVHHPSROtPHURVLQWpWLFRQmRWH[WXUDGD WLQWDGH
iJXD RXDLQGDFRPSDSHOGHSDUHGHODYiYHO
E  /DPEULV HP FR]LQKDV LQVWDODo}HV VDQLWiULDV H RXWURV HVSDoRV
GH XVR FRPXP D]XOHMRV GH IDLDQoD ÀQD RX ODGULOKRV GH JUpV
cerâmico, ou, ainda, sistemas de pintura de dois componentes,
preferencialmente de base epoxídica, sobre revestimentos de
ligantes minerais;
F  /DPEULV HP FRPXQLFDo}HV PDUPRULWH SROLGD ODGULOKRV GH
WLSR FHUkPLFR EHWmR j YLVWD SLQWDGR RX HQYHUQL]DGR GHVGH
TXHQHVWHFDVRDWLQWDRXRYHUQL]WHQKDPFDUDFWHUtVWLFDVGH
UHVLVWrQFLDHGXUDELOLGDGHDSURSULDGDV 
G  7HFWRVGHHVSDoRVVHFRVUHYHVWLPHQWRVWUDGLFLRQDLVGHOLJDQWHV
PLQHUDLV DUJDPDVVDVGHFLPHQWRHDUHLDRXSUHIHULYHOPHQWH
de cimento, cal e areia, aplicadas em duas camadas,
FRPSOHPHQWDGDVFRPXPHVWXTXHGHJHVVR HDFDEDPHQWRFRP
WLQWDGHHPXOVmRDTXRVDFRPEDVHHPSROtPHURVLQWpWLFRQmR
WH[WXUDGD WLQWDGHiJXD 
H  7HFWRV GH HVSDoRV K~PLGRV UHYHVWLPHQWRV WUDGLFLRQDLV
GH OLJDQWHV PLQHUDLV DUJDPDVVDV GH FLPHQWR H DUHLD RX
preferivelmente, de cimento, cal e areia, aplicadas em duas
camadas, complementadas com um guarnecimento de massa
GHDUHLDRXFRPXPHVWXTXHGHJHVVR HDFDEDPHQWRÀQDOFRP
tinta epoxídica ou de esmalte, resistentes ao vapor de água e,
QRFDVRGDVFR]LQKDVDYDSRUHVJRUGXURVRV
V.11.11.2

Em relação às soluções referidas no número anterior, as argamassas a usar
GHYHPVHUEHPGRVHDGDVGHIRUPDDWHUHPERDDGHUrQFLDPDVVHUHP
pouco susceptíveis à fendilhação e bastante deformáveis. A colagem
GRV D]XOHMRV RX ODGULOKRV GHYH JDUDQWLU ERD DGHUrQFLD DR VXSRUWH PDV
WHU WDPEpP HODVWLFLGDGH VXÀFLHQWH SDUD QmR SURYRFDU IHQGLOKDomR 2V
DFDEDPHQWRVSRUSLQWXUDGHYHPWHUERDDGHUrQFLDHERDGXUDELOLGDGH

o
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V.11.11.3

6HP SUHMXt]R GD VDWLVIDomR GR GLVSRVWR HP 9 DGPLWHVH TXH
cumprem os requisitos enunciados de V.11.1 a V.11.9 as seguintes soluções
não-tradicionais de revestimentos interiores de paredes e tectos:

o

D  5HYHVWLPHQWRVSUpGRVHDGRVGHOLJDQWHPLQHUDOVHPSLJPHQWDomR
na massa complementados com estuque tradicional de gesso
RX FRP HVWXTXH VLQWpWLFR H DFDEDGRV FRP WLQWDV GH HPXOVmR
DTXRVDFRPEDVHHPSROtPHURVLQWpWLFRQmRWH[WXUDGDV WLQWDV
GHiJXD 
E  (VWXTXHV GH JHVVR SUpGRVHDGRV DSOLFiYHLV SRU SURMHFomR
directamente sobre o suporte, acabados com tintas de emulsão
DTXRVDFRPEDVHHPSROtPHURVLQWpWLFRQmRWH[WXUDGDV WLQWDV
GHiJXD 
No caso dos revestimentos existentes a adequação ao uso das soluções
DGRSWDGRVSRGHWDPEpPVHUDYDOLDGDSHODGXUDELOLGDGHHERPGHVHPSHQKR
GHPRQVWUDGRVGXUDQWHRSHUtRGRGHXWLOL]DomRMiGHFRUULGR

V.11.11.4

V.11.12

5HIHUrQFLDV
Regulamentos
[1]

Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de Maio – 5HJXODPHQWRGH6HJXUDQoDH
$Fo}HVSDUD(VWUXWXUDVGH(GLItFLRVH3RQWHV 56$ 

[2]

DECRETO-LEI n.º 220/2008, de 12 de Novembro – 5HJLPH-XUtGLFRGH
6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 5-6&,( 

>@ 3257$5,$QGHGH'H]HPEUR²5HJXODPHQWR7pFQLFRGH
6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 576&,( 
[4]

DECRETO-LEI n.º 80/2006, de 4 de Abril – 5HJXODPHQWRGDV&DUDFWHUtVWLFDV
GH&RPSRUWDPHQWR7pUPLFRGRV(GLItFLRV 5&&7( 

[5]

DECRETO-LEI n.º 129/2002, de 11 de Maio, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho – 5HJXODPHQWRGRV5HTXLVLWRV
$F~VWLFRVGRV(GLItFLRV 55$( 

1RUPDVH(VSHFLÀFDo}HV
[6]

NP 56: 1963 – $VVHQWDPHQWRGHD]XOHMRVHODGULOKRV. Lisboa : IPQ.
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[7]

EN 12004: 2001/A1: 2002 – $GKHVLYHV IRU WLOHV 'HÀQLWLRQV DQG
VSHFLÀFDWLRQV. Brussels : CEN.

[8]

EN 14411: 2003 – &HUDPLFWLOHV'HÀQLWLRQVFODVVLÀFDWLRQFKDUDFWHULVWLFV
DQGPDUNLQJ ,62DOWHUDGD %UXVVHOV&(1

[9]

EN 998-1: 2003 – 6SHFLÀFDWLRQIRUPRUWDUVIRUPDVRQU\3DUW5HQGHULQJ
DQGSODVWHULQJPRUWDU. Brussels : CEN.

[10] ESPECIFICAÇÃO LNEC E 5: 1952 – ([HFXomR GH PDUPRULWHV. Lisboa :
LNEC.
[11] EN 13279-1: 2005 – *\SVXP ELQGHUV DQG J\SVXP SODVWHUV 3DUW 
'HÀQLWLRQVDQGUHTXLUHPHQWV. Brussels : CEN.
[12] EN 13914-2: 2005 – 'HVLJQ SUHSDUDWLRQ DQG DSSOLFDWLRQ RI H[WHUQDO
UHQGHULQJDQGLQWHUQDOSODVWHULQJ²3DUW'HVLJQFRQVLGHUDWLRQVDQG
HVVHQWLDOSULQFLSOHVIRULQWHUQDOSODVWHULQJ. Brussels : CEN.
[13] NP 4378: 1999 – 7LQWDVHYHUQL]HV7LQWDVDTXRVDVOLVDVSDUDSDUHGHV
LQWHULRUHVGHHGLItFLRV&ODVVLÀFDomRHHVSHFLÀFDomR. Lisboa : IPQ.
[14] EN 233: 1989 – :DOOFRYHULQJV LQ UROO IRUP 6SHFLÀFDWLRQ IRU ÀQLVKHG
ZDOOSDSHUVZDOOYLQ\OVDQGSODVWLFVZDOOFRYHULQJV. Brussels : CEN.
2XWUDGRFXPHQWDomRWpFQLFD
[15] LUCAS, J. A. Carvalho – &ODVVLÀFDomRHGHVFULomRJHUDOGHUHYHVWLPHQWRV
SDUDSDUHGHVGHDOYHQDULDRXGHEHWmR/LVERD/1(& ,QIRUPDomR
7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
[16] LUCAS, J. A. Carvalho – ([LJrQFLDV IXQFLRQDLV GH UHYHVWLPHQWRV GH
SDUHGHV/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
[17] PAIVA, J. Vasconcelos – 0HGLGDVGHUHDELOLWDomRHQHUJpWLFDHPHGLItFLRV.
/LVERD/1(& &RPXQLFDomR&20 
[18] SANTOS, C. Pina dos; MATIAS, L.uis – &RHÀFLHQWHV GH WUDQVPLVVmR
WpUPLFDGHHOHPHQWRVGDHQYROYHQWHGRVHGLItFLRV9HUVmRDFWXDOL]DGD
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/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
[19] SANTOS, C. Pina dos; RODRIGUES, Rodrigo – &RHÀFLHQWHVGHWUDQVPLVVmR
WpUPLFD GH HOHPHQWRV RSDFRV GD HQYROYHQWH GRV HGLItFLRV 6ROXo}HV
FRQVWUXWLYDV GH HGLItFLRV DQWLJRV 6ROXo}HV FRQVWUXWLYDV GDV 5HJL}HV
Autónomas/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
>@ /$%25$7Ð5,21$&,21$/'((1*(1+$5,$&,9,/ /1(& ²5HYHVWLPHQWRV
HPHGLItFLRVUHFHQWHV/LVERD/1(& &DGHUQRV(GLItFLRV&$' 
[21] EUSÉBIO, M. Isabel – 'XUDELOLGDGH GH WLQWDV SOiVWLFDV. Lisboa: LNEC,
 ,QIRUPDomR7pFQLFDGH0DWHULDLVGH&RQVWUXomR,70& 
[22] LUCAS, J. A. Carvalho – 5HYHVWLPHQWRV GH OLJDQWHV VLQWpWLFRV SDUD
SDUDPHQWRV LQWHULRUHV GH SDUHGHV /LVERD  /1(&  ,QIRUPDomR
7pFQLFD(GLItFLRV,7( 
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² %DVHV SDUD
KRPRORJDomRGHUHYHVWLPHQWRVSUpGRVHDGRVGHJHVVRSDUDSDUDPHQWRV
LQWHULRUHVGHSDUHGHV/LVERD/1(&-XOKRGH 5HODWyULR
1&&W 
,QIRUPDomRWpFQLFDFRPSOHPHQWDU
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² %DVHV SDUD
KRPRORJDomR GH UHYHVWLPHQWRV SUpGRVHDGRV GH OLJDQWH PLQHUDO FRP
EDVHHPFLPHQWR/LVERD/1(&2XWXEURGH 5HODWyULR
1&&W 
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² &XUVR GH
(VSHFLDOL]DomRVREUHUHYHVWLPHQWRVGHSDUHGHV²PyGXOR Lisboa :
/1(& &XUVRVH6HPLQiULRV&6 
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² &XUVR GH
(VSHFLDOL]DomRVREUHWLQWDVYHUQL]HVHUHYHVWLPHQWRVSRUSLQWXUDSDUD
DFRQVWUXomRFLYLO/LVERD/1(& &XUVRVH6HPLQiULRV&6 
[27] EUSÉBIO, M. Isabel – 7LQWDV &DUDFWHUtVWLFDV GRV FRQVWLWXLQWHV H GD
SHOtFXODVHFD/LVERD/1(& ,QIRUPDomR7pFQLFD0DWHULDLVGH
&RQVWUXomR,70& 
[28] UNION EUROPÉENNE POUR L’AGRÉMENT TECHNIQUE DANS LA
&216758&7,21 8($WF ²'LUHFWLYDV&RPXQV8($WFSDUDDKRPRORJDomR
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GHUHYHVWLPHQWRVGHOJDGRVGHPDVVDVSOiVWLFDVSDUDSDUHGHV. Lisboa :
/1(& 7UDGXomR7 
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ²  &RQVXOWDV
H UHVSRVWDV Q   0DQFKDV HP WLMRORV GH UHYHVWLPHQWR GH SDUHGHV
/LVERD/1(& &LUFXODUHVGH,QIRUPDomR7pFQLFD&,7 
[30] LUCAS, J. A. Carvalho; ABREU, Miguel – 5HYHVWLPHQWRV FHUkPLFRV
FRODGRV 'HVFRODPHQWRV /LVERD  /1(&  ,QIRUPDomR 7pFQLFD
3DWRORJLDH5HDELOLWDomRGDV&RQVWUXo}HV,735& 
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² 0DQFKDV GH
YHJHWDomRSDUDVLWiULDHPSDUDPHQWRVUHERFDGRVGHDOYHQDULD Lisboa :
/1(& &LUFXODUHVGH,QIRUPDomR7pFQLFD&,7 
>@ /$%25$7Ð5,2 1$&,21$/ '( (1*(1+$5,$ &,9,/ /1(&  ² &XUVR GH
(VSHFLDOL]DomR VREUH LVRODPHQWR WpUPLFR GH HGLItFLRV. Lisboa : LNEC,
1995.
V. 12

REVESTIMENTOS EM PISOS E RODAPÉS

V.12.1

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.12.1.1

Sempre que o revestimento de piso desempenhe simultaneamente funções
UHVLVWHQWHVGHYHSURFHGHUVHjYHULÀFDomRSRUYLDDQDOtWLFDRXH[SHULPHQWDO
GDUHVSHFWLYDHVWDELOLGDGHHUHVLVWrQFLDHVWUXWXUDOSDUDDVGLYHUVDVFRPELQDo}HV
de acções susceptíveis de intervir durante a sua vida útil.

o

V.12.1.2

V.12.1.3

Caso o revestimento, no todo ou em parte, apresente um estado de
degradação que comprometa as suas funções resistentes, deve ser
VXEVWLWXtGRSRURXWURFRPFDUDFWHUtVWLFDVLGrQWLFDVGHPRGRDVDWLVID]HU
DVH[LJrQFLDVUHIHULGDVQRQ~PHURDQWHULRU
1DYHULÀFDomRSRUYLDDQDOtWLFDFDOFXODVHRQtYHOGHVHJXUDQoDHPUHODomR
DRV HVWDGRV OLPLWHV RX SHOR PpWRGR GDV WHQV}HV DGPLVVtYHLV WHQGR HP
conta as características dos componentes e dos materiais constituintes
GR SDYLPHQWR$V DFo}HV D FRQVLGHUDU QD YHULÀFDomR DQDOtWLFD GR QtYHO
GHVHJXUDQoDVmRDVDFo}HVHVWiWLFDV DFo}HVSHUPDQHQWHVVREUHFDUJDV
DFo}HVWpUPLFDVHWF HGLQkPLFDV DFo}HVDFLGHQWDLVDFomRGRYHQWR

o
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HWF TXHVHHQFRQWUDPGHÀQLGDVQDUHJXODPHQWDomRQDFLRQDO'HYHPVHU
DSUHVHQWDGRVFiOFXORVMXVWLÀFDWLYRVGDVROXomRDGRSWDGD
V.12.1.4

$YHULÀFDomRH[SHULPHQWDOGRQtYHOGHVHJXUDQoDGRSDYLPHQWRSRGHVHU
HIHFWXDGDVXEPHWHQGRXPSURWyWLSRGRPHVPRDDFo}HVGHÁH[mRHGH
FKRTXHSDUDYHULÀFDomRGDUHVLVWrQFLDPHFkQLFDHGHIRUPDELOLGDGH

V.12.1.5

5HIHUrQFLDV

o

o

[1, 40, 42]
V.12.2

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.12.2.1

Os revestimentos de piso interiores devem ser de classe de reacção ao
fogo adequada às funções que desempenham, tendo em conta a sua
ORFDOL]DomR GH PRGR D VDWLVID]HU DV GLVSRVLo}HV GD UHJXODPHQWDomR GH
VHJXUDQoDDRLQFrQGLRDSOLFiYHOHDRHVWDEHOHFLGRHP,9 6HJXUDQoDDR
LQFrQGLR 

V.12.2.2

5HIHUrQFLDV

o

$QH[R´5HFRPHQGDo}HV&RPSOHPHQWDUHVGH6HJXUDQoDDR,QFrQGLRµ

[1, 2]
V.12.3

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

V.12.3.1

2VSLVRVLQWHULRUHVQmRGHYHPDSUHVHQWDUGHVYLRVGHKRUL]RQWDOLGDGHQHP
GHIRUPDo}HVGHFDUiFWHUJHUDORXORFDOL]DGRTXHSUHMXGLTXHPDFLUFXODomR
GRVXWLOL]DGRUHVHVVHVGHVYLRVHGHIRUPDo}HVWDPEpPQmRGHYHPLPSHGLU
RXGLÀFXOWDURFRUUHFWRSRVLFLRQDPHQWRGRHTXLSDPHQWRHGRPRELOLiULR

V.12.3.2

5HODWLYDPHQWH j SODQH]D GR SLVR GHYH GLVWLQJXLUVH D SODQH]D JHUDO
GD SODQH]D ORFDO VHQGR HVWD ~OWLPD UHOHYDQWH QmR Vy SDUD HYLWDU
GHVQLYHODPHQWRV LQFRPSDWtYHLV FRP R PRELOLiULR FRPR WDPEpP SDUD R
conforto visual.

V.12.3.3

$YHULÀFDomRGDSODQH]DORFDOGHYHVHUHIHFWXDGDPHGLDQWHDPHGLomRGRV
GHVYLRVPi[LPRVFRQVWDWDGRVVRERVERUGRVGXPDUpJXDUtJLGDFRORFDGD
sobre o revestimento em todas as direcções. Esses desvios devem ser
inferiores ou iguais aos valores indicados no quadro seguinte.
&RPSULPHQWRGDUpJXD P

2

1

0,6

0,2

'HVYLRVPi[LPRV PP

5

3

2

1

o
o

o
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V.12.3.4

V.12.3.5

&DVR RV UHYHVWLPHQWRV DSUHVHQWHP GHVYLRV GD SODQH]D ORFDO VXSHULRUHV
DRVOLPLWHVLQGLFDGRVQRQ~PHURDQWHULRUpUHFRPHQGiYHOTXHVHSURFHGD
DWUDEDOKRVGHFRUUHFomRJHUDORXORFDOL]DGDGHVVDVDQRPDOLDV 6HHVVHV
desvios excederem o dobro dos indicados no quadro deve proceder-se à
reparação do revestimento.
A inclinação máxima admissível da superfície do piso em relação à
KRUL]RQWDO GHYH VHU LQIHULRU RX LJXDO D  H[FHSWR HP FLUFXODo}HV HP
rampa.

o

V.12.3.6

Se os revestimentos de piso apresentarem valores de inclinação superiores
aos referidos recomenda-se que se analisem os riscos de escorregamento
tendo em conta o tipo de revestimento.

V.12.3.7

Os revestimentos de piso devem proporcionar condições satisfatórias de
VHJXUDQoDjFLUFXODomRGRVXWLOL]DGRUHVQmRGHYHQGRVHUHVFRUUHJDGLRV
SDUWLFXODUPHQWHQRFDVRGHFRPXQLFDo}HVKRUL]RQWDLViWULRVGHHQWUDGDH
ORFDLVK~PLGRVQRPHDGDPHQWHFR]LQKDVHLQVWDODo}HVVDQLWiULDV

o

V.12.3.8

3DUDHIHLWRGRQ~PHURDQWHULRURFRHÀFLHQWHGHDWULWRGRVUHYHVWLPHQWRV
GHSLVRTXDQGRGHWHUPLQDGRVFRPUHFXUVRDRHQVDLRFRPRSrQGXORGH
Stanley, deve ser igual ou superior a 0,40.

o

V.12.3.9

2VUHYHVWLPHQWRVDXWLOL]DUHP]RQDVK~PLGDVGHYHPVDWLVID]HUDRGLVSRVWR
no número anterior mesmo quando ensaiados com a superfície molhada.

o

V.12.3.10

V.12.3.11

e UHFRPHQGiYHO TXH RV UHYHVWLPHQWRV GH SLVR FXPSUDP DV H[LJrQFLDV DWUiV
HVSHFLÀFDGDV HP UHODomR DR FRHÀFLHQWH GH DWULWR 6HPSUH TXH R YDORU GR
FRHÀFLHQWHGHDWULWRVHMDLQIHULRUDGHYHSURFHGHUVHjVXEVWLWXLomRGR
UHYHVWLPHQWRGHSLVRRXjUHDOL]DomRGHWUDEDOKRVTXHSHUPLWDPDOWHUDUDTXHOD
FDUDFWHUtVWLFDGRUHYHVWLPHQWRGHPRGRDDXPHQWDURFRHÀFLHQWHGHDWULWR
Os revestimentos de piso não devem apresentar ressaltos ou rebaixos em
superfície corrente. No caso de soleiras de vãos, se não for possível evitar
D H[LVWrQFLD GH UHVVDOWRV RX UHEDL[RV GH SLVR D DOWXUD GHVWHV QmR GHYH
exceder os seguintes valores:
-

Soleiras de portas de patamar e de vãos abrindo para varandas:
0,05 m;

o
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-

Soleiras de portas de patamar e de vãos abrindo para varandas:
0,05 m;

V.12.3.12

V.12.3.13

6H RV UHYHVWLPHQWRV DSUHVHQWDUHP GHVQtYHLV VXSHULRUHV DRV SUHFRQL]DGRV QR
Q~PHUR DQWHULRU p UHFRPHQGiYHO TXH VH SURFHGD D WUDEDOKRV GH UHSDUDomR
HYHQWXDOPHQWH ORFDOL]DGRV TXH SHUPLWDP HOLPLQDU R ULVFR GH TXHGD GRV
XWLOL]DGRUHV
2VUHYHVWLPHQWRVGHSLVRGDV]RQDVGHMRJRHUHFUHLRGHYHPVHUFRQFHELGRV
de acordo com os requisitos estabelecidos nos documentos normativos
DSOLFiYHLV GD UHJXODPHQWDomR HP YLJRU GH PRGR D PLQLPL]DU RV ULVFRV
decorrentes do impacte dos utentes com o pavimento.

2V UHYHVWLPHQWRV GH SLVR GDV ]RQDV GH MRJR H UHFUHLR GHYHP VDWLVID]HU
os requisitos estabelecidos nos documentos normativos aplicáveis da
UHJXODPHQWDomRHPYLJRUGHPRGRDPLQLPL]DURVULVFRVGHFRUUHQWHVGR
impacte dos utentes com o pavimento.

Nestes locais não são permitidas superfícies de impacte constituídas por
tijolo, pedra, betão, material betuminoso, macadame, madeira ou outro
material rígido que impossibilite o amortecimento do impacte.

Nestes locais não são permitidas superfícies de impacte constituídas por
tijolo, pedra, betão, material betuminoso, macadame, madeira ou outro
material rígido que impossibilite o amortecimento do impacte.
Sempre que se proceda a obras de remodelação deve proceder-se à
VXEVWLWXLomRGRVUHYHVWLPHQWRVGHSLVRGDV]RQDVGHMRJRHUHFUHLRFDVR
QmRVDWLVIDoDPDVH[LJrQFLDVUHJXODPHQWDUHV

V.12.3.14

5HIHUrQFLDV
[4, 7, 42 a 44, 46]

V.12.4

ESTANQUIDADE À ÁGUA

V.12.4.1

1RV FDVRV HP TXH RV UHYHVWLPHQWRV VHMDP DSOLFDGRV HP SLVRV WpUUHRV
sujeitos a humidade ascendente, os materiais constituintes dos
revestimentos e a cola eventualmente usada na respectiva aplicação
GHYHPDSUHVHQWDUUHGX]LGDVHQVLELOLGDGHjDFomRGDiJXDRXFDVRWDOQmR
VHYHULÀTXHGHYHPDGRSWDUVHGLVSRVLo}HVFRQVWUXWLYDVTXHLPSHoDPR
acesso da referida humidade.

V.12.4.2

Nos casos em que os revestimentos de piso sejam aplicados em pavimentos
VREUH ORFDLV RQGH SRVVDP YLU D VHU SURGX]LGDV HOHYDGDV TXDQWLGDGHV GH
vapor, devem prever-se barreiras pára-vapor que impeçam a humidade
de atingir, quer o revestimento, quer o respectivo plano de colagem, se
for caso disso.

V.12.4.3

No caso de aplicação de revestimentos de piso em locais húmidos ou locais
onde a presença de água sobre o piso possa ter carácter permanente
ou, pelo menos, prolongado, devem ser asseguradas condições de

o
o

o

o
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HVWDQTXLGDGHDGHTXDGDVGHPRGRDLPSHGLUDLQÀOWUDomRGDiJXDDWUDYpV
do pavimento.
V.12.4.4

A aplicação de um revestimento de piso não estanque num local em que
a presença de água sobre o pavimento possa ter carácter permanente
RXSURORQJDGR H[FR]LQKDVLQGXVWULDLVLQVWDODo}HVVDQLWiULDVFROHFWLYDV
HWF  REULJD j H[HFXomR GH XPD FDPDGD GH LPSHUPHDELOL]DomR TXH
garanta a adequada estanquidade do pavimento. Nestas circunstâncias
deve ainda garantir-se que, tanto o revestimento de piso, como os
materiais usados na respectiva aplicação em obra, sejam insensíveis à
acção da água.

o

V.12.4.5

V.12.4.6

6H GHYLGR j IDOWD GH HVWDQTXLGDGH GR SDYLPHQWR RFRUUHUHP LQÀOWUDo}HV
nos compartimentos subjacentes, deve proceder-se à substituição do
UHYHVWLPHQWRGHSLVRSURFHGHQGRjUHDOL]DomRGRVWUDEDOKRVQHFHVViULRV
para garantir a estanquidade.
5HIHUrQFLDV
[41]

V.12.5

QUALIDADE DO AR INTERIOR

V.12.5.1

2V PDWHULDLV XWLOL]DGRV HP UHYHVWLPHQWRV GH SLVR QmR GHYHP OLEHUWDU
VXEVWkQFLDV YROiWHLV LQFyPRGDV SDUD RV XWLOL]DGRUHV RX VXVFHSWtYHLV GH
provocar danos na saúde dos mesmos.

V.12.6

CONFORTO HIGROTÉRMICO

V.12.6.1

$ WHPSHUDWXUD VXSHUÀFLDO GRV UHYHVWLPHQWRV HP HVSHFLDO QRV FDVRV GH
pavimentos sobre espaços abertos, deve manter-se acima dum nível
mínimo admissível de modo a evitar a criação de condições de desconforto
WpUPLFRHDGLFLRQDOPHQWHUHGX]LURULVFRGHFRQGHQVDo}HVVXSHUÀFLDLV
que possam afectar a segurança na circulação e a durabilidade dos
próprios revestimentos.

V.12.6.2

Para cumprimento do objectivo enunciado no número anterior, em locais
K~PLGRV²WHPSHUDWXUDHKXPLGDGHGRDULQWHULRUGH&H+5²D

o
eUHFRPHQGiYHOTXHRVPDWHULDLVXWLOL]DGRVHPUHYHVWLPHQWRVGHSLVRQmR
OLEHUWHPVXEVWkQFLDVYROiWHLVLQFyPRGDVSDUDRVXWLOL]DGRUHVGHYHQGRVHU
substituídos se as substâncias emitidas forem susceptíveis de provocar
danos na saúde dos mesmos.

o

o
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WHPSHUDWXUD VXSHUÀFLDO GRV UHYHVWLPHQWRV GH SLVR GHYH VHU VXSHULRU RX
igual a 12 ºC e em locais secos – temperatura e humidade do ar interior de
&H+5²GHYHVHUVXSHULRURXLJXDOD&
V.12.6.3

1RV ORFDLV RQGH VH YHULÀFD D SHUPDQrQFLD GRV XWLOL]DGRUHV GXUDQWH
períodos prolongados devem prever-se soluções construtivas que, pelas
VXDVFDUDFWHUtVWLFDVQmRSRVVDPFDXVDULQFRPRGLGDGHHPFRQVHTXrQFLD
GRDUUHIHFLPHQWRGRVSpV

o

V.12.6.4

Sempre que as soluções construtivas não permitam assegurar o necessário
FRQIRUWRGRVXWLOL]DGRUHVGHYHPSUHYHUVHVROXo}HVTXHDVVHJXUHPRUHIHULGR
FRQIRUWRQDV]RQDVGHSHUPDQrQFLDFRPUHFXUVRSRUH[HPSORDWDSHWHV

V.12.6.5

Nos locais que disponham de sistemas de aquecimento integrado no
pavimento, devem prever-se dispositivos de regulação que assegurem
TXHDWHPSHUDWXUDVXSHUÀFLDOGRUHYHVWLPHQWRGHSLVRVHPDQWHQKDHP
valores não superiores a 26 ºC.

V.12.6.6

5HIHUrQFLDV
[6, 42]

V.12.7

CONFORTO ACÚSTICO

V.12.7.1

O pavimento, incluindo os respectivos revestimentos, deve assegurar um
LVRODPHQWRVRQRURDGHTXDGRTXHUTXDQWRjWUDQVPLVVmRGHUXtGRVDpUHRV
quer quanto à transmissão de ruídos de percussão
YHU,9²&RQIRUWRDF~VWLFR 

o

o
É recomendável que o pavimento, incluindo os respectivos revestimentos,
assegure um isolamento sonoro adequado, quer quanto à transmissão de
UXtGRVDpUHRVTXHUTXDQWRjWUDQVPLVVmRGHUXtGRVGHSHUFXVVmR YHU,9²
&RQIRUWRDF~VWLFR 
Sempre que se proceda a obras de remodelação profunda deve assegurarVHDVDWLVIDomRGHVWDVH[LJrQFLDV

V.12.7.2

5HIHUrQFLDV
[7, 8, 47]

V.12.8

CONFORTO VISUAL

V.12.8.1

Os revestimentos de piso não devem apresentar à superfície defeitos
DSDUHQWHVPDQFKDVRXÀVVXUDV

o
É recomendável que os revestimentos de piso não apresentem à superfície
GHIHLWRVDSDUHQWHVPDQFKDVRXÀVVXUDV
1RVFDVRVHPTXHHVWDVDQRPDOLDVVHMDPVLJQLÀFDWLYDVGHYHPSURFXUDUVH
VROXo}HVGHUHSDUDomRORFDOL]DGD
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V.12.8.2

1RFDVRGRVUHYHVWLPHQWRVFRPHUFLDOL]DGRVHPODGULOKRVDSyVDSOLFDomR
em obra, os desvios máximos admissíveis das arestas destes, relativamente
DXPDOLQKDPpGLDGHÀQLGDDRORQJRGDMXQWDQmRGHYHPH[FHGHUPP

eUHFRPHQGiYHOTXHRVUHYHVWLPHQWRVFRPHUFLDOL]DGRVHPODGULOKRVDSyV
aplicação em obra, não apresentem desvios das arestas, relativamente a
XPDOLQKDPpGLDGHÀQLGDDRORQJRGDMXQWDTXHH[FHGDPPP

V.12.8.3

Os revestimentos de piso devem apresentar coloração uniforme.

É recomendável que os revestimentos de piso apresentem coloração
uniforme.
6HPSUH TXH VH UHJLVWHP YDULDo}HV VLJQLÀFDWLYDV GH FRORUDomR GHYH
procurar-se corrigir esta anomalia.

V.12.8.4

Os revestimentos de piso devem apresentar brilho uniforme.

V.12.8.5

5HIHUrQFLDV
[37, 38, 42]

É recomendável que os revestimentos de piso apresentem brilho uniforme.

o

V.12.9

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

V.12.9.1

2V UHYHVWLPHQWRV GH SLVR GHYHP VHU FRPSDWtYHLV FRP D QDWXUH]D H D
constituição dos respectivos suportes.

o

V.12.9.2

$VFRODVHYHQWXDOPHQWHXWLOL]DGDVQDDSOLFDomRGRVUHYHVWLPHQWRVGHYHP
ser compatíveis com os mesmos.

o

V.12.9.3

2V UHYHVWLPHQWRV GH SLVR GHYHP DSUHVHQWDU UHVLVWrQFLD H GXUDELOLGDGH
satisfatórias, face às acções a que, em função dos locais onde sejam aplicados,
SRVVDPÀFDUVXMHLWRV$VFDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDLVTXHGHVWHSRQWRGHYLVWD
FRQGLFLRQDUmRDGXUDELOLGDGHGRVUHYHVWLPHQWRVVmRDUHVLVWrQFLDPHFkQLFD
ao desgaste e à acção de cargas pontuais, e o comportamento face à presença
da água e à acção dos produtos químicos empregues, quer no uso corrente
GRVORFDLVTXHUQDVUHVSHFWLYDVRSHUDo}HVGHOLPSH]D

V.12.9.4

Os revestimentos de piso devem apresentar características tais que
SHUPLWDP D IiFLO PDQXWHQomR GR VHX HVWDGR GH OLPSH]D VHP UHFXUVR D
WpFQLFDVRXHTXLSDPHQWRVHVSHFLDLV

V.12.9.5

Nos locais onde se preveja a necessidade de desinfecção dos pisos, devem
aplicar-se revestimentos que sejam insensíveis à acção dos produtos
XWLOL]DGRVHPWDLVRSHUDo}HV

o

o
o
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V.12.9.6

$VEDVHVGDVSDUHGHVFRQÀQDQWHVGRVGLIHUHQWHVHVSDoRVGRVHGLItFLRVGHYHP
VHU SURWHJLGDV FRP URGDSpV VHPSUH TXH RV UHYHVWLPHQWRV GDV SDUHGHV
QHVVDV ]RQDV QmR DSUHVHQWHP UHVLVWrQFLD PHFkQLFD VDWLVIDWyULD SHUDQWH
acções de abrasão, riscagem e choque e outras decorrentes, quer da
FLUFXODomRGRVXWLOL]DGRUHVTXHUGDVRSHUDo}HVGHOLPSH]DGHVVHVHVSDoRV

V.12.9.7

Os revestimentos de piso resilientes ou laminados devem assegurar uma
GXUDELOLGDGHQmRLQIHULRUDDQRVGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGHÀQLGRVQDV
normas europeias aplicáveis. Para garantir essa durabilidade, os materiais
DXWLOL]DUQRVORFDLVGHSHUPDQrQFLDRXGHUHSRXVRGRVXWLOL]DGRUHVGHYHP
VHUSHORPHQRVGDVFODVVHVGHUHVLVWrQFLDDRXVRRXFRQVRDQWHHVWHMD
ou não previsto o uso de cadeiras ou de outro mobiliário com rodas.
(P ]RQDV GH FLUFXODomR GHYHP SUHYHUVH UHYHVWLPHQWRV GD FODVVH GH
UHVLVWrQFLDDRXVR

V.12.9.8

Os materiais de revestimento de piso resilientes ou laminados a aplicar em
]RQDVK~PLGDVGHYHPVHUIRUQHFLGRVHPURORHDSUHVHQWDUFDUDFWHUtVWLFDVWDLV
que possibilitem a soldadura das juntas entre peças contíguas. No caso de
]RQDVRQGHVHMDSUHYLVtYHODSHUPDQrQFLDGHiJXDVREUHRSLVRSRUSHUtRGRV
SURORQJDGRV H[ LQVWDODo}HV VDQLWiULDV FROHFWLYDV EDOQHiULRV FR]LQKDV
LQGXVWULDLV HWF  GHYHP DLQGD DGRSWDUVH QD H[HFXomR GRV UHPDWHV GR
revestimento com os elementos emergentes, disposições construtivas que
DVVHJXUHP D UHVSHFWLYD HVWDQTXLGDGH j iJXD SRU H[HPSOR H[HFXWDQGR
o prolongamento do revestimento de modo a revestir a superfície do
HOHPHQWRFRQÀQDQWHDWpFHUFDGHPDFLPDGDFRWDGRSLVRDFDEDGRH
calafetando superiormente esse remate de modo a impedir a penetração
GHiJXDTXHHYHQWXDOPHQWHSRVVDHVFRUUHUSHORSDUDPHQWRYHUWLFDO 

V.12.9.9

Os revestimentos de piso de madeira ou com base em madeira devem
apresentar um período de vida útil não inferior a 25 anos de acordo com
RV FULWpULRV GHÀQLGRV QDV QRUPDV HXURSHLDV DSOLFiYHLV $V HVSpFLHV GH
PDGHLUDDXWLOL]DUQHVWHVUHYHVWLPHQWRVGHYHPDSUHVHQWDUHOHYDGDGXUH]D
e estabilidade dimensional adequada.

V.12.9.10

Os revestimentos de placas de pedra e os revestimentos cerâmicos ou com
base em ligantes hidráulicos devem apresentar um período de vida útil não
LQIHULRUDDQRVGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGHÀQLGRVQDVQRUPDVHXURSHLDV
aplicáveis. Quando aplicados em locais que previsivelmente possam vir a
HVWDUK~PLGRVRVUHYHVWLPHQWRVHPTXHVWmRGHYHPDSUHVHQWDUVXÀFLHQWH
UHVLVWrQFLDDRHVFRUUHJDPHQWRSRUUD]}HVGHVHJXUDQoDQDXWLOL]DomR

o

o

o

o

o
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o

[47]
V.12.10

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

V.12.10.1

A avaliação da conformidade dos revestimentos e acabamentos em pisos
H URGDSpV SRGH VHU UHDOL]DGD SRU HQVDLRV HRX SRU LQVSHFomR TXDQGR
VH WUDWD GD YHULÀFDomR GH UHTXLVLWRV DSHQDV SRU REVHUYDomR YLVXDO SRU
H[HPSORQRTXHUHVSHLWDDRDVSHFWR 

o

V.12.10.2

2XVRGHUHYHVWLPHQWRVQmRWUDGLFLRQDLVGHYHVHUFRQGLFLRQDGRjH[LVWrQFLD
GHSDUHFHUWpFQLFRIDYRUiYHORXGRFXPHQWRGHDSURYDomRWpFQLFD

o

V.12.10.3

$ PDUFDomR &( RX D DSURYDomR WpFQLFD GH UHYHVWLPHQWR FRP QtYHLV
GH GHVHPSHQKR LJXDLV RX VXSHULRUHV DRV HVSHFLÀFDGRV QDV SUHVHQWHV
5HFRPHQGDo}HV7pFQLFDVSUHVVXS}HDVXDDGHTXDomRQRXVRGLVSHQVDQGR
DUHDOL]DomRGHRXWUDVDFo}HVGDYHULÀFDomRGDFRQIRUPLGDGHGRSURGXWR
7DOQmRVLJQLÀFDTXHVHMDSRVVtYHOGLVSHQVDUDVYHULÀFDo}HVLQHUHQWHVjVXD
DSOLFDomRHPREUDXPDYH]TXHDGHÀFLHQWHH[HFXomRGRVFRUUHVSRQGHQWHV
trabalhos pode comprometer o desempenho do revestimento.

o

V.12.11

EXEMPLOS DE SOLUÇÕES SATISFATÓRIAS

V.12.11.1

6HP SUHMXt]R GD VDWLVIDomR GR GLVSRVWR HP 9 DGPLWHVH TXH
cumprem genericamente os requisitos aplicáveis enunciados de V.12.1 a
V.12.9 as seguintes soluções de revestimentos e acabamentos em pisos:
D  (P]RQDVVHFDVFRPOLPSH]DSRUYLDVHFD

- 6RDOKRH[HFXWDGRFRPUpJXDVGHPDGHLUDPDFLoDRXFRP
UpJXDV GH PDGHLUD FRODGD FRP ODUJXUD Pi[LPD GH 
PPHQFHUDGRRXHQYHUQL]DGR

- 3DUTXHWH GH WDFRV GH FDUYDOKR GH SLQKR RX D]LQKR
HQFHUDGRRXHQYHUQL]DGR

- 3DUTXHWHPRVDLFR GH SLQKR GH D]LQKR RX GH HXFDOLSWR
HQFHUDGRRXHQYHUQL]DGR

o
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- /DGULOKRVGHDJORPHUDGRGHFRUWLoD FRPHVSHVVXUDGH
PPSHORPHQRV 

- Revestimentos de linóleo em ladrilhos ou em rolos;
- Revestimentos vinílicos em ladrilhos;
- Revestimentos com base em borracha em ladrilhos ou
- em rolos;
- 5HYHVWLPHQWRVODPLQDGRV WLSRÁXWXDQWH 
E  (P ]RQDV VHFDV FRP OLPSH]D SRU YLD K~PLGD RX HP ]RQDV
húmidas:

- Revestimentos vinílicos em rolos aplicados com juntas
soldadas;

- Revestimentos com base em borracha, em rolos, aplicados
com juntas soldadas;

- Tijoleira cerâmica ou, preferencialmente, ladrilhos
FHUkPLFRV SUHQVDGRV FRQVRDQWH R WLSR GH XWLOL]DomR GR
local;

- Ladrilhos hidráulicos de granulado ou de pasta;
- Marmorite;
- Revestimentos de placas de pedra obtidas de rochas
HUXSWLYDVRXPHWDPyUÀFDVFRPFDUDFWHUtVWLFDVDGHTXDGDV
F  (P ]RQDV VHFDV FRP OLPSH]D SRU YLD K~PLGD RX HP ]RQDV
húmidas:

- Betonilha de cimento com pigmento afagada e queimada
à colher;

- Marmorite;
- Ladrilhos hidráulicos de granulado ou de pasta;
- /DGULOKRVGHJUpVFHUkPLFR
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- Betão betuminoso;
- Calçada de vidraço com juntas argamassadas.
V.12.11.2

6HP SUHMXt]R GD VDWLVIDomR GR GLVSRVWR HP 9 DGPLWHVH TXH
cumprem genericamente os requisitos aplicáveis enunciados de V.12.1 a
9DVVHJXLQWHVVROXo}HVGHURGDSpV

o

D  (P ]RQDV VHFDV URGDSp GH PDGHLUD GH SLQKR RX UpJXD GH
aglomerado de cortiça colada contra a parede;
E  (P ]RQDV K~PLGDV FR]LQKD HVSDoRV SDUD ODYDJHP GH URXSD
H LQVWDODo}HV VDQLWiULDV  URGDSp GH PDWHULDO LGrQWLFR DR GR
revestimento de piso;
F  (PHVSDoRVGHXVRFRPXPURGDSpGHPDWHULDOLGrQWLFRDRGR
revestimento de piso.
V.12.11.3

As soleiras das portas de entrada dos edifícios devem ser de pedra com
características adequadas.

V.12.12
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o
o
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V. 13

REVESTIMENTOS EM ESCADAS E RAMPAS

V.13.1

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.13.1.1

Sempre que o revestimento do cobertor dos degraus desempenhe
VLPXOWDQHDPHQWH IXQo}HV UHVLVWHQWHV GHYH SURFHGHUVH j YHULÀFDomR
GD UHVSHFWLYD HVWDELOLGDGH H UHVLVWrQFLD HVWUXWXUDO SDUD DV GLYHUVDV
combinações de acções susceptíveis de intervir durante a sua vida útil.

V.13.1.2

o

Caso o revestimento, no todo ou em parte, apresente um estado de
degradação que comprometa as suas funções resistentes, deve ser
VXEVWLWXtGRSRURXWURFRPFDUDFWHUtVWLFDVLGrQWLFDVGHPRGRDVDWLVID]HU
DVH[LJrQFLDVUHIHULGDVQRQ~PHURDQWHULRU
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V.13.1.3

(VVD YHULÀFDomR SRGH VHU IHLWD SRU YLD DQDOtWLFD FDOFXODQGR R QtYHO GH
VHJXUDQoD HP UHODomR DRV HVWDGRV OLPLWHV RX SHOR PpWRGR GDV WHQV}HV
admissíveis, tendo em conta as características dos componentes e dos
PDWHULDLVFRQVWLWXLQWHVGRSDYLPHQWR$VDFo}HVDFRQVLGHUDUQDYHULÀFDomR
DQDOtWLFDGRQtYHOGHVHJXUDQoDVmRDVDFo}HVHVWiWLFDV DFo}HVSHUPDQHQWHV
VREUHFDUJDVDFo}HVWpUPLFDVHWF HGLQkPLFDV DFo}HVDFLGHQWDLVDFomR
GRYHQWRHWF TXHVHHQFRQWUDPGHÀQLGDVQDUHJXODPHQWDomRQDFLRQDO
'HYHPVHUDSUHVHQWDGRVFiOFXORVMXVWLÀFDWLYRVGDVROXomRDGRSWDGD

V.13.1.4

5HIHUrQFLDV
[1, 5, 6]

o

o

V.13.2

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.13.2.1

Os revestimentos dos lanços, patamares e patins das escadas e das rampas
LQWHULRUHVGHYHPVDWLVID]HUDVGLVSRVLo}HVGDUHJXODPHQWDomRGHVHJXUDQoD
DRLQFrQGLRDSOLFiYHOHRHVWDEHOHFLGRHP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 

V.13.3

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

V.13.3.1

Os acabamentos dos lanços, patamares e patins das escadas e das rampas
devem proporcionar condições satisfatórias de segurança na circulação
GRVXWLOL]DGRUHVSDUDRTXHQmRGHYHPVHUHVFRUUHJDGLRVQHVVDPHGLGD
os cobertores dos degraus das escadas com acabamento devem ser
providos de faixas antiderrapantes e de cor contrastante.

o

V.13.3.2

2FRHÀFLHQWHGHDWULWRGRVUHYHVWLPHQWRVTXDQGRGHWHUPLQDGRFRPUHFXUVR
DRHQVDLRFRPRSrQGXORGH6WDQOH\GHYHVHULJXDORXVXSHULRUD

o

V.13.3.3

2VUHYHVWLPHQWRVDXWLOL]DUHP]RQDVK~PLGDVGHYHPVDWLVID]HUDRGLVSRVWR
no número anterior mesmo quando ensaiados com a superfície molhada.

o

V.13.3.4

5HIHUrQFLDV
[6, 7]

V.13.4

QUALIDADE DO AR INTERIOR

V.13.4.1

2V PDWHULDLV XWLOL]DGRV HP UHYHVWLPHQWRV GH HVFDGDV H GH UDPSDV QmR
GHYHP OLEHUWDU VXEVWkQFLDV YROiWHLV LQFyPRGDV SDUD RV XWLOL]DGRUHV RX
susceptíveis de provocar danos na saúde dos mesmos.

o

$QH[R´5HFRPHQGDo}HV&RPSOHPHQWDUHVGH6HJXUDQoDDR,QFrQGLRµ

eUHFRPHQGiYHOTXHRVPDWHULDLVXWLOL]DGRVHPUHYHVWLPHQWRVGHHVFDGDVH
UDPSDVQmROLEHUWHPVXEVWkQFLDVYROiWHLVLQFyPRGDVSDUDRVXWLOL]DGRUHV
devendo ser substituídos se as substâncias emitidas forem susceptíveis de
provocar danos na saúde dos mesmos.
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V.13.5

CONFORTO VISUAL

V.13.5.1

Os revestimentos de escadas e rampas não devem apresentar à superfície
GHIHLWRVDSDUHQWHVPDQFKDVRXÀVVXUDV

Estabelecimentos Existentes

É recomendável que os revestimentos de escadas e rampas não apresentem
jVXSHUItFLHGHIHLWRVDSDUHQWHVPDQFKDVRXÀVVXUDV
1RVFDVRVHPTXHHVWDVDQRPDOLDVVHMDPVLJQLÀFDWLYDVGHYHVHSRVVtYHO
SURFXUDUVHVROXo}HVGHUHSDUDomRORFDOL]DGD

V.13.5.2

Os revestimentos de piso das escadas e rampas devem apresentar
coloração uniforme.

É recomendável que os revestimentos de piso das escadas e rampas
apresentem coloração uniforme.
6HPSUH TXH VH UHJLVWHP YDULDo}HV VLJQLÀFDWLYDV GH FRORUDomR GHYH
procurar-se corrigir esta anomalia.

V.13.5.3

Os revestimentos de piso das escadas e das rampas devem apresentar
brilho uniforme.

V.13.5.4

5HIHUrQFLDV
[2, 4, 6]

V.13.6

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

V.13.6.1

Os acabamentos dos lanços, patamares e patins das escadas e das rampas
GHYHPVHUFRPSDWtYHLVFRPDQDWXUH]DHDFRQVWLWXLomRGRVUHVSHFWLYRV
suportes.

V.13.6.2

Os revestimentos e acabamentos em escadas e rampas devem apresentar
UHVLVWrQFLD H GXUDELOLGDGH VDWLVIDWyULDV IDFH jV DFo}HV D TXH SRVVDP
ÀFDU VXMHLWRV $V FDUDFWHUtVWLFDV IXQFLRQDLV TXH GHVWH SRQWR GH YLVWD
condicionarão a durabilidade dos revestimentos e acabamentos são:
D UHVLVWrQFLD PHFkQLFD DR GHVJDVWH H j DFomR GH FDUJDV SRQWXDLV H R
comportamento face à presença da água e à acção dos produtos químicos
empregues, quer no uso corrente dos locais, quer nas respectivas
RSHUDo}HVGHOLPSH]D

V.13.6.3

$VEDVHVGDVSDUHGHVFRQÀQDQWHVFRPHVFDGDVHUDPSDVGHYHPVHUSURWHJLGDV
FRPURGDSpVFRQVWLWXtGRVFRPPDWHULDOLGrQWLFRDRGRVUHYHVWLPHQWRVGH
SLVRFRQWtJXRVVHPSUHTXHRVUHYHVWLPHQWRVGDVSDUHGHVQHVVDV]RQDVQmR

o
o
o
o

o
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DSUHVHQWHPUHVLVWrQFLDPHFkQLFDVDWLVIDWyULDSHUDQWHDFo}HVGHDEUDVmR
ULVFDJHPHFKRTXHHRXWUDVGHFRUUHQWHVTXHUGDFLUFXODomRGRVXWLOL]DGRUHV
TXHUGDVRSHUDo}HVGHOLPSH]DGHVVHVHVSDoRV
V.13.6.4

Os revestimentos de piso devem apresentar características tais que
SHUPLWDP D IiFLO PDQXWHQomR GR VHX HVWDGR GH OLPSH]D VHP UHFXUVR D
WpFQLFDVRXHTXLSDPHQWRVHVSHFLDLV

V.13.7

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

V.13.7.1

A avaliação da conformidade dos revestimentos e acabamentos em escadas
H UDPSDV SRGH VHU UHDOL]DGD SRU HQVDLR HRX SRU LQVSHFomR TXDQGR
VH WUDWD GD YHULÀFDomR GH UHTXLVLWRV DSHQDV SRU REVHUYDomR YLVXDO SRU
H[HPSORQRTXHUHVSHLWDDRDVSHFWR 

V.13.7.2

2XVRGHUHYHVWLPHQWRVQmRWUDGLFLRQDLVGHYHVHUFRQGLFLRQDGRjH[LVWrQFLD
GHSDUHFHUWpFQLFRIDYRUiYHORXGRFXPHQWRGHDSURYDomRWpFQLFD

V.13.7.3

$ PDUFDomR &( RX D DSURYDomR WpFQLFD GH XP UHYHVWLPHQWR FRP QtYHLV
GH GHVHPSHQKR LJXDLV RX VXSHULRUHV DRV HVSHFLÀFDGRV QDV SUHVHQWHV
5HFRPHQGDo}HV7pFQLFDVSUHVVXS}HDVXDDGHTXDomRDRXVRGLVSHQVDQGR
DUHDOL]DomRGHRXWUDVDFo}HVGHYHULÀFDomRGDFRQIRUPLGDGHGRSURGXWR
7DOQmRVLJQLÀFDTXHVHMDSRVVtYHOGLVSHQVDUDVYHULÀFDo}HVLQHUHQWHVjVXD
DSOLFDomRHPREUDXPDYH]TXHDGHÀFLHQWHH[HFXomRGRVFRUUHVSRQGHQWHV
trabalhos pode comprometer o desempenho do revestimento.

V.13.8

EXEMPLOS DE SOLUÇÕES SATISFATÓRIAS

V.13.8.1

6HPSUHMXt]RGDVDWLVIDomRGRGLVSRVWRHP9DGPLWHVHTXHFXPSUHP
genericamente os requisitos aplicáveis enunciados de V.13.1 a V.13.6 as
seguintes soluções de revestimentos e acabamentos em escadas e rampas:
D  (PFREHUWRUHVGHGHJUDXV

- placas de pedra;
- peças cerâmicas ou de betão;
- marmorite polida;
- betonilha de cimento com pigmento afagada e queimada
à colher.

o

o

o
o

o
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Estabelecimentos Existentes

E  (PSDWDPDUHVHSDWLQVGHHVFDGDVHHPUDPSDV

- VROXo}HVLGrQWLFDVjVSUHYLVWDVSDUDRVUHYHVWLPHQWRVGH
SLVR YHU9²5HYHVWLPHQWRVHPSLVRVHURGDSpV 
V.13.9
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[2]

NP EN 685: 1996 – 5HYHVWLPHQWRVGHSLVRUHVLOLHQWHVWr[WHLVHODPLQDGRV
&ODVVLÀFDomR. Lisboa : IPQ.

[3]
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GHVSHUIRUPDQFHVGXEkWLPHQW9RO3ODQFKHUVHWHVFDOLHUV. Bruxelles :
IC-IB, 1980.
[7]
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V. 14

REVESTIMENTOS EM COBERTURAS

V.14.1

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

V.14.1.1

2VUHYHVWLPHQWRVGHFREHUWXUDVGHYHPDSUHVHQWDUUHVLVWrQFLDPHFkQLFD
satisfatória para suportarem, em condições de segurança, as acções a que
são submetidos.

o
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V.14.1.2

V.14.1.3

Para efeito do número anterior deve ser observado e avaliado o estado
de conservação desses revestimentos, nomeadamente, se tal for
FRQVLGHUDGR QHFHVViULR DWUDYpV GH HQVDLRV 2V UHYHVWLPHQWRV TXH VH
HQFRQWUHP SDUWLGRV ÀVVXUDGRV RX FRUURtGRV GHYHP VHU VXEVWLWXtGRV SRU
novos do mesmo tipo dos existentes. Se tal não for possível, e se for
HFRQRPLFDPHQWH MXVWLÀFiYHO GHYH HQFDUDUVH HQWmR D VXEVWLWXLomR
integral do revestimento.
Os revestimentos descontínuos das coberturas inclinadas devem assentar
numa laje de forro contínua, disposta segundo as pendentes da cobertura,
RXSUHIHULYHOPHQWHQXPDHVWUXWXUDVHFXQGiULD GHPDGHLUDGHEHWmR
RX PHWiOLFD  GHYLGDPHQWH GLPHQVLRQDGD VHJXQGR RV FULWpULRV
regulamentares de segurança.

o

V.14.1.4

V.14.1.5

O estado de conservação da laje de forro ou da estrutura secundária
GHYHVHUFRQYHQLHQWHPHQWHDYDOLDGR4XDQGRVHMXVWLÀTXHDVXEVWLWXLomR
de parte de algum desses elementos, devem adoptar-se as medidas
GH VHJXUDQoD FRQYHQLHQWHV QmR Vy GD ]RQD DIHFWDGD FRPR GDV ]RQDV
adjacentes e da globalidade do revestimento da cobertura.
5HIHUrQFLDV
[1]

V.14.2

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

V.14.2.1

Os revestimentos de coberturas devem ser de classes de reacção ao fogo
DGHTXDGDjVIXQo}HVTXHGHVHPSHQKDPWHQGRHPFRQWDDVXDORFDOL]DomR
GH PRGR D VDWLVID]HU DV GLVSRVLo}HV GD UHJXODPHQWDomR GH VHJXUDQoD DR
LQFrQGLRDSOLFiYHOHDRHVWDEHOHFLGRHP,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 

o

Caso tenham sido removidas protecções dos revestimentos de cobertura,
especialmente de coberturas em terraço, que contribuíam para a melhoria
GDFODVVLÀFDomRGRVUHYHVWLPHQWRVVRERSRQWRGHYLVWDGDUHDFomRDRIRJR
GHYHPVHUUHSRVWDVWDLVSURWHFo}HVHPFRQGLo}HVLGrQWLFDVjVRULJLQDLV

V.14.2.2

V.14.2.3

o

Os elementos da estrutura secundária dos revestimentos descontínuos
GDV FREHUWXUDV LQFOLQDGDV GHYHP VHU GH FODVVHV GH UHVLVWrQFLD DR IRJR
e de reacção ao fogo adequadas às funções que desempenham, à sua
ORFDOL]DomRHDRSRUWHGRHGLItFLRGHYHQGRVDWLVID]HUDVGLVSRVLo}HVGD
UHJXODPHQWDomRGHVHJXUDQoDDRLQFrQGLRDSOLFiYHOHDRHVWDEHOHFLGRHP
,9 6HJXUDQoDDRLQFrQGLR 
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V.14.3

SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO E VANDALISMO

V.14.3.1

2VUHYHVWLPHQWRVGHFREHUWXUDVHPERUDQmRWHQKDPIXQo}HVHVSHFtÀFDV
de garantir a segurança contra a intrusão, devem constituir um obstáculo
à mesma.

V.14.4

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

V.14.4.1

$À[DomRHRPRGRGHFRORFDomRGRVUHYHVWLPHQWRVGHFREHUWXUDVGHYHPVHU
UHDOL]DGRVGHWDOIRUPDTXHQmRFRQGX]DPDRVHXGHVSUHQGLPHQWRGRVXSRUWH
No caso de telhas pode ser necessário, consoante o grau de exposição da
cobertura e a pendente das suas vertentes, aplicar arames nas “orelhas de
DUDPDUµ QR FDVR GDV FKDSDV GH ÀEURFLPHQWR PHWiOLFDV RX VHPHOKDQWHV
p QHFHVViULR FRORFDU R Q~PHUR DGHTXDGR GH SHoDV GH À[DomR H QR FDVR
GH UHYHVWLPHQWRV GH LPSHUPHDELOL]DomR LQGHSHQGHQWHV GH FREHUWXUDV HP
WHUUDoR RX DGHUHQWHV D VXSRUWHV GH IUDFD FRHVmR p QHFHVViULR DSOLFDU
SURWHFo}HVSHVDGDV ODMHWDVGHEHWmRFDOKDXURODGRHWF 

Estabelecimentos Existentes

o

o

V.14.4.2

V.14.4.3

Devem ser avaliadas as condições de ligação do revestimento ao suporte,
recolocando os elementos dos revestimentos que se encontrem deslocados,
VXEVWLWXLQGR DV SHoDV GH À[DomR GRV UHYHVWLPHQWRV GHVFRQWtQXRV GH
coberturas inclinadas que se encontrem deterioradas e recolocando as
protecções pesadas de coberturas em terraço.
5HIHUrQFLDV
[1]

V.14.5

ESTANQUIDADE À ÀGUA

V.14.5.1

Os revestimentos de coberturas devem conferir às mesmas estanquidade
à água da chuva e, quando for caso disso, à neve.

o
o

V.14.5.2

V.14.5.3

$YHULÀFDomRGHUHSDVVHVGHiJXDGDFKXYDSDUDRVHVSDoRVVXEMDFHQWHV
j FREHUWXUD SHUPLWLUi GHÀQLU R JUDX GH LQWHUYHQomR QD VXEVWLWXLomR GRV
elementos de revestimento afectados.
No caso das coberturas inclinadas com revestimentos descontínuos,
DV UHVSHFWLYDV SHQGHQWHV GHYHP VHU VXÀFLHQWHV SDUD DVVHJXUDU R IiFLO

o
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escoamento de água da chuva batida pelo vento, sem que haja penetração
GHVWDSDUDRLQWHULRU(VVDVSHQGHQWHVGHYHPVHUÀ[DGDVWHQGRHPFRQWD
por um lado, o grau de severidade da exposição das coberturas à chuva
LQFLGHQWHHSRURXWURDQDWXUH]DHRWLSRGRVHOHPHQWRVGHVFRQWtQXRV
o processo de junção por encaixe ou por simples sobreposição desses
elementos e a eventual aplicação de complementos de estanquidade nas
respectivas juntas ou sob esses revestimentos descontínuos.
V.14.5.4

V.14.5.5

Caso as pendentes das coberturas inclinadas se tenham mostrado
LQVXÀFLHQWHVSDUDJDUDQWLUDHVWDQTXLGDGHjiJXDGRVUHYHVWLPHQWRVVHP
complementos de estanquidade, devem aplicar-se esses complementos,
se tal for possível; caso contrário, ou se altera a solução de revestimento
ou se aumenta a pendente da cobertura.
No caso das coberturas em terraço, a respectiva pendente deve ser
VXSHULRURXLJXDOD

o

V.14.5.6

V.14.5.7

Caso se observem acumulações de água sobre a superfície das cobertura
em terraço, apenas se considera necessário corrigir essas pendentes, face
ao custo elevado que tal trabalho em geral acarreta, se se tiver de intervir
SRURXWUDVUD]}HVQRPHDGDPHQWHSDUDHOLPLQDULQÀOWUDo}HVGHiJXDSDUD
o interior do edifício.
No caso das coberturas em terraço, estas devem ser providas de
XPD FDPDGD GH SURWHFomR PHFkQLFD DSURSULDGD j QDWXUH]D GD
LPSHUPHDELOL]DomR H jV UHVSHFWLYDV FRQGLo}HV GH DSOLFDomR H DLQGD DR
WLSRGHXWLOL]DomRGDFREHUWXUD(VVDFDPDGDGHYHFRPSOHPHQWDUPHQWH
SURWHJHU D LPSHUPHDELOL]DomR RX D FDPDGD VXEMDFHQWH FDPDGD GH
LVRODPHQWR WpUPLFR QR FDVR GDV FREHUWXUDV ´LQYHUWLGDVµ  GD LQFLGrQFLD
directa da radiação solar.

o

V.14.5.8

V.14.5.9

Caso tenha sido removida a camada de protecção do revestimento das
coberturas em terraço que desempenhava as funções referidas no número
anterior, deve ser reposta essa camada de protecção nas mesmas condições
originais.
5HIHUrQFLDV
[3 a 20]

V.14.6

CONFORTO HIGROTÉRMICO

V.14.6.1

Os revestimentos descontínuos das coberturas devem assegurar um

o
o
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VRPEUHDPHQWR HÀFD] j FRQVWUXomR VXEMDFHQWH FRQWUD D LQFLGrQFLD GD
radiação solar. No caso de coberturas em terraço esse sombreamento
pode ser conferido por lajetas de sombreamento colocadas sobre apoios
de plástico ou betão.
V.14.6.2

A colocação de lajetas de sombreamento nas coberturas em terraço, se
QmR FRQVWLWXtUHP D VROXomR RULJLQDO REULJD j YHULÀFDomR GD VHJXUDQoD
estrutural da estrutura resistente da cobertura.
&DVR VHMD QHFHVViULR SURFHGHU DR UHIRUoR GR LVRODPHQWR WpUPLFR GD
cobertura, a camada de material isolante deve ser aplicada na posição
adequada consoante o tipo de cobertura. Essa camada deve preferivelmente
ser colocada sobre a estrutura resistente.
(PFREHUWXUDVLQFOLQDGDVHVVDFDPDGDGHLVRODPHQWRWpUPLFRSRGHVHUDSOLFDGD
sobre a esteira, se o desvão da cobertura não for habitável, ou segundo as
vertentes, no caso contrário. Em coberturas em terraço essa mesma camada
²QHVWHFDVRFRQVWLWXtGDSRUSDLQpLVGHSROLHVWLUHQRH[SDQGLGRH[WUXGLGR ;36 
– pode ser aplicada sobre a superfície existente, sem necessidade de remoção
de outras camadas, desde que devidamente protegida com uma protecção
pesada, tendo em atenção a necessidade de avaliação da capacidade
UHVLVWHQWHGDHVWUXWXUDIDFHDRDFUpVFLPRGDVFDUJDV

V.14.6.3

5HIHUrQFLDV
[4, 26, 27]

V.14.7

CONFORTO ACÚSTICO

V.14.7.1

Os revestimentos de coberturas devem contribuir para o isolamento sonoro
DUXtGRVGHSHUFXVVmRSURGX]LGRVSHODDFomRGDFKXYDHGRJUDQL]R(VWHV
ruídos podem ser particularmente incómodos no caso de revestimentos de
chapa metálica simples.

V.14.7.2

o
o

Em soluções de revestimento do tipo referido no número anterior, podem
UHGX]LUVH RV QtYHLV VRQRURV SDUD R LQWHULRU GRV HVSDoRV PHGLDQWH D
colocação, ao longo da vertente da cobertura, de um forro de tecto com
um material absorvente acústico conveniente disposto sobre esse forro.
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V.14.7.3

5HIHUrQFLDV
[5]

V.14.8

CONFORTO VISUAL

V.14.8.1

As superfícies aparentes dos revestimentos de coberturas devem
DSUHVHQWDU FRU EULOKR H FDUDFWHUtVWLFDV WDLV TXH QmR GrHP RULJHP D
UHÁH[}HV HVSHFXODUHV GD OX] GR 6RO LQFyPRGDV SDUD RV RFXSDQWHV GH
HGLItFLRVYL]LQKRV

V.14.9

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

V.14.9.1

Os revestimentos das coberturas devem apresentar durabilidade
VDWLVIDWyULDIDFHjDFomRGRVDJHQWHVDWPRVIpULFRVHjVDFo}HVGHFRUUHQWHV
GDXWLOL]DomRQRUPDO

o
o

o
4XDQGR R WHPSR GH YLGD GRV UHYHVWLPHQWRV GDV FREHUWXUDV R MXVWLÀTXH
os revestimentos devem ser substituídos integral ou parcialmente. Tal
VXEVWLWXLomR GHYH VHPSUH YHULÀFDUVH TXDQGR HVWHMD FRPSURPHWLGD D
VHJXUDQoDGRVXWLOL]DGRUHVRXDHVWDQTXLGDGHjiJXDGDFREHUWXUD

V.14.9.2

V.14.9.3

A manutenção dos revestimentos deve ser integrada na manutenção da
respectiva cobertura, recomendando-se que seja feita pelo menos uma
YH] SRU DQR DQWHV GR LQtFLR GD pSRFD GD FKXYD 'HYH GDUVH SDUWLFXODU
DWHQomRjYHULÀFDomRGDV]RQDVGHUHPDWHGRVUHYHVWLPHQWRVSODWLEDQGDV
ou outros elementos emergentes da cobertura, caleiras, embocaduras de
tubos de queda e soleiras de portas.

V.14.9.4

5HIHUrQFLDV
[28 a 30]

V.14.10

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

V.14.10.1

A avaliação da conformidade dos revestimentos e acabamentos em
FREHUWXUDV SRGH VHU UHDOL]DGD SRU HQVDLR HRX SRU LQVSHFomR TXDQGR
VH WUDWD GD YHULÀFDomR GH UHTXLVLWRV DSHQDV SRU REVHUYDomR YLVXDO SRU
H[HPSORQRTXHUHVSHLWDDRDVSHFWR 

V.14.10.2

2XVRGHUHYHVWLPHQWRVQmRWUDGLFLRQDLVGHYHVHUFRQGLFLRQDGRjH[LVWrQFLD
GHSDUHFHUWpFQLFRIDYRUiYHORXGRFXPHQWRGHDSURYDomRWpFQLFD

o

o
o
o
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V.14.10.3

$ PDUFDomR &( RX D DSURYDomR WpFQLFD GH XP UHYHVWLPHQWR FRP QtYHLV
GH GHVHPSHQKR LJXDLV RX VXSHULRUHV DRV HVSHFLÀFDGRV QDV SUHVHQWHV
5HFRPHQGDo}HV7pFQLFDVSUHVVXS}HDVXDDGHTXDomRDRXVRGLVSHQVDQGR
DUHDOL]DomRGHRXWUDVDFo}HVGHYHULÀFDomRGDFRQIRUPLGDGHGRSURGXWR
7DOQmRVLJQLÀFDTXHVHMDSRVVtYHOGLVSHQVDUDVYHULÀFDo}HVLQHUHQWHVjVXD
DSOLFDomRHPREUDXPDYH]TXHDGHÀFLHQWHH[HFXomRGRVFRUUHVSRQGHQWHV
trabalhos pode comprometer o desempenho do revestimento.

V.14.11

EXEMPLOS DE SOLUÇÕES SATISFATÓRIAS

V.14.11.1

6HP SUHMXt]R GD VDWLVIDomR GR GLVSRVWR HP 9 DGPLWHVH TXH
cumprem genericamente os requisitos aplicáveis enunciados de V.14.1 a
V.14.9 as seguintes soluções de revestimentos descontínuos de coberturas
inclinadas de edifícios de construção tradicional:

Estabelecimentos Existentes

o

o

D  7HOKDFHUkPLFD GHHQFDL[HVLPSOHVFRPRDWHOKDPDUVHOKDGH
HQFDL[HGXSORGHDEDHFDQXGRRXURPDQD 
E  &KDSDRQGXODGDGHÀEURFLPHQWRVHPDPLDQWR
F  3DLQpLVVDQGXtFKH FRP SDUDPHQWRV PHWiOLFRV FRQÀQDQGR XP
PDWHULDOLVRODQWHWpUPLFR
G  6ROHWRVGHDUGyVLD
V.14.11.2

A escolha da solução de revestimento descontínuo a adoptar deve
assegurar uma adequada integração dos edifícios no ambiente urbano e
paisagístico existente.

V.14.11.3

6HP SUHMXt]R GD VDWLVIDomR GR GLVSRVWR HP 9 H QRV Q~PHURV
seguintes do presente V.14.11, admite-se que cumprem genericamente
os requisitos aplicáveis enunciados de V.14.1 a V.14.9 as seguintes
VROXo}HVGHUHYHVWLPHQWRGHLPSHUPHDELOL]DomRFRPEDVHHPPHPEUDQDV
prefabricadas para coberturas em terraço:
D  6LVWHPD WUDGLFLRQDO GH FDPDGDV P~OWLSODV FRP EDVH HP
membranas betuminosos;
E  6LVWHPDFRPEDVHHPPHPEUDQDVGHEHWXPHSROtPHUR$33RX6%6

o
o
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F  6LVWHPDFRPEDVHHPPHPEUDQDVGH39&
V.14.11.4

5HFRPHQGDVH TXH RV VLVWHPDV GH LPSHUPHDELOL]DomR WUDGLFLRQDLV GH
camadas múltiplas com base em membranas betuminosas, quer sejam
independentes quer sejam aderentes ao suporte, apresentem, pelo menos
em superfície corrente, a seguinte constituição:

o

D  PDVVDWRWDOGRVSURGXWRVEHWXPLQRVRV LQFOXLQGRDPDVVDGDV
PHPEUDQDV NJP
E  Q~PHURGHPHPEUDQDVEHWXPLQRVRVWUrV
V.14.11.5

No caso dum sistema tradicional de camadas múltiplas com base em
membranas betuminosas aderente, a primeira membrana deve ser colada
DR VXSRUWH FRP EHWXPH DVIiOWLFR LQVXÁDGR D TXHQWH RX SRU VROGDGXUD
consoante a sua constituição.

V.14.11.6

No caso das membranas de betume-polímero recomenda-se a aplicação de
duas membranas com pelo menos 3 mm de espessura nominal cada e em
TXHSHORPHQRVXPDGHODVGLVSRQKDGHXPDDUPDGXUDGHSROLpVWHUFRPXPD
massa mínima de 150 g/m2; essas membranas devem ser coladas entre si
SRUDFomRGDFKDPDGHPDoDULFRHFRODGDVRXQmRDRVXSRUWHXWLOL]DQGRD
PHVPDWpFQLFDFRQVRDQWHVHWUDWDUGXPVLVWHPDDGHUHQWHRXLQGHSHQGHQWH

V.14.11.7

1RFDVRFRUUHVSRQGHQWHjXWLOL]DomRGHPHPEUDQDVGH39&UHFRPHQGD
VHTXHVHMDXWLOL]DGDXPDPHPEUDQDDUPDGDFRPSHORPHQRVPPGH
espessura nominal.

V.14.11.8

Sempre que a cobertura em terraço integre uma protecção pesada
FRQVWLWXLQGRXPDFDPDGDUtJLGDHVVDFDPDGDGHYHÀFDUGHVVROLGDUL]DGD
GRVLVWHPDGHLPSHUPHDELOL]DomRVXEMDFHQWHGHPRGRDQmRFRQGLFLRQDU
RV PRYLPHQWRV UHODWLYRV GH XPD H GH RXWUR H D UHGX]LU DVVLP R ULVFR
GH GHJUDGDomR GD LPSHUPHDELOL]DomR GXUDQWH D YLGD ~WLO GR HGLItFLR$
GHVVROLGDUL]DomR HP FDXVD SRGHUi VHU REWLGD FRP D LQWHUSRVLomR GXPD
FDPDGDFRQVWLWXtGDSRUH[HPSORSRUXPIHOWURJHRWr[WLORXGHSROLpVWHU
D TXDO FRQWULEXLUi WDPEpP SDUD PLQLPL]DU RV ULVFRV UHVXOWDQWHV GDV
acções mecânicas que venham a ocorrer durante a aplicação das camadas
sobrejacentes dessa protecção pesada.

V.14.12

REFERÊNCIAS
Regulamentos

o

o

o
o

o
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VI.

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

VI. 1

ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

VI.1.1

PRINCÍPIOS GERAIS

Estabelecimentos Existentes

VI.1.1.1

6HPSUH TXH VH YHULÀTXH D LQDGHTXDomR GRV VLVWHPDV GH GLVWULEXLomR GH
água instalados devido, quer a um envelhecimento natural, quer a novas
exigências regulamentares, quer a manifestações patológicas que ponham
em causa a garantia dos seus níveis de desempenho funcional, deve
proceder-se a intervenções no sentido da sua reabilitação e adequação.
As intervenções de reabilitação e/ou adequação dos sistemas prediais
de distribuição de água devem objectivar a sua adaptação aos requisitos
regulamentares aplicáveis, à satisfação dos níveis de exigência dos
utilizadores em termos de conforto e higiene, e à instalação de
equipamentos que tenham em conta a necessidade de racionalização dos
consumos de água e de energia.
A reabilitação deve preconizar soluções que garantam um mais fácil
acesso ao sistema (equipamentos, acessórios e tubagens), permitindo,
SRVWHULRUPHQWHXPDPDLVIiFLOLGHQWLÀFDomRGHHYHQWXDLVDQRPDOLDVFRP
o consequente aumento da celeridade na sua correcção.

VI.1.1.2

Os estabelecimentos devem dispor de sistema de distribuição de água
potável, alimentado através de rede pública e independente de qualquer
sistema de água com outra origem.

VI.1.1.3

No caso de estabelecimentos cujo espaço seja considerado como zona
de abrigo em caso de catástrofe pelos serviços de protecção civil, deve
prever-se uma adequada capacidade de armazenamento de água potável,
devendo ser tomadas todas as precauções necessárias destinadas a
acautelar a não contaminação da água armazenada.

VI.1.1.4

As tubagens podem ser montadas à vista, em caleiras, em ductos, em
tectos falsos ou embutidas, tendo em conta a realização de eventuais
operações de manutenção e/ou reabilitação.

o
o

o
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VI.1.1.5

As tubagens destinadas à condução da água em zonas exteriores ao edifício
podem ser instaladas em valas, paredes ou caleiras, devendo, nestes
casos, ter-se em conta as condições climáticas da região e a actuação
GH FDUJDV TXH SRGHP MXVWLÀFDU D DGRSomR GH VROXo}HV GH LVRODPHQWR
térmico e de protecção mecânica das tubagens.

VI.1.1.6

O traçado das canalizações deve ser constituído por troços rectos, com
trajectórias horizontais e verticais (com excepção dos sistemas com
tubagens de polietileno reticulado – PEX – instalados com manga de
protecção), ligados entre si através de acessórios apropriados; os troços
com trajectórias horizontais devem possuir inclinação ascendente no
VHQWLGRGRHVFRDPHQWRGRÁXLGRGHFHUFDGHGHIRUPDDHYLWDUD
acumulação de ar nas tubagens.

VI.1.1.7

As disposições regulamentares contidas no Regulamento Geral dos
Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem
de Águas Residuais [1] são aplicáveis, sem ressalvas, aos sistemas de
abastecimento e distribuição de água dos estabelecimentos a que se
referem estas Recomendações Técnicas.

VI.1.1.8

5HFRPHQGDVHDDGRSomRGHVLVWHPDVGHDTXHFLPHQWRGHiJXDSDUDÀQV
domésticos e sanitários centralizados e dotados de circuito de retorno
para recirculação da água.

VI.1.1.9

Recomenda-se a adopção de soluções técnicas e a instalação de dispositivos
de utilização e de outros equipamentos que minimizem o consumo de água,
sem no entanto pôr em causa o desempenho funcional adequado dos sistemas.

Estabelecimentos Existentes

o

o

o

o
o

VI.1.1.10

$V GHÀFLrQFLDV QR DEDVWHFLPHQWR HP WHUPRV GH SUHVVmR H FDXGDO HVWmR
geralmente relacionadas com a incorrecta determinação nos projectos
das características de desempenho dos elementos elevatórios e/ou
sobrepressores (caso existam), com a alteração das condições iniciais do
fornecimento por parte das entidades gestoras dos sistemas públicos de
abastecimento, ou ainda com aumentos nos níveis de consumo.

VI.1.1.11

As incrustações de calcário no interior das tubagens, quando assumem
SURSRUo}HV VLJQLÀFDWLYDV FRQGX]HP D XPD UHGXomR GDV VHFo}HV GH
passagem, com a consequente redução nos níveis de caudal e de pressão.

243

VI.1.1.12

$V GHÀFLrQFLDV QR IRUQHFLPHQWR GH iJXD TXHQWH DRV GLVSRVLWLYRV GH
utilização de uma instalação advêm geralmente duma incorrecta
concepção, dimensionamento e inadequação do sistema destinado à sua
SURGXomRHGLVWULEXLomR(VWDVGHÀFLrQFLDVVmRJHUDOPHQWHPDWHULDOL]DGDV
por acentuadas variações de caudal e temperatura nos pontos de consumo.

VI.1.2

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

VI.1.2.1

Os estabelecimentos devem ser dotados de sistemas de combate a
incêndios que satisfaçam às disposições da regulamentação de segurança
ao incêndio aplicável e ao estabelecido em IV.2 (Segurança ao incêndio).

o

VI.1.2.2

As redes de distribuição de água destinadas ao combate a incêndio
devem ser independentes dos outros sistemas prediais de distribuição de
água, admitindo-se como partes comuns os ramais de alimentação aos
diferentes sistemas existentes.

o

VI.1.2.3

Quando as tubagens são isoladas termicamente, os respectivos produtos
isolantes devem ser de classe de reacção ao fogo adequada às funções que
desempenham de modo a satisfazerem às disposições da regulamentação
de segurança ao incêndio aplicável e ao estabelecido em IV.2 (Segurança
ao incêndio).

o

VI.1.2.4

1R FDVR GH DWUDYHVVDPHQWRV D ÀP GH HYLWDU DWUDYpV GRV PHVPRV D
propagação de um eventual incêndio, as juntas devem ser seladas
com materiais com características intumescentes, que assegurem uma
resistência ao fogo compatível com a do elemento atravessado.

o

VI.1.3

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

VI.1.3.1

Os sistemas prediais de distribuição de águas devem ser concebidos de
forma a que se obtenha um desempenho funcional adequado e a que a sua
utilização se processe de modo seguro e confortável para os utilizadores.

VI.1.3.2

Deve prever-se a instalação de válvulas de seccionamento à entrada dos
ramais de distribuição, a montante de purgadores de ar, nos ramais de
introdução, a montante e a jusante dos contadores, nas entradas das
diferentes instalações sanitárias e cozinhas, e nos ramais de alimentação
GH DXWRFOLVPRV HTXLSDPHQWR GH ODYDJHP ÁX[yPHWURV HTXLSDPHQWRV
destinados à produção de água quente e quaisquer outros em que seja
previsível a necessidade de corte no abastecimento de água para eventuais
operações de manutenção e/ou reabilitação.

o
o
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VI.1.3.3

Os equipamentos ligados a redes de água destinada ao consumo humano
e aqueles onde seja previsível a alteração das características da água
fornecida devem ser munidos de dispositivo de protecção, no mínimo, do
tipo válvula de retenção.

o

VI.1.3.4

Os sistemas ou partes dos sistemas em que se torne previsível a degradação
da água, quer por estagnação, quer por contacto com meios eventualmente
contaminantes (ex.: redes de combate a incêndio, redes de rega, etc.),
devem ser munidos a montante de dispositivo de protecção (o qual deve
ser função do grau de contaminação previsível) que impeça o retorno da
iJXDDÀPGHHYLWDUDHYHQWXDOFRQWDPLQDomRGDiJXDGLVWULEXtGD

o

VI.1.3.5

Sempre que o traçado das redes não seja de molde a evitar a acumulação
de ar no interior das tubagens e a facilitar a sua saída, deve equacionarse a necessidade da instalação de purgas de ar.

VI.1.3.6

As tubagens destinadas ao transporte de água quente devem, sempre que
os traçados o permitam, desenvolver-se paralelamente às destinadas ao
WUDQVSRUWH GH iJXD IULD H ÀFDU GHODV DIDVWDGDV GH XPD GLVWkQFLD QmR
inferior a 0,05 m; quando na horizontal, as primeiras tubagens devem ser
posicionadas a uma cota superior à das segundas.

o

VI.1.3.7

$V WXEDJHQV GHYHP VHU LGHQWLÀFDGDV GH DFRUGR FRP R WLSR GH iJXD
transportada, em conformidade com a normalização portuguesa aplicável
[5]. Em tubagens que disponham de isolamento térmico ou de qualquer
RXWURUHYHVWLPHQWRDLGHQWLÀFDomRTXDQWRDRWLSRGHiJXDWUDQVSRUWDGD
deve ser aposta sobre este último.

o

VI.1.3.8

1R FDVR GH WXEDJHQV LQVWDODGDV HP FDOHLUDV H VHPSUH TXH VH YHULÀTXH
a possibilidade de para as mesmas poderem ser encaminhadas águas de
lavagem ou outras, as caleiras devem dispor de sistema de drenagem de
modo a evitar o contacto e eventual contaminação da água transportada
pelas tubagens aí instaladas.

o

VI.1.3.9

6HPSUHTXHDWHPSHUDWXUDVXSHUÀFLDOGHWXEDJHQVTXHHVWHMDPDFHVVtYHLV
seja superior a 45 ºC, estas devem ser protegidas de modo a evitar
eventuais queimaduras por contacto dos utilizadores.

o

VI.1.3.10

No caso de existência de sistema de distribuição de água não potável,

o

o
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HVWHGHYHVHUSHUIHLWDPHQWHLGHQWLÀFDGRHRVGLVSRVLWLYRVGHXWLOL]DomR
devem ainda dispor de aviso bem visível, constituído por material durável,
indicando tratar-se de água imprópria para consumo humano.

o

VI.1.3.11

Quando o fornecimento de água ao edifício não seja assegurado por
simples ligação do sistema predial à rede pública, e seja instalado um
sistema elevatório e/ou sobrepressor, devem ser tomadas as precauções
necessárias para acautelar que o mesmo não se constitua como fonte de
contaminação da água.

o

VI.1.3.12

$ WHPSHUDWXUD GD iJXD TXHQWH SDUD ÀQV VDQLWiULRV QD GLVWULEXLomR GHYH
estar compreendida entre 50 e 60 ºC; nas unidades de produção e
acumulação a temperatura deve oscilar entre 70 e 80 ºC, de modo a
prevenir a proliferação bacteriana, como por exemplo a egionella.

o

VI.1.3.13

A temperatura da água quente à saída dos dispositivos de utilização não
deverá ser superior a 38 ºC nem inferior a 36 ºC.

o

VI.1.3.14

$VWXEDJHQVGHYHPVHULQVWDODGDVRXÀ[DGDVVHPTXHÀTXHPVXMHLWDVD
quaisquer constrangimentos, salvo os previstos no projecto, de modo que
sempre que haja lugar a variações das suas dimensões lineares, por efeito
da dilatação ou contracção, elas se possam dar livremente.

VI.1.3.15

1R DWUDYHVVDPHQWR GH HOHPHQWRV HVWUXWXUDLV RX RXWURV GHYH ÀFDU
assegurada a dessolidarização das tubagens, através da interposição
entre as tubagens e os elementos atravessados de material que assegure
WDOLQGHSHQGrQFLD H[PDQJDVGHSURWHFomR DÀPGHHYLWDUDHYHQWXDO
transmissão de tensões às tubagens por movimentos estruturais do edifício.
O espaço livre entre as mangas e as tubagens deve ser preenchido com
material que não impeça os movimentos destas.

VI.1.3.16

Recomenda-se que, sempre que existam juntas de dilatação nos edifícios
dispostas na direcção transversal ao desenvolvimento das tubagens, sejam
nestas instaladas juntas de dilatação. Dos tipos de juntas de dilatação mais
vulgarmente utilizados – juntas “braços de dilatação”, “liras” e juntas do
tipo “telescópico” –, as últimas constituem a solução preferencial.

VI.1.4

ESTANQUIDADE À ÁGUA

VI.1.4.1

Os sistemas de distribuição de água devem manter-se estanques quando
VXMHLWRVDRVQtYHLVGHSUHVVmRGHÀQLGRVHPWHUPRVUHJXODPHQWDUHV>@

VI.1.4.2

$YHULÀFDomRGDHVWDQTXLGDGHGDVUHGHVGHYHVHUHIHFWXDGDFRPWRGDD

o

o

o

o
o
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rede à vista, e após terem sido retirados os dispositivos de utilização e
obturadas as extremidades, através da sua sujeição a uma pressão interna
de água de uma vez e meia a pressão máxima de serviço prevista, com um
mínimo de 900 kPa.
VI.1.4.3

As perdas de estanquidade devidas a fenómenos de corrosão, e/ou a uma
inadequada ligação entre elementos da instalação, manifestam-se, no
caso de tubagens embutidas, através de manchas nas paredes por onde
correm e, no caso de tubagens instaladas à vista, através de exsudações e
derrames para os pavimentos.

VI.1.4.4

As roturas das tubagens metálicas estão associadas a diversos tipos de
corrosão, com origem quer a partir do interior, quer do exterior, função
do tipo de metal que as constitui, das características químicas da água
WUDQVSRUWDGDHGDVXDWHPSHUDWXUDEHPFRPRDGHÀFLrQFLDVGHLQVWDODomR

VI.1.4.5

Às tubagens de materiais termoplásticos estão por vezes associados
fenómenos de envelhecimento prematuro e redução das suas características
iniciais de resistência mecânica, com a consequente eclosão de perdas
de estanquidade, por inadequação do polímero que as constitui para
funcionar a determinadas temperaturas. Um outro factor associado à
deterioração destes tipos de tubagem tem a ver com a incapacidade do
material constituinte para resistir à acção dos raios solares (ultravioletas).

VI.1.4.6

Uma outra causa de degradação, com especial incidência nas tubagens
de materiais plásticos, consiste na introdução de tensões excessivas,
provocadas por variação das suas dimensões lineares associadas a
variações de temperatura, ou por movimentos diferenciais dos elementos
da construção aos quais estão ligadas.

VI.1.4.7

&DVRVHYHULÀTXHTXDOTXHUGDVDQRPDOLDVUHIHULGDVQRVQ~PHURVDQWHULRUHV
devem ser tomadas as medidas necessárias de modo a atenuar ou a suprir
os seus efeitos.

VI.1.5

CONFORTO HIGROTÉRMICO

VI.1.5.1

Nas tubagens destinadas à distribuição de água quente e, sempre que
VH MXVWLÀTXH QDV GHVWLQDGDV j GLVWULEXLomR GH iJXD IULD GHYH SUHYHU
se a aplicação de isolantes térmicos envolventes com espessura e

o
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características adequadas. Os valores mínimos relativos às espessuras dos
isolantes devem ser compatíveis com as características do isolante da
tubagem e com a temperatura da água, no âmbito da regulamentação
nacional sobre comportamento térmico e climatização de edifícios [2 ,3].
VI.1.6

CONFORTO ACÚSTICO

VI.1.6.1

1R DWUDYHVVDPHQWR GH HOHPHQWRV HVWUXWXUDLV RX RXWURV GHYH ÀFDU
assegurada a dessolidarização das tubagens, de acordo com os critérios
LQGLFDGRVHP9,DÀPGHHYLWDUXPDHYHQWXDOSURSDJDomRGHUXtGRVH
vibrações através daqueles elementos.

o

VI.1.6.2

4XDQGRVHYHULÀTXHDH[LVWrQFLDGHHTXLSDPHQWRPHFkQLFRRXRXWURV H[
sistema elevatório e/ou sobrepressor), devem ser tomadas as precauções
necessárias para acautelar que o mesmo não se constitua como fonte de
perturbação sonora para os utilizadores, dando cumprimento às exigências
contidas no Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios [4].

o

VI.1.6.3

Recomenda-se a adopção de soluções técnicas e a instalação de dispositivos
de utilização ou de equipamentos que minimizem a produção de ruído.

o

VI.1.6.4

A circulação da água a velocidade excessiva e/ou a elevadas pressões
constitui fonte de vibrações, as quais se propagam através da água e das
tubagens a elevadas velocidades, com a consequente produção de ruídos.

VI.1.6.5

Quando a rede alimenta dispositivos de utilização de fecho brusco (ex.:
ÁX[yPHWURV RXTXDQGRVHGiDSDUDJHPGHXPHOHPHQWRGHERPEDJHP
se a tubagem horizontal de alimentação ou de descarga é de pequeno
diâmetro, o que faz aumentar a velocidade de escoamento da água,
podem ocorrer fenómenos de choque hidráulico (golpe de aríete), com a
consequente produção de ruídos.

VI.1.6.6

As mudanças bruscas de diâmetro, bem como a existência de singularidades
(acessórios de ligação entre troços de tubagens) nas redes, são causadoras
de turbulências no escoamento e fenómenos de cavitação, com a
consequente produção de ruídos.

VI.1.6.7

4XDQGR DV WXEDJHQV ÀFDP VXMHLWDV D VLJQLÀFDWLYRV JUDGLHQWHV WpUPLFRV
(tubagens destinadas ao transporte de água quente), há lugar a variações
das suas dimensões, com o seu consequente reajustamento posicional,
acompanhado da produção de ruídos.

VI.1.6.8

O ar arrastado no interior das tubagens acumula-se nos pontos altos
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da rede, provocando, devido à sua compressibilidade, perturbações no
escoamento, as quais geralmente conduzem à produção de ruídos.
VI.1.6.9

As instalações elevatórias e/ou sobrepressoras, sempre que entram em
funcionamento, transmitem vibrações quer às canalizações quer ao
edifício, com a consequente produção de ruídos.

VI.1.6.10

Também alguns aparelhos e dispositivos de utilização são, não raramente,
fonte de produção de ruído.

VI.1.6.11

&DVRVHYHULÀTXHTXDOTXHUGDVDQRPDOLDVUHIHULGDVQRVQ~PHURVDQWHULRUHV
devem ser tomadas as medidas necessárias de modo a atenuar ou a suprir
os seus efeitos.

VI.1.7

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

VI.1.7.1

Os sistemas prediais de distribuição de águas devem ser concebidos de
forma a facilitar as operações de manutenção.

VI.1.7.2

$V WXEDJHQV TXDQGR QmR HPEXWLGDV GHYHP ÀFDU LQVWDODGDV GH PRGR D
garantir um afastamento não inferior a 0,05 m em relação ao elemento
de suporte (tectos, paredes ou pavimentos, etc.), considerando-se como
fazendo parte das tubagens quaisquer isolantes ou revestimentos nelas
integrados.

VI.1.7.3

Os materiais e equipamentos constituintes dos sistemas devem ser
portadores de níveis de qualidade e de durabilidade compatíveis com a
vida útil prevista para o edifício.

VI.1.7.4

Os produtos a utilizar no isolamento térmico das tubagens devem ser
imputrescíveis, não corrosíveis e resistentes aos microrganismos e à
humidade; quando sujeitos a acções extremas, devem ser protegidos de
modo a evitar a sua degradação ou envelhecimento, de acordo com as
indicações do fabricante (ex.: protecção com folha de alumínio).

VI.1.7.5

O projectista/construtor deve fornecer um manual de uso e manutenção
dos sistemas, o qual deve conter, para além das recomendações de
XWLOL]DomR WHQGHQWHV j QmR LQWURGXomR GH GHÀFLrQFLDV IXQFLRQDLV QRV
mesmos, indicações sobre a periodicidade e o modo de realização das

o
o

o
o

o
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necessárias operações de inspecção e manutenção dos sistemas, de
modo a garantir ao longo da sua vida útil níveis de desempenho funcional
satisfatórios. O manual deve ainda conter informação sobre as marcas e
fornecedores de tubagens, dispositivos de utilização, aparelhos sanitários
e restantes equipamentos instalados.
VI.1.8

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

VI.1.8.1

A avaliação da conformidade dos sistemas de abastecimento e distribuição
da água pode ser realizada por ensaio, por cálculo (por exemplo, no
que respeita ao dimensionamento hidráulico) ou por inspecção (quando
VH WUDWD GD YHULÀFDomR GH UHTXLVLWRV DSHQDV SRU REVHUYDomR YLVXDO SRU
exemplo no que respeita ao aspecto).

o

VI.1.8.2

O uso de sistemas não-tradicionais deve ser condicionado à existência de
parecer técnico favorável ou documento de aprovação técnica.

o

VI.1.8.3

A marcação CE ou a aprovação técnica de um aparelho, dispositivo
ou componente com níveis de desempenho iguais ou superiores aos
HVSHFLÀFDGRV QDV SUHVHQWHV 5HFRPHQGDo}HV 7pFQLFDV SUHVVXS}H D
sua adequação ao uso, dispensando a realização de outras acções de
YHULÀFDomR7DO QmR VLJQLÀFD TXH VHMD SRVVtYHO GLVSHQVDU DV YHULÀFDo}HV
LQHUHQWHVjVXDDSOLFDomRHPREUDXPDYH]TXHDGHÀFLHQWHH[HFXomRGRV
correspondentes trabalhos pode comprometer o desempenho do sistema.

VI.1.9
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VI. 2

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS

VI.2.1

PRINCÍPIOS GERAIS

Estabelecimentos Existentes

VI.2.1.1

6HPSUHTXHVHYHULÀTXHDLQDGHTXDomRGRVVLVWHPDVGHGUHQDJHPGHiJXDV
residuais instalados devido, quer a um envelhecimento natural, quer a
novas exigências regulamentares, quer a manifestações patológicas que
ponham em causa a garantia dos seus níveis de desempenho funcional, deve
proceder-se a intervenções no sentido da sua reabilitação e adequação.

VI.2.1.2

As intervenções de reabilitação e/ou adequação dos sistemas prediais
de drenagem de águas residuais devem objectivar a sua adaptação aos
requisitos regulamentares aplicáveis, à satisfação dos níveis de exigência
dos utilizadores em termos de conforto e higiene, e à instalação de
equipamentos que tenham em conta a necessidade de racionalização dos
consumos de água e de energia.

VI.2.1.3

A reabilitação deve preconizar soluções que garantam um mais fácil
acesso ao sistema (equipamentos, acessórios e tubagens), permitindo,
SRVWHULRUPHQWHXPDPDLVIiFLOLGHQWLÀFDomRGHHYHQWXDLVDQRPDOLDVFRP
o consequente aumento da celeridade na sua correcção.

VI.2.1.4

Os estabelecimentos devem dispor de sistema de drenagem de águas residuais
domésticas ligado ao sistema público de drenagem, caso este exista.

o

VI.2.1.5

Os estabelecimentos devem dispor, igualmente, de um sistema de
drenagem de águas residuais pluviais ligado ao sistema público de
drenagem de águas pluviais, caso este exista.

o

VI.2.1.6

Independentemente do tipo de sistema público de drenagem ou da sua
inexistência, a montante da câmara do ramal de ligação os sistemas
prediais de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais devem ser
separativos.

o
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o

VI.2.1.7

Os sistemas prediais de águas residuais domésticas devem ser dotados pelo
menos de ventilação primária, obtida através do prolongamento dos tubos
de queda até à sua abertura para a atmosfera; no caso de inexistência
de tubos de queda (ex.: edifícios de um só piso), devem ser implantadas
colunas de ventilação que assegurem a ventilação de todo o sistema.

VI.2.1.8

Não devem ser instalados nos sistemas prediais de drenagem quaisquer
dispositivos que impeçam a ventilação do sistema público através dos
sistemas prediais.

o

VI.2.1.9

No caso de inexistência de sistema público de drenagem de águas
residuais domésticas, devem ser criados os meios que possibilitem a
depuração dessas águas residuais, de modo a que posteriormente possam
VHUODQoDGDVQXPDOLQKDGHiJXDRXLQÀOWUDGDVQRVROR

o

VI.2.1.10

2 SURFHVVR GH WUDWDPHQWR SULYDGR GRV HÁXHQWHV GRPpVWLFRV SRGH VHU
obtido através de fossas sépticas, seguidas de órgãos complementares de
tratamento, os quais devem ser seleccionados em função da área destinada
à sua implantação, da proximidade de poços, da existência de lençóis
IUHiWLFRVRXOLQKDVGHiJXDGDWRSRJUDÀDGRWHUUHQRHGRWLSRGHVRORFXMDV
características devem ser obtidas através de ensaios realizados in situ.

o

VI.2.1.11

As tubagens podem ser montadas à vista, em caleiras, ductos ou tectos
falsos, ou embutidas, considerando a necessidade de eventuais operações
de manutenção e/ou reabilitação.

o

VI.2.1.12

Recomenda-se que os tubos de queda destinados à evacuação de águas
pluviais se localizem no exterior ou em espaços comuns do edifício.

o

VI.2.1.13

As disposições regulamentares contidas no “Regulamento Geral dos
Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem
de Águas Residuais” [1] são aplicáveis, sem ressalvas, aos sistemas de
drenagem de águas residuais dos estabelecimentos a que se referem estas
Recomendações Técnicas.

o

VI.2.2

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

VI.2.2.1

1R FDVR GH DWUDYHVVDPHQWRV DÀP GH HYLWDU DWUDYpV GRV PHVPRV D
propagação de um eventual incêndio, as juntas devem ser seladas
com materiais com características intumescentes, que assegurem uma
resistência ao fogo compatível com a do elemento atravessado, no âmbito
da regulamentação de segurança ao incêndio aplicável e do estabelecido
em IV.2 (Segurança ao incêndio).

o
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VI.2.3

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

VI.2.3.1

Os sistemas prediais de drenagem devem ser concebidos de forma a que
se obtenham desempenhos funcionais adequados, e que a sua utilização
se processe de modo seguro e confortável para os utilizadores.

o

VI.2.3.2

Nas situações em que as águas residuais sejam recolhidas a nível inferior
ao do arruamento em que se encontra instalado o colector público de
drenagem, estas devem ser elevadas por meios mecânicos para um
nível pelo menos complanar com o do referido arruamento, a partir do
qual devem ser encaminhadas por gravidade para o sistema público de
drenagem.

o

VI.2.3.3

As bacias de retrete ou similares, quando instalados em bateria, devem
ser dotadas de ventilação secundária individual.

VI.2.3.4

Nos aparelhos em bateria, com excepção das bacias de retrete e
similares, caso não se faça a ventilação secundária individual, os ramais
de ventilação colectivos devem ser ligados ao ramal de descarga, no
máximo de três em três aparelhos.

VI.2.3.5

Os aparelhos sanitários, ralos, câmaras de inspecção e demais dispositivos
ligados aos sistemas prediais de drenagem de águas residuais domésticas
devem ser dotados de fecho hídrico que impeça a passagem de odores
para o interior do edifício.

VI.2.3.6

O calibre dos sifões a instalar não deve ser superior ao dos respectivos
ramais de descarga.

VI.2.3.7

As instalações sanitárias, cozinhas e espaços técnicos devem ser dotados
nos pavimentos de ralos ou grelhas dotados de fecho hídrico.

o

VI.2.3.8

$V WXEDJHQV GHYHP VHU LGHQWLÀFDGDV GH DFRUGR FRP R WLSR GH iJXD
transportada, em conformidade com a normalização portuguesa aplicável
>@(PWXEDJHQVTXHGLVSRQKDPGHUHYHVWLPHQWRVDLGHQWLÀFDomRTXDQWR
ao tipo de água transportada deve ser aposta sobre estes últimos.

o

VI.2.3.9

Para os sistemas privados de tratamento apenas devem ser encaminhadas
águas residuais domésticas.

o

o
o
o

o
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VI.2.3.10

Recomenda-se a utilização de tubagens de materiais de reduzida
rugosidade e com traçados pouco sinuosos.

o

VI.2.3.11

$VWXEDJHQVGHYHPVHULQVWDODGDVRXÀ[DGDVVHPTXHÀTXHPVXMHLWDVD
quaisquer constrangimentos, salvo os previstos no projecto, de modo que,
sempre que haja lugar a variações das suas dimensões lineares, por efeito
da dilatação ou contracção, elas se possam dar livremente.

o

VI.2.3.12

1R DWUDYHVVDPHQWR GH HOHPHQWRV HVWUXWXUDLV RX RXWURV GHYH ÀFDU
assegurada a dessolidarização das tubagens, através da interposição
entre as tubagens e os elementos atravessados de material que assegure
WDOLQGHSHQGrQFLD H[PDQJDVGHSURWHFomR DÀPGHHYLWDUDHYHQWXDO
transmissão de tensões às tubagens por movimentos estruturais do edifício.
O espaço livre entre as mangas e as tubagens deve ser preenchido com
material que não impeça os movimentos destas.

o

VI.2.3.13

Recomenda-se que, sempre que existam juntas de dilatação nos edifícios
dispostas na direcção transversal ao desenvolvimento das tubagens,
sejam nestas instaladas juntas de dilatação.

VI.2.3.14

1DV VLWXDo}HV HP TXH DV iJXDV UHVLGXDLV WUDQVSRUWHP VLJQLÀFDWLYRV
teores de gorduras ou matérias sólidas (águas provenientes de unidades
de produção alimentar), devem ser instaladas câmaras de retenção (o
mais próximo possível da fonte de produção) destinadas a reter no seu
interior estas substâncias, as quais eventualmente podem pôr em causa
o desempenho funcional dos sistemas. As câmaras de retenção devem ser
dimensionadas de modo a terem o volume e a superfície livre adequados
DRFDXGDOHÁXHQWHDRWHRUGHJRUGXUDHjTXDQWLGDGHGHVyOLGRVDUHWHU
Preferencialmente devem ser usados elementos prefabricados.

VI.2.3.15

Os tubos de queda, quando localizados no exterior, e quando o material
constituinte das tubagens não possua resistência mecânica adequada,
devem ser protegidos contra acções de choque, até uma altura não
inferior a 2,50 m acima do terreno circundante.

o
o

o

VI.2.3.16

4XDQGR VH YHULÀFD D GHVFDUJD GH XP DSDUHOKR VDQLWiULR RFRUUH D
formação de um tampão no respectivo ramal de descarga, o qual provoca
uma aspiração, ocasionando uma redução da altura do fecho hídrico do
sifão. Este fenómeno, designado por auto-sifonagem, é tanto mais intenso
quanto menor for a secção do ramal, maior a sua dimensão linear e maior
a sua inclinação.

VI.2.3.17

Os entupimentos nos sistemas de drenagem de águas residuais domésticas
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acontecem maioritariamente por uso inadequado dos sistemas pelos
utilizadores (lançamento de objectos como fraldas e pensos higiénicos
QRVPHVPRV RXWUDVYH]HVSRULQVXÀFLHQWHFDSDFLGDGHGHDUUDVWDPHQWRH
DLQGDSRUGHÀFLHQWHFRQVWUXomRGDVFkPDUDVGHLQVSHFomRHVSHFLDOPHQWH
das suas soleiras.
VI.2.3.18

Os entupimentos nos sistemas de drenagem de águas pluviais devemse fundamentalmente a entupimentos nos ralos de pinha que encimam
os tubos de queda, geralmente por falta de manutenção e limpeza das
caleiras e algerozes.

VI.2.3.19

&DVRVHYHULÀTXHTXDOTXHUGDVDQRPDOLDVUHIHULGDVQRVQ~PHURVDQWHULRUHV
devem ser tomadas as medidas necessárias de modo a atenuar ou a suprir
os seus efeitos.

VI.2.4

ESTANQUIDADE À ÁGUA

VI.2.4.1

Os sistemas de drenagem devem manter-se estanques quando sujeitos aos
níveis de pressão para que foram dimensionados.

VI.2.4.2

$YHULÀFDomRGDHVWDQTXLGDGHGRVLVWHPDGHYHVHUIHLWDGHDFRUGRFRPR
preconizado em termos regulamentares [1].

o
o

VI.2.4.3

As perdas de estanquidade estão geralmente associadas a uma inadequada
ligação entre elementos da instalação, a um envelhecimento natural ou
provocado, a entupimentos e, mais raramente, a fenómenos de corrosão, os
quais se manifestam, no caso de tubagens embutidas, através de manchas nas
paredes por onde correm e, no caso de tubagens instaladas à vista, câmaras
de inspecção e caixas de reunião, através de exsudações e derrames.

VI.2.4.4

Nos sistemas de drenagem de águas pluviais as perdas de estanquidade
YHULÀFDPVH IXQGDPHQWDOPHQWH GHYLGR D HUURV GH FRQFHSomR HRX
execução, à passagem de água das caleiras para o interior dos edifícios e,
FRPDOJXPDIUHTXrQFLDDGHÀFLrQFLDVHPWHUPRVGHLPSHUPHDELOL]DomR
das caleiras.

VI.2.4.5

As roturas das tubagens metálicas estão associadas a diversos tipos de
corrosão, com origem quer a partir do interior quer do exterior, função
do tipo de metal que as constitui, das características químicas da água
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WUDQVSRUWDGDHGDVXDWHPSHUDWXUDEHPFRPRDGHÀFLrQFLDVGHLQVWDODomR
VI.2.4.6

Às tubagens de materiais termoplásticos estão por vezes associados
fenómenos de envelhecimento prematuro e redução das suas características
iniciais de resistência mecânica, com a consequente eclosão de perdas
de estanquidade, por inadequação do polímero que as constitui para
funcionar a determinadas temperaturas. Um outro factor associado à
deterioração destes tipos de tubagem tem a ver com a incapacidade do
material constituinte para resistir à acção dos raios solares (ultravioletas).

VI.2.4.7

Uma outra causa de degradação, com especial incidência nas tubagens de
materiais plásticos, consiste na introdução de tensões inadmissíveis nas
tubagens, provocadas por variação das suas dimensões lineares associadas
a variações de temperatura, ou por movimentos diferenciais dos elementos
da construção.

VI.2.4.8

&DVRVHYHULÀTXHTXDOTXHUGDVDQRPDOLDVUHIHULGDVQRVQ~PHURVDQWHULRUHV
devem ser tomadas as medidas necessárias de modo a atenuar ou a suprir
os seus efeitos.

VI.2.5

CONFORTO ACÚSTICO

VI.2.5.1

1R DWUDYHVVDPHQWR GH HOHPHQWRV HVWUXWXUDLV RX RXWURV GHYH ÀFDU
assegurada a dessolidarização das tubagens, de acordo com os critérios
LQGLFDGRVHP,9DÀPGHHYLWDUXPDHYHQWXDOSURSDJDomRGHUXtGRVH
vibrações através daqueles elementos.

o

VI.2.5.2

4XDQGR VH YHULÀTXH D H[LVWrQFLD GH HTXLSDPHQWR PHFkQLFR RX RXWUR
(ex.: sistema elevatório), devem ser tomadas as precauções necessárias
para acautelar que o mesmo não se constitua como fonte de perturbação
sonora para os utilizadores, dando cumprimento às exigências contidas no
Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios [2].

o

VI.2.5.3

Recomenda-se a adopção de soluções técnicas e a instalação de dispositivos
de utilização ou de equipamentos que minimizem a produção de ruído.

o

VI.2.5.4

Recomenda-se o recurso a tubagens de materiais com características
absorventes e de maior espessura.

o

VI.2.5.5

2GHÀFLHQWHGLPHQVLRQDPHQWRGRVWXERVGHTXHGDDWUDYpVGDDGRSomRGH
taxas de ocupação inadequadas, pode ocasionar a formação de tampões,
RV TXDLV UHEHQWDP GHYLGR jV YDULDo}HV GH SUHVVmR YHULÀFDGDV GDQGR
origem a descargas ruidosas e sifonagens induzidas por compressão ou
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aspiração nos sifões cujos ramais convirjam para estes.
VI.2.5.6

As instalações elevatórias, sempre que entram em funcionamento,
transmitem vibrações, quer às canalizações, quer ao edifício, com a
consequente produção de ruídos.

VI.2.5.7

&DVRVHYHULÀTXHTXDOTXHUGDVDQRPDOLDVUHIHULGDVQRVQ~PHURVDQWHULRUHV
devem ser tomadas as medidas necessárias de modo a atenuar ou a suprir
os seus efeitos.

VI.2.6

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

VI.2.6.1

Os sistemas prediais de drenagem devem ser concebidos de forma a
facilitar as operações de manutenção e/ou conservação.

o

VI.2.6.2

$V WXEDJHQV TXDQGR QmR HPEXWLGDV GHYHP ÀFDU LQVWDODGDV GH PRGR D
garantir um afastamento não inferior a 0,05 m em relação ao elemento de
suporte (tectos, paredes, pavimentos, etc.), considerando-se como fazendo
parte das tubagens quaisquer isolantes ou revestimentosn nelas integrados.

o

VI.2.6.3

Os materiais e equipamentos constituintes dos sistemas devem ser
portadores de níveis de qualidade e de durabilidade compatíveis com a
vida útil prevista para o edifício.

VI.2.6.4

O projectista/construtor deve fornecer um manual de uso e manutenção
dos sistemas, o qual deve conter, para além das recomendações de
XWLOL]DomR WHQGHQWHV j QmR LQWURGXomR GH GHÀFLrQFLDV IXQFLRQDLV QRV
mesmos, indicações sobre a periodicidade e o modo de realização das
necessárias operações de inspecção e manutenção dos sistemas, de
modo a garantir ao longo da sua vida útil níveis de desempenho funcional
satisfatórios. O manual deve ainda conter informação sobre as marcas e
fornecedores de tubagens, dispositivos de utilização, aparelhos sanitários
e restantes equipamentos instalados.

VI.2.7

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

VI.2.7.1

A avaliação da conformidade dos sistemas de drenagem de águas
residuais pode ser realizada por ensaio, por cálculo (ex.: no que respeita
ao dimensionamento hidráulico) ou por inspecção (quando se trata da

o
o

o
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YHULÀFDomR GH UHTXLVLWRV DSHQDV SRUREVHUYDomR YLVXDO SRUH[HPSOR QR
que respeita ao aspecto).
VI.2.7.2

O uso de sistemas não-tradicionais deve ser condicionado à existência de
parecer técnico favorável ou documento de aprovação técnica.

VI.2.7.3

A marcação CE ou a aprovação técnica de um aparelho, dispositivo
ou componente com níveis de desempenho iguais ou superiores aos
HVSHFLÀFDGRV QDV SUHVHQWHV 5HFRPHQGDo}HV 7pFQLFDV SUHVVXS}H D
sua adequação ao uso, dispensando a realização de outras acções de
YHULÀFDomR7DO QmR VLJQLÀFD TXH VHMD SRVVtYHO GLVSHQVDU DV YHULÀFDo}HV
LQHUHQWHVjVXDDSOLFDomRHPREUDXPDYH]TXHDGHÀFLHQWHH[HFXomRGRV
correspondentes trabalhos pode comprometer o desempenho do sistema.

VI.2.8

REFERÊNCIAS
[1]

Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de Agosto – Regulamento
Geral dos Sistemas
li os e rediais de istri ui o de gua e de
renagem de guas Residuais

[2]

Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho – Regulamento dos Re uisitos
A sti os dos Edi ios RRAE

[3]

NP 182: 1986 – ,GHQWLÀFDomR GRV ÁXLGRV FRUHV H VLQDLV SDUD
FDQDOL]Do}HVLisboa : IPQ.

[4]

PEDROSO, Vítor M. R. – anual dos sistemas rediais de distri ui o e
drenagem de guas. Lisboa: LNEC, 2000. (Colecção Edifícios CED 7).

VI. 3

RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (RECOLHA SELECTIVA)

VI.3.1

PRINCÍPIOS GERAIS

o
o

o

As obras de remodelação e/ou de reabilitação em edifícios existentes,
devem procurar satisfazer os requisitos regulamentares em vigor,
nomeadamente os estabelecidos no Regulamento Municipal aplicável.

VI.3.1.1

VI.3.1.2

A recolha de resíduos sólidos (recolha selectiva) a que se referem as
presentes recomendações abrange o conjunto de infra-estruturas destinadas
ao transporte e armazenagem de resíduos no local da sua produção.

o

VI.3.1.3

Deve prever-se um sistema de evacuação de resíduos sólidos localizado

o
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e concebido de modo a evitar esforços excessivos aos utilizadores e ao
pessoal encarregado das operações de limpeza, manutenção e evacuação
periódica dos despejos.

o

VI.3.1.4

Em cada edifício deve existir, ao nível da rua, um local destinado a recipientes
comuns de recolha de lixos, com forma e dimensões adequadas à fácil
colocação, uso e remoção de tais recipientes, os quais devem ser em número
compatível com a sua capacidade e com o volume previsto de lixos do edifício.

VI.3.1.5

Os resíduos sólidos produzidos no edifício devem ser recolhidos de
forma selectiva, nomeadamente quanto ao papel, vidro, plásticos,
pilhas, resíduos domésticos, e outros que venham a ser considerados
seleccionáveis, de acordo com a regulamentação municipal aplicável.

VI.3.1.6

Os produtores de resíduos sólidos devem utilizar os recipientes indicados
e distribuídos pela Câmara Municipal em função do sistema de recolha
GHÀQLGR SDUD D iUHD RX SDUD R FDVR HVSHFtÀFR QRPHDGDPHQWH RV
contentores herméticos normalizados distribuídos pelos edifícios, os
contentores públicos de grande capacidade colocados na via pública, os
vidrões, os papelões, os ecopontos e os ecocentros.

o

VI.3.1.7

Só é permitida a deposição de resíduos sólidos nos recipientes destinados
para o efeito, devendo ser sempre fechada a respectiva tampa.

o

VI.3.1.8

Todos os projectos de loteamento, construção nova, reconstrução,
ampliação, remodelação e reabilitação de edifícios devem possuir um
GRVVLVWHPDVGHGHSRVLomRGHÀQLGRVQDV1RUPDV7pFQLFDVGH'HSRVLomRGH
Resíduos Sólidos do Regulamento Municipal aplicável, salvo se, nos casos
de ampliação, remodelação e reabilitação, tal for comprovadamente
inviável do ponto de vista técnico.

o

VI.3.2

CONCEPÇÃO E DIMENSIONAMENTO

VI.3.2.1

Quando não se preveja sistema alternativo de recolha de resíduos sólidos,
deve existir pelo menos um compartimento encerrado, bem ventilado e
facilmente acessível do exterior, destinado a depósito de contentores,
com dimensões relacionadas com o número de contentores adequados às
necessidades do edifício e às características do sistema de recolha, com
a área mínima de 6,00 m2.

o

o
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o

VI.3.2.2

O compartimento colectivo de armazenagem de contentores, quando
for interior ao edifício, deve estar localizado de forma a que o percurso
efectuado pelos contentores até ao ponto de recolha não seja efectuado
pelo interior do edifício.

VI.3.2.3

Quando o local de deposição dos resíduos for exterior ao edifício, deve
estar situado de forma a não interferir com os percursos pedonais e de
acesso em veículo ao edifício.

VI.3.2.4

A distância dos contentores até à viatura de recolha não deve ser superior a
20 m. O acesso até ao local de recolha deve ser garantido com passagem de
dimensões mínimas de 1,30 m de largura e 2,20 m de altura, sem degraus.

VI.3.2.5

A porta de acesso ao compartimento deve ser de duas folhas de 0,65 m,
vão total de 1,30 m e altura mínima de 2,00 m, com abertura de ventilação
inferior e superior.

A porta de acesso ao compartimento deve ser, sempre que possível, de
duas folhas de 0,65 m, vão total de 1,30 m e altura mínima de 2,00 m, com
abertura de ventilação inferior e superior.

VI.3.2.6

O compartimento, quando encerrado, deve apresentar um pé-direito não
inferior a 2,20 m. Deve ser dotado de um ponto de água situado a uma
altura não inferior a 0,60 m, contada a partir do plano do pavimento, de
um ponto de drenagem e de um ponto de luz com interruptor estanque.

O compartimento, quando encerrado, deve apresentar, sempre que
possível, um pé-direito não inferior a 2,20 m e ser dotado de um ponto de
água, de um ponto de drenagem e de um ponto de luz.

VI.3.2.7

O sistema de deposição de resíduos adoptado deve ser dimensionado de acordo
com a fórmula indicada nas Normas Técnicas de Deposição de Resíduos Sólidos
HP(GLÀFDo}HVDQH[DVDRV5HJXODPHQWRV0XQLFLSDLV2GLPHQVLRQDPHQWRGHYH
ser efectuado em função da ocupação prevista, do tipo e volume de resíduos
produzidos e da capacidade requerida tendo em conta a frequência da recolha
e as dimensões e o tipo de contentores utilizados.

VI.3.3

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

VI.3.3.1

As instalações de evacuação de lixos devem respeitar, para além do
estabelecido em IV.2 (Segurança ao incêndio) para os locais de risco C, as
exigências indicadas nos números a seguir.

VI.3.3.2

O compartimento colectivo de armazenagem de contentores deve
localizar-se preferencialmente no piso térreo sem ligação a caixas de
escada e câmaras corta-fogo.

VI.3.3.3

O compartimento de armazenagem de contentores deve apresentar
isolamento dos restantes espaços do edifício por paredes e pavimentos
da classe CF90 (EI 90) e portas da classe CF60 (EI 60) em vãos interiores.

o
o

o

As instalações de evacuação de lixos devem respeitar, para além do
estabelecido em IV.2 (Segurança ao incêndio) e no Anexo 3 “Recomendações
Complementares de Segurança ao Incêndio”.para os locais de risco C, as
exigências indicadas nos números a seguir.

o
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VI.3.3.4

Os materiais de revestimento e de recobrimento dos pavimentos dos
compartimentos de armazenagem de contentores devem garantir a classe
de reacção ao fogo M0 (A1).

VI.3.3.5

O compartimento de armazenagem de contentores deve ser dotado de um
extintor de água pulverizada com capacidade de 6 l.

VI.3.3.6

No tecto da área de operação do compartimento deve ser instalado um
termo-sensor para a ejecção de água (sprinkler), no caso de eventual
princípio de incêndio. O compartimento não pode ter tectos falsos.

VI.3.3.7

Quando o local de deposição dos resíduos for adossado ao edifício, este
QmRGHYHÀFDUDXPDGLVWkQFLDLQIHULRUDPGHXPYmRHDSDUHGHTXH
contacta com o edifício deve ser da classe CF90 (EI 90).

VI.3.4

SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO E VANDALISMO

VI.3.4.1

Os elementos de construção da envolvente do compartimento de
armazenagem de contentores devem conferir uma protecção adequada
aos ocupantes do edifício e aos seus bens, contra intrusões indesejáveis
de pessoas, animais e objectos.

o

VI.3.4.2

As aberturas de ventilação do compartimento de armazenagem de
contentores devem ter dispositivos que impeçam o acesso de animais.

o

VI.3.4.3

Quando o local de deposição dos resíduos se situar em zona exterior ao
edifício pode considerar-se a hipótese de ser feita a sua delimitação
através de vedação ou de um abrigo.

VI.3.5

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

VI.3.5.1

O compartimento colectivo de armazenagem de contentores deve
dispor-se de forma a facilitar as operações de movimentação dos
recipientes, devendo apresentar-se, regra geral, livre de pilares, degraus
ou quaisquer outros obstáculos.

VI.3.5.2

O compartimento deve localizar-se ao nível do piso térreo, para fácil
acesso às viaturas de recolha, não podendo haver degraus entre este e a
via pública.

o

Quando o local de deposição dos resíduos for adossado ao edifício, este
GHYHVHPSUHTXHSRVVtYHOÀFDUDXPDGLVWkQFLDVXSHULRUDPGHXP
vão e a parede que contacta com o edifício deve ser da classe CF90 (EI 90).

o

o
o
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o

VI.3.5.3

Quando nos acessos e circulações não for possível evitar os desníveis,
estes devem ser reduzidos ao mínimo e dispor de rampas ou de outros
meios que não obriguem a percursos por degrau.

VI.3.5.4

$VUDPSDVGHYHPWHUDPHQRULQFOLQDomRSRVVtYHOHQXQFDVXSHULRUD
para vencer uma diferença de nível em cada lanço não superior a 0,50 m.
Quando a diferença de nível em cada lanço for superior ao indicado, as
rampas devem possuir plataformas horizontais de descanso na base e no
topo de cada lanço com um comprimento não inferior a 2,00 m.

VI.3.5.5

O revestimento do pavimento do compartimento deve ser feita em
material cerâmico ou outro que seja resistente ao choque e que seja
anti-derrapante.

VI.3.5.6

As soleiras devem ter uma altura máxima de 0,02 m, devendo ser sutadas
em toda a largura do vão em caso de impossibilidade de cumprimento
desta dimensão.

VI.3.5.7

A deposição de resíduos sólidos nos recipientes não deve ser executada a
granel, nem conter resíduos líquidos ou liquefeitos, cortantes, passíveis
de contaminação ou de causar dano no pessoal que executa a operação
de recolha.

VI.3.6

ESTANQUIDADE À ÁGUA

VI.3.6.1

Os elementos de construção do compartimento de armazenagem de
contentores devem ser estanques e resistir à presença permanente ou
prolongada de água.

o

VI.3.6.2

O revestimento interno das paredes deve ser executado, do pavimento
ao tecto, com material liso, com características de impermeabilidade
equivalentes aos azulejos, e lavável.

o

VI.3.6.3

Os tectos devem ser lisos e revestidos na totalidade com materiais que
ofereçam características de impermeabilidade equivalentes aos azulejos.

o

VI.3.6.4

O revestimento do pavimento deve ser de material impermeável e
H[HFXWDGRFRPSHQGHQWHQmRLQIHULRUDQHPVXSHULRUDFRQYHUJLQGR
para um ponto de recolha de águas sifonado a partir do qual a drenagem
de águas residuais deve ser feita para o respectivo colector.

o

VI.3.6.5

Deve haver especial atenção à zona de junção entre as paredes e os pavimentos
de forma a garantir-se a estanquidade à água também destas zonas.

o

o

o
o
o
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VI.3.7

QUALIDADE DO AR INTERIOR

VI.3.7.1

O sistema de deposição de resíduos sólidos deve permitir a sua fácil
remoção, em boas condições de higiene e sem que possam produzir-se
efeitos de acumulação e fermentação dos mesmos, com os inerentes
riscos de disseminação de agentes patogénicos e de libertação de gases
nocivos e odores incómodos.

VI.3.7.2

Deve ser assegurada a ventilação do compartimento colectivo de
armazenagem de contentores.

VI.3.7.3

A ventilação do compartimento deve ser feita através de vão com área
correspondente a 1/10 (um décimo) da área do compartimento, aberto
directamente para o exterior, ou por ventilação forçada que garanta um
caudal de renovação de ar equivalente, salvaguardando em ambos os
casos um mínimo de seis renovações de ar por hora.

VI.3.7.4

O vão de porta de acesso ao compartimento colectivo de armazenagem de
contentores deve possuir aberturas de ventilação inferior e superior com
dimensões não inferiores a 0,10 m x 0,30 m. A abertura de ventilação inferior
deve situar-se a 0,20 m do solo e ser protegida com rede de malha de 0,01 m.

VI.3.7.5

A ventilação pode ser garantida através de esquadrias basculantes de
vidro aramado, venezianas de metal, etc.

VI.3.7.6

A localização e concepção destes compartimentos devem ser tais que a
sua temperatura interior não seja superior a 30 ºC.

VI.3.8

CONFORTO ACÚSTICO

VI.3.8.1

A localização do compartimento de armazenagem de contentores deve
ser estudada de forma a evitar a sua contiguidade com espaços de
repouso. Quando tal não for possível, devem ser adoptadas disposições
que atenuem a propagação de ruídos.

VI.3.9

CONFORTO VISUAL

VI.3.9.1

O compartimento de armazenagem de contentores deve apresentar uma
iluminância média não inferior a 60 lux.

Estabelecimentos Existentes

o

o
o

o

o
o

o

o
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VI.3.10

EXIGÊNCIAS DE LIMPEZA, DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

VI.3.10.1

Os compartimentos de armazenagem colectiva de contentores devem
ser bem ventilados e possuir disposições apropriadas para a sua lavagem
frequente.

o

VI.3.10.2

Os revestimentos e acabamentos interiores do compartimento não devem
ser propícios à acumulação de poeiras e sujidades.

o

VI.3.10.3

'XUDQWHDYLGDGRHGLItFLRRFRPSDUWLPHQWRQmRGHYHWHURXWURÀPTXH
não seja o de recepção de resíduos sólidos.

VI.3.10.4

No compartimento de armazenagem de contentores devem encontrarVH DÀ[DGDV GH IRUPD EHP OHJtYHO DV LQVWUXo}HV VREUH D PHOKRU IRUPD
de acondicionar e depositar os diferentes tipos de resíduos e normas de
uso e de manutenção. Os contentores devem estar convenientemente
assinalados de acordo com a fracção de resíduos correspondente.

o

VI.3.10.5

O compartimento deve ser sempre mantido em perfeito estado de higiene,
segurança e funcionalidade.

o

VI.3.10.6

No compartimento de armazenagem de contentores devem realizar-se
actividades de manutenção com periodicidade adequada ao funcionamento
de cada estabelecimento.

o

VI.3.10.7

A título indicativo apresentam-se, no quadro seguinte, as actividades de
manutenção e respectivas periodicidades recomendadas para edifícios de
habitação [17].
Actividades e periodicidade de manutenção (sistema horizontal)
Actividades
Limpeza dos contentores
Desinfecção dos contentores
Limpeza do pavimento do compartimento dos contentores

Periodicidade
3 dias
1,5 meses
1 dia

Lavagem do pavimento do compartimento de contentores com
mangueira

2 semanas

Limpeza das paredes, portas e janelas, etc.

4 semanas

Limpeza geral das paredes e tectos do compartimento, incluindo
elementos do sistema de ventilação, luminárias, etc.

6 semanas

Desinfecção, desinfestação e desratização do compartimento de
contentores

1,5 meses

o

o
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VI.3.11

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO TÉCNICA

VI.3.11.1

Os projectos dos sistemas de deposição de resíduos sólidos fazem parte
integrante dos projectos de arquitectura correspondentes à construção,
alteração ou ampliação dos edifícios.

VI.3.11.2

O projecto do sistema de deposição de resíduos sólidos deve incluir
XPD PHPyULD GHVFULWLYD H MXVWLÀFDWLYD RQGH FRQVWHP D GHVFULomR GRV
sistemas, as respectivas dimensões, os materiais e equipamentos a
utilizar, a descrição dos dispositivos de ventilação e limpeza e os cálculos
necessários ao seu dimensionamento.

VI.3.11.3

O projecto do sistema de deposição de resíduos sólidos deve incluir
HOHPHQWRV JUiÀFRV TXH FRQWHQKDP D GLVWULEXLomR HVTXHPiWLFD GRV
contentores no compartimento.

VI.3.11.4

O projecto do sistema de deposição de resíduos sólidos deve incluir um
corte vertical do edifício à escala mínima de 1/100, apresentando o
compartimento colectivo de armazenagem.

VI.3.11.5

O projecto do sistema de deposição de resíduos sólidos deve apresentar
pormenores à escala mínima de 1/20 do compartimento.

VI.3.12
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VI.4

VENTILAÇÃO E EVACUAÇÃO DE PRODUTOS DA COMBUSTÃO

VI.4.1

PRINCÍPIOS GERAIS

VI.4.1.1

A concepção dos sistemas de ventilação e de evacuação dos produtos da
FRPEXVWmRGHYHUHVSHLWDURVSULQFtSLRVGHÀQLGRVHP,9 4XDOLGDGHGR
ar interior).

VI.4.1.2

Os dispositivos de combustão devem ser servidos por condutas para
evacuação dos produtos da combustão e devem ser alimentados por ar
novo de forma a que funcionem nas suas condições nominais.

o
o

VI.4.1.3

VI.4.1.4

No caso dos edifícios existentes, não é admissível qualquer redução de
secção das condutas referidas no número anterior que ponha em causa a
segurança dos utilizadores ou a disponibilidade dos aparelhos a gás.
A coexistência de sectores do edifício servidos por sistemas ou dispositivos
de ventilação mecânica com outros sectores servidos por sistemas de
ventilação natural está condicionada à não existência de interferência
entre esses sistemas, uma vez que a depressão causada pelos sistemas ou
dispositivos mecânicos pode provocar a inversão da tiragem nas condutas
de ventilação natural, sendo especialmente gravoso no caso dos produtos
da combustão. Esta situação apenas é aceitável se forem satisfeitos
UHTXLVLWRVHVSHFtÀFRV

o

VI.4.1.5

VI.4.1.6

No caso de soluções deste tipo já instaladas e em uso, a sua permanência em
IXQFLRQDPHQWRVypDFHLWiYHOGHVGHTXHVHYHULÀTXHH[SHULPHQWDOPHQWH
que as depressões causadas pelos dispositivos ou sistemas mecânicos de
H[DXVWmRQmRDIHFWDPRVGLVSRVLWLYRVGHYHQWLODomRQDWXUDO7DOYHULÀFDomR
pode ser realizada através da medição da variação de pressão, com os
sistemas mecânicos activos e inactivos, geradas nos espaços ventilados
naturalmente mais afectados.
Para efeito do número VI.4.1.4, considera-se satisfeita a exigência
de não existir interferência entre os sistemas desde que as zonas de

o
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comunicação comuns entre esses sectores estejam separadas entre si.
Esta separação deve ser executada através da utilização de portas de
baixa permeabilidade ao ar, em conformidade com a Secção 7.5 da norma
NP 1037-1 [6], providas de fecho automático, não devendo ainda existir
qualquer abertura permanente.
VI.4.2

CONCEPÇÃO E DIMENSIONAMENTO

VI.4.2.1

Na ausência de norma portuguesa ou europeia aplicável à concepção e
GLPHQVLRQDPHQWRGRVVLVWHPDVGHYHQWLODomRRSURMHFWLVWDGHYHHVSHFLÀFDU
claramente qual o documento de referência seguido no projecto e evidenciar
o seu cumprimento. Caso seja necessário socorrer-se de diferentes
documentos de referência, deve evidenciar a sua compatibilidade.

o

VI.4.2.2

O sistema de ventilação deve ser dimensionado para assegurar os
caudais de ventilação determinados. No dimensionamento do sistema de
ventilação deve ser assegurado o equilíbrio entre o caudal de ar novo
admitido e o caudal de ar extraído, em todo o edifício e por sectores de
ventilação do edifício.

o

VI.4.2.3

Para a concepção e dimensionamento de sistemas de ventilação natural
recomenda-se que seja seguida a metodologia de cálculo prevista na
norma EN 13465 [5] e as prescrições da norma NP 1037-1 [6].

VI.4.2.4

Sempre que as potências dos aparelhos a gás de projecto excedam
DV HVSHFLÀFDGDV QD QRUPD 13  >@ GHYH SURFHGHUVH DR
GLPHQVLRQDPHQWR WpUPLFR H GH PHFkQLFD GH ÁXLGRV GDV FKDPLQpV GH
acordo com a norma EN 13384 [4].

VI.4.2.5

$HVSHFLÀFDomRGHFKDPLQpVGHYHWHUHPFRQWDRVUHTXLVLWRVLQGLFDGRVQD
norma EN 1443 [2].

o

VI.4.2.6

Para a concepção e dimensionamento de sistemas de ventilação mecânica
recomenda-se que sejam seguidas as prescrições da norma NF P 50-410
(DTU 68.1) [9] ou de outros documentos de referência, por exemplo
ASHRAE Fundamentals [11].

o

VI.4.2.7

Para a execução de sistemas de ventilação mecânica recomenda-se que
sejam seguidas as prescrições da norma NF P 50-411-1 (DTU 68.2) [10].

VI.4.2.8

Para a concepção e dimensionamento da ventilação das cozinhas deve
aplicar-se a norma NP 1037-4 [8]. A exigência constante nesta norma
relativa à disposição da hote deve ser alterada de forma a que esta se

o
o

o
o
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estenda até, pelo menos, 0,30 m para além do plano vertical dos aparelhos
que assiste.
VI.4.2.9

Exceptuam-se do número anterior as cozinhas que pelas características da
sua utilização e dimensão possam ser assimiladas a cozinhas domésticas,
devendo nesse caso respeitar a norma NP 1037-1 [6], no caso de serem
ventiladas naturalmente, ou a norma NF P 50-410 (DTU 68.1) [9], no caso
de serem ventiladas mecanicamente.

VI.4.2.10

Para o posicionamento dos aparelhos a gás deve ser seguida a NP 1037-3 [7].

VI.4.2.11

O posicionamento das saídas para o exterior das condutas de evacuação
dos produtos da combustão, com excepção das que servem produtos da
combustão do gás provenientes de aparelhos individuais com potência
inferior a 40 kW, devem obedecer ao disposto no Capítulo 9.3.3 da norma
NP 1037-1 [6].

o

o
o

VI.4.2.12

No caso de instalações preexistentes e em funcionamento deve ser
YHULÀFDGR H[SHULPHQWDOPHQWH VH R IXQFLRQDPHQWR GRV DSDUHOKRV GH
combustão pode provocar a contaminação do ar interior com poluentes,
quer através da sua admissão por janelas, quer por aberturas de admissão
de ar. Devem ser consideradas as condições meteorológicas mais
GHVIDYRUiYHLV H UHDOL]DGD D VXD MXVWLÀFDomR QRV UHJLVWRV GH HQVDLR TXH
serão considerados os documentos de comprovação da conformidade.

VI.4.2.13

As condutas que servem os compartimentos de serviço não devem servir
compartimentos principais.

o

VI.4.2.14

As bocas de extracção que servem o mesmo compartimento ou locais
próximos não devem estar ligadas a extractores distintos, a menos que
VHMD DVVHJXUDGD D LQH[LVWrQFLD GH UHÁX[R H D FRQWDPLQDomR GDV ]RQDV
mais limpas.

o

VI.4.2.15

Recomenda-se que a concepção da instalação preveja a possibilidade
de existir regulação do caudal (manual ou automática), por razões de
economia energética e conforto. No caso de locais com extracção
mecânica de ar recomenda-se a utilização de aberturas de regulação
automática.

o
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VI.4.2.16

As aberturas de admissão, passagem e exaustão de ar devem ser
posicionadas de forma a que não possam ser obturadas no decurso da
utilização normal do edifício.

o
1R FDVR GDV FRQVWUXo}HV Mi H[LVWHQWHV DGPLWHVH TXH VHMD MXVWLÀFDGR
através dos procedimentos de utilização em uso que tais aberturas não
são obturadas.

VI.4.2.17

VI.4.3

RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE

VI.4.3.1

A resistência mecânica dos componentes autoportantes deve ser
evidenciada através de dimensionamento tendo em conta as acções
previstas no Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de
Edifícios e Pontes [1] e o regulamento estrutural ou eurocódigo aplicáveis
ao tipo de construção em causa.

VI.4.4

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

VI.4.4.1

Ver IV.2 (Segurança ao incêndio)

VI.4.5

SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO E VANDALISMO

VI.4.5.1

As instalações de ventilação e de evacuação de produtos da combustão,
em especial as suas condutas colocadas no exterior quando adossadas às
fachadas dos edifícios, não devem possibilitar o escalamento.

1R FDVR GDV FRQVWUXo}HV Mi H[LVWHQWHV DGPLWHVH TXH D YHULÀFDomR GD
adequação dos componentes autoportantes nos aspectos de resistência
mecânica seja efectuada por inspecção. No caso de se revelarem anomalias
TXHSRVVDPVHURULJLQDGDVSRULQVXÀFLrQFLDGDVXDUHVLVWrQFLDPHFkQLFD
esta deve ser evidenciada através de dimensionamento tendo em conta as
acções previstas no Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de
Edifícios e Pontes [1] e o regulamento estrutural ou eurocódigo aplicáveis
ao tipo de construção em causa.

o
o
No caso das construções já existentes devem ser tomadas medidas
complementares para ser evitado o escalamento.

VI.4.5.2
VI.4.6

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

VI.4.6.1

Os locais com aparelhos de combustão não podem ser acessíveis a crianças.

VI.4.6.2

Os equipamentos de ventilação, exceptuando as aberturas de admissão,
passagem e exaustão de ar, só devem ser acessíveis aos funcionários
HOHPHQWRVTXHGHVHPSHQKDPXPDDFWLYLGDGHSURÀVVLRQDOQRHGLItFLR 

VI.4.6.3

O esforço de manobra dos dispositivos que integram os sistemas de
ventilação deve ser limitado, de acordo com a sua utilização.

o
o
o
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VI.4.6.4

As condutas onde são escoados produtos da combustão cuja superfície
exterior possa atingir temperaturas superiores a 45 ºC não devem estar
acessíveis ao contacto com os utilizadores dos edifícios.

o

VI.4.6.5

As superfícies dos elementos dos sistemas de ventilação que estiverem
ao alcance normal das pessoas não devem ser excessivamente rugosas,
de forma a que possam causar ferimentos, nem possuir gumes cortantes.

o

VI.4.7

CONFORTO HIGROTÉRMICO

VI.4.7.1

As características e o posicionamento das aberturas de admissão e de
passagem de ar, bem como de exaustão de ar ou de produtos da combustão,
devem ser de molde a que do funcionamento dessas aberturas não resulte
desconforto para os ocupantes do edifício nem degradação da construção
RXGHÀFLrQFLDVQRIXQFLRQDPHQWRGRVHTXLSDPHQWRVDtH[LVWHQWHV

VI.4.8

CONFORTO ACÚSTICO

VI.4.8.1

No contexto da aplicação da regulamentação nacional relevante para
este aspecto, os sistemas de ventilação podem constituir uma fonte de
ruído, quer devido à transmissão do ruído aéreo produzido pelo ventilador
através das condutas, quer pela produção de ruído nos seus componentes
devido à velocidade do escoamento do ar, assim como do que possa ser
WUDQVPLWLGRSRUYLDVyOLGD VLVWHPDVGHDSRLRHÀ[DomR 3DUDDOpPGLVVR
deve ser tido em consideração que a existência de condutas de ventilação
servindo simultaneamente dois compartimentos distintos pode conduzir a
uma redução do isolamento sonoro, na medida em que estabelecem uma
ponte fónica entre estes compartimentos.

VI.4.9

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

VI.4.9.1

Partes dos sistemas de ventilação que são inacessíveis para efeitos de
substituição, por estarem integrados na construção do edifício, devem ser
concebidas e realizadas de forma a que, quer a sua segurança, quer as
suas características funcionais não se degradem para um período de vida
igual ao previsto para o do edifício, admitindo-se que essas partes serão
submetidos a cuidados normais de conservação. Na ausência de outra
referência admite-se que esse período é no mínimo de 50 anos.

o

o

o
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VI.4.9.2

No caso de reabilitação de instalações já existentes devem ser cumpridas as
exigências de durabilidade e de manutenção aplicáveis a construções novas.

VI.4.9.3

Os sistemas de ventilação e os seus componentes devem apresentar
durabilidade satisfatória face ao seu grau de exposição aos agentes
DWPRVIpULFRV TXDQGR FRORFDGRV QR H[WHULRU  DRV ÁXLGRV FRP RV TXDLV
contactam (em especial os que escoam no seu interior) e à acção dos
utilizadores.

VI.4.9.4

Todos os elementos dos sistemas de ventilação e de evacuação dos
produtos de combustão, incluindo as respectivas condutas, devem ser
acessíveis para limpeza, podendo haver necessidade de integrar nos
sistemas de ventilação portas de inspecção e limpeza.

VI.4.9.5

As bocas de extracção e de admissão de ar devem ser facilmente
desmontáveis para permitir a limpeza periódica.

VI.4.9.6

Todos os elementos dos sistemas de ventilação e de evacuação dos
produtos de combustão, excepto quando constituem parte integrante da
construção do edifício, devem ser acessíveis para reparação e substituição.

VI.4.9.7

Todos os elementos e componentes dos sistemas de ventilação com uma
YLGD ~WLO SUHYLVWD VLJQLÀFDWLYDPHQWH LQIHULRU j GD LQVWDODomR GHYHP WHU
elementos de substituição devidamente aprovisionados.

VI.4.9.8

A manutenção deve ser realizada de acordo com o previsto no Manual de
Manutenção e Utilização do edifício.

VI.4.10

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

VI.4.10.1

A avaliação da conformidade dos sistemas de ventilação com as exigências
estabelecidas pode ser realizada por ensaio, por cálculo (por exmplo,
no que respeita ao dimensionamento aerodinâmico ou ao desempenho
WpUPLFR RXSRULQVSHFomR TXDQGRVHWUDWDGDYHULÀFDomRGHUHTXLVLWRV
apenas por observação, por exemplo no que respeita ao traçado).

VI.4.10.2

O uso de sistemas de ventilação inovadores deve ser condicionado à existência
de parecer técnico favorável ou de documento de aprovação técnica.

VI.4.10.3

A marcação CE de um aparelho, dispositivo ou componente, ou a sua
aprovação técnica, com níveis de desempenho iguais ou superiores
DRV HVSHFLÀFDGRV QDV SUHVHQWHV 5HFRPHQGDo}HV 7pFQLFDV SUHVVXS}H
a sua adequação ao uso, dispensando a realização de outras acções

o

o

o
o
o

o

o
o
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GH YHULÀFDomR GD FRQIRUPLGDGH GR SURGXWR 7DO QmR VLJQLÀFD TXH VHMD
SRVVtYHOGLVSHQVDU DV YHULÀFDo}HV LQHUHQWHV j VXD PRQWDJHP HP REUDH
LQWHJUDomRQRVLVWHPDGHYHQWLODomRXPDYH]TXHDGHÀFLHQWHH[HFXomR
desses trabalhos pode comprometer o adequado desempenho do sistema.
VI.4.10.4

VI.4.10.5

No caso de edifícios existentes a comprovação da conformidade dos sistemas
de ventilação com as exigências estabelecidas pode também ser realizada
por medição directa das taxas de ventilação dos locais, por exemplo
através do método dos gases traçadores. No caso de ventilação natural o
período ou períodos de medição devem ter em conta as diversas condições
meteorológicas (nomeadamente diferentes condições de velocidade e
direcção do vento, bem como diferentes temperaturas exteriores). Dado
que o procedimento experimental pode ser moroso e dispendioso, caso
seja utilizado para comprovação da conformidade, deve ser encarada a
VXD VLPSOLÀFDomR DWUDYpV GD DQiOLVH GDV VLWXDo}HV SUHYLVLYHOPHQWH PDLV
desfavoráveis e da extrapolação dos resultados obtidos para outros locais e
para outras condições meteorológicas com recurso a cálculo.
O projecto de execução e o caderno de encargos técnico devem ser
VXÀFLHQWHPHQWH GHWDOKDGRV GH IRUPD D SRVVLELOLWDUHP D YHULÀFDomR GD
conformidade da obra com o seu conteúdo.

o

VI.4.10.6

VI.4.10.7

No caso das construções já existentes, dada a possibilidade de parte da
ventilação ser realizada por abertura das janelas (ver IV.6 – Qualidade
do ar interior) deve ser elaborada uma memória descritiva e de cálculo
relativamente ao sistema de ventilação instalado explicitando claramente
os caudais de ventilação previstos, a sua conformidade com estas regras e
DIRUPDGDVXDREWHQomR(VVHGRFXPHQWRVHUiXWLOL]DGRSDUDDYHULÀFDomR
da conformidade do sistema de ventilação com estas regras.
$ GHÀQLomR GRV HQVDLRV SDUD DYDOLDomR GD FRQIRUPLGDGH GR VLVWHPD GH
ventilação mecânica instalado é da responsabilidade do projectista e
GHYHVHULQGLFDGRQRSURMHFWR2SURMHFWLVWDGHYHSURFHGHUjGHÀQLomR
dos ensaios tendo em conta a norma EN 12599 [3]. Os ensaios devem
abranger as condições mais desvantajosas de funcionamento, envolvendo
a activação dos aparelhos a gás.

o
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VI.4.11

DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO TÉCNICA

VI.4.11.1

A documentação relativa aos sistemas de ventilação e evacuação dos
produtos de combustão deve incluir: (i) projecto de execução; (ii) auto
GH UHFHSomR FRP HVSHFLÀFDomR HP DQH[R  GRV HQVDLRV UHDOL]DGRV H
dos respectivos resultados; (iii) manual de instruções de utilização; (iv)
etiquetagem dos equipamentos; (v) manual de manutenção.

No caso das construções já existentes a documentação técnica deve
incluir: (i) memória descritiva e de cálculo do sistema de ventilação
H[LVWHQWH LL  UHJLVWRV GRV HQVDLRV GH YHULÀFDomR TXH HYHQWXDOPHQWH
tenham sido realizados e dos respectivos resultados; (iii) manual de
instruções de utilização; (iv) etiquetagem dos equipamentos; (v) manual
de manutenção.

VI.4.11.2

O Projecto de Execução deve incluir os estudos de concepção e
GLPHQVLRQDPHQWRGDLQVWDODomRHSHUPLWLUDYHULÀFDomRGDFRQIRUPLGDGHFRP
os documentos normativos seguidos. Do mesmo devem constar os seguintes
HOHPHQWRVPHPyULDGHVFULWLYDHMXVWLÀFDWLYDGHÀQLomRHGHVFULomRJHUDOGR
sistema de ventilação, indicação dos caudais nominais (para cada abertura
de exaustão e para as condutas), cálculos de dimensionamento (condutas
de evacuação, condutas de ligação, aberturas de admissão de ar, aberturas
de evacuação, passagens de ar interiores), quadro-resumo indicando os
caudais e tipos de ventilação em cada compartimento, permeabilidade ao
DU HVSHFLÀFDGD SDUD D FDL[LOKDULD H[WHULRU H SUHHQFKLPHQWRV GH YmRV GH
FRPXQLFDomR HQWUH GLIHUHQWHV VHFWRUHV GH YHQWLODomR HVSHFLÀFDo}HV GH
materiais e equipamentos e peças desenhadas.

$PHPyULDGHVFULWLYDHGHFiOFXORGHYHLQFOXLURVHVWXGRVGHYHULÀFDomR
GR GHVHPSHQKR GD LQVWDODomR H SHUPLWLU D YHULÀFDomR GD FRQIRUPLGDGH
com os documentos normativos seguidos. Do mesmo devem constar
PHPyULDGHVFULWLYDHMXVWLÀFDWLYDGHÀQLomRHGHVFULomRJHUDOGRVLVWHPD
de ventilação, indicação dos caudais nominais (para cada abertura de
exaustão e para as condutas), cálculos de dimensionamento (condutas de
evacuação, condutas de ligação, aberturas de admissão de ar, aberturas de
evacuação, passagens de ar interiores) quando a análise do desempenho
não for sustentada por avaliação experimental, quadro-resumo indicando
os caudais e tipos de ventilação em cada compartimento e permeabilidade
ao ar estimada para a caixilharia exterior e preenchimentos de vãos de
comunicação entre diferentes sectores de ventilação (quando a análise do
desempenho não for sustentada por avaliação experimental).

VI.4.11.3

O Manual de Instruções de Utilização deve explicar ao utilizador o
funcionamento global do sistema de ventilação implementado no edifício,
indicar de forma clara as instruções de funcionamento das bocas reguláveis
SHORXWLOL]DGRU GHÀQLQGRDVFRQGLo}HVGHXWLOL]DomRTXHGHYHPSUHVLGLU
à selecção dos caudais) e indicar as acções de limpeza a empreender que
não requeiram a intervenção de pessoal especializado, a sua periodicidade
e todo os materiais necessários (nomeadamente produtos de limpeza).

VI.4.11.4

Todos os elementos que podem ser accionados pelo utilizador (ex.: as
bocas reguláveis) devem estar etiquetados de forma visível e durável
indicando claramente o modo de operação e a correspondência de cada
posição de regulação ao respectivo caudal.

VI.4.11.5

20DQXDOGH0DQXWHQomRGHYHHVSHFLÀFDUWRGDVDVDFo}HVGHPDQXWHQomR
previstas, indicando a sua periodicidade, os materiais necessários e a
UHIHUrQFLDGDVSHoDVGHVXEVWLWXLomREHPFRPRLQGLFDomRGDÀUPDTXH
DV FRPHUFLDOL]D (VWH PDQXDO GHYH WDPEpP HVSHFLÀFDU DV SHoDV PDLV
susceptíveis de avaria (nomeadamente, no caso de ventilação mecânica,
correia do extractor, motor, etc.) e o seu modo de substituição, desde
TXHWDOWDUHIDSRVVDVHUFRQÀDGDDR7pFQLFR5HVSRQViYHOSHODLQVWDODomR

o

o

o
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Estas informações devem integrar-se no Manual de Manutenção e
Utilização do estabelecimento.
VI.4.12
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VI.5

CLIMATIZAÇÃO

VI.5.1

PRINCÍPIOS GERAIS

VI.5.1.1

As instalações de climatização devem ser concebidas, instaladas e
mantidas de forma a assegurar as condições de conforto higrotérmico
SUHYLVWDV HP ,9 &RQIRUWR KLJURWpUPLFR H HÀFLrQFLD HQHUJpWLFD  SDUD
os locais considerados necessários. Alguns espaços, pelo seu reduzido
período de ocupação ou pelo reduzido número de horas de desconforto
previsível, podem dispensar o recurso à climatização.

VI.5.1.2

Na apreciação da necessidade de instalação de sistemas de climatização
GHYHPVHUVHJXLGRVRVSULQFtSLRVHFULWpULRVGHÀQLGRVHP,9

VI.5.1.3

Os sistemas de climatização devem ser concebidos de forma integrada com
DDUTXLWHFWXUDDTXDOLGDGHWpUPLFDGDHQYROYHQWHRSHUÀOGHXWLOL]DomR
dos espaços do edifício e as cargas internas de iluminação, equipamentos
HRFXSDQWHVRSWLPL]DQGRDHÀFLrQFLDHQHUJpWLFDGRHGLItFLRHFXPSULQGR
os requisitos de conforto e segurança aplicáveis.

VI.5.1.4

No caso de edifícios dotados de sistemas de climatização mecânica e que
sejam abrangidos pelo RSECE (área superior a 1000 m2, potência térmica
dos sistemas de climatização superior a 25 kW), devem ser cumpridas as
exigências regulamentares previstas. No caso de edifícios com sistemas
que não sejam abrangidos pelo RSECE, as instalações energéticas devem
REHGHFHUDRVSULQFtSLRVGHÀQLGRVQHVVHUHJXODPHQWRQRPHDGDPHQWHQRV
aspectos de projecto, ensaio, instalação e manutenção.

VI.5.1.5

O sistema de climatização a adoptar deve atender ao tipo de utilização e
ocupação dos espaços, devendo ser privilegiados sistemas de maior inércia
nos locais com ocupação contínua ou que careçam de climatização contínua
e sistemas de menor inércia para espaços com ocupação de curta duração.

o

VI.5.1.6

O sistema de climatização deve ser concebido e dimensionado atendendo
DRV UHTXLVLWRV GH FRQIRUWR KLJURWpUPLFR GHÀQLGRV HP ,9 GHYHQGR R
projecto apresentar:

o

D  0HPyULDGHVFULWLYDHMXVWLÀFDWLYDHQRWDVGHFiOFXORFRQWHQGR

- 'HVFULomRJHUDOGRHGLItFLRFRPLGHQWLÀFDomRGRVORFDLVH
ocupação;

o

o
o

O RSECE é de cumprimento obrigatório para as grandes intervenções de
reabilitação relacionadas com a envolvente, as instalações mecânicas de
climatização ou os demais sistemas energéticos do edifício e às zonas
ampliadas em edifícios existentes (em que a intervenção na parte original
QmRDWLQJHROLPLDUGHÀQLGRSDUDVDVJUDQGHVLQWHUYHQo}HVGHUHDELOLWDomR 
O RSECE também se aplica à instalação de novos sistemas de climatização
e quando a potência térmica instalada é superior a 25 kW.
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- Características térmicas dos elementos da envolvente;
- Condições climáticas exteriores;
- Condições de ambiente interior consideradas, caudais de

YHQWLODomRHGHVFULomRGRSHUÀOGHRFXSDomRHGDVFDUJDV
térmicas dos diferentes espaços;

- Para os locais onde são requeridas condições de conforto
higrotérmico devem ser indicadas as temperaturas
interiores previsíveis na ausência de sistema de
climatização e o número de horas em que são excedidas
as temperaturas de 16 ºC e de 29 ºC;

- Resultados do cálculo das cargas térmicas por zona e para
o edifício e das necessidades térmicas anuais do edifício,
com indicação dos métodos de cálculo adoptados;

- Descrição detalhada do sistema de climatização
projectado para cada zona do edifício;

- 'LPHQVLRQDPHQWR GDV UHGHV GH GLVWULEXLomR GH ÁXLGRV
térmicos (ar e água), com determinação das características
das bombas (caudal, pressão, rendimento, potência
absorvida, potência instalada e velocidade de rotação),
dos ventiladores (caudal, pressão estática e dinâmica,
rendimento, potência absorvida, potência instalada e
velocidade de rotação) e de eventuais mecanismos de
equilíbrio;

- Dimensionamento da central térmica de produção de
calor e de frio e da unidade de tratamento de ar, com
HVSHFLÀFDomRGDVFODVVHVGHÀOWURVGD87$

- 6HOHFomR H HVSHFLÀFDomR GRV GLYHUVRV HOHPHQWRV GD
instalação com base nos resultados do dimensionamento;

- Dimensionamento dos quadros e da instalação eléctrica
do sistema de climatização;

Estabelecimentos Existentes
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- Descrição detalhada do sistema de controlo e regulação
da instalação de climatização e de eventuais sistemas de
gestão centralizada;

- Indicação das necessidades de fornecimento de energia

(electricidade, gás, fuel, etc.) para o sistema de
climatização, os quais serão objecto de dimensionamento
no projecto dessas instalações;

- Cálculo dos consumos energéticos mensais e anuais

dos sistemas energéticos e de climatização do edifício,
GHWHUPLQDomRGR,((HYHULÀFDomRGROLPLWHLQGLFDGRHP
IV.7.2.

b) Desenhos e esquemas de funcionamento das instalações
energéticas:

- Esquema de principio da central térmica de produção de
calor e frio e dos equipamentos auxiliares;

- (VTXHPDGHSULQFLSLRGDVUHGHVGHGLVWULEXLomRGRVÁXLGRV
térmicos e dos seus acessórios com indicação dos caudais
e temperaturas;

- Esquema de princípio do sistema de controlo da instalação;
- Esquema da instalação eléctrica do sistema de climatização;
- Esquema da instalação de abastecimento de combustíveis;
- Planta da sala das máquinas;
- Desenhos detalhados do sistema de climatização que

permitam a boa execução dos trabalhos com indicação
das condutas, tubagens, unidades terminais, registos,
YiOYXODVDFHVVyULRVÀ[DomRHDSRLRVGRVFRPSRQHQWHVH
equipamentos.

c) Mapa de medições indicando a quantidade e qualidade dos
trabalhos necessários para a execução do sistema de climatização;
d) Caderno de encargos detalhando as condições técnicas, gerais
e especiais, do sistema de climatização;
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H  (VSHFLÀFDomRGRVHQVDLRVDUHDOL]DUSDUDDUHJXODomRHDUHFHSomR
da instalação de climatização;
I  3DUD D IDVH GH OLFHQFLDPHQWR HODERUDomR GDV ÀFKDV SUHYLVWDV
no RCCTE ou no RSECE, termo de responsabilidade do técnico
responsável pelo projecto declarando a satisfação dos requisitos
regulamentares e declaração de conformidade subscrita por um
perito no âmbito do SCE.
A lista anterior pode ser adaptada tendo em conta a dimensão e os
equipamentos utilizados no sistema de climatização.
VI.5.2

SEGURANÇA AO INCÊNDIO

VI.5.2.1

O sistema de climatização deve ser concebido e instalado de modo a não
constituir causa de incêndio nem contribuir para a sua propagação, de
acordo com a regulamentação de segurança ao incêndio aplicável e o
estabelecido em IV.2 (Segurança ao Incêndio).

VI.5.3

SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO E VANDALISMO

VI.5.3.1

O sistema de climatização deve ser concebido e instalado de modo a
minimizar o risco de intrusão de pessoas e actos de vandalismo.

o

VI.5.3.2

As condutas e tubagens do sistema de climatização, principalmente as
situadas nas fachadas, não devem possibilitar o escalamento.

o

VI.5.3.3

O sistema de climatização deve ser concebido e instalado de modo a
minimizar o risco de intrusão de animais, devendo ser previstas redes de
protecção nas aberturas dos sistemas de ventilação mecânica.

o

VI.5.4

SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO

VI.5.4.1

O sistema de climatização deve ser concebido e instalado de modo a não
apresentar nas zonas acessíveis rugosidade excessiva, arestas cortantes
ou saliências perigosas capazes de provocar lesões ou ferimentos nos
ocupantes; não devem ainda conter substâncias perigosas capazes de
provocar danos à saúde, caso sejam manuseados ou ingeridos.

o

o
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VI.5.4.2

A localização das unidades terminais do sistema de climatização deve
ser estudada de forma a minimizar elementos salientes, nomeadamente
em zonas de circulação e locais de utilização comum, e não devem
propiciar situações perigosas para os utilizadores. Nesse sentido, as
unidades terminais do sistema de climatização devem ser instaladas
preferencialmente no tecto ou junto do tecto, devendo ser limitada a sua
utilização junto ao pavimento das zonas de circulação.

VI.5.4.3

As tubagens de redes de água devem obedecer ao previsto em VI.1
(Abastecimento e distribuição de água).

VI.5.4.4

$ WHPSHUDWXUD VXSHUÀFLDO GDV SDUWHV TXHQWHV DFHVVtYHLV GR VLVWHPD GH
climatização deve ser inferior a 45 ºC, salvo se estiverem situadas em
locais de acesso condicionado e estiver assinalado de modo evidente que
existe perigo de queimadura.

VI.5.4.5

$ WHPSHUDWXUD VXSHUÀFLDO GDV SDUWHV IULDV DFHVVtYHLV GR VLVWHPD GH
climatização deve ser superior a 0 ºC.

VI.5.4.6

Os equipamentos eléctricos devem satisfazer os requisitos de protecção
eléctrica.

VI.5.4.7

O sistema de climatização deve estar dotado de dispositivos de segurança
(pressostatos, termóstatos, válvulas de segurança, vasos de expansão,
purgadores) que minimizem o risco de acidentes.

VI.5.4.8

Os equipamentos mecânicos (motores, ventiladores, etc.) devem possuir
protecção mecânica que evite o ferimento de pessoas em situações de
contacto inadvertido.

VI.5.4.9

Os equipamentos mecânicos e de produção térmica devem estar
situados preferencialmente num compartimento (espaço) independente
(ou mesmo separado) do edifício de acesso reservado ao pessoal
especializado e ostentar na porta a indicação “Sala das máquinas”. No
caso de serem instalados equipamentos com potência nominal superior a
70 kW tem de ser criada necessariamente uma sala das máquinas. A sala
das máquinas deve estar dotada da ventilação adequada para garantir o
ERPIXQFLRQDPHQWRGRVDSDUHOKRVGHFRPEXVWmRGRVVLVWHPDVIULJRUtÀFRV
ou da bomba de calor, reunindo as condições previstas nas normas,
UHJXODPHQWRVHOHJLVODomRHVSHFtÀFDDSOLFiYHO$VDODGDVPiTXLQDVQmR
deve estar situada abaixo do nível do terreno.

VI.5.4.10

Junto das unidades terminais e órgãos de regulação e controlo devem

o

o
o

o
o
o
o
o

o
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existir indicações elucidativas quanto ao modo de operar.

o

VI.5.4.11

Deve ser fornecido manual de utilização das instalações energéticas e
de climatização, fornecendo indicações sintéticas para os ocupantes e
detalhadas para o pessoal técnico especializado.

VI.5.5

ESTANQUIDADE À ÁGUA

VI.5.5.1

As redes de água e as redes de drenagem de águas de condensação devem
ser estanques.

o

VI.5.5.2

Deve ser realizado ensaio de estanquidade à água das redes com estas à
vista e sem isolamento térmico.

o

VI.5.5.3

O atravessamento dos elementos da construção pelas tubagens ou pelas
condutas não pode comprometer a estanquidade à água do edifício.

VI.5.5.4

1RVVLVWHPDVHPTXHVHMDXWLOL]DGDiJXDFRPRÁXLGRWpUPLFRRUDPDOTXH
DOLPHQWDRFLUFXLWRIHFKDGRGHYHHVWDUGRWDGRGHÀOWURHFRQWDGRUGHiJXD
para o controlo de fugas. Nas instalações de água em circuito fechado
tem de ser assegurada a independência entre a rede de abastecimento
de água e o circuito fechado para evitar a contaminação da rede de água
potável.

VI.5.6

CONFORTO HIGROTÉRMICO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

VI.5.6.1

Aquecimento ambiente

VI.5.6.1.1

Independentemente dos resultados obtidos para o número de horas com
temperatura inferior a 16 ºC, considera-se que os espaços frequentados
pelas crianças (berçários, espaços de actividades, refeições e repouso) e
os gabinetes devem estar dotados de sistema de aquecimento ambiente.

VI.5.6.1.2

Na selecção do tipo de sistema de aquecimento ambiente devem ser
tidos em conta a minimização do consumo de energia e os custos de
investimento e de exploração da instalação, e deve ser dada preferência
a sistemas com distribuição de água quente, sendo desaconselhados
sistemas de aquecimento com base no efeito de Joule.

o
o

o

o
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VI.5.6.1.3

No caso de sistemas com água quente, o dimensionamento e a concepção
da central térmica deve ter em conta a produção de água quente sanitária.

VI.5.6.1.4

O sistema deve prever o controlo individualizado das condições de
conforto em cada espaço. O mecanismo de controlo deve permitir
desligar o aquecimento dos diferentes espaços, tendo em conta a não
ocupação dos mesmos ou a preferência dos ocupantes. Para minimizar os
consumos de energia, o aquecimento ambiente deve estar limitado a uma
temperatura máxima de 22 ºC.

VI.5.6.1.5

$ UHGH GH GLVWULEXLomR GR ÁXLGR WpUPLFR GHYH VHU GHYLGDPHQWH LVRODGD
de forma a minimizar as perdas térmicas, em conformidade com o
HVSHFLÀFDGRQRDQH[R,,,GR56(&(>@

VI.5.6.1.6

As caldeiras instaladas devem satisfazer aos requisitos da directiva
comunitária relativa às exigências de rendimento para novas caldeiras de
água quente alimentadas com combustíveis líquidos ou gasosos [9].

VI.5.6.1.7

As bombas de calor devem ser projectadas, construídas, instaladas e
ensaiadas de acordo com a norma NP EN 378 [8].

VI.5.6.2

Arrefecimento ambiente

VI.5.6.2.1

Independentemente dos resultados obtidos para o número de horas com
temperatura superior a 29 ºC, pelo menos os espaços frequentados pelas
crianças durante o período diurno (berçários, espaços de actividades,
refeições e repouso) devem estar dotados de sistema de arrefecimento
ambiente, devendo o sistema de arrefecimento ser extensível aos
gabinetes nos edifícios situados nas zonas climáticas V2 e V3.

VI.5.6.2.2

Na selecção do tipo de sistema de arrefecimento ambiente devem ser
tidos em conta a minimização do consumo de energia e os custos de
investimento e de exploração da instalação.

VI.5.6.2.3

O sistema deve prever o controlo individualizado das condições de conforto
pelos ocupantes. Nos espaços comuns o controlo deve ser efectuado
apenas pelos funcionários. O mecanismo de controlo deve permitir
desligar o arrefecimento dos diferentes espaços, tendo em conta a não
ocupação dos mesmos ou a preferência dos ocupantes. Para minimizar os
consumos de energia, o arrefecimento ambiente deve estar limitado a
uma temperatura mínima de 23 ºC.

VI.5.6.2.4

A rede de distribuição deve ser devidamente isolada com barreira

o
o

o
o
o

o

o
o

o

282

número

Novos Estabelecimentos

Estabelecimentos Existentes

pára-vapor de forma a minimizar as perdas térmicas e a ocorrência de
FRQGHQVDo}HVVXSHUÀFLDLVHPFRQIRUPLGDGHFRPRHVSHFLÀFDGRQRDQH[R
III do RSECE [2].

o

VI.5.6.2.5

Nos sistemas de arrefecimento onde seja previsível a ocorrência de
condensações na unidade terminal (ex.: ventilo-convectores, unidade
evaporadora) devem estar previstos drenos para a água de condensação. A
drenagem de condensados deve ser encaminhada para a rede de drenagem
de águas residuais pluviais ou de águas residuais domésticas. No caso de o
respectivo ramal estar ligado à rede de águas residuais domésticas, deve
ser dotado de fecho hídrico que impeça a passagem de odores.

VI.5.6.2.6

Para minimizar as necessidades de arrefecimento deve ser assegurada a
LQWHQVLÀFDomR GD YHQWLODomR QR SHUtRGR QRFWXUQR DWUDYpV GH YHQWLODomR
transversal pela abertura das folhas móveis ou por sistema mecânico.

VI.5.6.2.7

Os equipamentos de arrefecimento e as bombas de calor devem ser
projectadas, construídas, instaladas e ensaiadas de acordo com a norma
NP EN 378 [8].

VI.5.6.3

Aspectos comuns

VI.5.6.3.1

A localização das unidades terminais deve ser estudada de forma a
assegurar um ambiente interior homogéneo e a minimizar fenómenos de
desconforto local, como a assimetria da temperatura radiante e o risco
de correntes de ar.

VI.5.6.3.2

Na concepção do sistema de climatização e ventilação deve procurar-se
estabelecer o escoamento do ar dos locais climatizados para os locais
eventualmente não climatizados, promovendo a homogeneização térmica
do ambiente interior.

o

VI.5.6.3.3

1DHVSHFLÀFDomRGRVVLVWHPDVGHDUUHIHFLPHQWRRXGDERPEDGHFDORUGHYHVHU
dada preferência aos frigorigéneos que minimizem o potencial de aquecimento
global e que minimizem o potencial de destruição da camada de ozono.

o

VI.5.6.3.4

O fornecimento de energia eléctrica ao sistema de climatização deve ser
objecto de circuito independente e dotado de contador de energia. As
caldeiras também devem ser dotadas de contador de combustível.

o

o
o

o
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VI.5.6.3.5

Devem ser inspeccionados todos os dispositivos de segurança das
instalações de climatização, nomeadamente dos equipamentos eléctricos
e dos equipamentos sob pressão e, caso seja necessário, devem ser
tomadas as medidas adequadas para repor os níveis de segurança previstos
na legislação e normalização aplicável.

VI.5.6.4

(ÀFLrQFLDHQHUJpWLFD

VI.5.6.4.1

1RV Q~PHURV VHJXLQWHV VmR LGHQWLÀFDGRV YiULRV DVSHFWRV GH SURMHFWR TXH
GHYHPVHUWLGRVHPFRQWDSDUDPD[LPL]DUDHÀFLrQFLDHQHUJpWLFDGRHGLItFLR

VI.5.6.4.2

A potência térmica dos equipamentos a instalar não deve exceder em
RYDORUGDSRWrQFLDWpUPLFDQRPLQDOGHWHUPLQDGDGHDFRUGRFRPR
referido em IV.7.2, sendo contudo admissível adoptar equipamento de
série no escalão de potência imediatamente superior.

VI.5.6.4.3

Nos edifícios abrangidos pelo RCCTE as necessidades térmicas anuais e as
QHFHVVLGDGHVGHHQHUJLDSULPiULDQmRSRGHPH[FHGHURVOLPLWHVGHÀQLGRV
no RCCTE. Nos edifícios abrangidos pelo RSECE recomenda-se que as
necessidades térmicas determinadas pela metodologia do RSECE não
excedam também os limites do RCCTE, atendendo a que no RSECE apenas
existem limites para as necessidades energéticas totais anuais.

VI.5.6.4.4

2VHGLItFLRVGHYHPVDWLVID]HUDROLPLWHGRtQGLFHGHHÀFLrQFLDHQHUJpWLFD
,(( GHÀQLGRHP,9

VI.5.6.4.5

No projecto de novos sistemas de climatização devem ser respeitados os
UHTXLVLWRV GH HÀFLrQFLD HQHUJpWLFD GH DFRUGR FRP R SUHYLVWR QR$UWLJR
14.º do RSECE e desde que sejam viáveis economicamente.

VI.5.6.4.6

Na concepção arquitectónica e da envolvente do edifício devem ser
contempladas as soluções passivas de aquecimento/arrefecimento e
de iluminação natural (ver IV.7.1 e IV.9.1). Os sistemas de iluminação
DUWLÀFLDOGHYHPVDWLVID]HUDRVOLPLWHVUHFRPHQGDGRVHP
,9 ,OXPLQDomRDUWLÀFLDO(ÀFLrQFLDHQHUJpWLFD 'HYHVHULQFHQWLYDGD
D XWLOL]DomR GH HTXLSDPHQWRV HÀFLHQWHV H[ FRPSXWDGRUHV SHVVRDLV
máquinas de fotocópias, impressoras). Devem ser dadas instruções
VLQWpWLFDV VREUH D IRUPD GH XWLOL]DomR HÀFLHQWH GHVVHV HTXLSDPHQWRV
e o técnico responsável do estabelecimento deve acompanhar a sua
implementação ao longo do tempo.

VI.5.6.4.7

1DFRQFHSomRGDVUHGHVGHGLVWULEXLomRGHÁXLGRVGHYHPVHUPLQLPL]DGDVDV
SHUGDVGHFDUJDHGHYHPVHUVHOHFFLRQDGRVHTXLSDPHQWRVHÀFLHQWHVWDPEpP

o
o

o

o
o
o

1DFRQFHSomRGDVUHGHVGHGLVWULEXLomRGHÁXLGRVGHYHPVHUPLQLPL]DGDVDV
SHUGDVGHFDUJDHGHYHPVHUVHOHFFLRQDGRVHTXLSDPHQWRVHÀFLHQWHVWDPEpP
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para a carga parcial. Como referência deve limitar-se a potência eléctrica
instalada para a ventilação mecânica a 0,5 W/(m3/h), devendo essa potência
VHULQIHULRUD: PK HPLQVWDODo}HVGHHOHYDGDHÀFLrQFLD

para a carga parcial. Como referência deve limitar-se a potência eléctrica
instalada para a ventilação mecânica a 1,0 W/(m3/h), devendo essa potência
VHULQIHULRUD: PK HPLQVWDODo}HVGHHOHYDGDHÀFLrQFLD

VI.5.7

CONFORTO ACÚSTICO

VI.5.7.1

O sistema de climatização deve ser concebido, instalado e utilizado de
forma a satisfazer os requisitos de conforto acústico.

VI.5.7.2

O sistema de climatização não deve constituir uma fonte de ruído
importante para o ambiente circundante.

VI.5.7.3

Os elementos mecânicos com emissão de ruído e vibrações devem
estar afastados dos espaços onde se realizam actividades que exigem
concentração e sossego.

o

VI.5.7.4

No atravessamento de elementos da construção deve ser assegurada a
dessolidarização das tubagens e condutas para evitar a propagação de
ruídos e vibrações.

o

VI.5.7.5

'HYHPVHUHYLWDGRVUXtGRVDVVRFLDGRVDRHVFRDPHQWRGHÁXLGRVDWUDYpV
da minimização das perdas de carga ou redução das velocidades de
escoamento, sendo particularmente importante uma adequada selecção
GDVXQLGDGHVWHUPLQDLVGHLQVXÁDomRHH[WUDFomRGHDU

o

VI.5.8

QUALIDADE DO AR

VI.5.8.1

O sistema de climatização deve ser concebido, instalado e utilizado de
forma a assegurar a qualidade do ar interior.

o

VI.5.8.2

O sistema de climatização deve ser concebido, instalado e utilizado de
forma a minimizar o impacte na qualidade do ar exterior, principalmente
nas zonas próximas do edifício, através de uma adequada localização dos
pontos de evacuação de ar poluído ou dos produtos da combustão.

o

VI.5.8.3

Nos sistemas de climatização em que haja produção de aerossóis (ex.:
WRUUHV GH DUUHIHFLPHQWR RX KXPLGLÀFDGRUHV SRU iJXD OLTXLGD  GHYH VHU
avaliada a presença de colónias de Legionella de acordo com o previsto
no RSECE [2].

o
o

o
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VI.5.8.4

As condutas de distribuição de ar devem ser metálicas e rígidas e o
isolamento deve ser aplicado no lado exterior das condutas. As condutas
ÁH[tYHLV GHYHP OLPLWDUVH DRV WURoRV GH SHTXHQR FRPSULPHQWR SDUD
ligação às unidades terminais.

VI.5.9

DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

VI.5.9.1

O sistema de climatização deve ser concebido, instalado e submetido a
acções de manutenção preventiva de forma a assegurar um período de
vida útil não inferior a 25 anos.

VI.5.9.2

Os materiais e respectivos revestimentos devem ser seleccionados tendo
em conta o seu grau de exposição e possuir uma durabilidade de pelo
menos 25 anos quanto submetidos às tarefas de manutenção normais.

VI.5.9.3

Na concepção dos sistemas de climatização deve ser previsto o acesso
a todos os componentes da instalação para possibilitar a sua limpeza e
manutenção, incluindo a limpeza do interior das condutas. Nesse sentido,
quando necessário, no projecto devem ser previstas portas de visita ao
interior das condutas e componentes da instalação.

VI.5.9.4

Todos os registos e zonas de descontinuidade das condutas de ar devem
estar acessíveis para limpeza e manutenção.

o

o
o
o

o
Devem ser criadas zonas de acesso aos componentes da instalação para
possibilitar a sua manutenção, incluindo a limpeza do interior das condutas.

VI.5.9.5
VI.5.9.6

As tubagens podem ser montadas à vista, em caleiras, em ductos, em
tectos falsos ou embutidas, tendo e conta a realização de eventuais
operações de manutenção ou reabilitação. (ver VI.1.1).

VI.5.9.7

Os materiais de isolamento térmico das tubagens e condutas devem ser
imputrescíveis, não corrosivos, não friáveis, resistentes aos microrganismos
e à humidade.

VI.5.9.8

$VFRQGXWDVHWXEDJHQVGHYHPHVWDUÀ[DVGHPRGRSHUPDQHQWHDWUDYpV
de peças com espaçamento adequado para assegurar o respectivo suporte
devendo, quando necessário, ser instaladas peças para compensar as
dilatações térmicas.

VI.5.9.9

As grelhas e difusores devem ser desmontáveis para facilitar a sua lavagem
e limpeza.

o
o
o

o
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VI.5.9.10

1RSURMHFWRGHYHPHVWDUHVSHFLÀFDGRVRVDFHVVyULRVTXHSHUPLWDPXPD
fácil monitorização do desempenho do sistema e indiciem a necessidade
de intervenções de manutenção do sistema de climatização.

VI.5.9.11

Como pontos de medição para monitorização em instalações com potência
de climatização superior a 25 kW devem prever-se os seguintes [2]:

Estabelecimentos Existentes

o
o

a) Consumo eléctrico nos motores com potência superior a 5 kW;
E  (VWDGRGHFROPDWDJHPGRVÀOWURVGHDU
F  (VWDGRGHFROPDWDJHPGRVÀOWURVGHiJXD
d) Estado aberto/fechado dos registos corta-fogo;
e) Gases de combustão de caldeiras com potência superior a 100 kW;
f)

Temperatura do ar exterior;

g) Temperatura do ar interior por zona climatizada;
h) Temperatura da água de ida/retorno;
L  7HPSHUDWXUDGHLQVXÁDomRGHDUQDV87$
j)

Contadores de energia para os equipamentos de produção térmica
VLVWHPDVIULJRUtÀFRVERPEDGHFDORUHFDOGHLUDV 

VI.5.9.12

Deve ser nomeado um técnico responsável pelo funcionamento dos sistemas
energéticos e de climatização do edifício, incluindo a sua manutenção,
bem como a gestão da informação técnica e dos consumos de energia.

VI.5.9.13

O projectista e o instalador devem fornecer um manual de utilização
e manutenção dos sistemas energéticos e de climatização, o qual deve
estabelecer as tarefas de manutenção previstas (tendo em conta as
instruções dos fabricantes dos equipamentos), recomendações sobre o
controlo e eventual regulação das instalações energéticas.

o
o
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VI.5.9.14

No plano de manutenção deve constar:

o

D  ,GHQWLÀFDomRFRPSOHWDGRHGLItFLRHDVXDORFDOL]DomR
E  ,GHQWLÀFDomRHFRQWDFWRVGRWpFQLFRUHVSRQViYHO
c) Caracterização sumária do edifício e representação esquemática
GR VLVWHPD GH FOLPDWL]DomR FRP D LGHQWLÀFDomR GRV VHXV
componentes;
d) Descrição detalhada dos procedimentos de manutenção em função
dos equipamentos, incluindo a periodicidade das inspecções,
OLPSH]DPDQXWHQomRHLQGLFDomRGDVTXDOLÀFDo}HVGRWpFQLFRTXH
realiza essas tarefas;
e) Folha de registo das intervenções de manutenção realizadas por
equipamento;
f)

Plano de medições a realizar e registo dessa informação para
constituição de histórico do funcionamento da instalação. As
caldeiras e outros equipamentos de produção de calor ou frio
devem ser inspeccionados periodicamente de acordo com o
previsto no Artigo 36.º do RSECE;

g) O técnico responsável deve manter uma lista actualizada dos
eventuais prestadores de serviços de manutenção e dos contactos
dos fornecedores de equipamentos e componentes.
VI.5.10

AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE

VI.5.10.1

A avaliação da conformidade dos sistemas energéticos e de climatização
pode ser realizada por ensaio, por cálculo ou por inspecção.

VI.5.10.2

2SURMHFWRHRFDGHUQRGHHQFDUJRVGHYHPVHUVXÀFLHQWHPHQWHGHWDOKDGRV
GHIRUPDDSRVVLELOLWDUHPDYHULÀFDomRGDFRQIRUPLGDGHGDREUDFRPR
seu conteúdo.

o

VI.5.10.3

2VHQVDLRVGHUHFHSomRGDLQVWDODomRGHYHPVHUHVSHFLÀFDGRVQDIDVHGH
projecto e devem prever (Anexo XIV RSECE [2]):

o

a) Ensaios de estanquidade da rede de tubagens, a realizar com a
tubagem à vista e sem isolamento térmico;

o
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b) Ensaios de estanquidade da rede de condutas, a realizar com as
condutas à vista e sem isolamento térmico;
c) Medição dos caudais de água e de ar em cada componente do
VLVWHPD UDGLDGRUYHQWLORFRQYHFWRU87$JUHOKDGHLQVXÁDomRH
extracção);
G  0HGLomR GRV FRQVXPRV GH HQHUJLD QRV SURSXOVRUHV GH ÁXLGRV
FDOGHLUDHPiTXLQDIULJRULÀFD
H  9HULÀFDomRGDVSURWHFo}HVHOpFWULFDV
I  9HULÀFDomRGRVLVWHPDGHFRQWURORHUHJXODomR
g) Limpeza das redes e componentes;
K  1DH[HFXomRGRVHQVDLRVHQDGHÀQLomRGRVFULWpULRVGHDFHLWDomR
devem ser seguidos os regulamentos e as normas aplicáveis,
nomeadamente: NP EN 378 [8], EN 14336 [5], EN 15378 [6],
EN 12599 [7].
VI.5.10.4

$SyV D FRQVWUXomR GHYHP VHU HQWUHJXHV RV FHUWLÀFDGRV GRV PDWHULDLV H
equipamentos instalados.

VI.5.10.5

2V HTXLSDPHQWRV GHYHP RVWHQWDU FKDSD GH LGHQWLÀFDomR HP ORFDO
bem visível e ser acompanhados de documentação técnica em língua
portuguesa com indicação das suas propriedades principais.

VI.5.10.6

A recepção das instalações só pode ser efectuada após a entrega das
WHODV ÀQDLV GR PDQXDO GH XWLOL]DomR GR PDQXDO GH PDQXWHQomR GRV
FHUWLÀFDGRVHGRFXPHQWDomRWpFQLFDGRVHTXLSDPHQWRVGRUHODWyULRGRV
HQVDLRVGHUHFHSomRHGRFHUWLÀFDGRHPLWLGRSHORSHULWRTXDOLÀFDGRQR
âmbito do SCE.

VI.5.11
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VII.

ECONOMIA, DURABILIDADE E MANUTENÇÃO

VII.1.1

REQUISITOS GERAIS

VII.1.1.1

Os edifícios devem ser concebidos de forma a satisfazerem a exigência de
um custo global mínimo durante o seu período de vida útil, entendendose por este último o período durante o qual as construções mantêm
um desempenho compatível com as exigências estabelecidas, sem
necessidade de intervenções para além da sua manutenção.

VII.1.1.2

Na fase de projecto (e em todas as fases subsequentes nas quais haja
lugar a intervenção no edifício), devem ser escolhidas soluções que
minimizem o custo total do edifício, composto pelos custos de investimento
inicial (construção ou compra do edifício), de exploração/utilização
(particularmente os custos de energia), de manutenção e de reparação/
VXEVWLWXLomRHDLQGDSHORVFXVWRVGH¿PGRFLFORGHYLGDGRHGLItFLR H[
demolição e/ou reconversão).

VII.1.1.3

A escolha dos elementos e dos equipamentos da construção deve ser
suportada por análises económicas relativas ao período de vida útil do
edifício. Essas análises poderão recorrer, por exemplo, a mapas onde
¿JXUHPHPSUHYLVmRRVFXVWRVPHQFLRQDGRVQDRUoDPHQWDomRGLVWULEXtGRV
ao longo de todo o período de vida útil, e ao cálculo da actualização de
todos esses montantes para o instante inicial, utilizando uma taxa de
actualização adequada. Nesta análise deve contudo ser ponderado, para
além dos custos, o nível de qualidade e de desempenho dos elementos
e equipamentos da construção e a sua adequação aos objectivos
pretendidos.

VII.1.1.4

Os custos de investimento inicial associados à construção ou à aquisição
de um edifício resultam do somatório de várias parcelas englobadas no
TXHVHGHQRPLQDSRUFXVWRGHSURGXomRHSRUFXVWR¿QDO

VII.1.1.5

O custo de produção integra os encargos envolvidos na construção do edifício,
nomeadamente os custos dos materiais, dos equipamentos e da mãode-obra, os custos de mão-de-obra indirecta, os encargos administrativos

Estabelecimentos Existentes

Os edifícios existentes devem ser utilizados, mantidos e geridos de modo
a satisfazerem a exigência de um custo global mínimo durante o período
de vida útil dos mesmos, entendendo-se por este último o período
durante o qual as construções mantêm um desempenho compatível com
as exigências estabelecidas, sem necessidade de intervenções para além
da sua manutenção. As soluções técnicas desses edifícios devem, deste
modo, permitir uma minimização conjunta dos custos de exploração, de
PDQXWHQomRHGHÀPGHFLFORGHYLGDGRVHGLItFLRV

o

o

o
o
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Estabelecimentos Existentes

H¿QDQFHLURVGDHPSUHVDFRQVWUXWRUDHRVHQFDUJRVGHHVWDOHLURGDREUD
Neste custo consideram-se incluídos todos os encargos relacionados com
a construção dos edifícios, com excepção dos custos das infra-estruturas,
GRWHUUHQRGRSURMHFWRHGDDFWLYLGDGHGH¿VFDOL]DomRJHVWmRGDTXDOLGDGH
Este custo é directamente comparável ao valor das propostas apresentadas
a concurso pelos empreiteiros (valor de adjudicação).
VII.1.1.6

O custo de produção referido ao m2 de área bruta (área medida pelo
perímetro exterior das paredes do edifício) obtém-se a partir de uma
H[SUHVVmRJHQpULFDTXHWHPDVHJXLQWHGHFRPSRVLomR

o

Cprod = Cdir x (1 + % equip + % estal + % enc est + % lucro +
HQF¿QLQÀD
HPTXH
Cprod – custo de produção do edifício referido ao m2 de área bruta
Cdir – custo directo do edifício referido ao m2 de área bruta
% equip – incidência do custo de equipamentos no custo directo da
construção
% estal – incidência do custo de estaleiro no custo directo da construção
% enc est – incidência dos encargos de estrutura da empresa no custo
directo da construção
% lucro – incidência do montante dos lucros e imprevistos no custo directo
da construção
 HQF ¿Q ± LQFLGrQFLD GRV HQFDUJRV ¿QDQFHLURV  QR FXVWR GLUHFWR GD
construção
LQÀD±LQFLGrQFLDGDLQÀDomRQRFXVWRGLUHFWRGDFRQVWUXomR
VII.1.1.7

O custo directo Cdir pode ser obtido, a título de referência, a partir das
Fichas de Rendimentos do LNEC [3], as quais contêm, para além dos
recursos necessários à realização das operações de construção, os

o
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custos a elas associados. Pode no entanto ser estimado em função do
nível de qualidade da construção, das tipologias existentes e dos encargos
¿QDQFHLURVSHORTXHRVYDORUHVGRFXVWRGHSURGXomR&SURGVmRWDPEpP
afectados por estes factores.
VII.1.1.8

$RXWUDSDUFHODGRFXVWRTXHFRPS}HRLQYHVWLPHQWRLQLFLDOpRFXVWR¿QDO
2FXVWR¿QDOUHSUHVHQWDRVRPDWyULRGRVHQFDUJRVUHODWLYRVjFRQVWUXomRGD
instalação e sua envolvente, isto é, todos os encargos directos e indirectos do(s)
edifício(s), do terreno, das infra-estruturas, dos projectos e das actividades de
FRRUGHQDomRGH¿VFDOL]DomRGHREUDHGHJHVWmRGDTXDOLGDGH(VWHFXVWR
corresponde à totalidade dos encargos suportados pelo dono de obra.

VII.1.1.9

2FXVWR¿QDOUHIHULGRDRPGHiUHDEUXWDSRGHVHUREWLGRDSDUWLUGHXPD
H[SUHVVmRTXHWHPDVHJXLQWHVGHFRPSRVLomR

o

o

&¿QDO &SURG[ ¿Q&SURGSURMLQIUD¿QLQIUD
&WHUU[ ¿QWHUU
HPTXH
&¿QDO±FXVWR¿QDOGRHGLItFLRUHIHULGRDRPGHiUHDEUXWD
Cprod – custo da produção do edifício calculado na expressão anterior
¿Q&SURG±LQFLGrQFLDGRVHQFDUJRV¿QDQFHLURVQRFXVWRGHSURGXomRGD
construção
% proj – incidência do custo do projecto no custo de produção da construção
% infra – incidência do custo das infra-estruturas no custo de produção da
construção
¿QLQIUD±LQFLGrQFLDGRVHQFDUJRV¿QDQFHLURVGDVLQIUDHVWUXWXUDVQRFXVWR
de produção da construção
Cterr – custo do terreno referido ao m2 de área bruta da construção
  ¿Q WHUU ± LQFLGrQFLD GRV HQFDUJRV ¿QDQFHLURV UHODWLYRV j DTXLVLomR GR
terreno
VII.1.1.10

Nos custos de exploração devem ser contabilizados, entre outros, os
custos de energia (gás, electricidade, combustível e outros), os custos de
consumíveis (iluminação, equipamentos electromecânicos, equipamentos

o
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eléctricos, água, gases, ar comprimido, etc.) e os custos de comunicações
(telefones, Internet, TV satélite e/ou cabo, etc.)
VII.1.1.11

Nos custos de manutenção devem ser contabilizadas as acções de
manutenção preventiva e as acções de manutenção correctiva. As
acções de manutenção preventiva são as que ocorrem periodicamente e
programadas no tempo, com o objectivo de permitir que a vida útil prevista
para os elementos e equipamentos da construção seja atingida sem perda
de desempenho. As acções de manutenção correctiva são aquelas que
ocorrem na sequência de anomalias ou não-conformidades e têm por
objectivo repor as condições iniciais de desempenho. Estas acções de
manutenção devem ter por objecto todos os elementos e equipamentos
que compõem os edifícios, em particular os elementos primários, os
elementos secundários e as instalações técnicas.

VII.1.1.12

Na fase de lançamento do concurso para execução da obra, é importante
que seja elaborado pelo projectista um mapa de quantidades de trabalho
FRPSOHWRFRPDUWLFXODGRVTXHLGHQWL¿TXHPREMHFWLYDHLQHTXLYRFDPHQWH
os trabalhos a realizar, o que se encontra incluído e/ou não incluído, e
que preferencialmente tenham uma ligação facilitada às cláusulas técnicas
HVSHFLDLVGRFDGHUQRGHHQFDUJRVFRPHOHVUHODFLRQDGDV H[DWUDYpVGD
DGRSomRGHXPVLVWHPDGHQXPHUDomRFRGL¿FDomRGHDUWLJRVFRPXPFRP
aquelas cláusulas).
Este mapa deve organizar-se seguindo preferencialmente a seguinte
HVWUXWXUDPtQLPD
1)

Estaleiro

2)

Trabalhos preparatórios

3)

Demolições

4)

Movimento de terras

5)

Arranjos exteriores

6)

Fundações e redes enterradas

o

o
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7)

Estruturas de betão armado e/ou pré-esforçado

8)

Estruturas metálicas

9)

Estruturas de madeira

10)

Estruturas de alvenaria e cantaria

11)

Estruturas mistas

12)

Paredes

13)

Elementos de cantaria

14)

Elementos de carpintaria

15)

Elementos de serralharia

16)

Elementos de plástico

17)

Isolamentos e impermeabilizações

18)

Revestimentos e acabamentos

19)

Vidros e espelhos

20)

Pinturas e envernizamentos

21)

Instalações e equipamentos de águas

22)

Instalações e equipamentos mecânicos

23)

Instalações e equipamentos eléctricos

24)

Ascensores e monta-cargas

  (TXLSDPHQWR¿[RHPyYHO
VII.1.1.13

1DV HVSHFL¿FDo}HV WpFQLFDV GR FDGHUQR GH HQFDUJRV GHYHP HVWDU
GH¿QLGRV FRP REMHFWLYLGDGH H ULJRU RV FULWpULRV GH PHGLomR D DSOLFDU HP
cada trabalho, de modo a que o clausulado dos mapas de quantidades
GHWUDEDOKRDVTXDQWLGDGHVTXHQHOHV¿JXUDPRVRUoDPHQWRVHODERUDGRV
pelos empreiteiros, a realização das trabalhos em obra e a sua facturação

o
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sejam todos interpretados, “lidos” e realizados segundo a mesma
OLQJXDJHPSUHYHQLQGRVHGHVWDIRUPDDRFRUUrQFLDGHHYHQWXDLVFRQÀLWRV
situações de não-qualidade e sobrecustos em obra. A este propósito,
poderão ser utilizadas as regras de medição do LNEC constantes do Curso
sobre Regras de Medição [4].
VII.1.1.14

Em fase de obra deve ser assegurado um controlo rigoroso dos “trabalhos
a mais” (e os “trabalhos a menos”, quando existirem), contabilizando
VHSDUDGDPHQWH VHJXQGR DV VHJXLQWHV UXEULFDV WUDEDOKRV GD PHVPD
natureza dos contratuais com quantidades excedidas relativamente
ao previsto; trabalhos novos de natureza igual a trabalhos contratuais
com aplicação de preços contratuais; trabalhos de natureza diferente
dos contratuais com preço novo acordado. Deve ainda ser organizado
um dossier onde se inclua toda a informação relevante relativa àqueles
WUDEDOKRV D PDLV QRPHDGDPHQWH MXVWL¿FDWLYRV GD QHFHVVLGDGH GD
UHDOL]DomR GR WUDEDOKR SURSRVWD MXVWL¿FDGD GH WUDEDOKR H GH SUHoR GR
Empreiteiro; autorização do Dono de Obra para a realização do trabalho; e
medições do trabalho realizado.

VII.1.1.15

Ainda em fase de obra, deve ser garantida a realização correcta da revisão
de preços, decorrente da aplicação da legislação em vigor sobre a matéria
[1, 2], particularmente nos aspectos que se relacionam com a utilização de
IyUPXODVSROLQRPLDLVFRPRVHMDPDDSOLFDomRGDVIyUPXODVSROLQRPLDLVD
utilização dos índices publicados e actualizados, e consideração dos efeitos
naquelas revisões dos adiantamentos e dos atrasos da obra relativamente
ao previsto (plano de pagamentos).

o

o

VII.1.1.16

1RVFXVWRVGHÀPGHFLFORGHYLGDVmRFRQWDELOL]DGDVDVDFo}HVGHGHPROLomR
HRXGHUHFRQYHUVmRDVVRFLDGDVDRÀPGRXVRGRHGLItFLR

VII.1.2

INSTRUMENTOS TÉCNICOS

VII.1.2.1

As entidades gestoras dos edifícios devem dispor de instrumentos técnicos
enquadradores e orientadores das actividades ligadas à utilização e à
manutenção dos edifícios. Nestes instrumentos técnicos englobam-se os
VHJXLQWHVWLSRVGHGRFXPHQWRV&RPSLODomR7pFQLFD0DQXDOGH8WLOL]DomR
e de Manutenção dos Edifícios; Plano de Manutenção; Base de Dados
sobre custos de exploração de manutenção e de reparação/substituição.

o
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VII.1.2.2

A Compilação Técnica é um documento que reúne toda a informação de
natureza técnica relevante para a utilização, a manutenção e a reparação
das instalações e equipamentos das construções. Deve ter contributos
dos diversos intervenientes na construção (Projectista(s), Empreiteiro(s),
Fornecedores de materiais e de equipamentos, Fiscalização e Gestor
da Qualidade) e deve ser completada no decorrer de todo o processo
construtivo. Este documento constitui uma peça fundamental para
a caracterização técnica do objecto construído, para a sua correcta
exploração e utilização e para a realização em segurança das acções de
manutenção e de reparação/substituição necessárias.

VII.1.2.3

A Compilação Técnica deve ser constituída pelos seguintes conteúdos
PtQLPRV
a) Fase de projecto | contributos do(s) Projectista(s):

- 3HoDVHVFULWDVPDLVVLJQLÀFDWLYDV H[0HPyULD'HVFULWLYD
H-XVWLÀFDWLYD 

- 3HoDV 'HVHQKDGDV PDLV VLJQLÀFDWLYDV H[ SODQWDV
DOoDGRVHFRUWHVGHDUTXLWHFWXUD 

- Peças desenhadas dos projectos de instalações técnicas e
de redes (ex.: plantas e perspectivas).

b) Fase de obra | contributos do(s) Empreiteiro(s), Fornecedores de
materiais e de equipamentos, Fiscalização e Gestor da Qualidade:

- (VSHFLÀFDo}HVWpFQLFDVGHPDWHULDLVGHDFDEDPHQWRV
- (VSHFLÀFDo}HV

WpFQLFDV

GH

HTXLSDPHQWRV

HOHFWURPHFkQLFRV

- 'RFXPHQWRV GD TXDOLGDGH FHUWLÀFDGRV UHJLVWR GH
YHULÀFDo}HVHHQVDLRV GRVPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVPDLV
UHOHYDQWHVGDREUD

- Plano de Manutenção, com indicações do tipo, meios
necessários e periodicidade da manutenção dos elementos
e equipamentos da construção;

- Plano de segurança com as medidas a adoptar na
utilização e nas operações de manutenção das instalações

o

o
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e equipamentos;

- 7HODV¿QDLV
c) Fase de utilização | contributos do(s) Projectista(s) e da(s) equipas
de intervenção:

- 3HoDVHVFULWDVHGHVHQKDGDVHHVSHFLÀFDo}HVWpFQLFDVPDLV

VLJQLÀFDWLYDVUHODFLRQDGDVFRPLQWHUYHQo}HVGHDOWHUDomR
realizadas.

VII.1.2.4

20DQXDOGH8WLOL]DomRHGH0DQXWHQomRGRVHGLItFLRVpXPGRFXPHQWR
com a informação considerada essencial para correcta utilização dos
edifícios e para a realização das acções de manutenção necessárias. Este
documento deve conter informações sobre procedimentos recomendáveis
SDUD D XWLOL]DomR H PDQXWHQomR GRV HGLItFLRV WDLV FRPR HVSHFLÀFDomR
do tipo e modo de utilização dos principais componentes, instalações e
HTXLSDPHQWRV HVSHFLÀFDomR GH SURFHGLPHQWRV JHUDLV GH PDQXWHQomR
HVSHFLÀFDomRGHXPSURJUDPDGHPDQXWHQomRSUHYHQWLYDGHFRPSRQHQWHV
GH LQVWDODo}HV H GH HTXLSDPHQWRV GRV HGLItFLRV LGHQWLÀFDomR GRV
componentes edifícios cuja falta de manutenção é crítica.

o

1R$QH[RDRSUHVHQWHGRFXPHQWRDSUHVHQWDPVHDWtWXORH[HPSOLÀFDWLYR
RVWySLFRVSDUDDHODERUDomRGHXP0DQXDOGH8WLOL]DomRH0DQXWHQomR
VII.1.2.5

O Plano de Manutenção dos edifícios é um documento com a informação
detalhada sobre a manutenção preventiva e correctiva dos componentes,
das instalações e dos equipamentos dos edifícios. Deve descrever os
procedimentos de manutenção preventiva e correctiva ilustrados com
ÀX[RJUDPDVGHSURFHVVRRWLSRGHDFo}HVDUHDOL]DURVPHLRVKXPDQRVH
materiais a utilizar em cada intervenção, e estabelecer a sua calendarização.
Deve ainda indicar os critérios para a reparação e substituição dos diversos
componentes, instalações e equipamentos dos edifícios.

VII.1.2.6

A constituição de uma Base de Dados sobre custos de exploração e de
manutenção é um importante auxílio às actividades de gestão dos edifícios,
devendo ser promovidas com carácter de obrigatoriedade pelas entidades
responsáveis por aquela gestão. Para cada componente, instalação e
equipamento dos edifícios, deve ser compilada informação sobre os custos

o

o
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GH H[SORUDomR H GH PDQXWHQomR SUHYHQWLYD H FRUUHFWLYD YHUL¿FDGRV DR
longo do período de vida útil, bem como um resumo das acções realizadas
e da sua periodicidade.
VII.1.3

REFERÊNCIAS
[1]

Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro – Estabelece o regime de
revisão de preços das empreitadas de obras públicas e de obras
particulares e de aquisição de bens e serviços.

[2]

Despacho n.º 1592/2004, de 23 de Janeiro – Estabelece novas
fórmulas-tipo de revisão de preços para empreitadas postas a
concurso a partir de 1 de Fevereiro de 2004

[3]

MANSO, A.; FONSECA, M.; ESPADA, J. – Informação sobre custos.
Fichas de Rendimentos/LVERD/1(&

[4]

FONSECA, M. – Curso sobre Regras de Medição na construção.
/LVERD/1(& &XUVRVH6HPLQiULRV&6 
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LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE (LIJ)

ÁREAS MÍNIMAS
Novos estabelecimentos

5HVSRVWDVRFLDOGHVHQYROYLGDHPHTXLSDPHQWRGHVWLQDGDDRDFROKLPHQWRGHFULDQoDVHMRYHQVHPVLWXDomRGHSHULJRGHGXUDomRVXSHULRU
DVHLVPHVHVFRPEDVHQDDSOLFDomRGHPHGLGDGHSURPRomRHSURWHFomR
DQRV

'(67,1$7É5,26

$WpDRVDQRV 3HUPDQrQFLDDWpDRVDQRVSRUVROLFLWDomRGRMRYHP

7(032'(3(50$1È1&,$
&$3$&,'$'(

Pi[LPD

30

mínima

12

2UJDQL]DGRVSRU8QLGDGHV)XQFLRQDLV 8) FDGDXPDFRPDWpFULDQoDVMRYHQV

Em edifício individual ou partilhado

(',),&$'2
ESPAÇOS/COMPARTIMENTOS

Qt1

Au min.2

1

4m2

Partilhada pelas 2 UF

2

4m

1 em cada UF

Acessos e circulações
Entrada Principal LIJ
(QWUDGD8)9HVWtEXORKDOO
Corredores
Escadas
5DPSDV

2

/DUJXUD! PODUJXUD! PVHFRPSULPHQWRP
/DUJXUDGRVODQoRVSDWDPDUHVHSDWLQV! PSURIXQGLGDGHGRVSDWDPDUHV! P
/DUJXUD! P

Refeições, estar e actividades
Sala de refeições
Sala de estar
Sala de estudo
I.S. simples
I.S. simples acessível
(VSDoRH[WHULRU

2

26 m²

1 em cada UF (2 m²/utilizador e 80% da capacidade da UF +1 educador)

2

26 m²

1 em cada UF (2 m²/utilizador e 80% da capacidade da UF +1 educador)

2

14 m²

 HP FDGD 8) 6DOD GH (VWXGR GLVSHQVDGD VH RV TXDUWRV GLVSXVHUHP GH
zona de estudo)

2

2 m²

1 em cada UF

2

2,7 m²

1 em cada UF

5HFRPHQGiYHO

Alojamento
Quarto individual
Quarto partilhado (duplo)
Quarto partilhado (triplo)
$UUXPRURXSDHKLJLHQH
I.S. completa
I.S. completa acessível

2

Pð

1 em cada UF

2

12 m²

1 em cada UF

8

Pð

HPFDGD8) WULSORVFRPEHOLFKHGHGXDVFDPDV 

2

3 m²

HPFDGD8) FRPSDUWLPHQWRRXDUPiULRV 

6

4 m²

3 em cada UF

2

Pð

1 em cada UF

1

22,0 m²

3DUWLOKDGRSHODV8) PðSDUDUHIHLo}HVHPðUHIHLomRDPDLV
num total de 30 crianças/jovens + 2 educadores)

Serviços
Cozinha principal
Despensa
Tratamento de roupa
$UUHFDGDomRJHUDO
$UUXPDomRSURGOLPSH]D
&R]LQKDVLPSOLÀFDGD

1

6 m²

1

11,4 m²

1

10 m²

Partilhado pelas 2 UF

2

2 m²

1 em cada UF

2

6 m²

1 em cada UF

1

12 m²

Partilhado pelas 2 UF

1

12 m²

Partilhado pelas 2 UF

1

2,7 m²

Partilhado pelas 2 UF

2

Pð

1 em cada UF

2

2 m²

1 em cada UF

1

Pð

Partilhado pelas 2 UF

1

2 m²

Partilhado pelas 2 UF

Partilhado pelas 2 UF
Partilhado pelas 2 UF (6 m² para 12 camas e 0,3 m²/cama a mais)

Apoio
*DELQHWHWpFQLFRDGPLQLVWUDWLYR
Sala de visitas/sala de reuniões
I.S. simples acessível
Sala do pessoal
I.S. simples
S. do pessoal junto da cozinha principal
I.S. simples
ESTIMATIVA DE ÁREAS MÍNIMAS

ÉUHD~WLOWRWDO3 Pð
ÉUHD~WLOFM Pð
ÉUHDEUXWDWRWDO4 662,34 m²

Para LIJ com 30 crianças/jovens, organizado em duas Unidades Funcionais. Com Entrada Principal do LIJ + Cozinha Principal fora do espaço físico das UF
Por espaço/compartimento.
Inclui 10% circulações.
4
&RHÀFLHQWH$E$X 
1
2
3
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ÁREAS MÍNIMAS
Estabelecimento existentes

5HVSRVWDVRFLDOGHVHQYROYLGDHPHTXLSDPHQWRGHVWLQDGDDRDFROKLPHQWRGHFULDQoDVHMRYHQVHPVLWXDomRGHSHULJRGHGXUDomRVXSHULRU
DPHVHVFRPEDVHQDDSOLFDomRGHPHGLGDGHSURPRomRHSURWHFomR
DQRV

'(67,1$7É5,26

$WpDRVDQRV 3HUPDQrQFLDDWpDRVDQRVSRUVROLFLWDomRGRMRYHP

7(032'(3(50$1È1&,$
&$3$&,'$'(

Pi[LPD
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mínima



2UJDQL]DGRVSRU8QLGDGHV)XQFLRQDLV 8) FDGDXPDFRPDWpFULDQoDVMRYHQV

Em edifício individual ou partilhado

(',),&$'2
ESPAÇOS/COMPARTIMENTOS

Qt1

Au min.2

Entrada Principal LIJ

1

4m2

Partilhada pelas 2 UF

(QWUDGD8)9HVWtEXORKDOO

2

4m

1 em cada UF

Acessos e circulações
2

Corredores

/DUJXUD! P

Escadas

/DUJXUDGRVODQoRVSDWDPDUHVHSDWLQV! P

5DPSDV

/DUJXUD! P

Refeições, estar e actividades
Sala de refeições

2

Pð

HPFDGD8) PðXWLOL]DGRUHGDFDSDFLGDGHGD8)HGXFDGRU 
HPFDGD8) PðXWLOL]DGRUHGDFDSDFLGDGHGD8)HGXFDGRU

Sala de estar

2

Pð

Sala de estudo

2

14 m²

 HP FDGD 8) 6DOD GH (VWXGR GLVSHQVDGD VH RV TXDUWRV GLVSXVHUHP GH
zona de estudo)

I.S. simples

2

2 m²

1 em cada UF

I.S. simples acessível

2

2,7 m²

1 em cada UF

(VSDoRH[WHULRU

5HFRPHQGiYHO

Alojamento
Quarto individual

2

Pð

1 em cada UF

Quarto partilhado (duplo)

2

12 m²

1 em cada UF

6

Pð

HPFDGD8) TXiGUXSORVFRPEHOLFKHGHGXDVFDPDV 

$UUXPRURXSDHKLJLHQH

2

3 m²

HPFDGD8) FRPSDUWLPHQWRRXDUPiULRV 

I.S. completa

4

3 m²

2 em cada UF

I.S. completa acessível

2

4,84 m²

1 em cada UF

Cozinha principal

1

Pð

3DUWLOKDGRSHODV8) PðSDUDUHIHLo}HVHPðUHIHLomRDPDLV
num total de 30 crianças/jovens + 2 educadores)
Partilhado pelas 2 UF

4XDUWRSDUWLOKDGR TXiGUXSOR

Serviços

Despensa

1

4 m²

Tratamento de roupa

1

Pð

$UUHFDGDomRJHUDO

1

6 m²

Partilhado pelas 2 UF

$UUXPDomRSURGOLPSH]D

2

1 m²

1 em cada UF

&R]LQKDVLPSOLÀFDGD

2

6 m²

1 em cada UF

*DELQHWHWpFQLFRDGPLQLVWUDWLYR

1

Pð

Partilhado pelas 2 UF

Sala de visitas/sala de reuniões





I.S. simples acessível

1

2,7 m²

Sala do pessoal

2

Pð

1 em cada UF

I.S. simples

2

2 m²

1 em cada UF

S. do pessoal junto da cozinha principal

1

Pð

Partilhado pelas 2 UF

I.S. simples

1

2 m²

Partilhado pelas 2 UF

Partilhado pelas 2 UF (4 m² para 12 camas e 0,3 m²/cama a mais)

Apoio

ESTIMATIVA DE ÁREAS MÍNIMAS

5HFRPHQGiYHO
Partilhado pelas 2 UF

ÉUHD~WLOWRWDO3 422,6 m²
ÉUHD~WLOFM
Pð
ÉUHDEUXWDWRWDO4 Pð

Para LIJ com 30 crianças/jovens, organizado em duas Unidades Funcionais. Com Entrada Principal do LIJ + Cozinha Principal fora do espaço físico das UF
Por espaço/compartimento.
Inclui 10% circulações.
4
&RHÀFLHQWH$E$X 
1
2
3
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Anexo 2 – Manual de Manutenção e Utilização – Elementos para a sua Elaboração

ÍNDICE
1.

CARACTERIZAÇÃO GLOBAL DO EDIFÍCIO
1.1

1.2

IDENTIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO (CADASTRO)
1.1.1

Localização do edifício

1.1.2

Data de construção

1.1.3

Caracterização funcional



,GHQWL¿FDomRGRSURSULHWiULRHFRQWDFWRV



5HJLVWRVOHJDLVFRQVHUYDWyULDSUHGLDO¿QDQoDVHPXQLFLSDO



3ODQWDVGHORFDOL]DomR/LPLWHVGRWHUUHQR6HUYHQWLDV



'RFXPHQWDomRIRWRJUi¿FD



(OHPHQWRVGDV³WHODV¿QDLV´

1.1.9

Peças escritas

1.1.10

Livro de obra

IDENTIFICAÇÃO POR ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO


3UHSDUDomRGRWHUUHQR

1.2.2

Fundações

1.2.3

Estruturas

1.2.4

Paredes exteriores

1.2.5

Paredes interiores



3DYLPHQWRV
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1.3



(VFDGDVHUDPSDV

1.2.8

Coberturas



3UHHQFKLPHQWRGHYmRV



*XDUGDVHFRUULPmRV



5HYHVWLPHQWRV



(TXLSDPHQWRV¿[RVHVLQDOL]DomR

IDENTIFICAÇÃO POR INSTALAÇÕES TÉCNICAS DO EDIFÍCIO


$EDVWHFLPHQWRHGLVWULEXLomRGHiJXD



'UHQDJHPGHiJXDVUHVLGXDLV



$EDVWHFLPHQWRGHJiV

1.3.4

Rede eléctrica



&OLPDWL]DomR



,OXPLQDomR



7HOHFRPXQLFDo}HV



$VFHQVRUHV HOHYDGRUHVHPRQWDFDUJDV

1.3.9

Segurança ao incêndio



6HJXUDQoDFRQWUDLQWUXVmRHYDQGDOLVPR

 ,1)5$(6758785$612/2*5$'2852


'UHQDJHQVFRPSOHPHQWDUHV



(VWDFLRQDPHQWRV
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,OXPLQDomRH[WHULRU



(VSDoRVDMDUGLQDGRV

1.4.5

Vedações e cercas



3DYLPHQWRV



0RELOLiULRH[WHULRU

1.4.8

Canalizações de instalações

1.4.9

Sinalização
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2.

ACTIVIDADES RELACIONADAS COM A MANUTENÇÃO

2.1 GESTÃO DA MANUTENÇÃO
'H¿QLomRGHWDUHIDVGHFRUUHQWHVGDJHVWmRGDPDQXWHQomR5HFROKDYHUL¿FDomRHRUJDQL]DomRGHWRGDDLQIRUPDomRQHFHVViULDjJHVWmRGDPDQXWHQomRGR
HGLItFLR3URYLGHQFLDURFRUUHFWRDUTXLYRGDGRFXPHQWDomR FDWDORJDomRHDFHVVR 
7LSRVGHGRFXPHQWDomR

-

0DQXDLVFRPLQVWUXo}HVGHXWLOL]DomRH[SORUDomRHPDQXWHQomRSDUDHOHPHQWRVFRQVWUXWLYRVHSDUDVLVWHPDVGHLQVWDODo}HV(VSHFL¿FDo}HVGHPDWHULDLVH
HTXLSDPHQWRVHIHFWLYDPHQWHLQVWDODGRV5HODomRGHIRUQHFHGRUHVGHPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRV PRUDGDVWHOHIRQHVHID[ /LVWDVGHSHoDVGHVXEVWLWXLomR
HUHIHUrQFLDVFRPHUFLDLV

-

'RFXPHQWDomRGHFDUiFWHUDGPLQLVWUDWLYRFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPHQWLGDGHVH[WHULRUHV HPSUHVDVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVVHJXUDGRUDV 

-

'RFXPHQWDomRUHODWLYDDVLWXDo}HVGHHPHUJrQFLDHOLVWDGHWHOHIRQHV

-

(VWDEHOHFLPHQWRGHFRQWUDWRVFRPHPSUHVDVH[WHULRUHVSDUDH[HFXomRGHRSHUDo}HVGHPDQXWHQomRFRPSOH[DVRXGHJUDQGHYROXPHGHWUDEDOKRV
6HOHFFLRQDUIRUPDUHDFRPSDQKDURSHVVRDOHQFDUUHJXHGDPDQXWHQomRFRUUHQWHGRHGLItFLR

2.2 MANUTENÇÃO PLANEADA E MANUTENÇÃO CORRENTE
'H¿QLomRGHSURJUDPDGHPDQXWHQomRSODQHDGDSHULRGLFLGDGHVHHOHPHQWRVFRQVWUXWLYRVRXVLVWHPDV
0DQXWHQomR SODQHDGD PDQXWHQomR GH DOJXQV VXEVLVWHPDV $9$& SRVWR GH WUDQVIRUPDomR  SLQWXUDV H[WHULRU H LQWHULRU VXEVWLWXLomR H UHSDUDomR GH
UHYHVWLPHQWRVGHSLVR
([HFXomR GH RSHUDo}HV FRUUHQWHV GH PDQXWHQomR GH VLPSOHV H[HFXomR SHTXHQDV VXEVWLWXLo}HV OkPSDGDV H DUPDGXUDV GH LOXPLQDomR YLGURV HWF  H
SHTXHQDVUHSDUDo}HV WRUQHLUDVIHFKDGXUDVLQWHUUXSWRUHVHOpFWULFRV HOLPSH]DGDFREHUWXUD
2.3 REALIZAÇÃO DE INSPECÇÕES
,QVSHFo}HVHIHFWXDGDVUHJXODUPHQWHGHDFRUGRFRPDVSUHVFULo}HVGRVIDEULFDQWHVOHJLVODomRRXQRUPDVHPYLJRURXRXWUDGRFXPHQWDomR H[HOHYDGRUHV 
0HWRGRORJLDGHUHFROKDGHLQIRUPDomR
([LVWrQFLDGHOLVWDVGHYHUL¿FDomR FKHFNOLVWV SDUDDVGLYHUVDVSDUWHVGRHGLItFLRFRPRVDVSHFWRVDYHUL¿FDU
)LFKDVSDUDUHJLVWRGDVLQIRUPDo}HVUHFROKLGDV
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&ULWpULRVGHFODVVL¿FDomRGRHVWDGRGHFRQVHUYDomRSRUHOHPHQWRVHJOREDOGRHGLItFLR
3.

ACTIVIDADES RELACIONADAS COM A EXPLORAÇÃO E FUNCIONAMENTO

3.1 GESTÃO DE CUSTOS (ANÁLISE DO CUSTO GLOBAL)
5HFROKDHUHJLVWRGHIRUPDVLVWHPiWLFDGRVFXVWRVLQLFLDLVHFXVWRVGHFRUUHQWHVGDH[SORUDomRHPDQXWHQomRGRHGLItFLR
&XVWRVGHPDQXWHQomRDFWLYLGDGHVSODQHDGDVHDFWLYLGDGHVGLYHUVDVQmRSODQHDGDV
$FWLYLGDGHVGLYHUVDVQmRSODQHDGDVH[HFXWDGDVSRUSHVVRDOSHUPDQHQWH VDOiULRVHTXLSDPHQWRVHPDWHULDLVDUPD]HQDPHQWRHIXQFLRQDPHQWRGHR¿FLQD 
RXH[HFXWDGDVSRUHPSUHVDV VXEFRQWUDWDomRIDFWXUDV 
&XVWRVGHH[SORUDomROLPSH]DGDVLQVWDODo}HVDTXLVLomRGHPDWpULDVFRQVXPtYHLVHGHHQHUJLDFRQWUDWRVHDTXLVLomRGHVHUYLoRV
$FWLYLGDGHVGHOLPSH]DH[HFXWDGDVSRUSHVVRDOSHUPDQHQWH GHVSHVDVFRPRSHVVRDOHDTXLVLomRGHPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRV RXH[HFXWDGDVSRUHPSUHVDV
VXEFRQWUDWDomRIDFWXUDV 
$TXLVLomRGHPDWpULDVFRQVXPtYHLVHGHHQHUJLDiJXDJiVHOHFWULFLGDGHRXWURV
&RQWUDWRVHDTXLVLomRGHVHUYLoRVVHJXURVWHOHFRPXQLFDo}HVVHJXUDQoDGRHGLItFLRRXWURV
2XWUDVGHVSHVDVSHVVRDOGHDSRLRVHUYLoRVDGPLQLVWUDWLYRVRXWURV
3.2

GESTÃO DE ENERGIA

&RQWURORGRPRGHORGHFRQVXPRGHHQHUJLDGRHGLItFLRHPLQLPL]DomRGRVGHVSHUGtFLRV
$Fo}HVGHIRUPDomRHGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDomR~WLOMXQWRGRVXWHQWHVHGHPDLVSHVVRDO
9LDELOLGDGHGHDSOLFDomRGHQRYDVWHFQRORJLDV
5HFROKDGHGDGRV FRQVXPRVPHQVDLVHDQXDLV QDWRWDOLGDGHGRHGLItFLRRXSRU]RQDV
&RQWDELOL]DomRGHSHUGDVGHHQHUJLDH[DJHUDGDVHPHOHPHQWRVRXFRPSRQHQWHVGDHQYROYHQWHSHUGDVSRUPDXLVRODPHQWRGDVWXEDJHQVHFDQDOL]Do}HV
GH¿FLHQWHIXQFLRQDPHQWRGRVHTXLSDPHQWRV
(VWXGRGHSRWHQFLDLVRSRUWXQLGDGHVGHFRQVHUYDomRGHHQHUJLD
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3.3 GESTÃO DE SEGURANÇA AO INCÊNDIO
$QiOLVHGDVTXHVW}HVUHODFLRQDGDVFRPDSUHYHQomRIDFLOLGDGHGHHYDFXDomRGHSHVVRDVSURWHFomRHIDFLOLGDGHGHLQWHUYHQomRGRVERPEHLURV
)RUPDomRHWUHLQRGRVXWHQWHVHSHVVRDO
([LVWrQFLDGHPDQXDOGHVHJXUDQoD
9HUL¿FDomRGHGHVREVWUXomRGRVHVSDoRVUHVHUYDGRVSDUDDVDtGDGHHPHUJrQFLDGDVSRUWDVGHVDtGDGHHPHUJrQFLDHSRUWDVFRUWDIRJR
3.4 GESTÃO DE SEGURANÇA CONTRA INTRUSÃO E VANDALISMO
(VWDEHOHFLPHQWR GH XP VLVWHPD GH VHJXUDQoD FRQWUD LQWUXVmR QRPHDomR GR UHVSRQViYHO SHOD VHJXUDQoD SURWHFomR GRV ORFDLV DFHVVRV PRYLPHQWR GH
YLDWXUDVHGHPDWHULDLVHPHUJrQFLDVRUJDQL]DomRGDHTXLSDGHVHJXUDQoDHVTXHPDVHLQVWUXo}HVGHWUDEDOKR
&RQVLGHUDomRGHKLSyWHVHGHVXEFRQWUDWDomRDHPSUHVDHVSHFLDOL]DGD
3.5 GESTÃO DA LIMPEZA E HIGIENE
2EMHFWLYRV
*DUDQWLUXPDPELHQWHVDXGiYHOSDUDRVRFXSDQWHVDXPHQWDUDGXUDomRGDYLGD~WLOGRVUHYHVWLPHQWRVDXPHQWDUDVHJXUDQoDQDXWLOL]DomRHVHJXUDQoDDR
LQFrQGLRHHPVLVWHPDV$9$&OLPLWDURGHVHQYROYLPHQWRGHEDFWpULDV
(VWDEHOHFLPHQWRGHSURJUDPDSDUDH[HFXomRGDVGLYHUVDVRSHUDo}HVHGH¿QLomRGRVUHFXUVRVKXPDQRVPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVQHFHVViULRV
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Anexo 3 – Recomendações Complementares de Segurança ao Incêndio – Estabelecimentos Existentes

ÍNDICE
1.

APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA ADOPTADA

2.

CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS E DOS EDIFÍCIOS SOB O PONTO DE VISTA DE RISCO DE INCÊNDIO

3.

ACESSIBILIDADE AOS EDIFÍCIOS E DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA COMBATE AO INCÊNDIO

4.

LIMITAÇÕES À PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO PELO EXTERIOR DO EDIFÍCIO

4.1

Paredes exteriores de construção tradicional

4.2

Paredes de empena

4.3

Paredes não-tradicionais

4.4

Coberturas
4.4.1 Exigências gerais
4.4.2 Coberturas em terraço
4.4.3 Outras coberturas

5.

CONDIÇÕES GERAIS DE COMPORTAMENTO AO FOGO, ISOLAMENTO E PROTECÇÃO

5.1

Compartimentação corta-fogo

5.2

Resistência ao fogo de elementos estruturais

5.3

Exigências relativas a cablagem diversa

5.4

Compartimentação de fogo

5.5

Isolamento e protecção de pátios interiores

5.6

Isolamento e protecção dos locais de risco B

5.7

Isolamento e protecção dos locais de risco C

5.8

Isolamento e protecção dos locais de risco D
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5.9

Isolamento e protecção dos locais de risco E

5.10

Posto de segurança

5.11

Protecção das vias horizontais de evacuação

5.12

Protecção das vias verticais de evacuação
5.12.1 Aspectos gerais
5.12.2 Protecção no piso de saída
5.12.3 Protecção para os restantes pisos

5.13

Isolamento de outras circulações verticais

5.14

Isolamento e protecção das caixas dos elevadores

5.15

Isolamento e protecção de canalizações e condutas
5.15.1 Aspectos gerais
5.15.2 Condições de isolamento
5.15.3 Características dos ductos
5.15.4 Dispositivos de obturação automática

5.16

Protecção de vãos interiores
5.16.1 Resistência ao fogo de portas
5.16.2 Dispositivos de fecho e retenção das portas resistentes ao fogo
5.16.3 Dispositivos de fecho das portinholas de acesso a ductos de isolamento

5.17

Reacção ao fogo
5.17.1 Vias de evacuação horizontais
5.17.2 Vias de evacuação verticais e câmaras corta-fogo
5.17.3 Locais de risco
5.17.4 Outras comunicações verticais dos edifícios
5.17.5 Tectos falsos
5.17.6 Materiais de correcção acústica em paredes e tectos

6.

CONDIÇÕES GERAIS DE EVACUAÇÃO

6.1

Condições gerais

6.2

Características das portas
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7.

INSTALAÇÕES TÉCNICAS

8.

SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA

9.
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10.

MEIOS DE EXTINÇÃO

11.

CONTROLO DA POLUIÇÃO DO AR

12.
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13.

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA SEGURANÇA

14.

REFERÊNCIAS
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1.

APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA ADOPTADA
As presentes “Recomendações Gerais de Segurança ao Incêndio” (RGSI) têm como âmbito de aplicação os edifícios existentes ocupados na totalidade, ou
em parte, por Lares de Infância e Juventude (LIJ).
3RUTXHFDGDXPGRV/,-DSUHVHQWDHVSHFL¿FLGDGHVSUySULDVDVPHGLGDVSURSRVWDVQmRSRGHPGDUXPDUHVSRVWDREMHFWLYDHH¿FD]SDUDWRGDVDVVLWXDo}HV
que ocorrem, considerando-se indispensável a realização de um estudo de segurança ao incêndio. Assim, as RGSI devem ser encaradas somente como um
instrumento orientador da metodologia a desenvolver e das medidas a implementar.
As RGSI referem-se aos aspectos comuns aos estabelecimentos em causa e resultam, em parte, das observações decorrentes das visitas realizadas a
estabelecimentos em funcionamento e de um inquérito feito a alguns dos estabelecimentos existentes.
&RPRRVHVWDEHOHFLPHQWRVREMHFWRGHHVWXGRVHHQFRQWUDPMiFRQVWUXtGRVQHPVHPSUHpSRVVtYHODSOLFDUDVPHGLGDVGHVHJXUDQoDDRLQFrQGLRSURSRVWDV
SDUDRVQRYRV>@GHVWDFDQGRVHDHVWHSURSyVLWRDVVHJXLQWHVVLWXDo}HV
Situação 1 – A implementação das medidas propostas na regulamentação implicam, do ponto de vista construtivo, obras profundas
QTXDGUDPVHQHVWDVLWXDomRH[LJrQFLDVFXMRFXPSULPHQWRLPSOLFDDOWHUDo}HVItVLFDVGRHGLItFLRHFXMDFRQFUHWL]DomRpGLItFLO
Referem-se, a título de exemplo, as exigências relacionadas com a acessibilidade aos edifícios, as paredes exteriores, as paredes de empena, a compartimentação
ao fogo e o controlo de fumo.
Situação 2 – A implementação das medidas propostas na regulamentação não implicam, do ponto de vista construtivo, obras profundas
(QTXDGUDPVHQHVWDVLWXDomRH[LJrQFLDVFXMRFXPSULPHQWRQmRLPSOLFDDOWHUDo}HVItVLFDVSURIXQGDVGRHGLItFLRHFXMDFRQFUHWL]DomRpQRUPDOPHQWHYLiYHO
Referem-se, a título de exemplo, as exigências relacionadas com o isolamento e protecção dos locais de risco, instalação de posto de posto de segurança,
protecção das vias horizontais de evacuação, protecção das vias verticais de evacuação, isolamento de outras circulações verticais, isolamento e protecção
de canalizações e condutas, protecção de vãos interiores, resistência ao fogo de portas, reacção ao fogo, instalações técnicas, sinalização e iluminação de
segurança, meios de detecção, alarme e alerta, meios de extinção, controlo da poluição do ar e exploração dos edifícios
$VVLPSRUTXHFDGDXPGRVHVWDEHOHFLPHQWRVDSUHVHQWDHVSHFL¿FLGDGHVSUySULDVDVPHGLGDVSURSRVWDVQmRSRGHPGDUXPDUHVSRVWDREMHFWLYDHH¿FD]SDUD
WRGDVDVVLWXDo}HVTXHRFRUUHPUHFRPHQGDQGRVHTXHVHMDUHDOL]DGRXPHVWXGRGHVHJXUDQoDDRLQFrQGLRGHYHQGRHVWHGRFXPHQWRVHUHQFDUDGRVRPHQWH
como um instrumento orientador da metodologia a desenvolver e das medidas a implementar.
As medidas contidas neste anexo terão de ser articuladas com as propostas para os estabelecimentos novos [1, 2].

2.

CLASSIFICAÇÃO DOS LOCAIS E DOS EDIFÍCIOS SOB O PONTO DE VISTA DE RISCO DE INCÊNDIO
5HODWLYDPHQWHDHVWDPDWpULDPDQWrPVHDVGH¿QLo}HVHDVFODVVL¿FDo}HVUHODWLYDVTXHUDORFDLVGHULVFRTXHUDRULVFRGDXWLOL]DomRTXHIRUDPHVWDEHOHFLGDV
para os novos edifícios [1].
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3.

ACESSIBILIDADE AOS EDIFÍCIOS E DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA COMBATE AO INCÊNDIO
Os edifícios existentes devem possuir adequadas vias de acesso que permitam aos bombeiros desenvolverem todas as operações necessárias para o
combate de eventual incêndio e a salvamento dos ocupantes, bem como disponibilidade de água para combate ao incêndio (marcos de água, bocas de
LQFrQGLRRXGHSyVLWRV 
&DVRVHYHUL¿TXHTXHRVDUUXDPHQWRVHPFDXVDQmRSHUPLWHPDDFHVVLELOLGDGHGDVYLDWXUDVGRVERPEHLURVORFDLVGHDFRUGRFRPLQGLFDGRSDUDRVQRYRVHGLItFLRV
HQmRVHMDH[HTXtYHOXPDLQWHUYHQomRTXHHOLPLQHDVFRQGLFLRQDQWHVH[LVWHQWHVpLPSUHVFLQGtYHOTXHVHYHUL¿TXHDDGRSomRGHPHGLGDVFRPSHQVDWyULDVTXH
podem consistir, por exemplo, no reforço dos meios de extinção e do número de elementos da equipa de segurança indicados para os novos edifícios [2].

4.

LIMITAÇÕES À PROPAGAÇÃO DO INCÊNDIO PELO EXTERIOR DO EDIFÍCIO

4.1

Paredes exteriores de construção tradicional
No que se refere às paredes exteriores de construção tradicional deve ser feita uma avaliação das condições gerais e da possibilidade de melhoria de alguns
aspectos que eventualmente não respeitem as exigências feitas para os novos edifícios [1 e 2].

4.2

Paredes de empena
No que se refere às paredes de empena deve ser feita uma avaliação das condições gerais e da possibilidade de melhoria de alguns aspectos que eventualmente
não respeitem as exigências feitas para os novos edifícios [1].

4.3

Paredes não-tradicionais
&DVRRVHGLItFLRVVHMDPGRWDGRVGHSDUHGHVH[WHULRUHVQmRWUDGLFLRQDLVHVWDVGHYHPUHVSHLWDUDVH[LJrQFLDVIRUPXODGDVSDUDRVQRYRVHGLItFLRV>@GHYHQGR
ser adoptadas medidas que limitem a possibilidade de propagação do incêndio através dessas paredes.

4.4

Coberturas
4.4.1 Exigências gerais
Devem ser observadas as recomendações propostas para os novos edifícios.
4.4.2 Coberturas em terraço
Devem ser observadas as recomendações propostas para os novos edifícios.
4.4 .3 Outras coberturas
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os novos edifícios.

5.

CONDIÇÕES GERAIS DE COMPORTAMENTO AO FOGO, ISOLAMENTO E PROTECÇÃO

5.1

COMPARTIMENTAÇÃO CORTA-FOGO
Deve-se procurar cumprir as exigências sobre esta matéria referidas para os edifícios novos [2], embora se reconheça que nem sempre isso será possível.
$VVLP TXDQGR VH YHUL¿FDU HVVD LPSRVVLELOLGDGH GHYH VHU DYDOLDGD D GLPHQVmR GR LQFXPSULPHQWR H FRQVHTXHQWHPHQWH GDV PHGLGDV FRPSHQVDWyULDV D
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DGRSWDUTXHSRGHPFRQVLVWLUQXPDGDVVHJXLQWHVGHHQWUHDVYiULDVSRVVtYHLV
- 5HIRUoRGDTXDOL¿FDomRGHUHVLVWrQFLDDRIRJRGRVHOHPHQWRVGHFRPSDUWLPHQWDomRRTXHSRGHVHUFRQVHJXLGRSRUH[HPSORUHFRUUHQGRDSODFDVGHJHVVR
- ,QWURGXomRGHPHLRVDXWRPiWLFRVGHH[WLQomR
5.2

RESISTÊNCIA AO FOGO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS
'HYHVHUIHLWDXPDGHWHUPLQDomRGDTXDOL¿FDomRGHUHVLVWrQFLDDRIRJRGRVHOHPHQWRVHVWUXWXUDLVGRHGLItFLR
1RVFDVRVHPTXHRVHOHPHQWRVQmRDSUHVHQWHPDTXDOL¿FDomRH[LJLGDSDUDRVQRYRVHGLItFLRV>H@GHYHUiVHUSRQGHUDGDDQHFHVVLGDGHRXQmRGH
proceder à melhoria da sua capacidade de desempenho, o que pode ser conseguido à custa de produtos ignífugos ou intumescentes ou à aplicação de
revestimentos que retardem a transmissão de calor aos elementos a proteger.

5.3

EXIGÊNCIAS RELATIVAS A CABLAGEM DIVERSA
7RGDDFDEODJHPUHODFLRQDGDFRPHTXLSDPHQWRVHVLVWHPDVGHVHJXUDQoDDRLQFrQGLRGHYH¿FDUHPEHELGDRXSURWHJLGDHPGXFWRSUySULRRXHPDOWHUQDWLYD
garantir as classes de resistência, P ou PH, de acordo com o exigido para os novos edifícios [2].

5.4

COMPARTIMENTAÇÃO DE FOGO
&DVRVHYHUL¿TXHTXHRHGLItFLRQmRUHVSHLWDDVH[LJrQFLDVGHFRPSDUWLPHQWDomRGH¿QLGDVSDUDRVQRYRVHGLItFLRVQHPpYLiYHOLQWURGX]LUWDOFRPSDUWLPHQWDomR
GH PRGR D UHVSHLWDU DV iUHDV Pi[LPDV GRV FRPSDUWLPHQWRV GH IRJR GH¿QLGRV SDUD RV QRYRV HGLItFLRV GHYH VHU IHLWD XPD DYDOLDomR GD QHFHVVLGDGH GH
LQWURGX]LUPHGLGDVFRPSHQVDWyULDVTXHSRGHPFRQVLVWLUHP
- 5HIRUoRGRVPHLRVGHGHWHFomRGHLQFrQGLR
- ,QWURGXomRGHPHLRVDXWRPiWLFRVGHH[WLQomR
- Reforço das equipas de segurança.

5.5

ISOLAMENTO E PROTECÇÃO DE PÁTIOS INTERIORES
&DVRVHYHUL¿TXHDH[LVWrQFLDGHSiWLRVLQWHULRUHVFREHUWRVWRGRVRVUHYHVWLPHQWRVLQWHULRUHVGHYHPVHUSHORPHQRVGDFODVVHGHUHDFomRDRIRJR$V
para os revestimentos de tectos e paredes, e da classe CFL-s2 para os revestimentos de piso.
$HQYROYHQWHGHSiWLRVLQWHULRUHVFREHUWRVIHFKDGRVDGMDFHQWHDORFDLVGRWLSR(WHUiREULJDWRULDPHQWHXPDUHVLVWrQFLDDRIRJRSDGUmRGDFODVVH(,RX
superior.
A protecção da envolvente referida anteriormente, no caso de caminhos de evacuação que sirvam locais de risco E, sobranceiros a pátios, pode ser apenas
garantida por meios activos de controlo de fumo complementados por painéis de cantonamento ou por telas accionadas por detecção automática, a localizar
nessa envolvente.
$VSDUHGHVGRHGLItFLRTXHFRQ¿QHPFRPHVVHSiWLRGHYHPUHVSHLWDUDVH[LJrQFLDVGHOLPLWDomRGHSURSDJDomRGRIRJRHVWDEHOHFLGDVSDUDRVQRYRVHGLItFLRV

5.6

ISOLAMENTO E PROTECÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO B
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
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5.7

ISOLAMENTO E PROTECÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO C
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].

5.8

ISOLAMENTO E PROTECÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO D
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].

5.9

ISOLAMENTO E PROTECÇÃO DOS LOCAIS DE RISCO E
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].

5.10

POSTO DE SEGURANÇA
2HGLItFLRGHYHVHUGRWDGRGHXPSRVWRGHVHJXUDQoDTXHUHVSHLWHDVFRQGLo}HVGH¿QLGDVSDUDRVHGLItFLRVQRYRV>@

5.11

PROTECÇÃO DAS VIAS HORIZONTAIS DE EVACUAÇÃO
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].

5.12

PROTECÇÃO DAS VIAS VERTICAIS DE EVACUAÇÃO
5.12.1 Aspectos gerais
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
5.12.2 Protecção no piso de saída
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
5.12.3 Protecção para os restantes pisos
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].

5.13

ISOLAMENTO DE OUTRAS CIRCULAÇÕES VERTICAIS
Recomenda-se que as circulações verticais interiores que não constituam vias de evacuação respeitam as exigências feitas sobre esta matéria para os
edifícios novos [1].

5.14

ISOLAMENTO E PROTECÇÃO DAS CAIXAS DOS ELEVADORES
&DVRVHYHUL¿TXHDH[LVWrQFLDGHHOHYDGRUGHYHVHYHUL¿FDURVHXLVRODPHQWRUHVSHLWDDVH[LJrQFLDVGH¿QLGDVSDUDRVQRYRVHGLItFLRV>@

5.15

ISOLAMENTO E PROTECÇÃO DE CANALIZAÇÕES E CONDUTAS
5.15.1 Aspectos gerais
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
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5.15.2 Condições de isolamento
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
5.15.3 Características dos ductos
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
5.15.4 Dispositivos de obturação automática
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
5.16

PROTECÇÃO DE VÃOS INTERIORES
5.16.1 Resistência ao fogo de portas
Devem ser observadas as recomendações propostas para os edifícios novos [2].
5.16.2 Dispositivos de fecho e retenção das portas resistentes ao fogo
Devem ser observadas as recomendações propostas para os edifícios novos [2].
5.16.3 Dispositivos de fecho das portinholas de acesso a ductos de isolamento
As portinholas de acesso a ductos de isolamento de canalizações ou condutas devem ser munidas de dispositivos que permitam mantê-las fechadas,
JDUDQWLQGRDFODVVL¿FDomR&

5.17

REACÇÃO AO FOGO
5.17.1 Vias de evacuação horizontais
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
5.17.2 Vias de evacuação verticais e câmaras corta-fogo
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
5.17.3 Locais de risco
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
5.17.4 Outras comunicações verticais dos edifícios
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
5.17.5 Tectos falsos
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
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5.17.6 Materiais de correcção acústica em paredes e tectos
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
6.

CONDIÇÕES GERAIS DE EVACUAÇÃO

6.1

Condições gerais
'HYHVHUIHLWDXPDDYDOLDomRGDVFRQGLo}HVJHUDLVGHHYDFXDomRGRHGLItFLRLQFOXLQGR
- 'H¿QLomRFODUDGRVSHUFXUVRVQRLQWHULRUGRVORFDLV
- 1~PHURGHVDtGDVGRVORFDLV
- /DUJXUDGDVVDtGDVGRVORFDLV
- 'LVWkQFLDDSHUFRUUHUQRVORFDLV
- /DUJXUDOLYUHDVYLDVKRUL]RQWDLVGHHYDFXDomR
- 1~PHURGHYLDVYHUWLFDLVGHHYDFXDomR
- Largura das vias verticais de evacuação.
&DVRVHYHUL¿TXHDH[LVWrQFLDGHLQVX¿FLrQFLDVUHODWLYDPHQWHDRH[LJLGRSDUDRVQRYRVHGLItFLRVHQmRVHMDSRVVtYHODVXDHOLPLQDomRGHYHPVHUFRQVLGHUDGDV
PHGLGDVFRPSHQVDWyULDVGHVWDFDQGRVHDVVHJXLQWHV
- 5HIRUoRGRVPHLRVDXWRPiWLFRVGHGHWHFomRGHLQFrQGLRH[LJLGRVSDUDRVHGLItFLRVQRYRV>@
- 5HIRUoRGDVHTXLSDVGHVHJXUDQoDH[LJLGDVSDUDRVHGLItFLRVQRYRV>@
- 5HRUJDQL]DomRGDXWLOL]DomRGRVHVSDoRVGHIRUPDDTXHRVXWLOL]DGRVSRUSHVVRDVFRPOLPLWDo}HV¿TXHPVLWXDGRVQRSLVRGHVDtGDSDUDRH[WHULRU

-

$GLPHQVmRGDVPHGLGDVFRPSHQVDWyULDVDDGRSWDUGHFRUUHQDWXUDOPHQWHGRJUDXGHLQVX¿FLrQFLDH[LVWHQWHVHPFDGDVLWXDomRHPFRQFUHWR
6.2

Características das portas
2VORFDLVTXHGmRSDUDYLDVGHHYDFXDomRGHYHPVHUGRWDGRVGHSRUWDVFRPTXDOL¿FDomRGHUHVLVWrQFLDDRIRJRHGRWDGDVGHPHFDQLVPRGHIHFKRDXWRPiWLFR
GHDFRUGRFRPRGH¿QLGRSDUDRVHGLItFLRVQRYRV>@

7.

INSTALAÇÕES TÉCNICAS
'HYHSURFHGHUVHjYLVWRULDGDVLQVWDODo}HVWpFQLFDVFRPRREMHFWLYRGHGHWHFWDUHYHQWXDLVDQRPDOLDVHLQVX¿FLrQFLDV
7RGDV DV DQRPDOLDV H LQVX¿FLrQFLDV GHWHFWDGDV GHYHP VHU HOLPLQDGDV GH PRGR D TXH WRGDV DV LQVWDODo}HV HVWHMDP GRWDGDV GDV FRQGLo}HV LPSRVWDV QD
UHJXODPHQWDomRHVSHFt¿FDHQDVUHFRPHQGDo}HVGHVHJXUDQoDDRLQFrQGLRSURSRVWDVSDUDRVQRYRVHGLItFLRV>@

8.

SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].

9.

MEIOS DE DETECÇÃO, ALARME E ALERTA
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].
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10.

MEIOS DE EXTINÇÃO
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].

11.

CONTROLO DA POLUIÇÃO DO AR
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os edifícios novos [2].

12.

CONTROLO DE FUMO
'HYHPH[LVWLUPHLRVTXHSURPRYDPDOLEHUWDomRSDUDRH[WHULRUGRIXPRHGRVJDVHVWy[LFRVRXFRUURVLYRVQDVFRQGLo}HVGH¿QLGDVSDUDRVQRYRVHGLItFLRV>@
&DVRVHYHUL¿TXHDLPSRVVLELOLGDGHGHDGRSWDURVHVVHVPHLRVHFRPRDJHQHUDOLGDGHGRVHGLItFLRVH[LVWHQWHVVmRGHSHTXHQDDOWXUDRFRQWURORGHIXPRQRV
casos em que ele é exigido poderá ser feito recorrendo a soluções diversas.
Uma solução possível consiste, quando não existe protecção da ligação entre as vias verticais de evacuação e as vias horizontais, na introdução de entradas
de entradas de ar, ao nível de cada piso, nas extremidades das vias horizontais de evacuação, e saída, no topo das caixas de escada, com área igual a 1 m2.

13.

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA SEGURANÇA
Devem ser observadas as recomendações de segurança ao incêndio propostas para os novos edifícios, as quais podem ser agravadas como forma de
compensar o não cumprimento de determinadas exigências feitas para os edifícios novos [2].

14.

REFERÊNCIAS
>@±

'HFUHWR/HLQGH1RYHPEUR±5HJLPH-XUtGLFRGD6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRVHP(GLItFLRV

>@±

3RUWDULDQGHGH'H]HPEUR±5HJXODPHQWR7pFQLFRGH6HJXUDQoD&RQWUD,QFrQGLRHP(GLItFLRV 6&,( 
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