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INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO 

CENTRO DE SANGUE E DA TRANSPLANTAÇÃO DE LISBOA 

ÁREA FUNCIONAL DA TRANSPLANTAÇÃO 

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ZONA LIMPAS NO PISO 1 

MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

 

1 – OBJECTO DO PROCEDIMENTO 

Pretende-se proceder à construção de uma sala limpa da Classe B (classificação 

segundo as normas GMP) para processamento de tecidos, com uma sala limpa da 

Classe C, de preparação e apoio, aumentando o número de salas limpas do piso 1 do 

edifício de laboratórios do Centro de Sangue e da Transplantação – área funcional da 

Transplantação, sito no Hospital de Pulido Valente, Alameda das Linhas de Torres 

nº117, 1769-001 LISBOA. 

A sala limpa de processamento de tecidos terá antecâmaras de entrada e de saída, 

ambas da Classe C, que comunicarão com os espaços envolventes já existentes, 

assim como, a sala limpa de preparação e apoio, que comunicará com a primeira 

antecâmara de acesso à zona limpa, já existente. 

Todo o conjunto será executado à semelhança e em continuação do conjunto de salas 

limpas existentes, segundo a configuração representada em planta, servindo-se das 

infraestruturas e funcionalidades já executadas. 

O espaço de construção destas salas é o que foi deixado devoluto, aquando da 

construção das salas limpas existentes e destinado a este fim, sendo as novas salas a 

executar, totalmente equipadas com instalações e dispositivos, elétricos e mecânicos, 

necessários ao seu correto funcionamento e compatíveis com as instalações 

existentes. 

Compreende o presente projeto as instalações dos painéis e portas pré-fabricadas 

necessários para cumprir o que se encontra representado em planta, conjuntamente 

com as instalações de utilização de energia elétrica, de iluminação e de tomadas, de 
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segurança e controlo com interbloqueamento de portas, de telecomunicações e 

instalações mecânicas de climatização, com controlo e visualização de parâmetros 

das condições ambiente pelo sistema de gestão técnica existente e de fornecimento 

de dióxido de carbono (CO2). 

Todo o conjunto de salas limpas e antecâmaras a executar serão de construção pré-

fabricada, de acordo com as normas BNF e nos restantes espaços envolventes, 

deverão ser asseguradas condições, para que os compartimentos sejam classificados 

nas Classes B e C pelas normas EU GMP, de dentro para fora, tendo em 

consideração que ficarão integradas com salas do mesmo tipo e já existentes. 

Na elaboração deste estudo foram seguidas as indicações e as necessidades do 

Centro de Sangue e da Transplantação de Lisboa, área funcional da Transplantação, 

tendo-se definido áreas de trabalho, circulações de limpos e sujos e funcionalidades 

de espaços, equipamentos, ligações e interligações conforme desenhos anexos. 

Na construção das câmaras e antecâmaras, bem como, na adaptação dos restantes 

espaços envolventes, deverão ser seguidas as normas ISO 14644-4 para salas limpas 

e ambientes controlados associados e as normas EU GMP (Guia Europeu Para as 

Boas Práticas de Fabrico de Produtos Médicos Estéreis, Anexo 1). 

 

2 – SALAS LIMPAS e ANTECÂMARAS PRÉ-FABRICADAS 

Foi previsto a construção de um conjunto de duas salas limpas, uma de 

processamento de tecidos com a área aproximada de 9m2, com duas antecâmaras 

destinadas à entrada e à saída e outra de preparação e apoio com a área aproximada 

de 7m2, pré-fabricadas em painéis metálicos de dupla face, preenchido por poliuretano 

expandido, com tetos à altura mínima de 2,5m e dotadas de envidraçados de dupla 

face (janelas), portas e “pass-box”, conforme descritivo que se segue e desenhos 

anexos. 

Todo o conjunto será equipado com instalações de iluminação e tomadas de energia 

elétrica, instalações de telecomunicação e instalações de segurança, ligadas às redes 

locais existentes, bem como, as instalações de climatização, com controlo de 
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temperatura, humidade, pressão, caudal de ar e monitorização da humidade relativa, 

pelo sistema de gestão técnica existente. 

Na sala limpa de processamento considerou-se também a instalação de uma 

incubadora refrigerada de conservação, incorporada nos painéis pré-fabricados. 

Deverá ser utilizado na construção das salas limpas e das antecâmaras, assim como, 

das instalações elétricas e mecânicas, materiais e equipamentos semelhantes aos 

existentes nas salas limpas atuais. 

 

Paredes e tetos 

As paredes e tetos das duas salas e antecâmaras pré-fabricadas serão executadas 

em painéis com 80mm e 60mm de espessura, respetivamente e dupla superfície de 

chapa de aço galvanizada com 0,7mm de espessura, com tratamento exterior 

termolacado absolutamente liso, adequado a salas limpas, cheios entre painéis com 

poliuretano expandido de alta densidade (40Kg/m3), de forma a que se obtenha no 

conjunto a classe de resistência ao fogo REI 30. 

Os painéis terão perfis metálicos de encaixe entre si, de ângulo e de fixação ao chão, 

que facilite a sua montagem e continuidade, sendo as uniões das superfícies de dois 

painéis consecutivos complementadas com silicone adequado com características anti 

fúngicas e as juntas parede/parede, teto/teto e parede/teto rematadas com perfis 

sanitários. 

Os perfis sanitários de remate poderão ser em alumínio anodizado ou aço inox polido 

e deverão ter espessura mínima que assegure o seu alinhamento em todo o seu 

comprimento, com arestas arredondadas e forma côncava, para as juntas de canto 

parede/parede e parede/teto. 

Os painéis que constituem as paredes e os tetos das salas limpas e antecâmaras, 

deverão ter os rasgos necessários nos locais adequados para a instalação de todos 

os equipamentos e componentes dos sistemas que a integram e das aparelhagens e 

instalações a incorporar nas instalações do edifício. 
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As molduras dos aros das portas, dos “pass-box”, da porta do frigorífico e das janelas 

ficarão encastradas à face dos painéis sem que se verifiquem ressaltes nas 

superfícies pelo interior das salas. 

Serão utilizados perfis de remate e acompanhamento dos vinílicos a colocar nos 

pavimentos delimitando os rodapés. 

    

Pavimentos 

Os pavimentos das salas limpas e das antecâmaras serão em vinílico contínuo 

condutivo anti estático, homogéneo, monocamada de 2 mm de espessura. 

A aplicação dos pavimentos de vinílico após as superfícies terem sido reparadas e 

regularizadas, compreende os seguintes trabalhos: 

- varrimento e aspiração das superfícies por forma a eliminarem-se quaisquer 

partículas soltas e poeiras; 

- aplicação de massa de nivelamento, utilizando a talocha e régua metálica, que 

depois de seca será lixada mecanicamente, assegurando-se que as superfícies 

se apresentem perfeitamente desempenadas, lisas e uniformes; 

- novo varrimento e aspiração das superfícies; 

- colagem das peças de vinil utilizando cola de contacto apropriada, aplicada à 

espátula, de modo a que a totalidade do revestimento se apresente 

completamente colado às bases, desempenado e sem bolhas de ar; 

- as juntas entre peças contíguas serão previamente cortadas em bisel, após o 

que serão soldadas com cordão do mesmo fabricante, de acordo com a 

recomendação deste, devendo apresentarem-se bem definidas, retilíneas e em 

esquadria com as paredes. 

Os pavimentos de vinílico subirão nas paredes cerca de 0,10m, sendo coladas a estas 

e a peças concavas apropriadas para preencherem o canto formado entre as paredes 

e o chão. No topo, o vinílico será rematado com perfil sanitário semelhante ao das 

juntas dos painéis.  
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Portas 

As portas da sala limpa de processamento de tecidos e das antecâmaras a instalar, 

em número de três (3), serão executadas com dois painéis de chapa de aço com 

moldura do mesmo material, cheios com poliuretano expandido de alta densidade e 

com acabamento semelhante aos painéis das paredes. 

Os aros das portas deverão ter estrutura mecânica para suportar os esforços 

resultantes do peso e utilização das portas, o perfil adequado para permitir a selagem 

à passagem de ar e para garantir as condições de higiene. 

As portas a instalar (3) serão dotadas de sistemas de fecho automático por mola de 

recuperação, com dispositivos de selagem à passagem de ar em todo o seu 

perímetro, dotada de testa elétrica com sistema de interbloqueamento entre elas e 

com as portas existentes, no acesso e na saída, com botão de emergência que 

desativa o interbloqueamento permitido o acionamento mecânico de abertura de 

segurança. 

O dispositivo de acionamento mecânico de abertura das portas destina-se a situações 

de segurança, em caso de falha de energia elétrica ou de falha do sistema de controlo 

automático de interbloqueamento e provocará a abertura mecânica do trinco e da 

selagem individual das portas, por pressão sobre o botão segurança que fica 

incorporado nos próprios dispositivos de comando das portas, colocados lateralmente. 

A porta de entrada na sala limpa permitirá a dimensão livre de 0,90x2,10m e as portas 

da antecâmara de saída terão as dimensões livres de 0,60x2,10m e todas as portas 

terão sentido de abertura no sentido do exterior da sala, permitindo a fuga em 

segurança na presença de situações de perigo. 

As portas serão dotadas de óculo de vidro encastrado com perfis de remate, iguais 

aos definidos para as janelas dos painéis. 

As dobradiças das portas e os puxadores deverão constituir saliências de reduzidas 

dimensões e com superfícies arredondadas, à semelhança do dispositivo de 

acionamento elétrico e mecânico de abertura das portas. 

Deverão ser instaladas portas em tudo iguais às existentes, incluindo sistemas. 
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Janelas 

As janelas que equipam as salas limpas, no total de três (3), mais três (3) para as 

portas, serão fixas, com vidros colocados à face de ambos os lados dos painéis e das 

portas. 

Os aros das janelas serão em chapa de aço com o mesmo acabamento dos painéis 

deverão ter perfis adequados para montagem encastrada em todo o perímetro dos 

vãos e alojar os conjuntos dos dois vidros, com afastamento tal que as suas faces 

exteriores acompanhem as superfícies dos painéis ou das portas. 

Os dois vidros que cada uma das janelas comporta, colocados à face (bi aflorante) 

com quadro perfazendo os 80mm de espessura dos painéis, serão constituídos por 

vidros 4mm de espessura, configurando-se como um vidro duplo com características 

de estanquicidade, térmicas e acústicas semelhantes. 

 

“Pass-box” 

Os “pass-box” que irão equipar as salas limpas, em número de três (3), são iguais às 

existentes nas salas limpas contíguas e são constituídos por caixas com as 

dimensões interiores, uma (1) de 0,45x0,60x0,45m (larg. alt. prof.) para a saída de 

produtos e as outras duas (2) de 0,60x0,60x0,60m, de construção em chapa de aço 

inox 316, dotadas portas em ambos os lados, interior e exterior das salas, com óculo 

em PVC dissipativo transparente e com encravamento mecânico de abertura entre si. 

A montagem dos “pass-box” na sala limpa de processamento de tecidos, será feita de 

forma a que as portas no seu interior fiquem à face dos painéis das paredes da sala. 

Os aros das portas das “pass-box” deverão ter perfil adequado para permitir a 

selagem à passagem de ar.  

 

Incubadora refrigerada de 3º a 50ºC 

A sala limpa de processamento de tecidos será equipada com uma incubadora 

refrigerada com regulação de temperatura para funcionar de 3º a 50ºC, com uma 
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precisão de 0,5ºC de montagem encastrada nos painéis das paredes, ficando com a 

porta à face da superfície interior da sala. 

A incubadora terá a capacidade de 196 litros, com a cuba em material resistente ao 

choque e facilmente lavável, dotada de quatro prateleiras de posicionamento 

regulável, iluminação automática por abertura da porta, de baixo consumo, com 

regulação automática de temperatura. 

Será de funcionamento regulado e controlado por microprocessador de modo a 

assegurar a estabilidade da temperatura no seu interior, dispondo de display para 

indicação digital da temperatura, teclado de programação da temperatura de 

funcionamento, entrada de ligação à rede estruturada e interface RS232 para ligação 

a PC e software.  

O corpo da incubadora e a sua máquina ficará do lado de fora da sala limpa, devendo 

possuir proteção mecânica, no entanto, deverá ter-se em consideração o remate com 

os painéis das paredes das câmaras e a acessibilidade aos seus componentes 

mecânicos.  

A porta da incubadora terá montagem semelhante às restantes portas da sala limpas, 

com as dobradiças e os puxadores obedecendo aos mesmos requisitos. 

O equipamento de referência é da marca VELP SCIENTIFICA, modelo FOC 225E ou 

equivalente. 

 

Iluminação 

A iluminação das salas limpas e das antecâmaras de entrada e saída será do tipo 

LED com as luminárias encastradas nos tetos, em rasgos devidamente abertos para 

as receber, assegurando níveis de iluminação de pelo menos 500 lux. 

As luminárias das salas limpas deverão de forma retangular com difusor opalino liso 

emoldurado por aros de alumínio anodizado, que garantam a proteção contra a 

penetração de poeiras (IP65), de montagem encastrada, corpo em chapa electro 

zincada termolacada na cor branca, equipada com fonte de luz LED de fluxo luminoso 
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de 4980 lumens de 44W de potência e temperatura de cor de 4000 Kelvin (L1). 

Luminária de referência HRLZ da EEE ou equivalente. 

As luminárias das antecâmaras serão de encastrar de forma redonda, com corpo em 

chapa de aço termolacado na cor branca com difusor em policarbonato opalino, com 

225mm de diâmetro, equipado com LED’s, debitando um fluxo luminoso de 1450 

lumens, de 18W de potência e temperatura de cor de 4000 Kelvin (L2). Luminária de 

referência PIP SNEAT-C ou equivalente. 

A luminária a colocar no corredor de saída será de encastrar igual às existentes com a 

potência de 18W (L3). Luminária de referência DK500 da EEE ou equivalente. 

As luminárias de emergência a instalar em todas as salas limpas e antecâmaras, 

incluindo os restantes compartimentos com idêntico fim, serão do tipo bloco 

autónomo, de forma retangular com corpo em material plástico na cor branca e difusor 

opalino, IP42 e IK07, equipada com fonte de luz LED não permanente e dotada de 

sinalização de saída, debitando um fluxo de 100 lumens e com 1 hora de autonomia 

(L4). Luminária de referência URA OVELED da Legrand ou equivalente. 

A iluminação das salas limpas e das antecâmaras serão ligadas aos circuitos de 

emergência existentes e os comandos serão efetuados no exterior dos espaços, 

utilizando as aparelhagens existentes, localizadas no vestiário de entrada e à saída no 

corredor de sujos, com cabos do tipo XV3G1,5 colocados em calhas de plástico ou 

enfiados em tubos VD20. 

 

Tomadas 

Serão instaladas tomadas de energia nas duas salas limpas ligadas ao setor de 

emergência, localizadas como se pode ver nas peças desenhadas deste projeto, para 

servirem câmaras de fluxo laminar e outros equipamentos. 

A tomada de energia que serve a incubadora refrigerada será ligada ao circuito 

existente que alimenta um equipamento similar e as restantes tomadas serão ligadas 

diretamente ao quadro elétrico de piso, onde os circuitos serão protegidos por 
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disjuntores de 16A com poder de corte 6KA, antecedidos de e interruptor diferencial 

de 25A e média sensibilidade (300mA). 

As aparelhagens deverão ser de montagem interior, IP44 IK08, dotadas de quadro e 

espelho com tampa sem ressaltos, com cantos arredondados e pouco salientes em 

relação às paredes iguais ou semelhantes às existentes. 

As tomadas das salas limpas serão ligadas ao quadro elétrico do piso, localizado no 

corredor a 10m das salas, utilizando cabos do tipo XV3G2,5, que no troço inicial serão 

colocados nas esteira metálicas existentes, depois em calha plástica de 135x50mm a 

instalar sobre os tetos das salas e nas prumadas às aparelhagens, serão enfiados em 

tubos VD20 embutidos nos painéis. 

 

Alimentador 

O alimentador considerado destina-se à alimentação da UTA e será estabelecido 

entre o quadro de AVAC da cobertura e o equipamento, utilizando cabo XV5G2,5 

colocado em esteira metálica existente. 

Para proteção deste alimentador previu-se a instalação de um disjuntor tetrapolar de 

16A, com todos os acessórios e equipamentos necessários conforme restantes 

montagens de outros circuitos que têm origem no quadro de AVAC da cobertura.  

 

Quadro Q1.1/E 

Previu-se a execução de alterações no quadro elétrico no setor de emergência do 1º 

piso (Q1.1/E), dotando-o de um pente com as saídas necessárias para ligação dos 

circuitos de tomadas considerados neste projeto. 

O pente considerado é constituído por um interruptor diferencial tetrapolar de 25A 

300mA, antecedendo seis disjuntores bipolares de 16A com um poder de corte de 

6KA, instalados com todos os complementos idênticos ao existente, nomeadamente, 

placas terminais, cabos de interligação e etiquetas, com a designação de “SALA 

LIMPA – CORNEA (nº)” para 6 disjuntores e uma com a designação de “TOMADAS”. 
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Os materiais e equipamentos a instalar, para além de seguirem a mesma filosofia do 

existente, deverão ser iguais aos equipamentos existentes, preferencialmente.  

Foi também considerado o fornecimento e montagem de etiquetas para identificar 

circuitos não identificados, seis com a designação de “SALA LIMPA – OSSO (nº)” para 

6 disjuntores, um de “ILUMINAÇÂO”, um de “VENTILOCONVECTORES” e três de 

“TOMADAS”. 

 

Quadro Q AVAC cobertura 

Este quadro eléctrico sofrerá as alterações necessárias para alojarem um disjuntor 

tetrapolar de 16A, com contacto auxiliar para informação de estado a ligar à gestão 

técnica, para proteger o alimentador da UTA que irá servir as salas limpas. 

Aqui também se aplica o descritivo anterior. 

 

Rede Estruturada 

Nos compartimentos de trabalho criados com a execução das salas limpas, mais os 

equipamentos fixos previstos, foi considerada a colocação de tomadas duplas RJ45, 

de montagem interior com o IP44 IK08, dotadas de quadro e espelho com tampa sem 

ressaltos, com cantos arredondados e pouco salientes em relação às paredes iguais 

ou semelhantes às existentes. 

Foi também considerada a instalação de equipamentos telefónicos de mãos livres nas 

duas salas limpas de trabalho, totalmente embutidos nos painéis com espelho em 

alumínio revestido a policarbonato iguais aos existentes no Centro em situações 

semelhantes. Equipamento de referência de marca LELAS, modelo TLS250 ou 

equivalente. 

Deverão ser considerados todos os trabalhos para integração dos novos 

equipamentos nos sistemas existentes, nomeadamente, ligações e programações 

necessárias para que funcionem e tenham o desempenho previsto. 
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A rede estruturada a executar, para ligar os conectores destas tomadas, será 

estabelecida a cabos UTP de 4 pares até ao bastidor existente no piso 0 do Centro, 

onde deverão ser criadas as condições para estabelecer as ligações, com a 

montagem de uma régua de conectores de 1U com o número de conectores RJ45 

necessários. 

Estes cabos, nos corredores e courettes do edifício, seguirão em esteiras metálicas 

existentes, depois serão colocados em calha plástica a instalar sobre os tetos das 

salas limpas e por ultimo enfiados em tubos VD20 nas prumadas às aparelhagens.  

 

Deteção de incêndios 

Nas duas salas limpas a construir serão instalados dois detetores óticos de fumos, 

iguais ou compatíveis com o sistema existente, intercalados no circuito existente 

executado a cabo LiYCY e incluindo programação da central. 

 

Sistemas de segurança e controlo com interbloqueamento de portas 

As três (3) portas novas a instalar, uma de entrada na sala limpa de processamento 

de tecidos e duas na antecâmara de saída, serão equipadas com testas elétricas à 

semelhança das restantes portas do conjunto de salas limpas existentes e serão 

controladas pelo sistema de interbloqueamento existente, que sofrerá as alterações 

necessárias de ampliação e programação. 

O sistema existente, deverá assim ser aumentado para incorporar mais as três portas 

que lhe serão adicionadas, com o objetivo de garantir a segurança das condições 

ambientes no interior de cada uma das salas e antecâmaras a construir. 

O sistema que controla a abertura das portas por interbloqueamento, tem por função 

impedir que em cada instante e para cada compartimento haja mais que uma porta 

aberta, de forma a que espaços contíguos com pressões diferentes comuniquem, com 

exceção das situações de emergência em que todas as portas se poderão abrir em 

simultâneo. 
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Este sistema comportará junto de cada porta e de ambos os lados e embutidos nos 

aros das portas, placas dotadas de botoneira de emergência que quando premidas 

desativam o sistema permitindo a abertura das portas e de sinalização luminosa 

bicolor (verde e vermelha), que ao serem acionados os manípulos das portas, 

permitirão a abertura da porta respetiva, no caso as outras do mesmo compartimento 

estejam fechadas, acendendo-se o sinalizador verde durante uma fração de segundos 

temporizável ou se tal não se verifique, manter-se-ão fechadas acendendo-se o 

sinalizador vermelho. 

Para as situações de emergência, o acionar das botoneiras vermelha de 

“EMERGÊNCIA” nas placas junto às portas, promove a desativação dos dispositivos 

que bloqueiam todas as portas em simultâneo, as que se irão instalar e as que 

existem, atuando a sinalização luminosa cor vermelha, que se manterá acesa até 

reposição do sistema, atuando numa das teclas azuis das placas. 

As aparelhagens que constituem o sistema são de montagem interior, IP44 IK08, 

dotadas de quadro e espelho sem ressaltos com cantos arredondados e pouco 

salientes em relação às paredes e serão colocados à cota de 1,50m do pavimento. 

Os cabos a utilizar na instalação e ligações a efetuar entre cada uma das 

aparelhagens e o quadro de comando, serão iguais ou semelhante ao já existente, 

com a referência JZ 12G0,5 sendo enfiados em tubo VD20 nas prumadas às 

aparelhagens.  

No quadro de comando do sistema de interbloqueamento, existente no corredor de 

sujos, serão feitas todas ligações com montagem dos dispositivos necessários para o 

acréscimo operado com a reprogramação indispensável ao bom e correto 

funcionamento do sistema. 

 

Som 

As duas salas limpas serão servidas pelo sistema de som instalado no Centro, 

estando prevista a instalação de duas colunas de som de montagem encastrada nos 

tetos, uma para cada sala, ligadas ao circuito de som existente nas salas contiguas. 
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Os altifalantes a instalar serão iguais aos existentes e disporão de grelha difusora e 

transformador de linha, este dotado de três tomadas de potência (1,5-3-6W) para 

ligação a 100V e deverão ser montados com caixa estanque que os envolva pela 

parte superior. 

As canalizações de som ambiente serão constituídas por condutores flexíveis do tipo 

H05VV-F 2x1,5 estabelecidos em calhas ou enfiados em tubos VD16 sobre o teto das 

salas. 

 

Sistema de climatização 

As duas salas limpas e as antecâmaras serão servidas por um sistema de 

climatização dos espaços, capaz de assegurar a renovação do ar controlando e 

regulando todas as características requeridas pela classificação daqueles 

compartimentos e respetivas da classe B e C. 

O sistema deverá garantir e controlar, no interior das salas e das antecâmaras, a 

temperatura ambiente a 18ºC +2ºC, 80 a 90 renovações de ar por hora em situação 

normal de laboração e 15 renovações por hora quando em repouso, a filtração 

absoluta na entrada de ar e a pressão positiva em relação aos espaços envolventes 

de cada uma das salas um diferencial mínimo de 15Pa. 

O sistema deverá garantir e controlar no interior da sala, a temperatura ambiente a 

18ºC +2ºC, utilizando a potência frigorífica de 22380W, a potência calorífica de 

18100W, um caudal de 3700m3/h em situação normal de laboração e 630m3/h em 

situação de repouso. 

Para satisfazer estas condições deverá ser instalado todo o equipamento 

indispensável, nomeadamente: 

 Unidade de tratamento de ar (UTA) para montagem à intempérie, de 

construção autoportante com painéis de dupla face e isolamento em lã de 

rocha de 50mm de espessura e densidade de 40Kg/cm2 e acabamento exterior 

galvanizado pré pintado, dotada de módulo de admissão de ar novo 

(1110m3/h) com registo motorizado e filtração G4, módulo de mistura com ar 
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de retorno (2590m3/h) também com registo motorizado e filtração F9, módulo 

térmico com bateria de arrefecimento (25.000W) e bateria de aquecimento 

(20.000W), módulo de ventilação com ventilador centrifugo acoplado a motor 

eléctrico com variador de velocidade, com capacidade para debitar o caudal 

máximo de 3910m3/h, módulo de saída com filtração F9 e modulo de 

extracção, com ventilador com idênticas características do anterior, com 

capacidade para debitar o caudal máximo de 2650m3/h e registos de saída 

motorizados para o exterior. Equipamento de referência Hidronic Medical ou 

equivalente; 

 Caixas de filtros terminais com grelhas difusoras de teto, para as duas salas e a 

antecâmaras, de construção em chapa de aço galvanizado termolacado a tinta 

epoxy, antecedidas de registo motorizados, dotadas de com filtros “Hepa” com 

eficiência de 99,97% (U15), composto por papel de microfibras de vidro 

plissado montado em moldura de alumínio com selante em poliuretano. 

Equipamento de referência CAMFIL com filtros MEGALAM ou equivalente; 

 Grelhas de extração de montagem nas paredes das salas e das antecâmaras, 

junto aos rodapés, equipada com registo manual; 

 Conjunto de condutas de insuflação devidamente isoladas, com registos de 

regulação manual nas derivações e de condutas de extração também isoladas, 

entre a UTA e as salas. 

A UTA ficará instalada na cobertura do edifício, pavimento um nível acima das salas 

limpas, conforme se indica nas peças desenhadas deste projeto e será alimentada a 

partir das redes de energia disponíveis (eletricidade) no quadro elétrico de AVAC do 

piso, e (água quente e água gelada) junto da máquina. 

As redes de água quente e água gelada existentes deverão ser verificadas, para se 

ter a certeza a nova UTA a instalar mais a existente, não representam uma sobre 

carga térmica para os circuitos existentes. 

A UTA deverá ser fornecida e montada totalmente equipada para funcionar à 

intempérie devendo possuir interruptor de corte geral incorporado, para além disso, o 

funcionamento do sistema de climatização a instalar deverá ser comandado 
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manualmente, através de comutador existente para o sistema de climatização das 

salas ao lado, junto do acesso da antecâmara que serve de vestiário, permitindo 

comutar entre as situações de laboração e de repouso das salas. 

Em situação de aumento dos níveis de dióxido de carbono nas salas, resultante de 

falha no sistema de distribuição daquele gás associado á produção humana, com uma 

concentração acima das 600ppm, deverá ser totalmente aberto o registo de saída 

para o exterior, aberto ao máximo o registo de admissão de ar e fechado o registo de 

passagem de ar de retorno para o módulo de mistura.   

O traçado das condutas de insuflação e de extração, entre a UTA e as Salas Limpas 

seguirão o traçado indicado nas peças desenhadas, utilizando as courettes existentes, 

nos troços verticais entre a cobertura e o piso e neste, o espaço acima do teto falso 

das salas. 

O conjunto de condutas de insuflação e de condutas de extração, com os diâmetros 

assinalados nas peças desenhadas, serão de perfil retangular com guias de 

encaminhamento, do tipo “spiro” e/ou flexíveis, devidamente isoladas entre os 

compartimentos e a UTA. 

As condutas de insuflação terão registos de regulação motorizada nas derivações 

para os compartimentos, enquanto que as condutas de extração terão registos de 

acionamento manual. 

Todos os materiais e equipamentos empregues nesta instalação, deverão seguir o já 

existente no edifício do Centro para instalações similares e respeitar as mesmas 

técnicas qualitativas e de execução que ali se verificam.  

 

Sistema de gestão técnica centralizado 

Todo o sistema de climatização a instalar deverá ficar ligado ao sistema de gestão 

técnica existente no edifício, tendo em conta o sistema de climatização que serve as 

salas limpas ao lado, com o qual funcionará em interdependência, permitindo a 

verificação, nomeadamente: 
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 Do estado dos ventiladores e o comando on-off-aut / laboração-repouso; 

 Da posição e o comando dos registos motorizados de admissão de ar; 

 Do estado de colmatação dos filtros na UTA e nas caixas com filtros terminais; 

 Da posição e o comando man-aut das válvulas de 3 vias das baterias de água 

quente e gelada; 

 Da qualidade do ar interior; 

 Da temperatura das salas e das antecâmaras; 

 Da humidade relativa da sala limpa de processamento de tecidos; 

 Dos diferenciais de pressão entre as salas e as antecâmaras e entre esta e os 

espaços envolventes da sala, em especial o diferencial de pressão que se 

estabelecerá com o corredor de entrada, servido por outro sistema de 

climatização.  

Para satisfazer estas condições deverá ser instalado todo o equipamento 

indispensável, tais como, sensores de humidade, dos níveis de CO2, de pressão e de 

temperatura e atuadores diversos, tendo em consideração que deverão ser da marca 

do sistema de gestão em funcionamento (Sauter) ou pelo menos com ele compatível e 

que a programação necessária do sistema, incluindo a visibilidade dos parâmetros no 

posto de acesso, terá de ser efetuada com autorização daquela entidade, que detém a 

exclusividade. 

Lateralmente às portas das salas e das antecâmaras, de forma bem visível, deverão 

existir painéis de informação digital (5), que permitam aos operadores das salas 

visualizarem o valor do diferencial de pressão entre os diferentes compartimentos. 

Os cabos a utilizar na instalação dos equipamentos do sistema de gestão técnica 

centralizada e ligações a efetuar, serão iguais ou semelhantes aos já existentes, 

devendo ser enfiados em tubo VD20 nas prumadas às aparelhagens a colocar nos 

painéis.  

No quadro do sistema de gestão técnica centralizada, existente no corredor de sujos, 

serão feitas todas ligações com montagem dos dispositivos e controladores 

necessários para o acréscimo operado. 
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Lista de pontos do sistema a controlar e comandar: 

          ED    SD    EAp   EAa   SA BUS 

1. UTA 5             

 15 Actuador motorizado p/ registo ar novo         1   

 1 Colmatação do pré-filtro (G4) 1           

 2 Colmatação do filtro (F9) 1           

 16 Actuador motorizado p/ registo cx. Mistura         1   

 3 Válvula 3 vias bateria refrigeração         1   

 4 Válvula 3 vias bateria aquecimento         1   

  10  VI - Comando   1         

 10 VI - Comutador Man-0-Automático 1           

 10 VI - Estado funcionamento  1           

 10 VI-Variação velocidade 0..10Vdc         1   

 10 VI - Feedback 0..10Vdc (variador)       1     

 5 VI - Alarme/avaria (variador) 1           

 6 Colmatação do atenuador 1           

 7 Colmatação do filtro insuflação (F9) 1           

  9  Sensor pressão insuflação       1     

  8  Sensor de Temperatura conduta insuflação     1       

 18 VE - Comando   1         

 18 VE - Comutador Man-0-Automático 1           

 18 VE - Estado funcionamento  1           

 18 VE-Variação velocidade 0..10Vdc         1   

 18 VE - Feedback 0..10Vdc (variador)       1     

 14 VE - Alarme/avaria (variador) 1           

 11 Sensor pressão retorno       1     

 13 Sensor de Temperatura conduta retorno       1     

 12 Sensor de CO2 conduta de retorno    1   

 17 Actuador motorizado p/ registo rejeição         1   

2. Salas Limpas             

  11  Temperatura ambiente     1       

  12  Sensor pressão diferencial            1 

  12  Transdutor - Display digital           1 

 10 Actuador motorizado p/ registo (RM.01)     1  

 7 Sensor de Temperatura       1     

1 Sensor de Humidade ambiente    1   

  5  Sensor pressão diferencial            1 

 5 Transdutor - Display digital           1 

 6 Sensor pressão diferencial            1 

 6 Transdutor - Display digital           1 

 9 Actuador motorizado p/ registo (RM.02)         1   

 4 Actuador motorizado p/ registo (RM.03)         1   

 4 Actuador motorizado p/ registo (RM.04)         *   

 3 Sensor pressão diferencial            1 

 3 Transdutor - Display digital           1 

 2 Sensor pressão diferencial (2ª antecâmara)           1 

 2 Transdutor - Display digital           1 

 8 Actuador motorizado p/ registo (RM.05)         1   

 
Total  10 2 2 8 11 10 
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Tomada de CO2 

Na sala limpa de processamento de tecidos deverão ser instaladas duas tomada de 

gases medicinais próprias para CO2, com as mesmas características dos 

equipamentos existentes no Centro para este mesmo gás. 

As tomadas ficarão no local indicado na planta respetiva, ligadas á rede deste gás, 

existente no corredor de circulação do piso sobre o teto falso, sendo as linhas 

executadas a tubo de cobre que nas prumadas às tomadas serão embutidos nos 

painéis. 

As tomadas de CO2 serão de montagem interior devendo o corpo da tomada ter 

moldura de remate aos painéis.  

 

3 – DIVERSOS 

As instalações deverão ser executadas segundo as melhores regras da técnica, 

usadas em instalações similares, incluindo todos os equipamentos e materiais 

necessários os quais devem ser da melhor qualidade. 

Os trabalhos deverão ser executados na total satisfação dos regulamentos, normas e 

especificações em vigor, quer no que respeita à natureza e qualidade dos 

equipamentos e materiais, quer no referente ao processo de execução a adotar. 

Os trabalhos em que se utilizem materiais, para cuja aplicação o fabricante ou 

fornecedor recomende instruções particulares, serão executados de acordo com 

essas instruções, e em conformidade com as diretrizes da Fiscalização. 

Fazem parte da adjudicação os materiais e trabalhos, que ainda não 

especificadamente descriminados neste projeto, sejam necessários à montagem ou 

funcionamento das instalações, bem como, aqueles que estejam mencionados nesta 

Memória Descritiva e Justificativa e nas Peças Desenhadas, mesmo que não estejam 

incluídas nas Medições. 
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Todos os materiais e equipamentos a instalar para dar cumprimento ao estipulado no 

presente projeto deverão estar em conformidade com as normas de fabrico 

respetivas, garantidas pelo organismo certificador oficial. 

Os estragos que se vierem a verificar no ato de execução das instalações e 

equipamentos ou de remoção dos materiais das instalações existentes, quando estes 

resultarem da incúria do pessoal em obra, serão obrigatoriamente reparados. 

Com a conclusão dos trabalhos, deverão ser realizados ensaios e experiências aos 

equipamentos e às instalações executadas.  

Especificamente e no que se refere às salas limpas e antecâmaras, deverão ser 

realizados os ensaios de qualificação de acordo com as normas ISO 14644-1/3, 

nomeadamente:  

 Ensaio de Contagem de Partículas  

 Ensaio de Penetração aos Filtros HEPA 

 Ensaio de Fumos (Ensaio à Direção e Visualização do Fluxo de Ar) 

 Ensaio de Intensidade Luminosa 

 Ensaio de Nível de Ruído 

 Ensaio de Pressão Diferencial 

 Ensaio de Temperatura 

 Ensaio de Humidade Relativa 

 Caudal de Ar  

 Taxa de Renovação da Sala /Hora 

 Teste de Recuperação 100:1 

 

E no que se refere ao sistema de gestão técnica, os ensaios a realizar deverão 

passar pela confirmação da lógica de funcionamento e algoritmos específicos de 

software com aplicações de simulações integradas. 

Os ensaios e experiências aos equipamentos e às instalações executadas deverão 

ser realizados utilizando equipamentos e pessoal acreditado por organismo oficial e 

entregues os respetivos relatórios, com descrição das metodologias utilizadas e 

apresentação dos resultados. 
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Deverá ser realizada a Classificação de Ar Limpo das salas limpas e das 

antecâmaras pelas normas EU GMP (Guia Europeu Para as Boas Práticas de Fabrico 

de Produtos Médicos Estéreis, Anexo 1) por empresa certificada independente e 

entregue a respetiva certificação. 

As instalações deverão ficar completas e a funcionar em boas condições e 

segurança. 

Quando terminarem os trabalhos o adjudicatário fornecerá os traçados definitivos e 

esquemas das instalações realizadas, acompanhados da caracterização técnica e 

funcional dos equipamentos, materiais e sistemas instalados, instruções de 

funcionamento e manutenção. 

A receção provisória terá lugar depois de completados todos os trabalhos e entregues 

os traçados definitivos dos equipamentos e instalações realizadas, a caracterização 

técnica e funcional dos materiais e sistemas instalados, instruções de funcionamento 

e manutenção. 

Durante o prazo de garantia, que será de dois anos, compete ao adjudicatário a 

afinação e reparação dos equipamentos e instalações ou de quaisquer deficiências 

que não sejam atribuíveis à sua má utilização. 

A receção definitiva terá lugar findo o prazo de garantia, desde que as instalações 

tenham provado funcionarem convenientemente durante aquele prazo. 

Compete à Fiscalização da Obra a resolução de quaisquer dúvidas suscitadas na 

interpretação do Projeto, depois de esclarecimento do projetista. 

 

IPST, fevereiro de 2018 

O Engº Eletrotécnico 

 

Carlos Leitão 
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4 – MEDIÇÕES 
 

Art.º Un. 

DESCRIÇÃO  DOS  TRABALHOS 

ORÇAMENTO 

QUANT. 

PREÇOS 
UNITÁRIOS 

TOTAL 

    Nota 1       
    Os equipamentos, materiais e acessórios a 

considerar deverão estar de acordo com o 
descrito no conjunto das diferentes peças 
constituintes do projeto, não devendo ser apenas 
consideradas as características explícitas neste 
mapa.        

    Nota 2       
    Deverão ser incluídos todos os trabalhos 

complementares e acessórios necessários ao 
correto e eficaz funcionamento da instalação, 
mesmo que não explicitamente descrito nas 
diferentes peças constituintes do projeto.       

    Nota 3       
    É imprescindível que os concorrentes à obra 

realizem uma visita ao local antes da 
apresentação da proposta de forma a 
considerarem todas as condicionantes do edifício 
e se inteirarem das reais condições de execução 
dos trabalhos.       

            
            
            
            
I   ESTALEIRO       
1 vg Nos termos do Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro 

e transposição para o direito interno da Directiva 
nº. 92/57/CEE, do Conselho de 24 de Junho, este 
capítulo compreende a carga, transporte e 
descarga por via manual ou mecânica, montagem,  
construção, manutenção, exploração, 
desmontagem, demolição e limpeza final do 
espaço ocupado pelo estaleiro, devendo esse 
espaço ser entregue, assim como toda a zona de 
intervenção, limpa e em condições de ser utilizado 
de imediato pelo dono da obra. 1,00     

            
II   DEMOLIÇÕES       
2 m² Demolição de painel interior incluindo todos os 

trabalhos acessórios e complementares, 
escoramentos, carga, transporte e descarga a 
vazadouro licenciado para o efeito, tudo 
executado de acordo com as peças desenhadas e 
descrição do Caderno de Encargos. 2,00     

            
III   COMPARTIMENTAÇÃO       
3   PAINEIS       
            

ANEXO I
CADERNO DE ENCARGOS



 

Página 24 de 33 IM
P

.4
2.

24
.4

 

3.1 m² Fornecimento e montagem de painéis metálicos 
pré-fabricados tipo sandwiche de dupla face, 
preenchido com poliuretano expandido de 80mm 
de espessura, com perfis de fixação, de encaixe e 
de remate, ao chão, entre painéis e aos teto, 
verticais e horizontais, equipados com tubagens e 
caixas de aparelhagem, incluindo todos os 
trabalhos acessórios e complementares, tudo 
executado de acordo com as peças desenhadas, 
descrição do caderno de encargos e demais 
trabalhos necessários à sua execução. 55,00     

            
3.2 m² Fornecimento e montagem de painéis metálicos 

pré-fabricados tipo sandwiche de dupla face, 
preenchido com poliuretano expandido de 80mm 
de espessura e 500mm de largo, com perfis de 
fixação, de encaixe e de remate, ao chão, entre 
painéis e aos teto, verticais e horizontais, 
equipados com conduta oculta de extração de ar, 
com pleno de grelha junto ao chão, incluindo 
todos os trabalhos acessórios e complementares, 
tudo executado de acordo com as peças 
desenhadas, descrição do caderno de encargos e 
demais trabalhos necessários à sua execução. 12,50     

            
3.3 m² Fornecimento e montagem de painéis metálicos 

pré-fabricados tipo sandwiche de dupla face, 
preenchido com poliuretano expandido de 60mm 
de espessura, para o teto com perfis de fixação, 
de encaixe e de remate, entre painéis e entre o 
teto e a parede, incluindo todos os trabalhos 
acessórios e complementares, tudo executado de 
acordo com as peças desenhadas, descrição do 
caderno de encargos e demais trabalhos 
necessários à sua execução. 21,00     

            
3.4   Fornecimento e montagem de janelas bi-

aflurantes, incluindo todos os trabalhos acessórios 
e complementares, tudo executado de acordo 
com as peças desenhadas, descrição do caderno 
de encargos e demais trabalhos necessários à 
sua execução com as dimensões (alt.x lar.x esp.):       

3.4.1 un 800x900x80mm 2,00     
3.4.2 un 400x900x80mm 1,00     

            
3.5   Fornecimento e montagem de portas de 

constituição idêntica aos painéis com óculo bi-
aflurante de dimensões 400x700mm e sistema de 
estanquicidade ao solo e mola de recuperação 
com sistema de paragem, todas as ferragens em 
aço inox e com testa eletromagnética incluindo 
todos os trabalhos acessórios e complementares, 
tudo executado de acordo com as peças 
desenhadas, descrição do caderno de encargos e 
demais trabalhos necessários à sua execução, 
com as dimensões (alt.x lar.x esp.):       

3.5.1 un 2200x1100x80mm 1,00     
3.5.2 un 2200x800x80mm 2,00     

ANEXO I
CADERNO DE ENCARGOS



 

Página 25 de 33 IM
P

.4
2.

24
.4

 

            
4   REVESTIMENTO DE PAREDES       
    Nota: Fazem parte integrante deste capítulo a 

limpeza, reparação de eventuais fissuras nas 
paredes existentes a manter, tratamento prévio e 
regularização de todas as superfícies.       

            
4.1 m² Fornecimento e pintura de paredes interiores, com 

tinta acrílica de base aquosa, na cor branco, nas 
demãos necessárias (mínimo duas), sobre 
barramento, demão de tinta isolante da mesma 
marca, incluindo a montagem e desmontagem de 
andaimes ou plataformas para execução das 
pinturas e todos os trabalhos acessórios e 
complementares a um perfeito acabamento, tudo 
executado de acordo com as recomendações do 
fabricante, peças desenhadas e descrição do 
Caderno de Encargos. 11,00     

            
5   REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS       

5.1 m² Fornecimento e montagem de pavimento em vinil 
condutivo continuo com 2mm de espessura, com 
junta soldada, aplicado sobre superfície 
regularizada da superfície de assentamento com 
malha condutora ligada à terra, incluindo rodapés 
em meia cana e todos os trabalhos acessórios e 
complementares, tudo executado de acordo com 
as peças desenhadas e descrição do Caderno de 
Encargos. 26,00     

            
6   REVESTIMENTO DE TETOS       

6.1 m² Fornecimento e montagem de teto falso em 
placas metálicas de chapas de aço lacada 
apoiadas sobre perfis do mesmo material, 
incluindo a montagem e desmontagem de 
andaimes ou plataformas para execução dos 
trabalhos e todos os trabalhos acessórios e 
complementares, tudo executado de acordo com 
as peças desenhadas e descrição do Caderno de 
Encargos. 3,00     

            
IV IV EQUIPAMENTOS DIVERSOS       
            

7.1   Fornecimento e montagem de armários pass-box 
de construção em aço inox com duas portas de 
estrutura em aço inox com óculo em PVC 
dissipativo e sistema de encravamento mecânico 
entre elas e com aros de remate aos painéis nas 
duas faces também em aço inox, incluindo todos 
os trabalhos acessórios de acordo com o 
descritivo do Caderno de Encargos, com as 
dimensões:       

7.1.1 un 0,45x0,60x0,45m 1,00     
7.1.2 un 0,60x0,60x0,60m 2,00     
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7.2 un Fornecimento e montagem de incubadora 
refrigerada com regulação automática de 
temperatura para funcionamento de 3º a 50º C 
com capacidade de 196 litros, de instalação 
encastrada nos painéis das paredes com aro de 
remate nas duas faces em aço inox, incluindo 
todos os trabalhos acessórios de acordo com o 
descritivo do Caderno de Encargos  1,00     

            
V   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS       

8.1   Canalizações       
8.1.1   Tubagem       

    Fornecimento e montagem exterior/interior de 
tubos, incluindo acessórios de ligação e fixação        

8.1.1.1 m VD16 15,00     
8.1.1.2 m VD20 185,00     
8.1.2   Calhas plásticas        

    Fornecimento e montagem de calhas incluindo 
todos os acessórios de fixação, de ângulo, de 
derivação e de topo, com pelo menos dois 
compartimentos, com as dimensões       

8.1.2.1 m 185x50mm 30,00     
8.1.3   Esteiras metálicas       

    Fornecimento e montagem de esteiras metálicas 
perfuradas com tampa incluindo todos os 
acessórios de fixação, de suporte, de ângulo, de 
derivação com as dimensões a instalar na 
cobertura       

8.1.3.1 m 125x30mm 10,00     
8.1.4   Caixas       

    Fornecimento e montagem de caixas de plástico 
de cor creme, incluindo boquilhas e demais 
acessórios, em montagem exterior/interior 
incluindo fixação       

8.1.4.1 un caixas de derivação 14,00     
8.1.4.2 un caixas de aparelhagem 15,00     
8.1.4.3   caixas de aparelhagem finda 16,00     
8.1.5   Dispositivos de ligação       

8.1.5.1 un Fornecimento e montagem de placas de bornes 
nas caixas de derivação incluindo ligações 14,00     

8.1.6   Condutores       
    Fornecimento e montagem de condutores 

enfiados nos tubos ou assentes em calhas 
plásticas, incluindo acessórios de fixação e 
ligações:        

8.1.6.1 m XV3G1,5 80,00     
8.1.6.2 m XV3G2,5 140,00     
8.1.6.3 m XV5G2,5 30,00     
8.1.6.4 m UTP4x2x0,5 cat.6 400,00     
8.1.6.5 m LiYCY (cabo de deteção de incêndios) 20,00     
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8.1.6.6 m JZ 12G0,5 120,00     
8.1.6.7 m H05VV-F 2x1,5 15,00     
8.1.6.8 m Cabo Olflex 130H    2 x 1,0mm2 200,00     
8.1.6.9 m Cabo Olflex 135CH  2 x 1,0mm2 60,00     

8.1.6.10 m Cabo Olflex 135CH  3 x 1,0mm2 240,00     
8.1.6.11 m Cabo Olflex 135CH  5 x 1,0mm2 60,00     
8.1.6.12 m Belden 9842 2x2x0,5mm2 (comunicações do 

sistema SGT) 250,00     
            

8.2   Aparelhagens       
    Fornecimento e montagem de aparelhagem 

interior ou exterior, estanque ou não, de comando 
e utilização incluindo ligações:       

8.2.1 un tomadas "schuko" interior 16A FNT com tampa 25,00     
8.2.2 un tomada dupla RJ45 cat.6 6,00     

            
8.3   Luminárias       

    Fornecimento e montagem de luminárias 
completas montagem encastrada nos tetos, 
incluindo fixações e ligações:       

8.3.1 un L1 - luminária LED de 4980 lumens 44W 5,00     
8.3.2 un L2 - luminária LED de 1450 lumens 18W 2,00     
8.3.3 un L3 - luminária fluorescente compacta 18W 1,00     
8.3.4 un L4 - luminária LED de emergência não 

permanente, de 100 lumens e 1 hora de 
autonomia com ou sem pictograma de sinalização 10,00     

            
8.4   Equipamentos e programações       

    Fornecimento e montagem de equipamentos 
diversos conforme descritivo do CE incluindo 
ligações       

            
8.4.1   Comunicações:       

8.4.1.1 un Telefone fixo de parede de montagem encastrado 
com caixa própria 2,00     

8.4.1.2 vg Régua e conectores e todos os elementos 
descritos no CE a instalar no bastidor do piso 0 1,00     

8.4.1.3 vg Programação da central VoIP existente 1,00     
            

8.4.2   Deteção de Incêndios:       
8.4.2.1 un Detectores óticos 2,00     
8.4.2.2 vg Programação da central CDI 1,00     

            
8.4.3   Interbloqueamento de portas:       

8.4.3.1 un Testa elétrica 3,00     
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8.4.3.2 un Placa de comando e sinalização com botão de 
desarme de emergência e botão de reposição, 
programável, dotado de microswich acionado pelo 
manipulo da porta 6,00     

8.4.3.3 vg Alterações no quadro de comando do sistema 
para receber mais seis placas de comando e 
sinalização 1,00     

8.4.3.4 vg Programação da central de interbloqueamento 1,00     
            

8.4.4   Som       
8.4.4.1 un Altifalante 2,00     

            
8.4.5   Gestão técnica        

8.4.5.1 un Sonda de pressão diferencial de ar p/ 
monitorização de pré-filtros e filtros, p/ mont. em 
conduta, IP54, c/ gama medida 0,5…5,0mbar, 
inter. dif. fixo de 0,2mbar, cont. SPDT 
1,5(0,4)A,250VAC, incluindo acessórios 
montagem 13,00     

8.4.5.2 un Transdutor de pressão multifunções de muito-
baixa pressão diferencial, gama de medição de 0 
a +/-100Pa com auto calibração permanente e 
mostrador com duas linhas, 3xsaídas 4 a 20 mA 
ou 0 a 5/10 V, alimentação 24 VAC/DC, com 
módulo de comunicação MODBUS (RS485) 5,00     

8.4.5.3 un Indicador de pressão diferencial com visor LED de 
4 dígitos de montagem encastrada nos painéis e 
aro de remate 5,00     

8.4.5.4 un Sonda de temperatura para conduta, haste c/ 
100mm, Ni1000, IP65, PN16, gama medida -
50…160ºC 2,00     

8.4.5.5 un Sonda de temperatura p/ ambiente, Ni1000, IP30, 
gama medida -35...70ºC. 2,00     

8.4.5.6 un Sonda de humidade relativa p/ ambiente, IP30, 
com 2x 0…10VDC, gama medida 0…100%, 
aliment.24VAC/DC. 1,00     

8.4.5.7 un Atuador por variação de frequência 2,00     
8.4.5.8 un Atuador de registo motorizado do circuito aerólico 

universal (SUT), rotativo, p/ controlo modulante 
0…10VDC, 3-Pt. ou 2-Pt., IP43, força 5/10Nm, 
ângulo rotação 90º, tempo posic.30/60/120seg., 
consumo máx.9VA, e área atuação até 1,5m2, 
aliment.24VAC. 8,00     

8.4.5.9 un Atuador de válvula motorizada de duas vias (SUT) 
p/ controlo  modulante 0…10VDC, a 3Pt. ou 2 Pt., 
IP54, força 250/500N, tempo posic. 
30/60/120seg., consumo 8,7VA, aliment. 24VAC. 2,00     

8.4.5.11 vg Alterações no quadro de comando do sistema de 
gestão técnica existente no local, com instalação 
de controladores para receber mais 10 ED,  2 SD, 
2 EAp, 8 EAa, 11 SA e 10 BUS, incluindo porta de 
comunicação Modbus-Rtu (RS485) para 
integração dos sensores de pressão diferencial de 
ar e display. 1,00     

8.4.5.12 vg Programação do sistema de gestão técnica 1,00     
            

8.5   Quadros Elétricos        
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    Fornecimento e montagem de alterações nos 
quadros elétricos conforme esquema e/ou 
descrição do CE, incluindo todos os materiais       

8.5.1 cj No Q1.1/E 1,00     
8.5.2 cj No Q AVAC da cobertura 1,00     

            
            

VI   INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
MECÂNICOS       

            
9.1   Equipamentos       

9.1.1 un Fornecimento e montagem de unidade de 
tratamento de ar de instalação à intempérie,  para 
insuflação e extração de ar de ar com 
climatização e filtragem, de construção 
autoportante com painéis isolados, dotada de 
módulos de admissão com filtragem G4, módulo 
de mistura seguido de filtração F9, módulo térmico 
com bateria de arrefecimento e aquecimento a 
água, módulo de ventilação com acoplamento 
direto do motor e regulação de velocidade por 
variador de frequência e módulo de saída  com 
filtração F9 e módulo de extração idêntico ao de 
insuflação, incluindo todos os acessórios, ligações 
mecânicas e eléctricas, interruptor de corte e a 
instação de amortecedores de vibrações, 
conforme especificado no CE 1,00     

            
9.1.2   Fornecimento e montagem de caixas de filtros 

com plenos e grelhas em chapa de aço 
termolacada, equipadas com filtros HEPA com 
eficiência de 99,97% (classe U15 conforme 
EN1822) incluindo todos os acessórios e ligações 
mecânicas, conforme especificado no CE, com as 
seguintes dimensões:       

9.1.2.1 un 305x610x66mm 2,00     
9.1.2.2 un 1220x610x66mm 3,00     

            
9.1.3 un Fornecimento e montagem de grelhas de extração 

de uma via de 350x200mm em alumínio lacado a 
branco, incluindo fixações aos painéis, conforme 
especificado no CE 10,00     

            
9.2   Condutas       

9.2.1   Fornecimento e montagem de conduta flexíveis 
para circuitos de insuflação e de extração com 
isolamento térmico a lâ de rocha de 25mm de 
espessura, de montagem exterior suspensa, 
incluindo ligação, suportes e suspensões 
galvanizados, conforme especificado no CE com 
as seguintes dimensões:       

9.2.1.1 m Φ200 4,00     
9.2.1.2 m Φ250 8,00     
9.2.1.3 m Φ400 3,00     
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9.2.2   Fornecimento e montagem de conduta tipo spiro 

para circuitos de insuflação e de extração  com 
isolamento térmico a lâ de rocha de 25mm de 
espessura, em chapa de aço galvanizada de 
montagem exterior suspensa, incluindo  ligação, 
curvas e transformações,  suportes e suspensões 
galvanizados, conforme especificado no CE com 
as seguintes dimensões:       

9.2.2.1 m Φ200 13,00     
9.2.2.2 m Φ250 27,00     
9.2.2.3 m Φ300 3,00     
9.2.2.4 m Φ400 15,00     

            
9.2.3   Fornecimento e montagem de conduta de secção 

retangular para circuitos de insuflação e de 
extração com isolamento térmico a lâ de rocha de 
25mm de espessura, em chapa de aço 
galvanizada de montagem exterior suspensa, 
incluindo  ligação, guias, curvas e transformações,  
suportes e suspensões galvanizados, conforme 
especificado no CE com as seguintes dimensões:       

9.2.3.1 m 400x300mm 4,00     
9.2.3.2 m 500x400mm 5,00     

            
9.2.4   Fornecimento e montagem de conduta de secção 

retangular para circuitos de insuflação e de 
extração com isolamento térmico a lã de rocha de 
25mm de espessura, em chapa de aço 
galvanizada, encamisada com forra mecânica 
exterior em chapa de alumínio de montagem 
exterior apoiada, incluindo ligação, guias, curvas e 
transformações, suportes galvanizados, conforme 
especificado no CE com as seguintes dimensões:       

9.2.4.1 m 400x300mm 8,00     
9.2.4.2 m 500x400mm 3,00     

            
9.2.5   Fornecimento e montagem de registo de atuação 

manual de colocação nas condutas extração, 
incluindo ligações e fixações, conforme 
especificado no CE com as seguintes dimensões:       

9.2.5.1 un Φ200 1,00     
9.2.5.2 un Φ250 1,00     
9.2.5.3 un Φ300 1,00     

            
9.2.6   Fornecimento e montagem de registo de atuação 

motorizada de colocação nas condutas insuflação, 
incluindo ligações e fixações, conforme 
especificado no CE com as seguintes dimensões:       

9.2.6.1 un Φ200 2,00     
9.2.6.2 un Φ400 3,00     
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9.3   Tubagem e acessórios das rede de água       
9.3.1   Fornecimento e montagem de tubos de ferro preto 

com isolamento térmico flexivel de estrutura 
celular fechada, de espuma elastomérica à base 
de borracha sitética revetida com pelicula de 
polietileno em forma de coquilha e 
encamizamento de folha de alumínio incluindo 
ligações soldadas e pintura com os calibres:         

9.3.1.1 m 3/4" 2,00     
9.3.1.2 m 1" 2,00     

            
9.3.2   Fornecimento e montagem de válvulas e 

acessórios diversos incluindo ligações soldadas 
com os calibres:       

9.2.2.1 un válvulas de seccionamento de 3/4" 2,00     
9.2.2.2 un válvulas de seccionamento de 1" 2,00     
9.2.2.3 un válvula de retenção 3/4" 1,00     
9.2.2.4 un válvula de retenção 1" 1,00     
9.2.2.5 un filtro Y de 3/4" 1,00     
9.2.2.6 un filtro Y de 1" 1,00     
9.2.2.7 un Válvula modelante de 2 vias c/ rosca macho, 

caract. =%, c/ corpo e assento em latão fundido, 
haste em aço inox e obturador em latão reforçada 
c/ fibra vidro e O-ring em teflon, DN15, PN16, 
Kvs=4,0 e temperatura func. -15…150ºC. 1,00     

9.2.2.8 un Vávula modelante de 2 vias, idem ponto anterior, 
DN32, PN16, Kvs=16 e temperatura func. -
15…150ºC. 1,00     

            
9.4   Tubagem e acessórios da rede de CO2       

9.4.1 m Fornecimento e montagem de tubo de cobre, 
desengordurado, desoxidado, isento de arsénio, 
soldado a prata (teor de prata não inferior a 40%, 
desta), devendo ser transportado tamponado nas 
extremidades, com certificação emitido pelo 
fabricante, incluindo todos os acessórios de 
ligação, com a dimensão de 10x12 mm 18,00     

            
9.4.2 un Fornecimento e montagem de tomadas de duplo 

fecho, com filtro no interior, fabricadas segundo a 
Norma NP EN 737-1, de CO2 2,00     

            
            

10 VII DIVERSOS       
            

10.1   Trabalhos de apoio entre especialidades       
10.1.1 vg Execução de todos os trabalhos de apoio entre 

especialidades (construção civil, electricidade, 
mecânica, etc.) e no remate de superfícies, (tectos 
paredes e pavimentos) em zonas de 
remoção/demolição dos mesmos, utilizando 
materiais iguais aos aplicados ou existentes, 
incluindo todos os trabalhos acessórios e 1,00     
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complementares, tudo executado de acordo com 
o definido no Caderno de Encargos. 

10.2.   Certificação e Licenciamento       
10.2.1 vg Execução de certificação e licenciamento das 

instalações elétricas e mecânicas com realização 
de ensaios e elaboração de relatórios conforme 
peças escritas do projeto 1,00     

            
10.3   Compilação técnica       

10.3.1 vg Execução e fornecimento de traçados definitivos 
das instalações, nomeadamente de arquitetura, 
de construção civil, de elétricidade e de mecânica, 
com apresentação de manuais de funcionamento, 
utilização e manutenção dos equipamentos 
expressos na compilação técnica da obra 1,00     
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5 – PEÇAS DESENHADAS 

Índice 

A1 – Planta existente 

A2 – Planta de amarelos  

A3 – Planta de vermelhos 

A4 – Planta proposta 

A5 – Planta de tetos falsos 

M1 – AVAC – Insuflação de ar 

M2 – AVAC – Extração de ar 

M3 – AVAC – Insuflação e Extração de ar (cobertura) 

M4 – AVAC – Diferenciais de pressão 

M5 – Rede de CO2 

E1 – Iluminação 

E2 – Tomadas 

E3 – Alimentador da UTA 

E4 – Rede estruturada 

E5 – Deteção de incêndios 

E6 – Gestão Técnica Centralizada - Traçados 

E7 – Gestão Técnica Centralizada – Esquema 

E8 – Sistema de Interbloqueamento de Portas 

E9 – Som 

E10 – Quadro Elétrico Q1.1/E (existente) 

E11 - Calhas 
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