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Resumo
No presente documento identificam-se os edifícios com usos sensíveis ao ruído
correspondentes a educação e saúde que se encontram expostos a níveis sonoros com
origem no tráfego aéreo correspondentes aos valores dos indicadores de ruído
ambiente regulamentares Ln superiores a 60 dB(A) ou Lden superiores a 70 dB(A),
conforme dados do ano de 2016. São elencados os edifícios que se enquadram nos
critérios que os qualificam como alvo de proteção sonora dos seus elementos de
fachada com menor isolamento sonoro, nomeadamente os panos vidrados. São
preconizadas e especificadas soluções de reforço do isolamento sonoro das suas
fachadas e apresentadas estimativas orçamentais de acordo com as atuais condições
de mercado.
As curvas isofónicas referentes ao ano de 2016 delimitam uma área muito vasta
cobrindo diversos bairros tais como Camarate, Alvalade, Campo Grande e zona da
Av. das Forças Armadas. A proteção sonora preconizada incidirá sobre os panos
vidrados das fachadas de edifícios delimitados por aquelas curvas de referência e que
reúnem cumulativamente um conjunto de características definidas pela ANA: usos
sensíveis ao ruído de educação ou de saúde, construção mais antiga (anterior ao ano
2000) e exibindo manifestamente insuficiente grau de isolamento sonoro de fachada.
Apenas são considerados os espaços com funções letivas ou de saúde/hospitalar
(atividades clínicas ou de tratamento).
A avaliação detalhada dos edifícios para cujas fachadas se preconizada intervenção
para reforço de isolamento de fachadas foi consolidada através de visitas técnicas e
de observações in-situ bem como através de análise cartográfica de elementos onde
disponibilizados e de contactos e reuniões com responsáveis pelas instalações quando
possível. Tal permitiu identificar um conjunto de espaços que se lista:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

Escola Básica N.º 2 em Camarate,
Creche do Centro Paroquial e Social Nuno Álvares Pereira de Camarate, no
Bairro de Santo António – Prior Velho
Escola Básica N.º 4 de Camarate,
Centro de Saúde de Alvalade,
Clínica do Parque,
Clínica da Adolescência e da Juventude,
Hospital de Dia da Clínica do Parque,
Unidade de Terapia Ocupacional dos Arcos,
Instituto da Droga e da Toxicodependência – CAT das Taipas – Pavilhão
21B,
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(x)
(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)
(xxii)

Casa St. Rita,
Psicologia Clínica (Psicoterapia) - Pavilhão 15,
ESEL – Escola Superior de Enfermagem Maria Fernanda Resende,
Unidade de Alcoologia de Lisboa,
Hospital de Dia,
Clinica 5 – Pavilhão 21,
Centro Dentário MMS,
Creche Xarila,
Centro de Apoio à Juventude João Paulo II, localizado na Avenida das
Forças Armadas – Colégio Pio XII P, Lisboa
ISCTE – Edifício I,
ISCTE- Edifício Ala Autónoma,
Pavilhão A da Faculdade de Farmácia,
Academia de Estudos e de Atividades, Professor Voltinhas, localizado na
Rua Filipa da Mata, 23-A, Lisboa.

A solução otimizada adotada para o reforço de isolamento sonoro consiste na
substituição das janelas e portas, onde justificado, existentes por outras com maior e
mais apropriado valor do índice de isolamento sonoro onde especificado. Não foi
considerada a instalação de uma segunda janela para reforço do isolamento da
existente devido (i) à fraca qualidade da maioria das janelas existentes e mau estado
de conservação, (ii) falta de espaço para instalar um segundo pano vidrado e (iii) por
razões de consistência de soluções económicas e de escala.
As soluções para os panos vidrados consideraram três variantes com base em janela de
caixilharia de alumínio e vidro duplo com vidro interior de 6mm e vidro exterior de
8mm. Em alguns casos, onde aplicável, recomenda-se igualmente o tratamento acústico
das caixas de estores.
No quadro seguinte mostram-se as áreas de panos vidrados a tratar para cada edifício
bem como uma estimativa de orçamento com base em valores de mercado recolhidos
por pesquisa a fornecedores/instaladores da zona de Lisboa. Esta estimativa inclui
também as portas e o tratamento acústico das caixas de estores. Os valores
apresentados correspondem a fornecimento de materiais, instalação completa, remoção
e gestão de resíduos, tipo chave na mão.
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Estimativa de custos de intervenção para cada edifício
Edifício a intervencionar

Custo total
(€)

Escola Básica N.º 2 de Camarate
Creche do Centro Social e Paroquial Camarate – St. António I, Sacavém
Escola Básica N.º 4 de Camarate
CHPL - Centro de Saúde de Alvalade
CHPL - Clínica do Parque
CHPL - Clínica da Adolescência e da Juventude
CHPL - Hospital de Dia da Clínica do Parque
CHPL - Unidade de Terapia Ocupacional dos Arcos
CHPL - Instituto Droga e da Toxicodependência – CAT das Taipas – Pavilhão 21B
CHPL - Casa St. Rita
CHPL - Psicoterapia – Pavihão 15
CHPL - ESEL – Escola Superior de Enfermagem Maria Fernanda Resende
Unidade de Alcoologia de Lisboa
CHPL - Hospital de Dia
CHPL – Clinica 5 – Pavihão 21
Centro Dentário MMS
Creche Bébé Xarila
Centro de Apoio à Juventude João Paulo II
ISCTE- Edifício I
ISCTE- Edifício Ala Autónoma
Faculdade de Farmácia - Pavilhão A
Academia de Estudos e de Atividades Professor Voltinhas

7.963,98
12.910,80
5.589,00
39.004,20
9.914,40
21.983,40
14.644,80
7.327,80
82.377,00
10.832,40
11.226,60
30.669,00
48.470,40
33.888,00
159.759,00
234,60
3.588,00
11.799,00
141.557,73
1.791,13
17.934,25
1.794,00

Total

675.259,49
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1. Âmbito e objetivo
No ano de 2009, no âmbito da realização dos estudos referentes ao Plano de Redução
de Ruído do Aeroporto Humberto Delgado (então designado como Aeroporto da
Portela), foi elaborado pela equipa da Acusticontrol um estudo específico de controlo
de ruído local, através do reforço do isolamento sonoro das fachadas dos edifícios
expostos a níveis excessivos de ruído de tráfego aéreo em face dos limites vigentes
aplicáveis. Na sequência, foi produzido um Relatório detalhado datado de fevereiro
de 2010, cujo conteúdo foi no essencial vertido para o Plano de Ações do AHD de
2010.
No âmbito desse trabalho, foram identificados os edifícios com usos sensíveis ao ruído
(habitação, escolas, saúde) situados nas áreas geográficas enquadradas pelas isófonas
então mais recentes de 70 dB(A) do indicador de ruído ambiente Lden e 60 dB(A) do
indicador Ln, ou seja expostos a níveis sonoros superiores a estes valores limite.
Posteriormente, foi o conjunto de edifícios ajustado às curvas de referência do ano de
2011, com a sequente integração da intervenção no Plano de Ações do AHD elaborado
no ano de 2013 e proposto para o período 2013-2018.
Tem esta medida por objetivo a redução de ruído no recetor no sentido de providenciar
condições acústicas no interior das edificações e deste modo reduzir eventuais
incómodos resultantes e tornar os níveis sonoros aí recebidos mais consentâneos com os
seus usos e funções. Esta medida assume relevância quando se verifique estarem
esgotadas as possibilidades de atuação na fonte sonora emissora ou nos caminhos de
propagação ou as capacidades técnicas de redução sonora de eventuais alternativas.
Estas são situações que se verificam em relação ao ruído de aeroportos em vista dos
constrangimentos impostos pelas condições de segurança associadas ao tráfego aéreo
ou das limitações de desenvolvimento tecnológico das aeronaves, apesar de substancial
nas últimas décadas.
No ano de 2018, a ação correspondente ao reforço de isolamento sonoro de fachadas
integrou o Plano de Ações elaborado para o período 2018-2023 para o mesmo
conjunto de edifícios antes proposto, agora entendido como ação piloto dada a
alteração entretanto ocorrida no posicionamento geográfico das isófonas em face do
lapso de tempo decorrido e da consequente extensão da área abrangida pelas curvas
de referência.
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Justamente em face das alterações observadas nas áreas abrangidas pelas curvas de
ruído de referência mais recentes, as correspondentes ao ano de 2016, pretendeu a
ANA atualizar tal estudo e, na presente fase, apenas para os edifícios com usos de
educação e de saúde.
O presente trabalho tem então como objetivo identificar os edifícios com usos sensíveis
ao ruído correspondentes a educação e saúde que se encontram expostos a níveis
sonoros Ln superiores a 60 dB(A) ou Lden superiores a 70 dB(A), conforme dados do ano
de 2016 e estudar soluções de reforço do isolamento sonoro das suas fachadas.
Os edifícios com usos residenciais, embora exibindo sensibilidade ao ruído não são
incluídos na presente fase de trabalho.
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2. Disposições legais
As operações de voo são regidas do ponto de vista do ruído pelo disposto no artigo
19.º do Regulamento Geral do Ruído (RGR, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007 de
17 de Janeiro, retificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007, de 16 de
Março, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto). Sendo o Aeroporto
Humberto Delgado (AHD) uma Grande Infraestrutura de Transporte (GIT), fica sujeito
ao disposto no Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de Julho (DL146/2006), que transpõe
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do
Concelho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente, cujo Anexo
II foi alterado pelo Decreto-Lei nº 136-A/2019, de 6 de setembro, o qual transpõe
para a ordem jurídica interna a Diretiva (UE) 2015/996, da Comissão, de 19 de maio
de 2015. Define o DL 146/2000 a obrigatoriedade das GIT elaborarem regularmente
Mapas Estratégicos de Ruído (MER) e Planos de Ação (PA).
Para as infraestruturas de transporte, determina o RGR no ponto 1 do seu artigo 19.º
a sujeição aos limites impostos pelo artigo 11.º. Este artigo estabelece a disciplina de
valores limites de exposição, diferenciando entre zonas mistas e zonas sensíveis, de
acordo com a tipologia de usos do solo e sua sensibilidade ao ruído.
Mais estabelece o ponto 3 aquele artigo 19.º que “para efeitos do disposto
nos números anteriores, devem ser adoptadas as medidas
necessárias, de acordo com a seguinte ordem decrescente:
a) Medidas de redução na fonte de ruído; b) Medidas de
redução no meio de propagação de ruído”. O ponto 4 seguinte determina
que “excepcionalmente, quando comprovadamente esgotadas as
medidas

referidas

no

número

anterior

e

desde

que

não

subsistam valores de ruído ambiente exterior que excedam
em mais de 5 dB(A) os valores limite fixados na alínea b)
do n.o 1 do artigo 11.º, podem ser adoptadas medidas nos
receptores sensíveis que proporcionem conforto acústico
acrescido no interior dos edifícios adoptando valores do
índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea,
normalizado, D2m,n,w , superiores em 3 dB aos valores
constantes da alínea a) do n.o 1 do artigo 5.º, da alínea
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a) do n.o 1 do artigo 7.º e da alínea a) do n.o 1 do artigo
8.o, todos do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos
Edifícios”.
Determina ainda o ponto 5 do artigo 19.º do RGR que “a
implementação

das

medidas

de

isolamento

adopção
sonoro

e

nos

receptores sensíveis referidas no número anterior compete
à entidade responsável pela exploração das infra-estruturas
referidas nos n.os 1 e 2 do presente artigo ou ao receptor
sensível, conforme quem mais recentemente tenha instalado
ou dado início à respectiva actividade, instalação ou
construção ou seja titular da autorização ou licença mais
recente”.
O reforço do isolamento sonoro de fachadas, constituindo uma forma de controlo de
ruido local, aparece assim, não apenas do ponto de vista técnico mas também legal,
como forma última ou de recurso para proteção sonora dos recetores sensíveis situados
na proximidade. As disposições legais enquadram igualmente os critérios subjacentes à
identificação dos edifícios a proteger acusticamente.
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3. Critérios
Admitindo, por um lado, que outros procedimentos, de tipo funcional ou operacional,
permitem obter um benefício combinado da ordem dos 5 dB, pelo menos, valor
considerado como realista, e por outro, que as variações de tráfego e de evolução
tecnológica das aeronaves imprimem variações temporais na extensão das curvas
isofónicas, a área geográfica a considerar para as intervenções de controlo de ruído
local, no sentido de estabelecer uma zona de intervenção estabilizada e proporcional,
corresponde à delimitada pelas isófonas de 70 dB(A) para Lden e de 60 dB(A) para Ln.
Como a área delimitada por esta curva é a mais extensa, será a curva de Ln = 60 dB(A)
a considerada como referência por corresponder à situação mais desfavorável.
Os edifícios a proteger na presente fase de estudo são aqueles que exibem usos
identificados como de tipo escolar, saúde/hospitalar ou similar. Não são considerados
nesta fase edifícios com outros usos tais como os residenciais.
São consideradas as fachadas diretamente expostas, onde aplicável (dependente da
sua localização face à altitude das aeronaves). Apenas são considerados os vãos de
divisões com usos sensíveis ao ruído, nomeadamente salas de aula, salas de estudo ou
salas de reuniões de tipo letivo ou científico em escolas, salas com utilização clínica ou
de internamento em espaços hospitalares ou ligados à saúde. Não são consideradas as
fachadas de espaços com uso geral, administrativo ou outro sem função direta letiva ou
clínica, tanto quanto foi possível identificar.
O reforço de isolamento sonoro de fachada considera apenas os seus elementos com
menor grau de isolamento sonoro, nomeadamente os panos vidrados ou portas. Embora
se admita que em alguns edifícios outros paramentos, tais como telhados ou mesmo
paredes, possam revelar insuficiências em termos de isolamento sonoro, tal tem de ser
atribuído manifestamente a características (eventualmente deficiências) de projeto
(atendendo ao contexto urbano dos locais de implantação) e/ou de construção, cuja
correção para fins de reforço de isolamento sonoro se pode revelar incomportável ou
desadequado, mesmo alheio ao âmbito de atuação da ANA, e fora das boa práticas
correntes.
Apenas os edifícios de construção mais antiga, onde o grau de isolamento sonoro dos
panos vidrados se identifica como manifestamente inadequado são incluídos no
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presente levantamento. Os edifícios de construção mais recente ou reabilitados
encontram-se, normalmente, equipados com panos vidrados com relativamente bom
isolamento sonoro, cujo reforço se revela complexo ou ineficiente. Por outro lado, não
se considera como responsabilidade do Aeroporto a proteção sonora de tais edifícios
face ao acréscimo de ruído decorrido desde a sua construção/licenciamento, pelo que
apenas se consideram edifícios com data de licença de construção até ao ano 2000,
ano de publicação do Decreto-Lei 292/2000, Regime Legal sobre a Poluição Sonora.
De facto, este documento introduz a disciplina da elaboração do projeto de acústica
de edifícios, embora revogue as disposições anteriormente estabelecidas (no DecretoLei n.º 251/87, de 24 de Junho, que aprovou o Regulamento Geral do Ruído) sobre
acústica de edifícios por já desfasadas da realidade, mantendo-as apenas em, vigor
até à publicação em 2002 do Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios
(aprovado pelo Decreto-Lei.º 129/2002, de 11 de Maio e alterado pelo Decreto-Lei.º
96/2008, de 9 de Junho).
Tendo em conta os objetivos do programa, não são considerados os panos vidrados
que exibam já qualidade aparente, pelas suas características construtivas ou resultante
de intervenções relativamente recentes de renovação/remodelação, indiciadoras de
valores apropriados do índice de isolamento sonoro. A eventual melhoria marginal de
uma possível intervenção não seria razoável pelos elevados custos associados a um
mínimo crescimento dos índices de isolamento sonoro.
Também não são considerados edifícios desativados na medida em que não exibem
uso efetivo de educação ou saúde.
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4. Conceitos de base
A generalidade de sistemas mecânicos, com partes móveis ou movimentação de
camadas de ar, gera emissão de som. O som é a manifestação audível de vibrações
mecânicas de um meio material elástico. As vibrações percebidas pelo ouvido humano
como um sinal sonoro são caracterizadas por um determinado número de parâmetros
físicos, sendo os principais a intensidade do som e a sua frequência.
O intervalo de intensidades sonoras relativamente ao qual o ouvido humano é sensível
é muito grande – o som mais baixo capaz de ser detetado pelo ouvido humano é um
milhão de vezes inferior ao som mais intenso que o ouvido humano consegue detetar,
sem sofrer danos físicos.
Considera-se geralmente como ruído um som desagradável e/ou indesejável, o qual se
pode constituir como uma forma de poluição: a poluição sonora. Note-se, no entanto,
que a discriminação entre ruído e sons tidos como agradáveis e/ou suportáveis é uma
ação puramente subjetiva de classificação de um certo indivíduo, tornando assim a
determinação objetiva de eventual incomodidade resultante uma tarefa difícil.
Existe, contudo, um certo consenso em relação a um determinado grupo de estímulos
sonoros considerados como ruído. Neste grupo encontram-se os sons derivados
justamente da atividade de dispositivos mecânicos. Exemplos típicos de emissores de
ruído são todos os tipos de tráfego (principalmente rodoviário, ferroviário e aéreo) e
maquinaria utilizada em construções e em atividades de carácter industrial. Por outro
lado, existem sons que podem até não ser considerados como ruído por certos
indivíduos, devido à sua própria sensibilidade auditiva ou estética, mas que apresentam
determinadas características físicas, e que através da sua exposição prolongada
podem provocar danos fisiológicos temporários e/ou permanentes no ouvido humano.
Trata-se aqui de tipologias de sons ligadas a atividades oficinais ou laborais de forma
geral.
O ruído pode genericamente afetar o ser humano de forma direta ou indireta, através
da criação de “stress” e cansaço ou através de perturbações no ritmo biológico,
gerando distúrbios no sono e na saúde, em geral, bem como através da redução da
capacidade de concentração, daí advindo um decréscimo na produtividade individual
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e coletiva. Refira-se ainda que efeitos da exposição ao ruído podem também estar
ligados a problemas de relacionamento de forma social.
Embora a relação causa-efeito entre ruído e saúde/incómodo possa ser muito variável
conforme o indivíduo, têm sido encontrados dados objetivos que têm informado os
conteúdos das disposições legais sobre ambiente sonoro em todo o mundo, com
particular ênfase na União Europeia e seus Estados Membros
A nível ambiental, dada a grande variabilidade temporal, os níveis sonoros são
normalmente expressos pelo índice LAeq, nível sonoro continuo equivalente,
correspondente à sensação com que efetivamente o ser humano percebe o fenómeno
sonoro. O índice LAeq é definido como um valor médio para um determinado período de
referência. A legislação portuguesa define três períodos de referência: o diurno, entre
as 7h00 e as 20h00, o entardecer, entre as 20h00 e as 23h00, e o noturno, entre as
23h00 e as 7h00, sendo obtidos, respetivamente os valores de Ld, Le e Ln. A
regulamentação nacional segue ainda as recomendações europeias no sentido de
definir como indicadores de ruído ambiente os parâmetros Ln e Lden em que este é uma
média ponderada de Ld, Le e Ln com penalizações para os períodos de entardecer e
noturno (a alínea j) do artigo 3º do RGR):
d
1 
10
= 10  log 13  10 + 3  10
24 

L

Lden

Le + 5
10

+ 8  10

Ln +10
10





A variação da pressão sonora na gama audível situa-se entre os 20 µPa e os 20 Pa,
onde Pa, Pascal, é a unidade de pressão. O valor 20 µPa corresponde ao som de
menor intensidade que um indivíduo médio em plena posse das suas faculdades
auditivas consegue ouvir e por isso é considerado como o “limiar da audição”. Uma
pressão sonora de 20 Pa é tão elevada que causa dor e por isso é considerado o
“limiar da dor”. Face a este enorme intervalo de valores de amplitude sonora, a
intensidade de som é normalmente representada na escala logarítmica “Decibel”, na
qual é atribuído ao “limiar de audição” o valor zero (0 dB).
Ao trabalhar com níveis sonoros (em dB) haverá que notar que, tratando-se de unidades
logarítmicas, não poderão estas ser adicionadas nem subtraídas linearmente. Enquanto
as energias sonoras realmente se somam, o cálculo de logaritmos conduz à conclusão
de que se uma fonte emissora produz um determinado nível sonoro, duas exatamente
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iguais produzirão esse valor acrescentado de 3 dB. Por exemplo, se uma aeronave
produz num determinado ponto um nível sonoro de 60 dB, duas aeronaves idênticas a
passar exatamente no mesmo local produziriam um nível sonoro de 63 dB.
Identicamente, uma redução sonora de 3dB corresponde a uma redução da energia
sonora para a sua metade. De forma similar, a um som 10 vezes mais intenso
corresponderá um acréscimo de 10 dB, 20 dB para um som 100 vezes mais intenso, 30
dB para um som 1000 vez mais intenso, e assim sucessivamente, devido às características
da função logaritmo.

Reforço de isolamento sonoro de edifícios de saúde e educação sitos na envolvente do AHD

14/81

5. Metodologia
As intervenções de controlo local para o caso do ruído de tráfego aéreo são de
complexa concretização, tanto por razões de ordem técnica como funcional. As fontes
primordiais de emissão de ruído são as aeronaves que sobrevoam os espaços públicos,
o que torna inviável uma proteção direta imediata sobre os espaços exteriores. Nesse
sentido, como solução de recurso para o problema em questão pode apontar-se a
adoção de medidas para proteção adicional dos espaços fechados, no sentido de
melhorar o ambiente sonoro no interior de edifícios com usos sensíveis ao ruído, tais
como habitação, escolas, hospitais ou similares, e, como tal, minimizar a exposição das
populações ao ruído. Tal passa pelo reforço do isolamento sonoro das fachadas dos
edifícios que reúnem um conjunto de características a identificar, caso a caso.
Normalmente, as boas práticas incidem sobre os elementos de fachada que exibem
menor grau de isolamento sonoro, como é o caso dos panos vidrados e em alguns casos
das portas, quando justificável.
A presente fase de trabalho foca-se exclusivamente nos edifícios com usos de educação
e de saúde/hospitalar ou similar.
A metodologia para o estudo do controlo do ruído local constituiu-se das seguintes
etapas sequenciais:
➢ Definição da área de estudo
A área geográfica a intervencionar é a delimitada pela isófona de 60 dB(A)
para o indicador de ruído ambiente Ln do ano de 2016, por corresponder à
situação mais desfavorável (área abrangida mais extensa do que a coberta
pelas correspondentes curvas do indicador Lden).
Toda a área delimitada por Ln ≥ 60 dB(A) foi analisada cartograficamente na
sua estrutura construída no sentido de avaliar previamente a existência de
instalações escolares e de saúde/hospitalar.
➢ Definição dos tipos de edifícios
Uma vez delimitada a área de análise, procedeu-se à definição dos tipos de
edifícios a estudar.
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De acordo com os critérios estabelecidos pela ANA, foram selecionados os
edifícios com usos escolar e hospitalar/saúde ou similar. De um modo geral,
apenas foram consideradas as fachadas mais expostas, onde aplicável,
dependente da sua localização face à altitude das aeronaves.
➢ Identificação in-situ dos edifícios
Procedeu-se a um exaustivo reconhecimento e identificação local dos edifícios
que constituíram a amostra de análise e que correspondem aos critérios de
seleção através de visitas técnicas de campo à área abrangida pelas isófonas
de referência.
Nesta etapa, cada edifício foi analisado segundo os seguintes pontos: (i) usos
de cada edifício ou fração; (ii) época de construção; (iii) estilo arquitetónico e
tipologia de construção; (iv) materiais presentes nos vãos, entendidos neste
trabalho, como janelas e portas das fachadas principais. Procedeu-se uma
análise pericial dos vãos dos edifícios e seus elementos em termos do grau de
isolamento sonoro que propiciam.
Foram estabelecidos contactos com as entidades responsáveis pelos edifícios no
sentido de confirmar, tanto quanto possível, não apenas os usos mas a
aplicabilidade dos critérios subjacentes, sendo na maior parte dos casos (onde
permitido ou justificado) visitados os edifícios e seu interior para análise direta
dos espaços e seus elementos de fachada.
Dentro da área delimitada e no grupo tipificado de edificações definidas não
foram considerados alguns edifícios por não integrarem os critérios de seleção,
nomeadamente (a) edifícios recentes ou ainda em fase de construção, (b)
edifícios que já apresentam isolamento acústico adequado no seu projeto
arquitetônico ou de construção/remodelação e (c) edifícios desativados ou cuja
desativação próxima foi declarada pelos seus responsáveis.
Foi efetuado um registo fotográfico de cada edifício para completar a análise
e garantir uma caracterização mais completa das respetivas unidades nas
etapas posteriores.

Reforço de isolamento sonoro de edifícios de saúde e educação sitos na envolvente do AHD

16/81

➢ Contabilização das áreas de aberturas das fachadas principais
Em cada edifício selecionado para proteção sonora, foi efetuada uma contagem
de todas as janelas e portas presentes nas fachadas principais correspondentes
aos espaços identificados como sendo salas com uso escolar ou hospitalar e por
último, ainda em campo, foram tiradas medidas das dimensões dessas
aberturas, servindo de base para a contabilização das áreas das mesmas.
Apenas foram considerados os elementos de divisões com usos sensíveis,
nomeadamente salas de aula ou outro uso letivo direto em escolas e salas com
utilização clínica em espaços hospitalares ou de saúde.
O reforço de isolamento sonoro de fachada considerou apenas os seus
elementos com menor grau de isolamento sonoro, nomeadamente os panos
vidrados, e, em casos específicos e justificados, portas.
Nesta etapa procedeu-se a uma estimativa das áreas de abertura envidraçada
dos edifícios sensíveis a partir de elementos cartográficos (alçados) onde
disponibilizados, do material fotográfico e dos registos e anotações feitos
durante o levantamento de campo. Toda essa contabilização foi organizada em
folhas de cálculo para melhor gestão e organização dos dados.
➢ Proposição de soluções para reforço de isolamento sonoro de fachadas
No levantamento de campo realizado foi possível constatar que os panos
envidraçados das fachadas dos edifícios sensíveis ao ruído da área de estudo
eram caracterizados pela presença de vidros simples e caixilhos de madeira,
alumínio e nos edifícios mais recentes era possível perceber o uso de PVC. Face
a esta situação encontrada, para as aberturas na área de estudo foi apontada
apenas uma solução tipo para reforço de isolamento de fachada numa
estratégia de minimização e controlo do ruído local.
Numa fase final do estudo, foi efetuada uma cotação do preço de acordo com
valores de referência usualmente encontrados no mercado, visando definir, em
termos do custo final, a implementação efetiva do plano de ação de controlo
do ruído.
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6. Área de análise
A figura 1 apresenta a isófona de 60 dB(A) do indicador de ruído ambiente Ln relativa
ao ano de referência de 2016. A área delimitada pela curva identifica as zonas
geográficas de implantação dos edifícios expostos a níveis superiores que são alvo do
presente estudo. Entretanto, a pista 35 foi desativada, pelo que área delimitada pela
isófona gerada por esta pista não foi considerada no presente estudo.

Figura 1. Área geográfica delimitadora da envolvente do AHD a estudar (fonte de imagem:
Google)
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7. Edifícios delimitados pela curva isofónica de referência
Percorrendo as áreas territoriais delimitadas pela curva isofónica de referência que se
mostra na figura 1, foram identificados diversos edifícios com usos correspondentes aos
dos critérios de seleção (edução e saúde/hospitalar), que se identificam seguidamente
numa ordenação orientada de Norte para Sul.
As figuras seguintes mostram a implantação cartográfica e a identificação fotográfica
das instalações com os usos selecionados. As bases cartográficas têm por fonte o Google
Earth e/ou o Google Maps.
Em algumas figuras é visível a linha delimitadora da isófona de referência (a vermelho).

Bairro de Santiago, Camarate
Escola Básica N.º 2 de Camarate, Estrada Militar/ Rua Campo do Rio, Camarate.

Figura 2. Escola Básica N.2 em Camarate

A Escola Básica N.º 2 de Camarate engloba dois edifícios. No edifício principal
decorrem as atividades letivas e no segundo bloco funcionam atividades de apoío às
necessidades de ensino especial e de psicologia. Os edifícios dispõem de janelas em
vidro simples sem características adequadas de isolamento sonoro.
Recomenda-se a intervenção nestes edifícios.
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Bairro de Santiago, Camarate
Casa de Santa Maria – Associação de Apoio a Profissionais do Hospital de Santa
Maria, Alameda Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 30, Camarate.

Figura 3. Casa de Santa Maria

A Casa de Santa Maria tem valência de Centro de Dia, aberto a toda a comunidade,
assim como cuidados médicos, de enfermagem e fisioterapia.
Esta instalação não é considerada no âmbito do presente levantamento por ser de
construção relativamente recente (2010-2011), não satisfazendo portanto os critérios
de seleção.

Centro de Estudos, Explicações, Formação e Psicologia e Sala de Estudo Smart Kid,
Rua Eng. Adão Manuel Ramos Barata, Lote 36, Camarate.

Figura 4. Centro de Estudos e Sala de Estudo
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Estas são instalações com uso escolar que ocupam o 1º andar do edifício, com fachadas
voltadas para a Rua Eng. Adão Manuel Ramos Barata.
Estas instalações não são consideradas no âmbito do presente levantamento por ser de
construção relativamente recente (2008-2010) e por as suas fachadas exibirem panos
vidrados com alto coeficiente de isolamento sonoro, não satisfazendo deste modo os
critérios de seleção.

Jardim de Infância e Berçário Pequenada Feliz, Rua Ivone Silva, n.º 15 a 15A,
Camarate.

Figura 5. Jardim de Infância e Berçário Pequenada Feliz

Esta instalação de uso escolar ocupa todo o espaço do rés-do chão do prédio onde se
encontra na Rua Ivone Silva.
Esta instalação escolar não é considerada no âmbito do presente estudo por se
encontrar inserida numa construção relativamente recente (2008) e a funcionar desde
o ano de 2010, estando equipada além disso com panos vidrados a que se atribui um
elevado valor do coeficiente de isolamento sonoro, portanto não satisfazendo
cabalmente os critérios de seleção.
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Bairro Santo António, Sacavém
Creche do Centro Social e Paroquial Camarate – St. António I, Sacavém

Figura 6. Creche do Centro Social e Paroquial Camarate – St. António I

Esta creche encontra-se instalada numa construção aparentemente precária mas que se
integra de forma estruturante na comunidade existente, pelo que se justifica a
intervenção.

Escola Básica N.º 4 de Camarate, Rua Maestro Fernando Lopes Graça, Sacavém

Figura 7. Escola Básica N.º 4 de Camarate

De acordo com informações recolhidas in-situ, este edifício escolar deverá ser alvo de
intervenção pelas autoridades escolares, mas dado o grau de incerteza temporal
associado ao projeto, este edifício é considerado no âmbito do presente estudo.
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Jardim de Infância do Centro Comunitário do Bairro de Sto. António II - Centro Social
e Paroquial Álvares Pereira de Camarate, Rua Associação dos Moradores Força do
Povo, Lote E F, Sacavém

Figura 8. Jardim de Infância do Centro Paroquial e Social Nuno Álvares Pereira de Camarate

Esta instalação de uso escolar ocupa todo o rés-do-chão do prédio onde se encontra
na Rua Associação dos Moradores Força do Povo.
Na sequência das visitas técnicas efetuadas às instalações escolares constatou-se que
estas possuem panos vidrados com alto coeficiente de isolamento sonoro, não se
enquadrando deste modo no âmbito do presente estudo.

Bairro de São Francisco, Camarate
Escola EB1 N.º 5 de Camarate, localizada na Rua Luísa de Gusmão.

Figura 9. Escola EB1 N.º 5 de Camarate
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A Escola EB1 Nº. 5 de Camarate é uma construção manifestamente precária. De acordo
com as informações veiculadas pela diretora da escola, estas instalações irão ser
desativadas em breve, ainda durante o decurso do corrente ano letivo, passando a
funcionar em outro edifício temporário num terreno adjacente ao atual, sendo
posteriormente construído um edifício definitivo, onde passará a funcionar.
Deste modo, não se considera justificável a intervenção neste edifício escolar.

Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL)
O campus do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) ocupa uma vasta área
que integra diversos edifícios, alguns com usos de tipo saúde/hospitalar e outros com
usos distintos.
Apresentam-se seguidamente as instalações integradas no CPHL identificadas como
tendo uso de tipo saúde/hospitalar, sendo indicadas aquelas que não são consideradas
no âmbito do presente projeto.
Não foram conideradas as instalações observadas como desativadas, como por
exemplo o Pavilhão 30.

Jardim de Infância e Instalações do Instituto da Droga e da Toxicodepêndencia –
Centro das Taipas (CHPL)

Figura 10. Jardim de Infância e Centro das Taipas
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Estas instalações não são consideradas no âmbito do presente estudo por apresentar
panos vidrados com alto coeficiente de isolamento sonoro.
Unidade de Terapia Ocupacional (CHPL, Pavilhão 26)

Figura 11. Unidade de Terapia Ocupacional

Estas instalações não são consideradas no âmbito do presente estudo por apresentar
panos vidrados com alto coeficiente de isolamento sonoro.

Unidade de Terapia Ocupacional dos Arcos

Figura 12. Unidade de Terapia Ocupacional

A Unidade de Terapia Ocupacional dos Arcos ocupa o R/C, lado direiro, do edifício
com dois andares.
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Clínica do Parque (CHPL)

Figura 13. Clínica do Parque

Centro de Saúde de Alvalade (CHPL)

Figura 14. Centro de Saúde de Alvalade

Serviço Regional de Psiquiatria Forense (CHPL, Pavilhão 28)

Figura 15. Instalações do Serviço Regional de Psiquiatria Forense
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Estas instalações não são consideradas no âmbito do presente projeto por apresentar
panos vidrados com alto coeficiente de isolamento sonoro.

Cliníca Psiquiátrica 6 (CHPL, Pavilhão 29)

Figura 16. Cliníca Psiquiátrica 6

Estas instalações não são consideradas no âmbito do presente estudo por apresentar
panos vidrados com alto coeficiente de isolamento sonoro.

Instituto da Droga e da Toxicodependência – CAT das Taipas (CHPL, Pavilhão 21B)

Figura 17. Instituto da Droga e da Toxicodependência – CAT das Taipas – Pavilhão 21B
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Clínica Psiquiátrica da Adolescência e da Juventude (CHPL)

Figura 18. Clínica Psiquiátrica da Adolescência e da Juventude

Hospital de Dia da Clínica do Parque (CHPL, Pavilhão 25)

Figura 19. Hospital de Dia da Clinica do Parque – Pavilhão 25

Casa de Santa Rita (CHPL)

Figura 20. Casa de Santa Rita
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Consulta Externa (CHPL, Pavilhão 20)

Figura 21. Consulta Externa – Pavilhão 20

Estas instalações não são consideradas no âmbito do presente levantamento por
apresentar panos vidrados com alto coeficiente de isolamento sonoro.

Clínica 5 (CHPL, Pavilhão 21)

Figura 22. Clínica 5 – Pavilhão 21
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Psicologia Clínica - Psicoterapia (CHPL, Pavilhão 15)

Figura 23. Psicologia Clínica - Psicoterapia – Pavilhão 15

Hospital de Dia (CHPL)

Figura 24. Hospital de Dia

Nas visitas técnicas realizadas ao edifício onde funcionam as instalações do Hospital de
Dia verificou-se que as janelas possuem vidro duplo, mas, estas, de correr, apresentam
frinchas e má selagem não garantindo o necessário grau de isolamento sonoro. Como
tal, o edifício integra o conjunto a intervencionar.
Verificou-se, ainda que as caixas de estores apresentam frinchas e aberturas pelo que
se recomenda a sua intervenção.
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Escola Superior de Enfermagem Maria Fernada Resende (CHPL)

Figura 25. Escola Superior de Enfermagem

Todas as instalações do CHPL indicadas acima que não foram alvo de comentários
satisfazem cabalmente os critérios de seleção para intervenção.

Alvalade, Lisboa
Unidade de Alcoologia de Lisboa – localizado no Parque de Saúde de Lisboa, Avenida
do Brasil, 53-A, Pavilhão 41

Figura 26. Unidade de Alcoologia de Lisboa

A Unidade de Alcoologia de Lisboa ocupa todo um edifício de alvenaria com três
andares, apresentando janelas com vidros simples em todas as fachadas.
Recomenda-se a intervenção nos panos vidrados e respetivas caixas de estores.
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Externato Séneca, Avenida do Brasil, 1º andar, n.º 56, Lisboa

Figura 27. Externato Seneca

O Externato Séneca na Av. do Brasil ocupa o 1º andar do edifício, com diversas janelas
na fachada.
Este Externato possui panos vidrados com elevado valor do coeficiente de isolamento
sonoro pelo que não justifica qualquer intervenção.

Consultório Dentário MMS, Rua José Lins do Rego N.º26-B, Lisboa.

Figura 28. Consultório Dentário MMS

As instalações de saúde do Consultório Dentário MMS ocupam, de forma efetiva,
apenas uma sala situada no rés-do-chão/cave da Rua José Lins do Rego com apenas
uma pequena janela na fachada. Apesar desta posssuir vidro duplo, verificam-se
frinchas na sua estrutura de correr revelando défice de isolamento sonoro, pelo que se
recomenda a intervenção neste espaço vidrado.
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Campo Grande, Lisboa
Creche Bébé Xarila, Rua do Campo Grande n.º 170, 1º Dtº e Esqº Lisboa.

Figura 29. Creche Bébé Xarila

As instalações ocupam todo o 1º andar do prédio, com diversas janelas e duas portas.
As salas das crianças possuem janelas e portas em vidro simples localizadas apenas na
fachada voltada para a Rua do Campo Grande.
Recomenda-se a intervenção nestes panos vidrados.

Cemeare - Centro Médico de Assistência à Reprodução, Rua Alfredo Mesquita, 2, 2D,
2C e 2E, Lisboa.

Figura 30. Centro Médico Cemeare
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As visitas técnicas permitiram observar que os edifícios das instalações do Centro
Médico possuem panos vidrados (portas e janelas) com alto coeficiente de isolamento
sonoro não se justificando qualquer intervenção.

Ana Serra – Sociedade de Fisioterapia, Rua Helena Félix, 9, Lisboa.

Figura 31. Sociedade de Fisioterapia

As instalações ocupam o 1º andar do prédio. As visitas técnicas realizadas identificaram
que as instalações de Fisioterapia possuem janelas com caixilharia de alumínio com
vidro duplo, apresentando boa selagem garantindo desta forma alto coeficiente de
isolamento sonoro pelo que não se recomenda qualquer intervenção.

Av. das Forças Armadas, Lisboa
Centro de Apoio à Juventude João Paulo II, Avenida das Forças Armadas – Colégio
Pio XII P, Lisboa.
No 1º piso deste edifício situam-se instalações escolares - uma creche e um jardim de
infância e no 2º piso situam-se a instalações da Escola Profissional de Tecnologia Digital.
Estas instalações são incluídas no presente programa de proteção sonora.
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Figura 32. Centro de Apoio à Juventude João Paulo II

ICS-Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Avenida Prof. Aníbal
Cavaco Silva, 9, Lisboa

Figura 33. Edifício do ICS

O edifício do Instituto de Ciências Sociais (ICS) possui panos vidrados (portas e janelas)
com alto coeficiente de isolamento sonoro na maioria das suas fachadas nomeadamente
dos espaços onde decorrem atividades letivas/científicas. Por outro lado, de acordo
com as informações disponibilizadas, os autos de receção parciais e final deste edifício
são posteriores a 2000, pelo que não satifaz cabalmente os critérios de seleção, não
se recomendando deste modo qualquer intervenção neste edifício.

Reforço de isolamento sonoro de edifícios de saúde e educação sitos na envolvente do AHD

35/81

ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, Avenida das Forças Armadas, Lisboa
O campus do ISCTE na Av. das Forças Armadas compreende um complexo de edifícios
com usos essencialmente letivos, de graduação e de pós-graduação, mas também
administrativo e de apoio às atividades escolares. O extenso campus integra as
edificações em conjuntos identificados como: Edifício I, Edifício II, Ala Autónoma e INDEG,
sendo que este tem gestão autónoma.
Alguns dos edifícios apresentam já panos vidrados de fachada (portas e janelas) com
elevados valores do coeficiente de isolamento sonoro, outros carecem deste tipo de
solução construtiva, pelo que aí se recomenda uma intervenção nas salas onde decorrem
atividades letivas.
De acodo com as observações das visitas técnicas realizadas ao Campus do ISCTE, da
análise dos elementos disponibilizados, especificamente dados cartográficos dos
edificios, e das informações sobre usos e funções dos diferentes espaços recolhidas junto
dos respetivos responsáveis, justifica-se a intervenção em alguns edifícios conforme
descrito seguidamente.

Edifício I (ISCTE)

Figura 34. Edifício I do campus do ISCTE

O edifício I é o de construção mais antiga evidenciando janelas de vidro simples sem os
apropriados graus de isolamento sonoro.
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Edifício II (ISCTE)

Figura 35. Edifício II do campus do ISCTE

O edifício II do Campus do ISCTE possui já alguns panos vidrados (portas e janelas) com
alto coeficiente de isolamento sonoro. Por outro lado, de acordo com as informações
disponibilizadas, os autos de receção parciais e finais deste edifício são posteriores a
2000, pelo que não satifaz cabalmente os critérios de seleção, não se recomendando
por isso qualquer intervenção no edifício II do campus do ISCTE.

Edifício Ala Autónoma (ISCTE)

Figura 36. Edifício Ala Autónoma do campus do ISCTE

O edifício Ala Autónoma integra o conjunto de edifícios a intervencionar.
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INDEG-ISCTE Executive Education, Avenida Prof. Aníbal Bettencourt, Lisboa.

Figura 37. Edifício do INDEG

O INDEG dedica-se a cursos e atividades de pós-graduação e o seu edifício integra o
campus do ISCTE, mas com gestão própria. As instalações do INDEG sofreram obras de
reabilitação entre os anos de 2013-2014 dotando a generalidade das instalações que
incluem a totalidade dos espaços com uso letivo de panos vidrados (portas e janelas) a
que se atribuem elevados valores do coeficiente de isolamento sonoro pelo que não se
justifica qualquer intervenção.

Faculdade de Farmácia

Figura 38. Edifício da Faculdade de Farmácia

O edifício da Faculdade de Farmácia que se mostra na figura 38 encontra-se
desativado, sem qualquer utilização, pelo que não se enquadra no âmbito do presente
estudo.
Reforço de isolamento sonoro de edifícios de saúde e educação sitos na envolvente do AHD

38/81

Faculdade de Farmácia – Pavilhão A

Figura 39. Pavihão A pertencente à Faculdade de Farmácia

O pavilhão A da Faculdade de Farmácia tem atividades letivas e laboratoriais. Os seus
panos vidrados são de vidro simples, com muito deficiente selagem, algo envelhecidas
pelo que justificam cabalmente a sua inclusão no programa de reforço do isolamento
sonoro.

Beneficência, Lisboa
Escola EB1 Mestre Arnaldo Louro de Almeida, Rua Diogo de Macedo 3, Lisboa.

Figura 40. Escola EB1 Mestre Arnaldo Louro de Almeida

Esta escola compreende diversos edifícios.
Esta instalação escolar não é considerada no âmbito do presente estudo por os edifícios
terem sofrido obras de beneficiação/requalificação entre os anos de 2013-2015 e
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todos os panos vidrados apresentarem alto coeficiente de isolamento sonoro. Por outro
lado, em reunião com a Diretora do edifício escolar, foi comunicado que no interior das
salas de aula não há problemas de ruído.

Academia de Estudos e de Atividades, Professor Voltinhas, Rua Filipa da Mata, 23A, Lisboa.

Figura 41. Academia de Estudos e de Atividades, Professor Voltinhas

A Academia de Estudos e de Atividades Professor Voltinhas ocupa todo o r/c do prédio
de habitação. As janelas e porta da sala de estudo/atividades situam-se na fachada
posterior do prédio.
Esta instalação será incluida no programa de intervenção.

Reforço de isolamento sonoro de edifícios de saúde e educação sitos na envolvente do AHD

40/81

8. Edifícios a proteger acusticamente
São descritos seguidamente os edifícios identificados como potencialmente satisfazendo
os critérios pré-definidos bem como os vãos para os quais se propõe intervenção ao
nível do reforço de isolamento sonoro.

Bairro de Santiago, Camarate
Escola Básica N.º 2 de Camarate – localizada na Estrada Militar/ Rua Campo do Rio,
Camarate.

(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 42. Edifícios e vãos a intervencionar

São consideradas as janelas dos dois edifícios mostrados na fig. 42 à exceção das
janelas de instalações sanitárias ou cozinha.
A intervenção incide sobre os panos vidrados de 19 janelas numa área estimada total
de 34,63 m2.
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Bairro Santo António, Sacavém
Creche do Centro Social e Paroquial Camarate – St. António I, Sacavém

(a)

(c)

(b)

(d)
Figura 43. Edifício(a) e vãos (janelas - (b) e portas (c) e (d)) a intervencionar

Recomenda-se a substituição da porta de entrada (d) mostrada na figura 43 por esta
apresentar deficiente isolamento sonoro permitindo a transmissão sonora do exterior
para uma sala de aula imediatamente próxima.
Não se conhecem as características construtivas dos paramentos deste edifício. As visitas
técnicas identificaram os panos vidrados como manifestos pontos mais fracos de
isolamento sonoro, o que justifica a intervenção. Admitindo que os graus de isolamento
sonoro dos elementos de fachada possam ser inferiores aos equivalentes de alvenaria
justifica-se uma especificação de isolamento dos novos panos um pouco reforçada. Mais
se admite que outros elementos de fachada possam revelar fragilidades ou valores
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mais baixos de isolamento do que o desejável. No entanto, qualquer outra intervenção
estaria fora do âmbito e dos princípios do presente programa.
A intervenção incide sobre os panos vidrados de 35 janelas numa área estimada total
de 36,75 m2 e de três portas (duas de salas de aula e 1 de entrada) com área de
cerca de 7,77 m2.

Bairro Santo António, Sacvém
Escola Básica N.º 4 de Camarate, Rua Maestro Fernando Lopes Graça.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 44. Edifício(a) e vãos (janelas (b) e (c)) a intervencionar e porta (d) a não intervencionar

Serão intervencionadas as janelas das salas de aula da escola, cujos exemplos são
mostrados na figura 44.
A intervenção incide sobre os panos vidrados de 9 janelas numa área estimada total
de 24,30 m2.
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Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) - Centro de Saúde de Alvalade

(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 45. Edifício (a) e vãos (janelas (b), (c) a intervencionar e portas (d) a não
intervencionar)

A figura 45 mostra exemplos de janelas a intervencionar no Centro de Saúde de
Alvalade (CHPL). Os panos vidrados mostrados em (b) ou a porta mostrada em (d) não
justificam intervenção.
A intervenção incide sobre os panos vidrados de 100 janelas numa área estimada total
de 144,46 m2.

Reforço de isolamento sonoro de edifícios de saúde e educação sitos na envolvente do AHD

44/81

Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) – Unidade de Terapia Ocupacional
dos Arcos.

(a)
(b)

(c)
(d)
Figura 46. Edifício (a) e vãos (janelas (b), (c) e (d)) a intervencionar

A figura 46 mostra exemplos de janelas a intervencionar na Unidade de Terapia
Ocupacional dos Arcos (CHPL).
A intervenção incide sobre os panos vidrados de 5 janelas numa área estimada total
de 27,14 m2.
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Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) – Clinica do Parque – Departamento
de Pedopsiquiatria do Hospital D. Estefânia

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 47. Edifício (a) e vãos (janelas (b), (c)) a intervencionar e porta (d) a não intervencionar

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 16 janelas numa área estimada total
de 36,72 m2.
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Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) – Clinica Psiquiátrica da Adolescência
e da Juventude

(a)
(b)

(c)
(d)
Figura 48. Edifício (a) e Aberturas (janelas - (b), (c)) a intervencionar e porta (d) a não
intervencionar

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 48 janelas numa área estimada total
de 81,42 m2.
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Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) – Hospital de Dia da Clinica do
Parque – Departamento de Pedopsiquiatria do Hospital D. Estefânia (Pavilhão 25)

(b)

(a)

(c)

(d)
Figura 49. Edifício (a) e Aberturas (janelas - (b), (c)) a intervencionar e porta (d)) a não
intervencionar

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 35 janelas numa área estimada total
de 54,24 m2.
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Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) – Instituto da Droga e da
Toxicodependência – CAT das Taipas (Pavilhão 21B).

(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 50. Edifício (a) e Aberturas (janelas (b), (c) e (d)) a intervencionar

Este edifício é constituído por dois andares. O 1º andar possui janelas novas, com
caixilharia de alumínio com vidro duplo, que não justificam intervenção. O 2ª andar tem
janelas de madeira com vido simples, não indiciando valores adequados de isolamento
sonoro, pelo que serão alvo de intervenção.
A intervenção incide sobre os panos vidrados de 87 janelas numa área estimada total
de 305,10 m2.
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Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) – Casa de Santa Rita
Este edifício é utilizado como residência de doentes, em regime de internamento,
deslocando-se os doentes a outros pavilhões para consultas e tratamentos.

(a)

(c)

(b)

(d)
Figura 51. Edifício (a) e Aberturas (janelas - (b), (c) e portas - (d)) a intervencionar

A porta de entrada apresenta um reduzido isolamento sonoro encontrando-se em mau
estado de conservação permitindo a transmissão sonora aos espaços utilizados como
internamento, pelo que se recomenda intervenção através da sua substituição.
A intervenção incide sobre os panos vidrados de 32 janelas numa área estimada total
de 38,40 m2 e de uma porta com área de cerca de 1,72 m2.
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Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) – Psicologia Clínica – Psicoterapia
(Pavilhão 15)

(b)

(a)

(c)

(d)
Figura 52. Edifício (a) e Aberturas (janelas - (b), (c) a intervencionar e portas (d) a não
intervencionar)

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 26 janelas numa área estimada total
de 41,58 m2.
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Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) – ESEL, Escola Superior de
Enfermagem Maria Fernanda Resende

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 53. Edifício (a) e Aberturas (janelas (b), (c)) a intervencionar e portas (d) a não
intervencionar)

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 43 janelas numa área estimada total
de 113,70 m2.
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Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) – Hospital de Dia

(a)
(b)

(d)
(c)
Figura 54. Edifício (a) e Aberturas (janelas - (b), (c) e portas (c)) a intervencionar e portas de
entrada (d) a não intervencionar

A intervenção neste edifício justifica-se pelo facto das janelas existentes, apesar de
exibirem alguma qualidade de materiais revela má selagem de fecho a que se atribui
um deficinte comportamento acústico.
A intervenção incide sobre os panos vidrados de 52 janelas numa área estimada total
de 99,84 m2.
Aqui, também as caixas de estores existentes serão alvo de tratamento acústico.
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Alvalade, Lisboa
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) – Cliníca 5 (Pavilhão 21)

(a)

(b)

(c)
(d)
Figura 55. Edifício (a) e Aberturas (janelas (b), (c) e portas (d)) a intervencionar

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 175 janelas numa área estimada total
de 591,70 m2.
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Alvalade, Lisboa
Unidade de Alcoologia de Lisboa

(b)

(a)

(c)
(d)
Figura 56. Edifício (a) e Aberturas (janelas (b) a intervencionar), e portas (c) e (d) a não
intervencionar

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 81 janelas numa área estimada total
de 155,52 m2.
Também as caixas de estores serão alvo de tratamento acústico.
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Alvalade, Lisboa
Consultório Dentário MMS, localizado na Rua José Lins do Rego N.º26-B, Lisboa

(a)

(b)
Figura 57. Edifício (a) e vão (janela - (b)) a intervencionar

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 1 janela numa área estimada total de
1,02m2.

Campo Grande, Lisboa
Creche Bébé Xarila, localizado na Rua do Campo Grande n.º 170, Lisboa.

(a)

(b)

(c)

d)
Figura 58. Edifício (a) e vãos (janelas (b), (c) e portas (d)) a intervencionar
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A intervenção incide sobre os panos vidrados de 4 janelas numa área estimada total
de 9,60 m2 e sobre duas portas de salas de aula com 6m2.

Av. das Forças Armadas, Lisboa
Centro de Apoio à Juventude João Paulo II, localizado na Avenida das Forças
Armadas – Colégio Pio XII P, Lisboa.

(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 59. Edifício (a) e Aberturas (janelas - (b), (c) e (d)) a intervencionar

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 48 janelas numa área estimada total
de 51,30 m2.
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Av. das Forças Armadas, Lisboa
ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa, localizado na Avenida das Forças Armadas
Alfredo Mesquita, 2E, Lisboa.

Edifício I (ISCTE)

(a)

(b)

(c)

(d)
Figura 60. Edifício (a) e Aberturas (janelas - (b), (c) e (d)) a intervencionar

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 130 janelas numa área estimada total
de 615,47 m2.
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Edifício Ala Autónoma (ISCTE)

(b)
Figura 61. Edifício (a) e Aberturas (janelas - (b)) a intervencionar

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 4 janelas numa área estimada total
de 7,79 m2.

Av. das Forças Armadas, Lisboa
Faculdade de Farmácia – Pavilhão A

(a)

c)

(b)

(d)
Figura 62. Edifício (a) e Aberturas (janelas - (b) e (c)), e Portas - (d)) a não intervencionar
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A intervenção incide sobre os panos vidrados de 68 janelas numa área estimada total
de 77,98 m2.

Beneficiência, Lisboa
Academia de Estudos e de Atividades, Professor Voltinhas, localizado na Rua Filipa
da Mata, 23-A, Lisboa.

(a)

(b)

(c)
Figura 63. Edifício (a) e Aberturas (janelas (b) e portas (c)) a intervencionar

A intervenção incide sobre os panos vidrados de 1 janela numa área estimada total de
6,09 m2 e de uma porta numa área estimada de 1,71 m2.
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9. Reforço do isolamento sonoro
9.1. Tipologias de solução para panos vidrados
Para aumentar o grau de isolamento sonoro dos panos vidrados de uma fachada
podem considerar-se duas tipologias genéricas de solução.
Uma das soluções é caracterizada pela colocação de um segundo pano de vidro na
parte mais externa da abertura, mantendo dessa forma o sistema de abertura original
na parte interior.
Este pano deverá ser em vidro com espessura genericamente não inferior a 8mm.
A colocação de pano de vidro externo, pode ser adequada nos casos em que a largura
do peitoril de janela e marco de portas são compatíveis com a colocação de uma nova
estrutura externa.
É importante apontar que é de fundamental importância para um bom desempenho do
sistema que a estrutura desse novo pano de vidro tenha uma boa selagem para garantir
uma melhor vedação da mesma, fator que propicia um maior isolamento ao ruído aéreo.
Essa solução pode ser vista de forma esquemática na Figura 64.

Figura 64. Esquema de solução para o reforço do isolamento sonoro de fachadas - colocação
de um pano de vidro exterior.

O segundo tipo de solução apropriada para aumentar o grau de isolamento sonoro
consiste na completa substituição da estrutura da abertura por uma outra em vidro
duplo e caixilharia que ofereça uma boa selagem.
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Pode ser adotado um sistema de vidros com espessuras 6mm (interior) e 8mm (exterior)
e caixa de ar com espessura nunca inferior a 14 mm. Estas espessuras são mínimas,
dependendo de cada caso.
A Figura 65 apresenta, de forma esquemática, essa tipologia de solução.

Figura 65. Esquema de solução para o reforço do isolamento sonoro de fachadas - substituição
de todo o sistema de abertura.

A opção pela substituição de toda a estrutura da abertura deve ser adotada nos casos
onde não é possível a colocação do pano de vidro exterior. Tais situações são
caracterizadas pela falta de espaço nos peitoris das janelas e nos marcos das portas,
pela existência dos suportes das persianas e grades nas janelas e ainda, pelo modo de
abertura das janelas que, com a colocação de um pano de vidro externo, impediria a
sua abertura. Outras situações que justificam esta opção são as correspondentes a
janelas já existentes com relativamente baixo desempenho acústico ou de má qualidade
que conduz a idêntica conclusão de baixo desempenho pelo que não se justifica manter.
Estas soluções permitem um reforço do isolamento sonoro do pano vidrado pre-existente
não inferior a 10-15 dB, resultando um isolamento sonoro global da fachada não
inferior a 35-40 dB. Pode considerar-se, então, que os níveis sonoros no interior dos
espaços serão sempre inferiores a 35 dB.
Repare-se que na generalidade dos casos os paramentos de fachada são elementos
compostos em que o valor do isolamento sonoro resulta da combinação dos índices de
redução sonora dos diferentes elementos conforme suas áreas. O índice de redução
total Rw de um paramento de área S pode ser dado de forma simplista por
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onde Rwi é o índice de redução sonora do elemento de área Si e w se refere a um valor
ponderado em frequência (contabilizando todas as bandas). O valor do índice de
isolamento sonoro a sons de condução aérea padronizado regulamentar D2m,nT,w pode
ser correlacionado com o índice de redução sonora Rw através de
𝐷2𝑚,𝑛𝑇,𝑤 = 𝑅𝑤 + 10𝑙𝑜𝑔10 (𝑇|𝑇0 ) 𝑑𝐵
onde T é o tempo de reverberação do compartimento recetor em segundos e T0 é o
tempo de reverberação de referência, geralmente da ordem de 0,5 seg.
Ora, os elementos em alvenaria tendo valores de isolamento sonoro muito mais elevados
do que os elementos vidrados, serão predominantes nos valores globais de isolamento.
Importa assim garantir que os elementos mais frágeis na linha de transmissão sonora,
os panos vidrados, não comprometem o valor global, mas este será sempre superior
aos valores exibidos pelos elementos em vidro.
A escolha de cada solução é feita caso a caso, edifício a edifício, de acordo com as
configurações arquitetónicas encontradas, o grau de conservação dos panos vidrados
existentes e os objetivos de isolamento global.

9.2. Soluções
9.2.1. Panos vidrados
As visitas técnicas e análises periciais efetuadas aos edifícios existentes permitiu
constatar que os panos envidraçados das fachadas dos edifícios sensíveis ao ruído da
área de estudo eram genericamente caracterizados pela presença de vidros simples e
caixilharia de madeira ou de alumínio. Em alguns dos edifícios mais recentes era possível
perceber caixilharia em PVC. Alguns vãos revelavam a presença de janelas com vidro
duplo resultado de intervenções de renovação/remodelação ou de construção mais
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cuidada ou relativamente mais recente. Nestes casos, enquanto em alguns edifícios se
observaram janelas de excelente qualidade, a que se atribuem elevados graus de
isolamento sonoro, outros mostravam qualidade deficiente, sobretudo ao nível das
selagens, evidenciando frinchas e mau fecho, indicando um baixo isolamento sonoro.
Face às situações encontradas foi adotada a tipologia de solução que consiste na
completa substituição da estrutura vidrada do vão por uma outra em vidro duplo e
caixilharia que ofereça uma boa selagem e um bom desempenho de isolamento sonoro.
Esta solução justifica-se na medida em que as janelas existentes na maior parte dos
edifícios a tratar apresentam-se envelhecidas aparentando um deficiente desempenho
em termos acústicos, ou estando renovadas, geralmente de correr, aparentam fraca
selagem indiciando igualmente deficiente isolamento sonoro. A figura 66 mostra casos
típicos deste tipo de janelas.

a)

b)

c)

Figura 66. Janelas existentes; a) e b) envelhecidas; c)com fraca selagem

A caixilharia da janela a implantar será em alumínio em detrimento do PVC, por razões
de otimização em termos de escala e considerando que a relação durabilidade/custo
é maior para uma solução em alumínio.
As janelas serão de fecho de batente, não de correr, com boa selagem. A caixilharia
de alumínio a instalar deverá ser do tipo Technal, Schüco ou equivalente em termos de
qualidade construtiva.
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A solução normalizada a adotar corresponde em um sistema de vidros com espessuras
6mm (interior) e 8mm (exterior) e com caixa de ar com espessura nunca inferir a 14mm.
A nova janela deverá ter um valor de isolamento sonoro correspondente a valores de
Rw > 33 dB.
Para os edifícios localizados no campus do CHPL é adotada uma variante de solução
correspondente a vidro interior 33.1 Silence (ou seja, vidro laminado de 3mm+3mm
com 1 butiral acústico), mantendo-se o vidro exterior em 8mm e a caixa de ar igual ou
superior a 14mm. Estas janelas deverão ter um valor de isolamento sonoro
correspondente a valores de Rw > 34-35 dB.
Para o edifício da Creche do Centro Paroquial e Social Nuno Álvares Pereira de
Camarate, localizado na Rua de S. João, na medida em que não se conhece a solução
construtiva dos outros elementos de fachada, mas se verifica não ser manifestamente
em alvenaria, é recomendada uma solução variante correspondente a um vidro interior
de espessura 6mm e um vidro exterior de tipo 44.2 Silence (ou seja, vidro laminado de
4mm+4mm com 2 butirais acústicos) com caixa de ar com espessura nunca inferir a
16mm. Estas janelas deverão ter um valor de isolamento sonoro correspondente a
valores de Rw > 36 dB.

9.2.2. Caixas de estores
Complementarmente ao reforço de isolamento sonoro do vão, deverá haver o cuidado
de isolar acusticamente tanto quanto possível e viável a caixa do estore, onde esta
existir integrada no paramento de fachada. Tal não se coloca se se tratar de um estore
exterior, onde não se identifica caixa de estore estrutural.
O tratamento acústico das caixas de estores passa pela (i) eliminação de frinchas e/ou
aberturas se e onde existentes, (ii) introdução de absorção sonora através de
revestimento das faces interiores da caixa com materiais absorventes sonoros, e (iii)
eventual reforço do isolamento sonoro dos paramentos da caixa.
Como materiais absorventes para forrar internamente a caixa de estore devem ser
utilizadas espumas de poliuretano, resina ou outro em estrutura porosa ou
alveolar/célula aberta que tenham valores do coeficiente de absorção  > 0,70 nas
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bandas de frequência centradas nos 500 Hz e superiores. Não deverão ser utilizadas
fibras de lã mineral, a não ser de alta densidade (pelo menos 100 kg/m3) para evitar
desagregação das fibras. Não deverão ser utilizados sprays de espuma de poliuretano
ou placas de poliestireno expandido (esferovite) por não exibirem desempenho de
absorção acústica.
O reforço do isolamento das caixas de estores será uma intervenção pontual que se
admite como viável apenas em algumas situações dependendo da conceção construtiva
e do revestimento tanto do lado da fachada como no interior do espaço. Em alguns
casos, pode justificar-se a substituição da tampa interior da caixa de estore com
material suficientemente denso para garantir isolamento sonoro e instalada com boa
selagem em todo o seu perímetro, sem frinchas ou aberturas.
A situação deve ser avaliada em fase de obra, apesar de na maioria das situações
identificadas não se ter observado a presença de estores integrados: na maior parte
dos edifícios as janelas ou não têm estore ou estes são exteriores, situações em que esta
questão não se coloca.

9.2.3. Portas
Em alguns dos edifícios selecionados verificou-se a presença de portas que justificavam
o reforço do seu isolamento sonoro.
Estas portas deverão ser substituídas por portas de idêntica constituição (madeira ou
alumínio), desde que garantam valores de isolamento sonoro Rw> 35 dB. Para essas
portas recomenda-se especial cuidado com batentes e selagem quando fechadas para
evitar frinchas e aberturas e poderem garantir a especificação de isolamento.
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10. Estimativa orçamental
A estimativa das áreas das aberturas envidraçadas dos edifícios a intervencionar
resulta de observações in-situ e/ou da análise de peças desenhadas (alçados) dos
edifícios onde disponibilizadas.
A estimativa de custo tem por base consultas a empresas fornecedoras/instaladoras
especializadas neste tipo de serviço na região de Lisboa, tendo sido encontrados como
valores médios típicos para os panos vidrados:
•

Solução normalizada – 230,00€/m²;

•

Solução variante 1, a adotar nos edifícios do CHPL – 270,00€/m²;

•

Solução variante 2, a adotar na Creche do Centro Paroquial e Social Nuno
Álvares Pereira – 290,00€/m².

Para as portas foi tomado um valor de referência de 230,00€/m².
Estes valores serão acrescidos de IVA.
Os valores correspondem a fornecimento e montagem, remoção e gestão dos respetivos
resíduos.
Estes valores devem ser tomados como apenas indicativos em face das dificuldades
encontradas na obtenção de valores de mercado considerados como minimamente
fiáveis.
Neste sentido, os valores atribuídos ao tratamento acústico das caixas de estores
deverão ser tomados como meramente indicativos já que não foi possível obter valores
fiáveis generalizáveis a um grande conjunto de edifícios, como é o caso.
Os valores calculados baseiam-se nas observações de campo, na análise das peças
desenhadas dos edifícios conforme e onde disponibilizados, nas informações recolhidas
e veiculadas sobre usos e funções dos diferentes espaços, na análise pericial das
características dos panos vidrados dos panos aparentes encontrados, nas medições dos
diferentes vãos e nos custos de mercado conforme pesquisado. Chama-se a atenção
para a eventual variabilidade dos valores de obra já que estes dependem não apenas

Reforço de isolamento sonoro de edifícios de saúde e educação sitos na envolvente do AHD

67/81

do fornecimento de materiais, mas também fortemente da instalação e das condições
encontradas em obra em cada edifício.
A Tabela 1 mostra, de forma global e resumida, as áreas das aberturas dos edifícios,
o custo referente à solução preconizada e os valores totais.
No Anexo, são apresentadas tabelas detalhadas com as estimativas das áreas de
intervenção e os custos por cada edifício a intervencionar.
O valor final dos trabalhos ascende a cerca de € 676 000,00 (seiscentos e setenta e
seis mil euros).
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Tabela 1 – Edifícios a intervencionar, áreas e custos associados
Edifício a intervencionar
Escola Básica N.º 2 de Camarate
Creche do Centro Social e Paroquial Camarate – St. António I,
Sacavém
Escola Básica N.º 4 de Camarate
CHPL - Centro de Saúde de Alvalade
CHPL - Clínica do Parque
CHPL - Clínica da Adolescência e da Juventude
CHPL - Hospital de Dia da Clínica do Parque
CHPL - Unidade de Terapia Ocupacional dos Arcos
CHPL - Instituto Droga e da Toxicodependência – CAT das
Taipas – Pavilhão 21B
CHPL - Casa St. Rita
CHPL - Psicoterapia – Pavihão 15
CHPL - ESEL – Escola Superior de Enfermagem Maria Fernanda
Resende
Unidade de Alcoologia de Lisboa
CHPL - Hospital de Dia
CHPL – Clinica 5 – Pavihão 21
Centro Dentário MMS
Creche Bébé Xarila
Centro de Apoio à Juventude João Paulo II
ISCTE- Edifício I
ISCTE- Edifício Ala Autónoma
Faculdade de Farmácia -Pavilhão A
Academia de Estudos e de Atividades Professor Voltinhas
Total

Janelas
Área
(m²)

Custo
unitário
(€)

Portas
Área
(m²)

Custo
unitário
(€)

Estores

Custo
unitário
(€)

Custo total
(€)

34,63

230,00

0

-

0

-

7.963,98

36,75

290,00

7,77

230,00

0

-

12.910,80

24,30
144,46
36,72
81,42
54,24
27,14

230,00
270,00
270,00
270,00
270,00
270,00

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-

5.589,00
39.004,20
9.914,40
21.983,40
14.644,80
7.327,80

305,10

270,00

0

-

0

-

82.377,00

38,40
41,58

270,00
270,00

1,72
0

0
0

-

10.832,40
11.226,60

113,70

270,00

0

230,00
-

0

-

30.669,00

155,52
99,84
591,70
1,02
9,60
51,30
615,47
7,79
77,98
6,09

270,00
270,00
270,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00
230,00

0
10,56
0
0
6,00
0
0
0
0
1,71

230,00
230,00
230,00

81
51
0
0
0
0
0
0
0
0

80,00
80,00
-

48. 470,40
33.888,00
159. 759,00
234,60 €
3. 588,00
11.799,00
141. 557,73
1.791,13
17.934,25
1.794,00

2.455,55

-

27,76

230,00

132

80,00

675.259,49
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Anexo
Tabelas / folhas de cálculo
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Edificação a intervencionar: Escola Básica N.º 2 de Camarate, Estrada Militar/Rua do Campo do Rio, Camarate .
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,07x1,65 1,60x1,60 1,20x1,20 2,00x1,55
Área Total
Áreas Parciais (m2) 1,77
2,56
1,44
3,10
N.º total Janelas
12
3
4
0
34,63

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
7 963,98 €
10 041,54 € 9 349,02 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,30x1,95 1,35x2,00 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 2,54
2,70
7,52
7,52
N.º total Portas
0
0
0
0
0,00

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

34,63

7 963,98 €

10 041,54 €

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL
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S3
9 349,02 €

Edificação a intervencionar: Escola Básica N.º 4 de Camarate ma rua Maestro Ferndo Lopes Graça, Sacavém .
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,40x0,60 1,40x0,95 2,00x1,10 2,00x1,55
Área Total
Áreas Parciais (m2) 0,84
1,33
2,20
3,10
N.º total Janelas
0
0
4
5
24,30

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
5 589,00 €
7 047,00 €
6 561,00 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,30x1,95 1,35x2,00 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 2,54
2,70
7,52
7,52
N.º total Portas
1
0
0
0
2,54

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
583,05 €
735,15 € 684,45 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

24,30

5 589,00 €

7 047,00 €

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
1 787,10 € 2 253,30 € 2 097,90 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3
6 561,00 €

Não considerar a porta

Edificação a intervencionar: Creche do Centro Social Paroquial Camarate - St. António I
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,40x0,60 1,40x0,95 2,00x1,10 2,00x1,55
Área Total
Áreas Parciais (m2) 0,84
1,33
2,20
3,12
N.º total Janelas
20
15
0
0
36,75

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
8 452,50 €
10 657,50 € 9 922,50 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,30x1,95 1,35x2,00 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 2,54
2,70
7,52
7,68
N.º total Portas
2
1
0
0
7,77

44,52

10 239,60 € 12 910,80 € 12 020,40 €

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL
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CHPL - Clinica do Parque
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
0,80x0,40 1,80x0,90 2,80x1,35 2,00x1,55
Área Total
Áreas Parciais (m2) 0,32
1,62
3,78
3,12
N.º total Janelas
0
11
5
0
36,72

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
8 445,60 € 10 648,80 € 9 914,40 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
0,90x2,10 1,35x2,00 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 1,89
2,70
7,52
7,52
N.º total Portas
2
0
0
0
3,78
Não se consideram portas

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
869,40 €
1 096,20 € 1 020,60 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

36,72

8 445,60 €

10 648,80 €

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
2 656,50 € 3 349,50 € 3 118,50 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

54,24

12 475,20 €

15 729,60 €

14 644,80 €

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
860,20 €
1 084,60 € 1 009,80 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

81,42

18 726,60 €

23 611,80 €

21 983,40 €

S3

S3
9 914,40 €

CHPL - Hospital de Dia da Clinica do Parque
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
0,80x0,90 0,80x1,20 1,30x3,00 2,00x1,55
Área Total
Áreas Parciais (m2) 0,72
0,96
3,90
3,12
N.º total Janelas
12
15
8
0
54,24

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
12 475,20 € 15 729,60 € 14 644,80 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,25x2,10 1,80x3,50 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 2,63
6,30
7,52
7,52
N.º total Portas
2
1
0
0
11,55
0
0
0
0
0,00
Não se consideram portas

CHPL - Clinica da Juventude e da Adolescência
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
0,80x0,45 0,80x2,10 1,40x2,10 1,40x0,70
Área Total
Áreas Parciais (m2) 0,36
1,68
2,94
0,98
N.º total Janelas
15
12
18
3
81,42

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
18 726,60 € 23 611,80 € 21 983,40 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,25x2,10 1,70x2,20 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 2,63
3,74
7,52
7,52
N.º total Portas
0
1
0
0
3,74
Não se consideram portas

CHPL - Unidade de Terapia Ocupacional dos Arcos
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,10x3,00 1,30x2,80 2,00x2,80 3,00x3,00
Área Total
Áreas Parciais (m2) 3,30
3,64
5,60
9,00
N.º total Janelas
1
1
2
1
27,14

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
6 242,20 €
7 870,60 €
7 327,80 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,20x2,40 1,20x2,40 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 2,88
2,88
7,52
7,52
N.º total Portas
0
0
0
0
0,00

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

27,14

6 242,20 €

7 870,60 €

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
33 225,80 € 41 893,40 € 39 004,20 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,00x2,45 1,20x2,40 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 2,45
2,88
7,52
7,52
N.º total Portas
2
2
0
0
10,66

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
2 451,80 € 3 091,40 € 2 878,20 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

144,46

33 225,80 €

41 893,40 €

39 004,20 €

7 327,80 €

CHPL - Centro de Saúde de Alvalade
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,00x0,40 1,00x1,40 1,70x1,40 2,00x1,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 0,40
1,40
2,38
2,80
N.º total Janelas
29
42
17
12
144,46

Não se consideram portas
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CHPL - Psicoterapia Pavilhão 15
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
0,60x0,60 0,60x2,10 0,80x0,45 1,20x2,10
Área Total
Áreas Parciais (m2) 0,36
1,26
0,36
2,52
N.º total Janelas
2
7
5
12
41,58

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
9 563,40 € 12 058,20 € 11 226,60 €

PORTAS
Dimensões
Dimensões (m)
1,20x3,00 1,70x2,20 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 3,60
3,74
7,52
7,52
N.º total Portas
4
0
0
0
14,40
0
0
0
0
0,00
Não se consideram portas

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
3 312,00 € 4 176,00 € 3 888,00 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

41,58

9 563,40 €

12 058,20 €

11 226,60 €

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
687,70 €
867,10 € 807,30 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

305,10

70 173,00 €

88 479,00 €

82 377,00 €

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
687,70 €
867,10 € 807,30 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

CHPL - CAT Taipas Pavilhão 21B
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,00x2,00 1,30x3,00 0,80x0,45 1,20x2,10
Área Total
Áreas Parciais (m2) 2,00
3,90
0,36
2,52
N.º total Janelas
18
69
0
0
305,10

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
70 173,00 € 88 479,00 € 82 377,00 €

PORTAS
Dimensões
Dimensões (m)
1,30x2,30 1,70x2,20 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 2,99
3,74
7,52
7,52
N.º total Portas
1
0
0
0
2,99
Não se consideram portas

CHPL - Clinica 5- Pavilhão 21

Dimensões (m)
0,80x2,00
Áreas Parciais (m2) 1,60
N.º total Janelas
16

JANELAS
Dimensões/Áreas
Estimativa orçamental
0,8x3,00 1,30x3,00 1,20x2,10
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
Área Total
2,40
3,90
2,52
230,00 €
290,00 €
270,00 €
36
123
0
591,70
136 091,00 € 171 593,00 € 159 759,00 €

PORTAS
Dimensões
Dimensões (m)
1,30x2,30 1,70x2,20 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 2,99
3,74
7,52
7,52
N.º total Portas
1
0
0
0
2,99

591,70

136 091,00 € 171 593,00 € 159 759,00 €

Não se consideram portas

CHPL - Casa de Santa Rita
JANELAS
Dimensões/Áreas
0,8x1,25 0,80x3,00 1,40x3,00
Área Total
1,00
2,40
4,20
6
3
2
38,40

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
8 832,00 € 11 136,00 € 10 368,00 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
0,80x2,15 1,70x2,20 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 1,72
3,74
7,52
7,52
N.º total Portas
1
0
0
0
1,72

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
395,60 €
498,80 € 464,40 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

40,12

9 227,60 €

11 634,80 €

10 832,40 €

JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,20x1,60 0,70x1,20 0,80x3,00 1,40x3,00
Área Total
Áreas Parciais (m2) 1,92
0,84
2,40
4,20
N.º total Janelas
52
0
0
0
99,84

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
22 963,20 € 28 953,60 € 26 956,80 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,60x2,20 1,70x2,20 3,20x2,35 3,20x2,40
Área Total
Áreas Parciais (m2) 3,52
3,74
7,52
7,52
N.º total Portas
3
0
0
0
10,56

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
2 428,80 € 3 062,40 € 2 851,20 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

110,40

25 392,00 €

32 016,00 €

29 808,00 €

Dimensões (m)
0,80x1,00
Áreas Parciais (m2) 0,80
N.º total Janelas
21

CHPL - Hospital de Dia

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL
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75/81

Edificação a intervencionar: Escola Superior de Enfermagem

Dimensões (m)
0,40x2
Áreas Parciais (m2) 0,80
N.º total Janelas
10

0,6x1,40
0,84
1

JANELAS
Dimensões/Áreas
0,80x1,40 1,10x3,00 0,80x1,80 2,60x0,70 2,60x0,80
Área Total
1,12
3,30
1,44
1,82
2,08
1
31
0
0
0
113,70

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
26 151,00 € 32 973,00 € 30 699,00 €

Dimensões (m)
0,80x3
Áreas Parciais (m2) 2,40
N.º total Portas
3

PORTAS
Dimensões/Áreas
2,00x2,95 3,20x2,35 4,60x2,30
Área Total
5,90
7,52
10,58
1
0
0
13,10
0,00

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
3 013,00 € 3 799,00 € 3 537,00 €

TOTAL
113,70

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

26 151,00 € 32 973,00 € 30 699,00 €

Não se consideraram Portas

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL

Edificação a intervencionar: Unidade de Alcoologia
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,60x1,20 1,40x0,95 2,00x1,10 2,00x1,55
Área Total
Áreas Parciais (m2) 1,92
1,33
2,20
3,10
N.º total Janelas
81
0
0
0
155,52

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
35 769,60 € 45 100,80 € 41 990,40 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
0,90x2,10 1,35x2,00 3,20x2,35 4,60x2,30
Área Total
Áreas Parciais (m2) 1,89
2,70
7,52
10,58
N.º total Portas
2
0
0
1
14,36

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
3 302,80 € 4 164,40 € 3 877,20 €

TOTAL
155,52

S1

SOLUÇÃO
S2

35 769,60 € 45 100,80 € 41 990,40 €

Não se consideram portas

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL
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Edificação a intervencionar: Consultório Médico Dentista
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,70x0,60 1,40x0,95 2,00x1,10 2,00x1,55
Área Total
Áreas Parciais (m2) 1,02
1,33
2,20
3,10
N.º total Janelas
1
0
0
0
1,02

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
0,90x2,10 1,35x2,00 3,20x2,35 4,60x2,30
Área Total
Áreas Parciais (m2) 1,89
2,70
7,52
10,58
N.º total Portas
0
0
1
0
7,52

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
234,60 €
295,80 € 275,40 €

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
1 729,60 € 2 180,80 € 2 030,40 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

1,02

234,60 €

295,80 €

S3
275,40 €

Não se consideram portas

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL

Edificação a intervencionar: Creche Bebé Xarila
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,20x2,00 1,40x0,95 2,00x1,10 2,00x1,55
Área Total
Áreas Parciais (m2) 2,40
1,33
2,20
3,10
N.º total Janelas
4
0
0
0
9,60

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
2 208,00 € 2 784,00 € 2 592,00 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,20x2,50 1,35x2,00 3,20x2,35 4,60x2,30
Área Total
Áreas Parciais (m2) 3,00
2,70
7,52
10,58
N.º total Portas
2
0
0
0
6,00

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
1 380,00 € 1 740,00 € 1 620,00 €

TOTAL
15,60

S1

SOLUÇÃO
S2

3 588,00 € 4 524,00 €

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL

Reforço de isolamento sonoro de edifícios de saúde e educação sitos na envolvente do AHD
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S3
4 212,00 €

Edificação a intervencionar: Escola Profissional Digital e Jardim de Infância e Creche

Dimensões (m)
0,55x70
Áreas Parciais (m2) 0,39
N.º total Janelas
0

0,90x1,40
1,26
3

JANELAS
Dimensões/Áreas
1,70x0,7 1,70x1,00 1,80x1,40 2,60x0,70 2,60x0,80
Área Total
1,19
1,70
2,52
1,82
2,08
0
0
45
0
0
51,30

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
11 799,00 € 14 877,00 € 13 851,00 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,85x2,10 1,35x2,00 3,20x2,35 4,60x2,30
Área Total
Áreas Parciais (m2) 3,89
2,70
7,52
10,58
N.º total Portas
0
0
1
0
7,52

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
1 729,60 € 2 180,80 € 2 030,40 €

TOTAL
51,30

S1

SOLUÇÃO
S2

11 799,00 € 14 877,00 € 13 851,00 €

Não se consideram portas

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL

Reforço de isolamento sonoro de edifícios de saúde e educação sitos na envolvente do AHD
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Edificação a intervencionar: ISCTE - Edifício I

Alçado E

Alçado N

Alçado W

Alçado NW

Alçado NE

JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
2,07x2,27 2,30x2,27 3,10x1,23 3,25x1,23 2,75x0,65 2,08x2,25 2,60x0,80 Área Total
Áreas Parciais (m2) 4,70
5,22
3,81
4,00
1,79
4,68
2,08
m2
N.º total Janelas
40
20
1
2
0
0
0
305,97

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
70 373,45 € 88 731,74 € 82 612,31 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

305,97

70 373,45 €

88 731,74 €

82 612,31 €

JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
2,07x2,27 2,30x2,27 2,75x0,65 4,62x1,51 6,85x0,72 4,62x0,77 3,25x1,23 Área Total
Áreas Parciais (m2) 4,70
5,22
1,79
6,98
4,93
3,56
4,00
m2
N.º total Janelas
30
15
6
2
1
1
3
265,44

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
61 051,50 € 76 977,98 € 71 669,15 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

265,44

61 051,50 €

76 977,98 €

71 669,15 €

JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
2,07x2,27 2,30x2,27 2,70x0,65 4,62x1,51 6,85x0,72 4,62x0,77 3,25x1,23 Área Total
Áreas Parciais (m2) 4,70
5,22
1,76
6,98
4,93
3,56
4,00
m2
N.º total Janelas
0
0
6
0
0
0
0
15,46

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
3 556,26 €
4 483,98 €
4 174,74 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

15,46

3 556,26 €

4 483,98 €

4 174,74 €

JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
2,07x2,27 2,30x2,27 2,70x0,65 4,62x1,51 6,85x0,72 4,62x0,77 3,25x1,23 Área Total
Áreas Parciais (m2) 4,70
5,22
1,76
6,98
4,93
3,56
4,00
m2
N.º total Janelas
0
0
4
0
0
0
0
11,95

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
2 748,96 €
3 466,08 €
3 227,04 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

11,95

2 748,96 €

3 466,08 €

3 227,04 €

JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
2,07x2,27 2,30x2,27 2,70x0,65 4,76x1,23 6,85x0,72 4,62x0,77 3,25x1,23 Área Total
Áreas Parciais (m2) 4,70
5,22
1,76
5,85
4,93
3,56
4,00
m2
N.º total Janelas
0
0
0
2
0
0
0
16,64

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 €
270,00 €
3 827,57 €
4 826,06 €
4 493,23 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

16,64

3 827,57 €

4 826,06 €

4 493,23 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

TOTAL

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
Área Total
230,00 €
290,00 €
270,00 €
615,47 141 557,73 € 178 485,84 € 166 176,47 €

615,47

141 557,73 € 178 485,84 € 166 176,47 €

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL

Reforço de isolamento sonoro de edifícios de saúde e educação sitos na envolvente do AHD
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Edificação a intervencionar: ISCTE - Edifício Ala Autónoma

Alçado Poente

JANELAS
Dimensões/Áreas
3,00x0,50 1,32x0,60 0,16x0,16 8,91x0,57 2,75x0,65 2,08x2,25 2,60x0,80 Área Total
Dimensões (m)
m2
2,08
4,68
1,79
5,08
0,03
0,79
Áreas Parciais (m2) 1,50
7,79
0
0
0
0
0
0
4
N.º total Janelas

Estimativa orçamental
S3(m2)
S2 (m2)
S1 (m2)
270,00 €
290,00 €
230,00 €
2 102,63 €
2 258,38 €
1 791,13 €

TOTAL

S1

SOLUÇÃO
S2

S3

7,79

1 791,13 €

2 258,38 €

2 102,63 €

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL

Edificação a intervencionar: Pavilhão A de Farmácia

Dimensões (m)
0,55x70
Áreas Parciais (m2) 0,39
N.º total Janelas
1

1,00x0,60
0,66
22

JANELAS
Dimensões/Áreas
1,70x0,7 1,70x1,00 1,70x2,20 2,60x0,70 2,60x0,80
Área Total
1,19
1,70
3,74
1,82
2,08
7
13
25
1
1
77,98

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
17 934,25 € 22 612,75 € 21 053,25 €

PORTAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
1,85x2,10 1,35x2,00 3,20x2,35 4,60x2,30
Área Total
Áreas Parciais (m2) 3,89
2,70
7,52
10,58
N.º total Portas
1
0
0
0
3,89

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
893,55 €
1 126,65 € 1 048,95 €

TOTAL
77,98

S1

SOLUÇÃO
S2

17 934,25 € 22 612,75 € 21 053,25 €

Não se consideraram portas

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL
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Edificação a intervencionar: Academia de Estudos e de Atividades Professor Voltinhas
JANELAS
Dimensões/Áreas
Dimensões (m)
4,20x1,45 1,40x0,95 2,00x1,10 2,00x1,55
Área Total
Áreas Parciais (m2) 6,09
1,33
2,20
3,12
N.º total Janelas
1
0
0
0
6,09

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2)
S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
1 400,70 € 1 766,10 € 1 644,30 €

PORTAS
Dimensões
Dimensões (m)
0,90x1,90 1,35x2,00 3,20x2,35 4,60x2,30
Área Total
Áreas Parciais (m2) 1,71
2,70
7,52
10,58
N.º total Portas
1
0
0
0
1,71

Estimativa orçamental
S1 (m2)
S2 (m2) S3(m2)
230,00 €
290,00 € 270,00 €
393,30 €
495,90 € 461,70 €

TOTAL
7,80

S1

SOLUÇÃO
S2

1 794,00 € 2 262,00 €

S1 - Solução Normalizada
S2 - Creche do Centro Paroquial Camarate - St. António I
S3- Edifícios no CHPL
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S3
2 106,00 €

